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บทคัดย่อ 
 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ ตั้งอยู่ที่อ าเภอปากช่อง จังหวัด    
นครราชสีมา มีเนื้อที่ 29 ไร่ หรือประมาณ 46,400 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ตัวบ้าน 1,020 ตารางเมตร 
พื้นที่บ้านพักคนงาน 280 ตารางเมตร พื้นที่การจัดภูมิทัศน์ประมาณ 45,100 ตารางเมตร มีระยะทาง
จากกรุงเทพมหานครประมาณ 200 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่สร้างเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนตัวของเจ้าของ
โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขา ภายในโครงการมีเส้นทางสัญจรที่ถูกก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว  

ปัจจุบันนั้นเป็นสถานที่ส่วนตัวของเจ้าของโครงการในการพักผ่อนเท่านั้น แต่มีแผนจะพัฒนา
พื้นที่และเพิ่มกิจกรรมภายในพื้นที่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเพื่อให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นจุดพักและมีบริการร้านกาแฟภายในพื้นที่โครงการ แต่มีสภาพพื้นที่บางส่วนที่ยัง
ไม่พร้อมที่จะเปิดให้บริการจากการส ารวจเบื้องต้นมีปัญหาเรื่องการดูแลรักษาภูมิทัศน์ ปัญหาสภาพ
พื้นที่มีโครงสร้างการก่อสร้างที่ค้างคาไว้ สภาพพรรณไม้เดิมที่มีอยู่จะคงไว้และเพิ่มพรรณไม้ประดับ
เพื่อความสวยงาม และพืชผลทางการเกษตรเพื่อน ามาใช้ในโครงการ ตอบสนองต่อกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้น การศึกษาลักษณะภูมิอากาศนั้นพื้นที่ได้รับความร้อนตลอดทั้งวันควรเลือกใช้พรรณไม้ที่ทน
แดด ส่วนการศึกษาลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการ มีความลาดชันอยู่ที่ 5-20% ซึ่งสามารถท า
กิจกรรมได้ เช่น การสร้างอาคาร ลานจอดรถ แต่ไม่สามารถสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ได้  

 ดังนั้น การออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มศักยภาพของพื้นที่โครงการสร้าง
เอกลักษณ์ของโครงการซึ่งเจ้าของโครงการต้องการการรูปแบบของพื้นที่ในสไตล์ “คาวบอย” และมี
ความต้องการบรรยากาศให้ร่มรื่น การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้แนวความคิด Cowboy 
Mountainมาใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์ดาดแข็ง ส่วนงานภูมิทัศน์ดาดอ่อนนั้นจะใช้แนวความคิดคือ 
The color of Mountain ต้องปิดกั้นพื้นที่อาจท าให้เกิดอันตราย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
โครงการ การจัดพื้นที่กิจกรรม สถานที่พักผ่อนที่มีความร่มรื่นด้วยพรรณไม้หลากหลายชนิด ชาโตว์ 
เดอ รัตนบัลลังก์ จะมีองค์ประกอบที่เหมาะสมเป็นจุดแวะพัก มีศักยภาพในการเปิดให้บริการ
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยใช้งบประมาณในการออกแบบทั้งหมด 36,384,931.61 บาท (สามสิบ
หกล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) 



 

ข 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

  ในการจัดท าปัญหาพิเศษโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามที่ตั้งไว้ได้ด้วยค าแนะน าและความกรุณาอย่างสูง
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ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท าปัญหาพิเศษ ท าให้ข้าพเจ้ารู้ถึงอุปสรรคต่างๆ และวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ 
จนสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ มากมาย ที่ส าคัญที่สุดขอขอบพระคุณเจ้าของโครงการ
ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ ที่ได้อนุเคราะห์ในการน าพื้นที่มาใช้ในการเรียนรู้ ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่
ให้ข้อมูล ดังนั้นจึงขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้  
          สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่คอยให้ก าลังใจ ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการท าปัญหาพิเศษครั้งน้ี รวมถึงเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งก าลังใจที่ดีต่อ
กันเสมอมา และคอยพลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวถึงมา 
ณ ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณครับ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ ตั้งอยู่ที่อ าเภอปากช่อง จังหวัด    
นครราชสีมา มีเนื้อที่ 29 ไร่ หรือประมาณ 46,400 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ตัวบ้าน 1,020 ตารางเมตร 
พื้นที่บ้านพักคนงาน 280 ตารางเมตร พื้นที่การจัดภูมิทัศน์ประมาณ 45,100 ตารางเมตร มีระยะทาง
จากกรุงเทพประมาณ 200 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่สร้างเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนตัวของเจ้าของโครงการ 
ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขา ภายในโครงการมีเส้นทางสัญจรที่ถูกก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว 

ปัจจุบัน ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ นั้นเป็นสถานที่ส่วนตัวของเจ้าของโครงการในการพักผ่อน
เท่านั้น แต่ในอนาคตที่ ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ มีแผนจะพัฒนาพื้นที่และเพิ่มกิจกรรมภายในพื้นที่ให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นจุดพักและมีบริการร้าน
กาแฟภายในพื้นที่โครงการ แต่ในปัจจุบันมีสภาพพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดให้บริการจาก 
การส ารวจเบื้องต้นมีปัญหาเรื่องการดูแลรักษาภูมิทัศน์ ปัญหาสภาพพื้นที่มีโครงสร้างการก่อสร้างที่
ค้างคาไว้  

 ดังนั้น การออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ โครงการสร้าง
เอกลักษณ์ของโครงการซึ่งเจ้าของโครงการต้องการการรูปแบบของพื้นที่ในสไตล์ “คาวบอย” และมี
ความต้องการบรรยากาศให้ร่มรื่น การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ จะต้องปิดกั้นพื้นที่อาจท าให้ เกิด
อันตราย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้โครงการ การจัดพื้นที่กิจกรรม สถานที่พักผ่อนที่มีความร่มรื่น
ด้วยพรรณไม้หลากหลายชนิด ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ จะมีองค์ประกอบที่เหมาะสมเป็นจุดแวะพัก มี
ศักยภาพในการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1.2.1 ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร 
 1.2.2 ศึกษาลักษณะกายภาพพื้นที่ เพื่อก าหนดกิจกรรมภายในโครงการ 
 1.2.3 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของโครงการ เพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่
เหมาะสม 
 1.2.4 น าเสนอการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการ ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ 
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1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1.3.1 การเข้าถึงโครงการ  

 
ภำพที่ 1.1 การเข้าถึงโครงการ 
ที่มำ : https://www.sites.google.com/site/saensukhxbxun/phaenthi 

  

 

 
ภำพที่ 1.2 การเข้าถึงโครงการ 
 
 เดินทางโดยโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จากกรุงเทพมหานครใช้ทางถนนมิตรภาพไปทางจังหวัด
นครราชสีมา เลี้ยวเข้า ถนนธนะรัชตน์มุ่งหน้าไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนน นม.3052 
มุ่งหน้าไปอ าเภอวังน้ าเขียว ประมาณ 22 กิโลเมตร จะถึงที่ต้ังโครงการ 
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1.3.2 ขอบเขตของการศึกษา 
 ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ ตั้งอยู่ที่  ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา โดยมีพื้นที่โครงการมีเนื้อที่ 29 ไร่ หรือประมาณ 46,400 ตาราง  
 

 
ภำพที่ 1.3 พืน้ที่แสดงขอบเขตการศึกษา 
ที่มำ : https://www.earth.google.com 
 

1.3.3 ขอบเขตพื้นที่ออกแบบ 
พืน้ที่โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี

พื้นที่โครงการมีเนื้อที่ 29 ไร่ หรือ 46 ,400 ตารางเมตร พื้นที่แห่งนี้มีอาณาเขตติดต่อกับส่วนต่างๆ 
ดังนี ้
             ทิศเหนือ            ติดกับทางเข้าสวน วี.พ ี
    ทิศใต้               ติดกับพื้นที่รกร้าง 
    ทิศตะวันออก      ติดกับถนน นม.3052 
    ทิศตะวันตก        ติดกับพื้นที่รกร้าง 
 

 
ภำพที่ 1.4 บรเิวณทิศเหนือ ติดกับทางเข้าสวน วี.พี. 

 
 

 

https://www.earth.google.com/
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ภำพที่ 1.5 บรเิวณทิศใต้ ติดกับพื้นที่รกร้างว่างเปล่า 
 

 
ภำพที่ 1.6 บรเิวณทิศตะวันออก ติดกับถนน นม.3052 
 

                     
ภำพที่ 1.7 บรเิวณทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่เอกชน 
 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.4.1 ทราบถึงหลักการและทฤษฎีที่ ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว เชิง
การเกษตร 
 1.4.2 ทราบลักษณะกายภาพภาพของพื้นที่เพ่ือออกแบบภายในโครงการ 
 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของโครงการ เพื่อก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสม 
 1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ 
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1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
1.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคทฤษฎีโดยการศึกษาจากเอกสารข้อมูลและต าราจากที่ผู้

ศึกษาเอาไว้ รวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงการในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ โดยแบ่งเป็น 

 1.5.1.1 ศึกษาหลักการและทฤษทฤษฎีการออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
การเกษตร 

1.5.1.2 ศึกษารูปแบบภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมสไตล์คาวบอย                                
1.5.1.3 ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน (กรณีศึกษา) 

 1.5.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านกายภาพพ้ืนที ่
  1.5.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ  
  1.5.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ  
  1.5.2.3 ลักษณะดิน 
  1.5.2.4 พืชพรรณเดิม 
  1.5.2.5 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
  1.5.2.6 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  1.5.2.7 ศึกษาทัศนียภาพและมุมมอง 
  1.5.2.8 สถาปัตยกรรมเดิม 
 1.5.3 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านผู้ใช้โครงการ 
  1.5.3.1 ศึกษาข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 

1.5.3.2 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้  
 1.5.4 สรุปข้อมูล 
  1.5.4.1 สรุปลักษณะของพ้ืนที่และการแก้ไขปัญหา   
  1.5.4.2 สรุปการเลือกใช้วัสดุและพืชพันธุ ์
  1.5.4.3 สรุปความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ 
  1.5.4.4 ก าหนดกิจกรรมของพ้ืนที่ตามศักยภาพ 
 1.5.5 ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.5.1 ก าหนดแบบความคิดในการออกแบบภูมิทัศน์ 
  1.5.5.2 ก าหนดแบบความคิดที่มีผลต่อรูปแบบกิจกรรม 
  1.5.5.3 ก าหนดแบบความคิดในการจัดวัสดุและพืชพันธุ์ 
  1.5.5.4 ก าหนดแนวความคิดในการวางระบบการจัดการ 
  1.5.5.5 ก าหนดการออกแบบสุดท้าย 
  1.5.5.6 ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
  1.5.5.7 เลือกแบบที่เหมาะสมกับการประเมิน 
  1.5.5.8 การประมาณราคา 
 1.5.6 สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ  
  1.5.6.1 จัดท าแบบข้อมูลเพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบ 
  1.5.6.2 น าเสนอผลงาน 
  1.5.5.3 จดัท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดบัขัน้ตอนในกำรศึกษำ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

                                ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่โครงการ 

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่                           วิเคราะห ์                         การสรุปโครงการ            การออกแบปรับปรุง 
       เกี่ยวข้อง                                     รายละเอียด                                                      ภูมิทัศน์โครงการ 

      กับโครงการ                                  โครงการ                                                                       

               
 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน       1. ประวัติพื้นที่โครงการ            1. สรุปปัญหาที่เกิด             การน าเสนอ 
    หลักการและทฤษฎีภูมิทัศน์       2. การเข้าถึงโครงการ                 ขึ้นกับโครงการ              ผลงานโครงการ 
    สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร       3. ลักษณะภูมิประเทศ             2. สรุปผู้ใช้และกิจกรรม       ออกแบบปรับปรุง   
2. วิเคราะห์หาศักยภาพของพื้นที่       และที่ตั้งในระดับพื้นที ่           ที่เกิดขึ้นในพื้นที่             ภูมิทัศน์ ชาโตว เดอ 
    เพื่อออกแบบภูมิทัศน์สถานที่        ที่โครงการ                        3. สรุปลักษณะของ             รัตนบัลลังก์ 
    ท่องเที่ยวเชิงการเกษตร           4. ด้านการใช้ที่ดิน                    พื้นที่โครงการ 
3. ศึกษาความต้องการของเจ้าของ   5. พื้นที่เปิดโล่ง                     4. การให้ค่าน้ าหนัก 
   โครงการเพื่อก าหนดการออก      6. ระบบสาธารณูปโภคและ         กิจกรรมในพื้นที่ 
   แบบที่เหมาะสม                         สาธารณูปการ                   5.หาศักยภาพการ 
4.ศึกษาโครงการที่มีความใกล้        7. ลักษณะสิ่งก่อสร้างเดิมใน        พัฒนาพื้นที่ 
   เคียงกัน                                  พื้นที่โครงการ 
                                            8. ลักษณะภูมิประเทศ                                                                 
                                            9. ลักษณะโครงสร้างเดิม 
                                           10. ลักษณะพืชพันธุ์เดิม 
                                           11. ผลกระทบจากสิ่งแวด 
                                                ล้อม 
                                           12. ลักษณะทัศนียภาพและ 
                                                 มุมมอง 
 
 
แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา

ร 

จดัท ำ    

รูปเลม่ 
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บทที่2 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา 
 
 ในการที่จะออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการ ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้น จ าเป็นจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และ องค์ประกอบของแหล่งท่องท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อน ามาเป็นแบบอย่างและแนวทางในการ
ออกแบบปรับปรุง ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
 
2.1  ศึกษาข้อมูลและหลกัการที่เก่ียวข้องกับการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 2.1.1 ความหมายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  กรมการท่องเที่ยว (2552) ได้ให้ค าจ ากัดความ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง 
การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยวในการด าเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้มาท าให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน 
และตัวเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
  ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ (2544) ให้ความหมายของค าว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ว่า
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และ
สัตว์เลี้ยง เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความส าเร็จ และเพลิดเพลินในการสวนเกษตร ได้ความรู้ได้
ประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่ แห่งน้ัน 
  กรมส่งเสริมการเกษตร (2548) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือการเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์
เลี้ยง แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่างๆ สถานที่ราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี การผลิตการเกษตรที่ทันสมัย ฯลฯ เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความส าเร็จและความ
เพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตรในลักษณะต่างๆ ท าให้ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ บน
พื้นฐานความรับผิดชอบและมีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้น 
  เกศณีย์ สัตตรัตนขจร (2550) ให้ความหมายของค าว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ว่า
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) หมายถึง เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นการน า ทรัพยากร
ทางด้านการเกษตร เช่น สวน เกษตรการปลูกพืชสวนและ ฟาร์มปศุสัตว์มาจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อ เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมโดยนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชม
ความงามและพักผ่อนหย่อน ใจเป็นการสร้างโอกาสและรายได้เสริมให้กับ เกษตรเจ้าของพื้นที่เกษตรนั้น  ๆ
  Fleischer & Tchetchik (2549) ให้ความหมายของค าว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
ว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่น ากิจกรรมการเกษตรมาเป็นกิจกรรมการ 
ท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ทางการเกษตรและชื่นชมทัศนียภาพที่โดดเด่นของชนบท 
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 (Hall & Jenkins, 1998) บางครั้งมีลักษณะเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวชนบท (Rural Tourism) หรือ
การท่องเที่ยวฟาร์ม (Farm Tourism) 
  Reynolds (2550) ให้ความหมายของค าว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นธุรกิจของเกษตรกรที่ด าเนินการในฟาร์มของตนเอง เพื่อความเพลิดเพลินและ
ให้ความรู้แก่ผู้มาเยือน โดยที่ผู้มาเยือนเป็นผู้ติดต่อโดยตรงกับฟาร์ม โดยกิจกรรมลักษณะนี้สนับสนุน
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรโดยอ้อม 
  โดยสรุป การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง 
เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความส าเร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ 
บนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น 
 2.1.2 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  2.1.2.1 กรมการท่องเที่ยว (2552) ได้แบ่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ออกตามลักษณะ
และขนาดของแหล่งท่องเที่ยว ดังนี ้
   1) แบ่งตามลักษณะกิจกรรมการเกษตรหลัก สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท 
คือ การเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์ การประมง การเกษตรและป่าไม้ และการเกษตรแบบผสมผสาน 
   2)  แบ่งตามลักษณะเจ้าของกิจการ และการบริหารจัดการ สามารถแบ่งได้
เป็น 7 ประเภท คือ โครงการตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุ
วงศ์ บริหารจัดการโดยภาครัฐ (หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน บริษัทเอกชน วิสาหกิจชุมชนและบุคคลทั่วไป 
   3) แบ่งตามขนาดของแหล่งท่องเที่ยว ก าหนดตามขนาดพื้นที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยว แบ่งได้ 3 ประเภท คือ แหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (51ไร่ขึ้นไป) ขนาดกลาง (21-50ไร่) และ
ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 20 ไร่) 
  2.1.2.2 งานวิจัยของเทพกร ณ สงขลา (2554) ได้น าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรว่าแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใด ขึ้นอยู่กับประเภทของ
นักท่องเที่ยว และลักษณะกิจกรรมการเกษตรของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ดังนี้ 
   1) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบการสาธิตแหล่งท่องเที่ยวที่ เน้น
กิจกรรมการสาธิต ได้แก่ ฟาร์มเพาะเห็ด ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง และแปรรูปอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้จะ
เตรียมขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตทั้งวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสาธิตต่อนักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชม
กิจกรรมท่องเที่ยวประเภทนี้ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาที่มาศึกษาดูงาน หรือนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และต้องการประสบการณ์ไปพัฒนาอาชีพเกษตรของตนเอง 
   2) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบการให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรทั้งหมดมีกิจกรรมการให้ความรู้ แต่มิใช่กิจกรรมหลักของแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด มีแหล่ง
ท่องเที่ยวบางประเภทเท่านั้นที่เน้นกิจกรรมการใช้ความรู้ทางการเกษตร ได้แก่ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ มี
การเตรียมสถานที่ การบรรยายและวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมการท่องเที่ยว
ประเภทแบบนี้เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่ กลุ่ม
เกษตรกร 
   3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบจ าหน่ายสินค้าชุมชน แหล่ง
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการจาหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร แต่โดยภาพรวมแล้วการจ าหน่าย
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สินค้าให้นักท่องเที่ยว มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่รวบรวมสินค้าชุมชนเพื่อการจ าหน่าย โดยมีการสาธิต
การแปรรูปขนมชนิดต่างๆ ร่วมด้วย 
   4) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบแนะน าธุรกิจเกษตร กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวรูปแบบนี้ เป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวฟาร์มเลี้ยงผึ้ง และฟาร์มเพาะเห็ดเกษตรกรจาก
พื้นที่ต่างๆ เดินทางมาท่องเที่ยวในรูปแบบการศึกษาดูงาน แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นอกจากจะให้ข้อมูล
ด้านการผลิตและการลงทุน แล้วยังผลิตวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งและการเพาะเห็ดเพื่อจาหน่ายให้
ผู้สนใจลงทุนธุรกิจดังกล่าว 
  2.1.2.3 งานวิจัยจากต่างประเทศได้แบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบ่งตาม
ลักษณะของกิจกรรม ดังนี ้
    1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบบจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยตรง เช่น การเก็บผลไม้ที่สวนผลไม้ การตัดกิ่งต้นคริสต์มาส เป็นต้น 
    2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบบให้ความรู้ เช่น ทัศนศึกษาของนักเรียน 
และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร 
    3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบบให้ความบันเทิง เช่น ไร่ข้าวโพด ฟาร์ม
แกะ ฟาร์มเลี้ยงม้า บ่อตกปลา ที่ล่าสัตว์ เป็นต้น 
   4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบบมีที่พัก ซึ่งจะมีการจัดที่พัก พร้อมอาหาร
ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวชม เช่น ที่พักพร้อมอาหารเช้า ค่ายพักแรม ปิคนิค การจัดงาน
วันเกิด วันแต่งงาน เป็นต้น 
 2.1.3 หลักการพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  Katherine L. Adam (2004), Pandurang Taware, (2000) ได้แบ่งหลักพื้นฐาน
ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ออกเป็น 3 ประการ ดังนี้  
  2.1.3.1 มีบางสิ่งให้นักท่องเที่ยวชม เช่น สัตว์เลี้ยง นก แปลงเพาะปลูกพืชผักสวน
ครัว อุปกรณ์การเกษตรสมัยก่อน โรงนา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งเล็กน้อยที่น าเสนอให้แก่
นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ก็มีวัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย การละเล่นพื้นเมืองซึ่งสามารถน ามา
แสดงแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมความสนใจแก่นักท่องเที่ยวในการมาเยี่ยมชมได้ 
  2.1.3.2 มีบางอย่างให้นักท่องเที่ยวท า ในการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เช่น การเก็บผลไม้ตามฤดูกาล การตอนกิ่งพันธุ์ไม้ ขี่ม้า ขีว่ัวควาย การประกอบอาหาร และการเล่น
เกม และกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานของนักท่องเที่ยว  
  2.1.3.3 มีบางสิ่งให้นักท่องเที่ยวซื้อ สินค้าที่น ามาจาหน่ายนั้น ผู้ประกอบการ
สามารถน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวโดยตรง เช่น น้ าดื่มสมุนไพร
ต่างๆ หรือน้ าดื่มเย็นๆ และรวมถึงการจ าหน่ายอาหารและขนม ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล (OTOP) สินค้าที่ระลึก เพื่อให้นักท่องเที่ยวจดจ าประสบการณ์การท่องเที่ยวครั้ง
นี้ตลอดไป 
 2.1.4 ขอบเขตของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  Pandurang Taware (2000) ได้ก าหนดขอบเขตการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปัจจุบัน 
โดยมีขอบเขตบริบทตามรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1.4.1 เป็นช่องทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ า ต้นทุนด้านอาหาร ที่พักแรม นันทนาการ และ
การท่องเที่ยวมีต้นทุนต่ าบนพื้นฐานของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันแนวคิดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม



10 
 

ท่องเที่ยวถูกจ ากัดเพียงในเมืองและระดับประชากรที่มีรายได้สูง ซึ่งมีสัดส่วนจ านวนน้อย อย่างไรก็
ตาม แนวคิดการท่องเที่ยวต้องตอบสนองต่อประชากรส่วนใหญ่ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประสิทธิผลของ
ต้นทุน  
  2.1.4.2 ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมการเกษตรและวิถีชีวิตชนบท ดึงดูดให้
ประชากรในเมืองใหญ่ให้ความสนใจในวิถีชีวิตชนบท ได้แก่ อาหารพื้นเมือง พืชพันธุ์ สัตว์ ผลิตภัณฑ์
จากไม้ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกี่ยวข้องกับเกษตรกร การเกษตร 
หมู่บ้าน เป็นสิ่งเหล่านี้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากเมืองใหญ่เดินทางมาเยี่ยมเยือน  
  2.1.4.3 มีความต้องการอย่างมากของนักท่องเที่ ยวในการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ ที่จัดโดยชาวชนบทหรือหมู่บ้านการเกษตรโดยประชากรทุกวัยสามารถเข้าร่วมได้ 
ได้แก่ พวกเด็กๆ วัยรุ่น วัยกลางคน ผู้สูงอายุ ซึ่งการท่องเที่ยวแบบนี้มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าแบบอื่นๆ  
  2.1.4.4 การใส่ใจในสุขภาพของประชากรในเมืองใหญ่ การด าเนินชีวิตแบบสมัยใหม่
ก่อให้เกิดความเครียดจากการท างาน การเดินทาง ดังนั้นพวกเขาจึงแสวงหาวิถีชีวิตที่สงบสุข 
อายุรเวท คือ การแพทย์ทางเลือก การดูแลร่างกายและจิตใจพร้อมกัน ทุกกิจกรรมและทุกช่วงเวลา
ของชีวิต การใช้สมุนไพร อาหารปราศจากสารพิษ การพักผ่อน เป็นวิถีทางที่พวกเขาเหล่านั้นมองหา 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเครียดจากเมืองใหญ่  
  2.1.4.5 ความสนใจในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่ นก สัตว์ต่างๆ พืชพันธุ์ ภูเขา 
น้ าตก สภาพแวดล้อมแบบนี้มีความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมในเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยว
แสวงหาเพื่อความสุข ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่  
  2.1.4.6 ที่พักแรมแบบรีสอร์ท และเมืองที่ห่างไกลจากความพลุกพล่านของผู้คน 
เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว  
  2.1.4.7 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้เรื่องราวชีวิตชาวชนบท และความรู้เรื่อง
กสิกรรมแก่เด็กนักเรียนในเมือง ซึ่งการท่องเที่ยวเช่นนี้เป็นตัวเลือกที่ดีแก่พวกเขาที่จะได้ประสบการณ์
โดยตรงจากการสัมผัสชีวิตชาวชนบท 
  2.1.4.8 การต้องการความสงบ สันติ ชีวิตสมัยใหม่ซึ่งมีความหลากหลายทาง
ความคิดและมีกิจกรรมที่หลายหลากด้วยนั้น ปัจเจกชนพยายามที่จะท างานหลายๆ อย่างเพื่อหา
รายได้มาจุนเจือ ด ารงชีวิต และแสวงหาความสะดวกสบายต่างๆที่จะหาได้ การท่องเที่ยวเป็นวิธีการ
ค้นหาสถานที่สงบสันติ สิ่งเหล่านี้สามารถพบได้ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 2.1.5 ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  2.1.5.1 โอกาสจากการมีรายได้มากขึ้น จากหลากหลายทางที่ไม่ใช่จากผลผลิตทาง
การเกษตรเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการยังสามารถมีรายได้เพิ่มจากการแปรรูปสินค้าเกษตร การเก็บค่า
เข้าชม การจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น 
  2.1.5.2 รายได้เพิ่ม แต่ไม่ต้องเพิ่มที่ดินท ากิน โดยการน าทฤษฎีเกษตรผสมผสานมา
ปรับใช่ในพื้นที่ท ากินที่ไม่อยู่จากัดหรือมีขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่ม มีผลผลิตที่
หลากหลาย 
  2.1.5.3 เมื่อเทียบกับตลาดสินค้าแบบดั้งเดิม การท่องเที่ยวเชิงเกษตรน าเสนอวิธีการ
ใหม่ของการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าการเกษตร 
ได้แก่ การแปรรูปผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม 
  2.1.5.4 โอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ จากทรัพยากรที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว 
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  2.1.5.5 เป็นการสร้างกิจการ เพื่อครอบครัวและลูกหลานในอนาคต เป็นวิธีการหนึ่ง
ในการดึงดูดให้คนหนุ่มสาวเดินทางกลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
  2.1.5.6 เป็นธุรกิจหนึ่ง ที่ผู้เกษียณอายุ สามารถด าเนินการได้เอง 
  2.1.5.7 เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับทุกคนที่สนใจเรื่องการเพาะปลูก การเกษตร ทั้งตัว
เกษตรกรเอง นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ที่อยากศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมด้านการเกษตร หรือความรู้
การเลือกซื้อสินค้าการเกษตร การจัดเก็บ เป็นต้น 
  2.1.5.8 แสดงวิธีการดูแลและป้องกันผืนดินและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหนึ่งใน
วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียว โดยการจัดท าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อลด
ปัญหาการขายที่ดิน และปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาในท้องถิ่น 
  2.1.5.9 เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราววิถีทางท าเกษตรกรรมทั้งสมัยโบราณ และสมัยใหม่
ด้วย เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การปลูกข้าว เครื่องมือเครื่องใช้ในการท านา เป็นต้น 
 2.1.6 ความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  ในแง่ของบทบาทความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเกี่ยวข้องกับรายได้ การจ้างงาน การใช้ประโยชน์สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ พื้นที่กิจกรรม
การเกษตร การอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการพักผ่อนและการศึกษาของประชากรในเมืองและชนบท 
(Gaworecki, 2006) โดยทั่วไปได้มีการจ าแนกความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3 ลักษณะ คือ 
บทบททางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (Lakovidou et al., 2000) (ดังภาพที่ 2.1) 

 

บทบาทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 บทบาทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ที่มา : Lakovidou et al., (2000) 
 
 
 
 

ด้านสังคมวิทยา 

1.เกษตรกรได้รับทักษะใหม่ๆ  
2.รู้จักคนต่างถิ่นที่หลากหลาย 

3.การรักษาประเพณีชุมชน 

4.การได้รับการศึกษา 

ด้านเศรษฐกิจ 

1.การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
และโครงสร้างพื้นฐาน  
2.เพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ 

3.เพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่เกษตรกร 

4.สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

5.ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

ด้านพื้นที่และสิ่งแวดล้อม 

1.ฟื้นฟูและปกป้องสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ  
2.พัฒนาโครงการพื้นฐานของท้องถิ่น 

3.ตระหนักถึงคุณค่าสภาพแวดล้อม
ของท้องถิ่น 

4.เพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรเกษตร
ของท้องถิ่น 

5.ชะลอการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่
เมือง 
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 2.1.7 สิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวังจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
  2.1.7.1 นักท่องเที่ยวคาดหวังประสบการณ์ทุกอย่างที่จะได้รับจาการเดินทางมา
ท่องเที่ยวที่นี่ ความเป็นมิตร บรรยากาศแบบชนบท การต้อนรับแบบวิถีชาวบ้าน สินค้าทางการเกษตร
แบบปลอดสารพิษ 
  2.1.7.2 ได้รับประสบการณ์จริงๆ และมีที่นี่ที่เดียว เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง
จากการท่องเที่ยว ว่าจะได้พบกับสิ่งแปลกใหม่หรือสิ่งที่ไม่สามารถพบได้ในที่อื่น เช่น พันธุ์พืช
เฉพาะถิ่น อาหารเฉพาะถิ่น เช่น แกงขาหมูใบชะมวง เป็นต้น 
  2.1.7.3 ออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่มีแต่ความเครียด ด้วยวิถีชีวิตคนในเมือง
และการด าเนินชีวิตสมัยใหม่ที่ เร่งรีบ ท าให้นักท่องเที่ยวแสวงหาสภาพแวดล้อมเดิมๆ เพื่อลด
ความเครียดจากการท างาน และปัญหาต่างๆ ในการด ารงชีวิต 
  2.1.7.4 ทราบวิถีชีวิต การด ารงชีพของเกษตรกร ซึ่งบางรายมีการสืบทอดการท า
เกษตรกรรมมา 3 - 5 รุ่นแล้ว เป็นการเรียนรู้ถึงประวัติชีวิต และการสืบทอดดารงอาชีพทาง
การเกษตรที่มีมายาวนาน 
  2.1.7.5 มีส่วนร่วมและได้เห็นการปลูกพืชว่าเติบโตมาด้วยวิธีการใด เป็นกิจกรรม
หนึ่งในการเรียนรู้ทางการเกษตร คือ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมปลูกพืชหรือได้รับความรู้ใหม่จากพืช
พันธุ์ต่างๆ ในประเทศหรือเฉพาะถิ่น และกระบวนการดูแลรักษาต้นไม้ การเก็บเกี่ยว 
  2.2.7.6 ได้รับประสบการณ์จากวัฒนธรรมและมรดกท้องถิ่น ซึ่งวิถีชีวิตคนในเมือง
และการด าเนินชีวิตสมัยใหม่ที่เร่งรีบ ท าให้นักท่องเที่ยวแสวงหาสิ่งดัง้เดิมที่ไม่อาจพบได้ในเมือง 
 2.1.8 ประโยชน์ที่เกษตรกรคาดว่าจะได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
                     2.1.8.1 การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น นอกจากเกษตรกรรมหลัก การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรสามารถ
ก าหนดราคาขายได้เองและยังสามารถจ าหน่ายสินค้าได้ที่สวนโดยตรง 
  2.1.8.2 ความท้าทายและความพึงพอใจในการด ารงชีพแบบนี้ เป็นสิ่งสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรและลูกหลานในอนาคตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นการสร้าง
งานภายในท้องถิ่น ป้องกันแรงงานหนุ่มสาวไปท างานนอกพ้ืนที่ 
  2.1.8.3 การพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร เนื่องจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้และพัฒนาการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ให้ดีขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
  2.1.8.4 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่หลากหลาย เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ ก่อน
แล้วค่อยขยายสู่วงกว้างในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ซึ่งการเริ่มด าเนินการนั้น ส่วนใหญ่เกิดจาก
บุคคลรายเดียวหรือการรวมกลุ่มเล็กๆ เพื่อด าเนินการในระยะแรก 
  2.1.8.5 แหล่งท่องเที่ยวมีปริมาณน้อย แต่จ านวนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีจ านวน
มาก การท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังเป็นตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน ภาวะตลาดอิ่มตัวและการแข่งขันยังมี
น้อย อัตราการเติบโตยังคงต่อเนื่องและมีลู่ทางที่สดใส ส าหรับเกษตรกรที่คิดอยากลงทุนด้านนี้ 
  2.1.8.6 ราคาจ าหน่ายสมเหตุสมผล ไม่แพงเกินไป ในส่วนนี้เกษตรกรสามารถ
ก าหนดราคาขายได้เอง และจ าหน่ายได้ทั้งปลีกและส่ง ซึ่งสามารถจ าหน่ายสินค้าที่สวนโดยตรงได้ ลด
ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ าและผลผลิตล้นตลาดในช่วงฤดูผลผลิต(Lakovidou et al., 
2000) 
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2.2  หลักการออกแบบทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ จ าเป็นต้องรู้ถึงหลักการต่างๆ 
เพื่อให้การออกแบบเกิดประโยชน์และมีความสัมพันธ์กับความต้องการของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
หลักการต่างๆ ดังนี ้
 2.2.1 องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
  องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีส่วนที่  ส าคัญ  3 ส่วนคือ ทรัพยาการ
ท่องเที่ยวการเกษตร ตลาดการท่องเที่ยว และบริการการท่องเที่ยว กล่าวคือ 

 2.2.1.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวการเกษตร คือ ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตผล 
ทางการเกษตร ไม่ว่า จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น แสงแดด ดิน น้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็น
ต้น หรือการจัดการโดยมนุษย์ เช่น เครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น 

 2.2.1.2 ตลาดการท่องเที่ยว เนื่องจากตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นตลาดการ
ท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Market) จึงท าให้การจัดการด้านการตลาดมีลักษณะที่เจาะจงเฉพาะกลุ่ม
โดยต้องเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจกิจกรรมทางการเกษตร ต้องการที่จะเรียนรู้ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 2.2.1.3 บริการการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ที่พัก ร้านอาหาร การ
บริการน าเที่ยวจะต้องเกี่ยวกับการเกษตรชนบท ตัวอย่างบริการที่ชัดเจน คือ ที่พักตามบ้าน 
(Homestay) และที่พักตามสวนเกษตรต่างๆ (Farm Stay) 

 

ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ที่มา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2543) 
 

จากภาพที ่2.2 แสดงถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3 ประการ ดังนี ้
  2.2.1.4 แหล่งหรือสิ่งดึงดูดใจ คือ แหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ 
หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป ดึงดูดใจให้ผู้เข้าไป เยี่ยมชม 
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 2.2.1.5 การบริการ คือ สิ่งที่จัดไว้รองรับนักท่องเที่ยว เพ่ือสนอง ความต้องการ และ
ให้บริการ อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น 

 2.2.1.6 นักท่องเที่ยว คือ ผู้ที่ต้องการได้รับความเพลิดเพลิน ความรู้ประสบการณ์มี
อ านาจในการใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร สามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมหลักด้านการเกษตรที่สามารถดึงดูดและเป็นที่
น่าสนใจของนักท่องเที่ยว โดยมีการบริการจัดไว้ให้รองรับเพื่อสนองตอบตามมาตรฐานความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว ให้ได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน 

2.2.2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2545) 
  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นอีกแนวคิดหนึ่งของการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเกษตรประเภทต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อ
ตอบสนองธุรกิจการท่องเที่ยว ในส่วนของภาครัฐนั้น ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยก าหนดมาตรฐานการให้บริการ ตลอดจนระเบียบต่างๆ เพื่อสร้างความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ก าหนดแนวทางบริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ดังนี ้

          2.2.2.1 สถานที่ท่องเที่ยวชมควรเป็นเส้นทางวงรอบเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็น
กิจกรรมการเกษตรอย่างทั่วถึง 

          2.2.2.2 ควรมีมุมสาธิต และจัดเจ้าหน้าที่เตรียมการสาธิตให้ชม 
          2.2.2.3 มีมัคคุเทศก์น าชมสวน สามารถอธิบายได้ดีเท่ากับหรือมากกว่าเจ้าของสวน 

                    2.2.2.4 จัดมุมสถานที่พักผ่อน จัดมุมบริการอาหารและเครื่องดื่มจ าหน่าย โดยอาจ
ขอให้เพื่อบ้านบริการแทน เพื่อกระจายรายได้สู้ท้องถิ่น มุมนี้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกด้วย 
ทั้งของในสวนและของเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
                    2.2.2.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ทิ้งขยะ แยกขยะเปียกและขยะแห้ง 
                    2.2.2.6 มีบริการห้างสุขาที่สะอาด อาจมีกล่องรับเงินบริการ เพื่อให้ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแล 
ได้รับผลประโยชน ์
  2.2.2.7 หลังจากน าเที่ยวชมแล้ว ควรหาเวลาให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประมาณ 15 - 20 นาที หรือเป็นการประเมินผลการชมสวนนั้นๆ เพื่อน าไปปรับปรุงการ
ให้บริการ 
  2.2.2.8 สามารถจ าหน่ายต้นอ่อนและเมล็ดพันธ์ เพื่อนักท่องเที่ยวซื้อกลับไปทดลอง
ปลูกหรือบางคนอาจน าไปเป็นอาชีพเสริม 
  2.2.2.9 สามารถขายผลผลิตในสวนให้แก่นักท่องเที่ยวโดยตรง 
           2.2.2.10 ผลผลิตบางชนิดที่จ าหน่ายสดไม่ทันสามารถแปรรูปเป็นผลผลิตอีกรูปแบบ
หนึ่ง จัดท าเป็นของอบแห้ง เป็นการถนอมอาหาร จ าหน่ายให้นักท่องเที่ยวเป็นรายได้เพิ่มพูนจากเดิม 
 2.2.3 หลักการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  

 สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างประทับใจเพื่อให้  นักท่องเที่ยว
อยากจะท่องเที่ยวนานวันขึ้น หรือกลับมาเที่ยวซ้ า ในโอกาสหน้า ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญใน
แหล่งท่องเที่ยวมี 4 ด้าน คือ 
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 2.2.3.1 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านอาคารและสิ่งก่อสร้างในแหล่งท่องเที่ยว
ประกอบด้วย ที่จ าหน่ายบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ส านักงานที่ท าการของแหล่งท่องเที่ยว 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่พักนักท่องเที่ยว ห้องน้ าสาธารณะ ศาลาหรือซุ้มนั่งคอย ร้านค้า ร้านอาหาร 
บ้านพักพนักงานเป็นต้น 

 2.2.3.2 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ซุ้มเข้า
ป้าย เครื่องหมาย ลานกิจกรรม สวนหย่อม กระถางและที่ปลูกต้นไม้ ม้านั่ง โต๊ะ เก้าอี้แสงสว่างระบบ
น้ า ใช้ ระบบการจัดของเสียและน้ าเสีย ระบบการจัดขยะมูลฝอย รั้ว ก าแพง สะพาน ขั้นบันไดเป็นต้น 

 2.2.3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย
ความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายในแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยว ความ
ปลอดภัยจากพืชและสัตว์ในแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยจากการหลงทางภายในแหล่งท่องเที่ยว
และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว 

 2.2.3.4 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านป้ายในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยป้าย
ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ป้ายแผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายแผนที่
แสดงจุดที่น่าชมของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายชี้ทางภายในแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย ป้ายเตือน
อันตรายนักท่องเที่ยว ป้ายประกาศอ่ืนๆ ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวทราบ เป็นต้น 

2.2.4 หลักการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ 
  2.2.4.1 การรักษาต้นไม้ เดิมในพื้นที่  การวางผังอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ  
แนวทางสัญจร ที่จอดรถ ฯลฯ ไม่ควรกระทบกับไม้ยืนต้นเดิมที่มีอยู่แล้ว 
  2.2.4.2 การเลือกใช้พรรณไม้ จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในด้านการออกแบบ 
ต้องเข้าใจประเภทของต้นไม้และคุณสมบัติของไม้แต่ละประเภทเช่น 
   1) ไม้ยืนต้น (Three) ที่มีความสูงตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป สามารถใช้ประโยชน์
ได้หลายอย่าง เช่นให้ร่มเงา บังลม กรองเสียงกรองฝุ่น เป็นต้น 
   2) ไม้พุ่ม (Shrubs) ที่มีความสูงไม่เกิน 5 เมตร สามารถใช้บังลม ใช้เป็น
ฉากกั้นเพ่ือความเป็นสัดส่วนของพ้ืนที่แต่ละบริเวณ 
   3.) ไม้เลื้อย (Vines) ให้ความรู้สึกอ่อนช้อยเคลื่อนไหว ใช้ประโยชน์ในด้าน
บังแดด บังสายตาเป็นต้น 
   4) พืชคลุมดิน (Ground cover) ไม้ที่สูงจากพื้นไม่เกิน 0.40 เมตร สามารถ
ใช้ประกอบต้นไม้อื่น ใช้แทนหญ้า ปลูกตามที่ลาดชันป้องกันการชะล้าง ช่วยรักษาความช้ืนผิวดิว 
  2.2.4.3 การเลือกการต าแหน่งในการตกแต่งด้วยต้นไม้ ต้องค านึงถึงต าแหน่ง และ
บริเวณที่เหมาะสม บริเวณเขตบริการอาจตกแต่งด้วยต้นไม้ได้ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   1) เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับโครงการ เช่น บริเวณป้ายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว
และบริเวณโดยรอบจุดที่เป็นจุดศูนย์รวมของการให้บริการ ควรจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามกว่าจุดอื่น โดย
ใช้ต้นไม้ทั้ง 4 ประเภท ประกอบกัน คือ ไม้ยื่นต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย พืชคลุมดิน 
   2) การใช้ต้นไม้เป็นฉากบังสายตาไม่ให้เห็นทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น
บริเวณที่ทิ้งขยะ หน้าห้องน้ า - ห้องสุขา 
   3) การใช้ต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา ควรท าบริเวณที่ผู้ใช้ประโยชน์จ าเป็นต้องแวะ
พัก เช่นบริเวณลานจอดรถ บริเวณที่นั่งส าหรับพักผ่อน ฯลฯ ควรใช้ไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มค่อนข้าง
หนาแน่นตลอดปี พุ่มกว้าง เติบโตเร็ว กิ่งไม่เปราะง่าย 
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   4) การใช้ต้นไม้เพื่อป้องกันการทลายของหน้าดิน ควรท าทุกบริเวณที่มี
ความเสีย่ง เช่น บริเวณที่ลาดชันมากๆ โดยอาจใช้ไม้ยืนต้น ไม่พุ่ม ไม้คลุมดิน ประกอบกัน 
 2.2.5 รูปแบบสไตล์คาวบอย 
  คนส่วนใหญ่รู้จักค าว่า คาวบอย จากหนังฮอลลีวูดที่เผยแพร่ไปทั่วโลกตั้งแต่ปี     
ค.ศ.1930 และโด่งดังเป็นที่นิยมกันมากในช่วง 1960 - 1980 และกลายเป็นรูปแบบหนังที่ยังคงผลิต
ต่อเนื่องของฮอลลีวูด มาจนถึงปัจจุบันนี้ เราจะพบว่ามีหนังคาวบอยสร้างใหม่ประมาณ 2 - 3 ปีต่อ
เรื่องซึ่งมีทั้งหนังที่ใหม่จริงๆ และหนังเก่าที่น ามาสร้างใหม่ 
  จากหนังเหล่านี้ คนทั่วไปจึงรู้จักคาวบอยในรูปลักษณ์ของชายชาตรีใส่หมวกปีกกว้าง 
ขี่ม้าพกปืน อันเป็นบุคลิกลักษณะที่สง่างามสุดเท่ห์ของมนุษย์ทั้งหญิงและชาย น้อยคนที่จะไม่
ประทับใจภาพลักษณ์ของพวกคาวบอย และยังเป็นเอกลักษณ์ของคนอเมริกันยุคบุกเบิก ที่เข้าไปตั้ง
รกรากในดินแดนป่าเถื่อนแถบตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเมื่อร้อย กว่าปีก่อน 
  ถิ่นคาวบอยในประวัติศาสตร์คือภาคตะวันตกของอเมริกา รัฐเท็กซัส อาริโซนา คาลิ
ฟอร์เนีย แคนซัส  โคโลราโด ดาโกตา ไวโอมิง มอนตานา และรัฐอื่นๆ ดังแสดงอยู่แผนที่สหรัฐอเมริกา
ที่มีรูปคาวบอยประทับอยู่ใน รูปที่ 1 หนังคาวบอยคลาสสิกส่วนมากจะเน้นเรื่องราวของคนที่มีอาชีพ
รับจ้างขี่ม้าต้อนวัว  หรือเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ ที่ต้องสู้กับแก๊งโจรผู้ร้าย นายทุน หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ชั่ว
ร้าย หรือบางเรื่อง ก็สู้กับพวกอินเดียนแดง หนังคาวบอยพวกนี้คือหนังคาวบอยที่แท้จริง ซึ่งมีมาตั้งแต่
ปี ค.ศ.1930 ดาราผู้โด่งดังจากหนังพวกนี้ได้แก่ ยีน ออทรี(Gene Autry) รอย โรเจอร์ (Roy Rogers) 
จอห์น เวย์น, คลิ๊นท์ อีสวูด(ในยุคเริ่มต้นแสดงหนังทีวีซีรี่)ระยะต่อมา มีการสร้างหนังจากประวัติ
มือปืน โจร หรือมือกฎหมายที่เคยมีชีวิตจริงในอดีต เช่น บุทช์ แคชสิดี้ (Butch Cassidy), บิลลี่ เดอะ
คิด, เจสสี เจมส์, วายแอทท์ เอิร์ป  หนังพวกนี้เรามักจะเหมาเอาว่าเป็นหนังคาวบอย แต่จริงๆ แล้ว
น่าจะเรียกว่าหนังเวสเทิร์น(Western) ตามฝรั่งเขามากกว่า เพราะตัวเอกไม่ได้มีอาชีพคาวบอย 
(ต านานคาวบอย สืบค้นจาก https://www.gettawa.com/cowboystory/ch2_CowboyLegend.htl, 
2554)  
  

 
ภาพที ่2.3 แผนที่สหรฐัอเมรกิา แสดงถิ่นคาวบอยในภาคตะวันตก 
ที่มา : https://www.gettawa.com/cowboystory/ch2_CowboyLegend.htm 
 
  ในปัจจุบันคาวบอยตัวจริงในอเมริกายังคงมีอยู่ในหลายรัฐ โดยเฉพาะแถวเท็กซัส
และมอนตานาเป็นรัฐที่มีการจ้างคาวบอยมากที่สุด หน้าที่หลักของพวกเขาก็คือ ขี่ม้าเลี้ยงวัว ตีตราวัว 

https://www.gettawa.com/cowboystory/ch2_CowboyLegend.htl
https://www.gettawa.com/cowboystory/ch2_CowboyLegend.htm
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เช่นเดียวกับที่ท ากันมานานกว่า 100 ปี อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ของคาวบอย ตามที่เห็นในหนัง
คาวบอยดังที่กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือยุคใด เป็นการสร้างภาพที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็น
จริงค่อนข้างมาก มีข้อเขียนของคาวบอยตัวจริงบางคน รวมทั้งของคนที่ศึกษาและคลุกคลีกับชีวิต
คาวบอยจริงๆ แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ที่ฮอลลีวูดยัดเยียดให้พวกเขา 
  ค าว่า “คาวบอย(Cowboy)” ซึ่งเกิดจากการน าค าว่า Cow มารวมกับค าว่า Boy 
ปรากฏในภาษาอังกฤษครั้งแรก ประมาณปี ค.ศ.1715 - 1725 โดยเป็นการแปลความหมายมาจากค า
ว่า วาเคโร (Vaquero ออกเสียงส าเนียงสเปนว่า บาเกโร) ในภาษาสเปน ซึ่งหมายถึง คนขี่ม้าเลี้ยงวัว 
ค าว่า Vaquero มาจากรากศัพท์ภาษาสเปนว่า Vaca ที่แปลว่า วัว (Cow) นอกจากนี้ภาษาอังกฤษอีก
ค าที่แปลว่าคาวบอย ก็คือ บั๊กการู (Buckaroo) นั้น ว่ากันว่า เพี้ยนมาจากค าว่า วาเคโร นั่นเอง แต่
เป็นการออกเสียงแบบภาษาสเปนส าเนียงอาหรับ 
  2.2.5.1 คาวบอยในเท็กซัส ประมาณ ค.ศ.1800 เป็นต้นมาผู้ส าเร็จราชการสเปนที่
ปกครองเม็กซิโกในขณะนั้น ได้ยกพื้นที่แถบที่เรียกว่ารัฐเท็กซัสในปัจจุบัน ให้เป็นที่ตั้งรกรากของพวก
อพยพจากต่างถิ่นที่ไม่ใช่ประชากรเม็กซิ โก ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคนอเมริกัน สตีเฟน เอฟ. ออสติน 
(Stephen F. Austin) กับพรรคพวกที่อพยพจากภาคตะวันออกอเมริกาไปอยู่ที่นี่  ได้ตั้งชุมชนของตน
ขึ้นในปี ค.ศ.1821 โดยตอนแรกก็เหมือนจะท าตัวเป็นพลเมืองเม็กซิโกที่ดี เช่น ต้องใช้ภาษาสเปนเป็น
ภาษาหลัก ต่อมามีการรวมตัวก่อการต่อต้านอ านาจรัฐบาลเม็กซิโกขึ้น และน าไปสู่การประกาศแยก
เท็กซัสเป็นรัฐอิสระเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1836 (ประกาศอิสรภาพขณะที่ป้อมอะลาโมยังถูกล้อม
โดยทหารสหพันธ์รัฐเมกซิโก ศึกอะลาโมที่โด่งดังเกิดขึ้นระหว่าง 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 1836 
คาดว่าวีรบุรุษอะลาโมทั้งหมดตายโดยไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ า) และต่อมาในปี ค.ศ. 1845 ได้เข้ารวมเป็นรัฐ
หนึ่งของอเมริกา ซึ่งท าให้คนอเมริกันหลั่งไหลไปตั้งรกรากในเท็กซัสมากยิ่งขึ้น คนอเมริกันในเท็กซัส
ยุคนั้น ได้รับอิทธิพลวิธีการเลี้ยงวัวแบบคาวบอยมาจากพวกเม็กซิกันวาเคโรอย่างมาก เรียกว่ายืมมา
ทั้งค าศัพท์และวัฒนธรรมการแต่งตัวแบบคาวบอย และได้น าไปผสมผสานกับวิธีการเลี้ยงวัวที่เคยท า
มาในภาคตะวันออกของอเมริกา รวมกับวิธีที่สืบทอดมาจากพวกอพยพชาวอังกฤษ พวกเท็กซัส
คาวบอยยุคนั้นส่วนใหญ่ ก็คือพวกคนหนุ่มที่เร่ร่อนรับจ้างท างานตามไร่ปศุสัตว์ต่างๆ ตามฤดูกาล  
   หลังจากสงครามกลางเมืองอเมริกาสิ้นสุดลง วัฒนธรรมคาวบอยแบบนี้ได้
แพร่กระจายไปทางเหนือและตะวันออกของอเมริกามากขึ้น เรื่อยๆ และได้ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ
พื้นที่และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น มีการต้อนวัวระยะไกลเพื่อไปขายในเมืองที่รถไฟไปถึงทางตอนเหนือของ
เท็กซัส คือรัฐแคนซัสและเนบราสก้า(Nebraska) 
  2.2.5.2 คาวบอยในคาลิฟอร์เนีย อาชีพฝึกและดูแลม้าเพื่อเอาไว้ใช้งาน เป็นอาชีพ
ของพวกคาวบอยชาวสเปนและเม็กซิกัน  ที่เบ่งบานในคาลิฟอร์เนียและแถบชายแดนเม็กซิโก มา
ตั้งแต่ยุคคาลิฟอร์เนียยังเป็นอาณานิคมของสเปน ซึ่งคนพวกนี้ตอนนั้นยังถูกเรียกว่า วาเคโร พวก
อเมริกันอพยพยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในคาลิฟอร์เนีย จนกระทั่งหลังจากสงครามเม็กซิกันเลิกรา และคาลิ
ฟอร์เนียตกเป็นของอเมริกา พวกสเปนและเม็กซิกันเกือบทั้งหมดถูกบีบให้อพยพกลับไปอยู่เม็กซิโก 
อเมริกันพวกแรกที่เข้าไปส่วนใหญ่ไม่ใช่พวกเลี้ยงสัตว์ แต่เป็นพวกท าเหมืองแร่ เพราะเป็นยุคตื่นทอง
ในคาลิฟอร์เนีย ดังนั้น งานดูแลสัตว์เลี้ยงในทุ่งหญ้า โดยเฉพาะวัว จึงเป็นงานของพวกคนหนุ่ม
สายเลือดผสมสเปนและเม็กซิกันที่ยังอยากจะอยู่ในคาลิฟอร์เนียต่อไป ดังนั้น คาวบอยคาลิฟอร์เนีย 
จึงมีชื่อเรียกทั่วไปว่าพวก วาเคโร หรือ บั๊กการู (Buckaroo) แตกต่างจากคาวบอยเท็กซัสตรงที่ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นพวกที่มีทักษะและความภักดีสูง คือจะท างานอยู่กับค่ายปศุสัตว์ที่เขาเกิดมาตั้งแต่
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เด็กจนเติบใหญ่และมีครอบครัว หรือกล่าวได้ว่า จะอยู่ด้วยกันกับนายจ้างตั้งแต่เกิดจนตาย นอกจากนี้ 
วิธีการเลี้ยงวัวก็แตกต่างจากเท็กซัสตามสภาพภูมิประเทศ เพราะที่นี่ มีหญ้าเยอะกว่า จึงไม่ต้องต้อน
วัวไปหากินไกลๆ การเลี้ยงวัวแบบทุ่งเปิด(Open Range)จึงมีน้อย  และการขายวัวก็ขายกันในพื้นที่ 
ไม่ต้องต้อนวัวไปขายระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรเหมือนในเท็กซัส วิธีการเลี้ยววัวที่นี่ จึงมีลักษณะที่
ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากสเปนมากกว่า 
   2.2.5.3 คาวบอยแถวฟลอริดา หรือ “แครกเกอร์คาวบอย” คาวบอยแถวรัฐ
ฟลอริดาในยุคศตวรรษที่ 19 และตอนต้นศตวรรษที่ 20 แตกต่างจากคาวบอยแถวเท็กซัสและคาลิ
ฟอร์เนียดังกล่าวแล้ว คนท้องถิ่นเรียกคาวบอยพวกนี้ว่า คาวฮันเตอร์(Cowhunter) หรือ แครกเกอร์
คาวบอย(Cracker Cowboy)  ซึ่งมีลักษณะแตกต่างที่ส าคัญคือ คาวบอยพวกนี้ไม่ได้ใช้เชือกหรือ
บ่วงบาศในการจับวัว  แต่ใช้สุนัขช่วยต้อนวัวเป็นเครื่องมือหลัก ทั้งม้าและวัวแถวฟลอริดาจะตัวเล็ก
กว่า วัวที่นี่น้ าหนักเฉลี่ยประมาณ 600 ปอนด์เท่านั้น แต่มีเขาใหญ่และเท้าใหญ่ 
  2.2.5.4 รูปแบบของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แบบคาวบอย จากการศึกษา
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แบบคาวบอยตะวันตกพบว่าวัสดุที่ใช้จะใช้ไม้เป็นหลัก 
 

 
ภาพที่ 2.4 รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบคาวบอย 
ที่มา : https://www.renderosity.com/mod/gallery/cowboy-town/2569964/?p 
 
  2.2.5.5 สรุปลักษณะสไตล์คาวบอย จากการศึกษาสรุปได้ว่าคาวบอยคือวิธีชีวิตชาว
ชนบทในภาคตะวันตกของอเมริกาส่วนใหญ่มีอาชีพในการท าการเกษตรในรูปแบบฟาร์มโดยเริ่ม
ในช่วง ศตวรรตที1่8เป็นต้นมา 
 
2.3 แนวความคิดการวางผังโครงการ 
 2.3.1 ความหมายของการวางผังโครงการ 
  เอื้อมพร วีสมหมาย(2525) กล่าวว่า การวางผังบริเวณ คือ การจัดระบบสิ่งแวดล้อม
โดยรอบขึ้นไปจนถึงขั้นวางมาตราส่วนสูง สุด ซึ่งสามารถจะควบคุมและรวมให้เป็น อันหนึ่งอัน
เดียวกันอยู่ได้ การวางผังก็ยังคงเกี่ยวข้องกับอาคารต่างๆ ที่ดิน รวมทั้งสิ่งอื่นที่อยู่เหนือ ใต้ และระดับ
พื้นดิน จุดประสงค์อันยิ่งใหญ่หรือซึ่งจะเรียกว่าจุดใหญ่ใจความ ก็คือ การวางจุดต่างๆ และกิจกรรม
ทั้งหลายให้อยู่ในเนื้อที่สามมิติเริ่มด้วยการวิเคราะห์ที่ดิน และวัตถุประสงค์แห่งการใช้ที่ดิน (Analysis 
of Site and Purpose) อย่างละเอียดถี่ถ้วน ในขั้นสุดท้ายจะสามารถสรุปผลออกมาเป็นแนวรูป 
(Pattern) ซึ่งกลมกลืนและเป็นอันหนึ่งอันเดียว (Totality) กับบรรดาผู้ใช้สอยทั้งมวล และซึ่งสามารถ
จะทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันจะเป็นผลติดตามมาเป็นระยะๆนั่นเองและยังกล่าวในเรื่องของ
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เป้าหมาย (Typical Goals) เป้าหมายของแผนผังแต่ละแห่งนั้นไม่อาจก าหนดเป็นมาตรฐานได้ แต่มี
จุดมุ่งหมายอยู่บางประการ ซึ่งควรจะค านึงถึงและจดจ าเพื่อน ามาใช้เป็นแม่บทในการตรวจสอบการ
ประกอบแผนผัง 
  เอกสารหนึ่งเกี่ยวกับการวางผังบริเวณ เดชา บุญค้ า (2557) กล่าวไว้ว่า นิยามการ
วางผังบริเวณไว้ว่า ศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพื่อการจัดใช้ส่วนต่างๆของที่ดิน นักวางผังบริเวณเป็นผู้
ก าหนดรายละเอียดในการใช้ที่ดินส่วนต่างๆ โดยการเลือก วิเคราะห์ที่ดิน ดังนั้น ท าการวางผังการใช้
ที่ดิน จัดรูปแบบสัญจรของยาพาหนะทางคมนาคมสร้างแนวความคิดในเรื่อง ทัศนะรูป และการใช้
วัสดุ ปรับปรุงรูปทรงของที่ดินเดิมด้วยการออกแบบการปรับระดับ จัดท าสิ่งต่างๆ จะท าขึ้นกับนักวาง
ผังบริเวณทั้งหมดความจริงแล้วเจ้าของโครงการหรือลูกค้าเป็นผู้ก าหนดความต้องการต่างๆ ให้ผู้วาง
ผังบริเวณเป็นผู้จัดไม่ว่าที่ดินหรือบริเวณนั้นมีขนาดเล็กจะต้องถือว่าที่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น 
  จากกการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการวางผังบริเวณของอาจารย์เดชา และอาจารย์
เอื้อมพร พบว่าการผังโครงการนั่นคือ การวางแผนที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดนการวิเคราะห์
รายละเอียดของทั้งโครงการ เช่น รูปร่างที่ดิน ลักษณะดิน การสัญจร ทิศทาง อาคาร สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ผลกระทบที่มีทั้งในและนอกโครงการ ผู้ใช้ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะเป็น
ตัวก าหนดผังที่ออกมาเกิดความสมบูรณ์และสอดคล้องมากที่สุด 
 2.3.2 กระบวนการวางผัง 
  การวางผังบริเวณจะเริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ก่อน วัตถุประสงค์อาจเริ่มมาจากความ
ฝัน ความอยาก ปรัชญา หรือมแต่ความโลภ จะต้องศึกษาและวิเคราะห์วัตถุประสงค์ให้ละเอียด 
เพราะวัตถุประสงค์เป็นตัวบ่งชี้ส าคัญที่จะตามมาในภายหลัง จะเป็นตัวก าหนดสาคัญในการเลือกและ
วิเคราะห์บริเวณและโปรแกรมความต้องการโปรแกรมและบริเวณที่วิเคราะห์แล้วจะออกมาเป็นผังการ
ใช้ที่ดินหลายๆ แบบ เรียกว่า ผังเผื่อเลือกซึ่งมีเงื่อนไขแตกต่างกันแต่ต้องบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน
เสมอ 
 

 
ภาพที่ 2.5 กระบวนการคิดในการวางผัง 
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 2.3.3 แนวความคิดในการวางผัง 
  2.3.3.1 อาณาเขตครอบครองในการออกแบบและสภาพแวดล้อมกายภาพ 
   การมีอาณาเขตครอบครองบุคคลย่อมหมายความว่า บุคคลไม่ต้องการ
ลว่งล้ าเข้าไปในอาณาเขตครอบครองของตนเองโดยผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่มีความต้องการ
ภาวะความเป็นส่วนตัว เช่น การจัดให้บุคคลภายนอกต้องเดินผ่านส่วนที่ทางานของเลขานุการ ก่อนที่
จะเข้าถึงห้องท างานส่วนตัวของกรรมการผู้จัดการซึ่ งบุคคลภายนอกไม่อาจเข้าถึงโดยตรง           
(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2530) 
  

                   
ภาพที่ 2.6 การจัดให้มีล าดับขั้นตอนอาณาเขตครอบครองจากเขตสาธารณะ 
ที่มา : วิมลสิทธ์ิ  หรยางกูร (2530) 
 
  2.3.3.2 การสัญจร ระบบการสัญจรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อ ซึ่ง
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์บริเวณโดยเฉพาะระบบ
การสัญจรของยานยนต์เองเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการใช้โครงร่างของผัง
การใช้ที่ดิน ระบบดังกล่าวนี้ คือ การสร้างระบบขั้นของการไหล หรือ การเปลี่ยนขนาดของถนนที่
ส าคัญมาสู่ถนนย่อยภายในบริเวณโครงการ และเป็นตัวเชื่อมระบบการสัญจรนอกบริเวณ น าคน และ
สินค้าต่างๆ เข้ามาสู่บริเวณ รูปลักษณะของการสัญจรในตัวบริเวณ ต้องสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการ
มองเห็นในขณะมุ่งสู่อาคาร หรือจุดต่างๆ เรื่องการจอดรถรับส่งคน เรื่องที่จอดรถ เรื่องบริการโดย
เด่นชัด และเป็นแบบอย่าง มีล าดับ รวมถึงจะต้องมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับอาคารหรือบริเวณ
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่บริเวณนั้นด้วย ข้อที่นักวางผังบริเวณทุกคนต้องใส่ใจ ได้แก่การจัดระบบ
การสัญจรของยานยนต์และทางสัญจรของคน โดยทั่วไปแล้วระบบสาธารณูปโภคและโครงข่ายของ
คมนาคมจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับถนน และทางเท้า การที่จะได้แบบที่ดี จะต้องจัดท่อน้ าท่อ
ประปา ท่อโสโครก ท่อแก๊ส ท่อน้ ามัน สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มีความสัมพันธ์กับส่วนประกอบ
ทุกๆชนิดในบริเวณด้วย โดยทั่วไปแล้วควรวางผังระบบสาธารณูปโภค และระบบการติดต่อไว้ใต้ดิน 
แต่ในบางครั้งโดยเฉพาะสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์มักแขวนลอยอยู่ในอากาศเนื่องจากปัญหา
ทางด้านงบประมาณที่จ ากัด ประมาณทางงบประมาณจึงเป็นตัวตัดสินที่ส าคัญอย่างหนึ่งในเรื่อง
เหล่านี ้
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  ดังนั้น จึงสามารถแบ่งลักษณะการสัญจรได้เป็นลักษณะต่างๆ เช่น ระบบทางยาว 
ระบบรัศมี ระบบตาราง หรือระบบโค้ง ตลอดจนการผสมผสานระบบต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน                       
   1) ระบบทางยาว คือ การน าไหลของยานพาหนะระหว่างจุดหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึ่งอย่างตรงไปตรงมา ดังจะเห็นตัวอย่างชัดเจนจากทางรถไฟ และคลองที่ยาว แต่จะเกิดความ
ขัดข้องต่อเมื่อยวดยานภายในตัวโครงการมีมากเกินขนาด แก้ไขโดยการใช้วิธีการวงรอบลงข้างใดข้าง
หนึ่งของเส้นทาง ซึ่งจะช่วยให้การไหลของยวดยานในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นได้  

 

 
ภาพที่ 2.7 ระบบสัญจรแบบทางยาว  
 
   2) ระบบรัศมี คือ การน าการไหลของการสัญจรไปสู่จุด ซึ่งเป็นบริเวณที่มี
กิจกรรมประเภทต่าง ๆ รวมกันอยู่อย่างหนาแน่น แต่มักจะเกิดปัญหายุ่งยากในการจัดบริเวณจุดกลาง
ให้เป็นระเบียบได้ยาก นอกจากเน้นจุดกลางอย่างตายตัวซึ่งยากต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

 
ภาพที่ 2.8 ระบบการสัญจรแบบรัศมี 
 
   3) ระบบตาราง เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากการวางแนวถนนที่มีระยะห่างเท่าๆ 
กันตั้งฉากซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปใช้ในพื้นที่ราบ หรือที่มีความลาดชันต่ า ซึ่งการน าไปใช้ต้องค านึงถึง
ลักษณะของพื้นที่ตามขนาดความแตกต่างตามความจาเป็น ตลอดจนการจัดการไหลของการสัญจรให้
ถูกต้อง 

 
ภาพที่ 2.9 ระบบการสัญจรแบบตาราง 
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   4) ระบบโค้ง สามารถวางให้เข้ากับลักษณะ ความสูง-ต่ าของภูมิประเทศ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับการจารจรในระดับท้องถิ่นมากกว่าระดับอื่น มีการตัดถนนผ่านน้อยเมื่อเทียบกับ
ระบบตารางส่วนมากจะให้ถนนปลายตันแบบก้นถุงซึ่งมีความยาวไม่เกิน 150 เมตร วิธีการจะช่วยหรือ
มีแนวโน้มที่ จะท าให้ยวดยานแล่นช้าลงท าให้ถนนมีความน่าสนใจมากกว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของทิวทัศน์ และการเปลี่ยนแปลงของความยาวถนน 

 
ภาพที่ 2.10 ระบบการสัญจรแบบโค้ง 
 
  2.3.3.3 ที่จอดรถ บริเวณการจอดรถนับเป็นส่วนการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอย่างยิ่ง 
ตัวลานจอดรถอาจท าให้บริเวณโดยรวมเสียทัศนียภาพได้ ถ้าการวางต าแหน่งไม่สัมพันธ์กับความสูง-
ต่ าของพื้นที่ และขาดความกลมกลืนกับส่วนอื่นๆของบริเวณ ในการจัดบริเวณที่จอดรถนักวางผัง
บริเวณจะต้องค านึงถึงขนาดของยานพาหนะให้มากๆ และจะต้องจัดพื้นที่ให้มีขนาดเพียงพอ ซึ่ง
จะต้องดูระยะความยาวทั้งหมดของรถ ความกว้างส่วนที่ยื่ นจากล่อทั้งด้านหน้า และด้านหลัง 
ตลอดจนรัศมีการเลี้ยวชนิดของรถต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้นักวางผังบริเวณต้องจัดพื้นที่จอดรถให้
สามารถรองรับรถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะเข้ามาใช้ที่จอดรถ  

 
ภาพที่ 2.11 ที่จอดรถส่งคนแบบเว้าเข้า 
 

 
ภาพที่ 2.12 ที่จอดรถส่งคนแบบวงกลม  
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ภาพที่ 2.13 ที่จอดรถส่งคนแบบสี่เหลี่ยม  
 
   1) ในการจอดรถควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปน้ี  
       (1) ขนาดที่จอดรถคิดเป็นตารางเมตร รวมถึงระยะกว้างยาวที่ต้องการ
และที่มีอยู่ 
       (2) มุมที่รถจะจอดควรเป็นเท่าใด 90/60/45 องศา 
             (3) ทิศทางการแล่นของรถไปยังจุดต่างๆ ของบริเวณ  
          (4) ประเภทของที่จอดรถ  
         (5) ความกว้างของช่องจอด 2.40 เมตร 2.85 เมตร หรือ 3.00 เมตร  
         (6) การสัญจรในบริเวณที่จอดรถ ทั้งของรถ และของคนเดิน 

 
ภาพที่ 2.14 การจัดที่จอดรถแบบต่างๆ  
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ภาพที่ 2.15 ขนาดความกว้าง ยาว ของรถประเภทต่างๆ  
 
 2.3.4 สิ่งที่ต้องค านึงถึงในงานวางผังบริเวณ  
  สิ่งที่ต้องค านึงถึง หรือ ปัจจัยส าคัญๆ เป็นข้อมูลที่นักวางผังบริเวณ น าไปวิเคราะห์
และท าการวางผัง โดยมีความยืดหยุ่นของรายละเอียด ตลอดจนล าดับในการค้นคว้าสืบหาจะมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการ และความจ าเป็นที่ต้องใช้ในการเลือก และการวิเคราะห ์
  2.3.4.1 ปัจจัยทางธรรมชาติ  
   1) พื้นฐานทางธรณีวิทยาและรูปทรงของแผน่ดิน คือการดูว่าดินเป็นชนิดใด 
มีลักษณะอย่างไร รูปทรงของแผ่นดินมีลักษณะพิเศษอย่างไรหรือไม่  
   2) ภูมิประเทศ แผนที่ภูมิประเทศ การวิเคราะห์ความลาดชัน คือต าแหน่ง
หรือระดับของรูปโฉมต่างๆ ของภูมิประเทศนั้นๆ  
   3) อุทกวิทยา ล าธาร ทะเลสาบ หนองน้ า ที่ลุ่มและการระบายน้ า ลักษณะ
ของการระบายน้ า แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ฯลฯ  
   4) ดิน การจ าแนกประเภทและความเป็นกรด - ด่าง  
   5) พืชพรรณ การเอาใจใส่ต่อพืชพรรณเดิม ที่มีประโยชน์ต่อพื้นที่  
   6) สัตว์ เป็นการสร้างสีสันให้ธรรมชาติ  
   7) ปัจจัยทางลมฟ้าอากาศ ทิศทางแสงอาทิตย์ ลมประจ าทั้งฤดูร้อนและฤดู
หนาว ปริมาณน้ าฝนและความชื้น  
  2.3.4.2 ปัจจัยทางวัฒนธรรม  
   1) การใช้ที่ดินเดิม - ที่ข้างเคียง สิ่งรบกวนนอกบริเวณ 
   2) การเชื่อมโยง คือ การหาความสัมพันธ์ของบริเวณโครงการกับบริเวณ
ข้างเคียง 
   3) การสัญจรและการขนส่งโดยสาร - การสัญจรยานพาหนะและการสัญจร
คนเดินทั้งในและนอกบริเวณ 
   4) ความหนาแน่นอัตราส่วนพ้ืนที่การใช้สอยอาคาร/ที่ดิน 
   5) สาธารณูปโภค-ระบายน้าโสโครกและน้ าฝน น้ าประปา ไฟฟ้า อื่นๆ 
   6) อาคารเดิม 
   7) ปัจจัยทางประวัติศาสตร ์- อาคารที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร ์
  2.3.4.3 ปัจจัยทางสุนทรียภาพ 
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   1) รูปโฉมธรรมชาติ รูปทรงของแผ่นดิน หิน น้ า  พืชพรรณ ซึ่งอาจเป็น
ลักษณะเฉพาะของบริเวณนั้นๆ 
   2) รูปลักษณ์ของที่ว่าง – วิวที่ว่าง (เดชา บุญค้ า, 2547) 
  2.3.4.4 ในเรื่องของเป้าหมาย (Typical Goals) เป้าหมายของแผนผังแต่ละแห่งนั้น
ไม่อาจจะก าหนดเป็นมาตรฐานได้ แต่มีจุดมุ่งหมายอยู่บางประการ ซึ่งควรจะค านึงถึงจะจดจ าเพื่อ
น ามาใช้เป็นแม่บทในการตรวจสอบการประกอบแผนผังดังนี ้
   1) การใช้สอย (Functional Adequacy) มีแสงสว่างเพียงพอไหม มีที่เล่น
ไหม ความแข็งอ่อนของพื้นดินเป็นอย่างไร นี่เป็นค าถาม ที่ตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับด้านการใช้ประโยชน์ เป็น
ค าตอบง่ายๆ เป็นแม่บทที่เริ่มต้นก่อนจะลงมือ ท าผังใช้เป็นการตรวจสอบขั้นปฐมเพื่อทราบถึงมวล
กิจกรรมซึ่งปรากฏในผังบริเวณอันใหม่ของเรา 
   2) น้ าหนักการคมนาคม (Optimum Communication) แผนผังส่วนใหญ่
จะใช้ได้ผลโดยเล็งเห็นถึงในแง่ของสินค้า บุคคล และข่าวสารสามารถเดินทางไปมาในอาณาเขตเนื้อที่
อย่างสะดวกสบาย เป้าหมายก็คงอยู่ที่การกระตุ้นเตือนให้เกิดการคมนาคมไม่เกิดติดขัด ในด้าน    
เคหศาสตร์ เราต้องการเพ่ือนบ้านหรือความเป็นส่วนตัว และอิสรเสรี 
   3) การเลือก (Choice) เมื่อความพอใจของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่ เรา
ปรารถนา แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นการยากที่จะพยากรณ์ความต้องการของผู้จะเข้ามาใช้สถานที่ทุก
คน (Site Users) ดังนั้นจึงควรที่จะตั้งเป้าหมายโดยมีการเลือกได้ตามความพึงพอใจด้วยการจัด
สถานที่ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อนบ้าน ตลอดจนบริการต่างๆ ให้สะดวกแก่การเลือกเฟ้น สิ่งนี้จะ
ได้มาก็โดยอาศัยออกแบบและจัดวางอย่างรัดกุมจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมไม่ได้  
   4) ราคา (งบประมาณ) การบูรณะปรับปรุงนี้ ควรจะค านึงถึงค่าใช้จ่ายการ
จัดท ารวมทั้งการบ ารุงรักษา โดยคิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดที่สุด ทั้งในด้านแรงงาน วัสดุ และการ
ด าเนินงาน มีการเปรียบเทียบราคาดูว่าแบบไหนถูกแบบไหนแพงกว่ากัน 
   5) สุขภาพและความสะดวกสบายตามปกติธรรมดาเจ้าของงาน มักจะไม่
ค่อยห่วงเรื่องนอกจากได้รับความสะดวกทางสาธารณูปโภค และความปลอดภัย ทางด้านโครงสร้าง 
การรับผิดชอบในด้านสุขภาพอนามัย จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ซึ่งจะต้อง
ใคร่ครวญ อุบัติเหตุมิให้เกิดแก่ผู้เข้ามาใช้อาคารสถานที่ ทางด้านอากาศร้อน อากาศเย็นหรือเสียง
รบกวนต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   6) การปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม (Adaptability) เมื่อมีการแก้ไข
ปรับปรุงผังบริเวณ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงแล้วแบบแผนก็ควรจะเป็นแบบแผนยืดหยุ่น มี
การปรับปรุงได้เช่นเดียวกัน จัดเตรียมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้โดยไม่ทาลายหรือละทิ้งท่วงทา
นองเดิมไปเสียทีเดียว 
   7) คุณภาพด้านสุนทรีย์ (Image Quality) หากยังมีความปรารถนาที่จะให้
เป็นที่อยู่ที่น่าชื่นชม น าความสุขให้แก่ผู้อยู่อาศัยทุกรูปทุกนามแล้ว ผังซึ่งผ่านการปรับปรุงนี้ควรจะมี
รูปร่างที่แจ่มชัดเข้ากันได้กับสิ่งต่างๆ รอบตัวของมัน มีความหมายเห็นได้ชัดว่าใช้เพื่อท าประโยชน์
อะไร 
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  จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การวางผังบริเวณโครงการมีสิ่งที่ต้องค านึงถึงดังนี ้
ด้านพื้นที ่
   (1) ดิน คือ ลักษณะภูมิประเทศ/ธรณีวิทยา/รูปทรงแผ่นดิน 
   (2) น้ า คือ อุทกวิทยา/การระบายน้ า/ปริมาณน้ าฝน/ปริมาณความชื้น 
   (3) อากาศ คือ ลักษณะอากาศ/ฤดูกาล/ลม/แสง 
   (4) พืชพรรณ 
   (5) สัตว์ 
   (6) การใช้สอยพื้นที่เดิม 
   (7) การสัญจร 
   (8) สาธารณูปโภค 
   (9) อาคาร 
   (10) ประวัติศาสตร ์
   (11) มุมมอง  

ด้านกิจกรรม 
   (1) ลักษณะกิจกรรม ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เท่าไร ความเหมาะสม ความ
เพียงพอ เวลา 
  ด้านผู้ใช้ 
   (1) ความต้องการ 
   (2) ปริมาณ 
   (3) งบประมาณ 
  โดยทั้งหมดทั้งสิ้นที่กล่าวมานี้ต้องยืนอยู่บนความซับซ้อนของโครงการแต่ละ
โครงการและความจ าเป็นต้องใช้ โดยอาศัยความยืดหยุ่นของรายละเอียดมาเป็นองค์ประกอบ(เอื้อม
พร วีสมหมาย, 2518) 
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2.4  กรณีศึกษา 
2.4.1 โครงการหลวงหนองหอย 
 “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย” หรือ “โครงการหลวงหนองหอย” ที่ก่อตั้ง

ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่นและท าไร่เลื่อนลอย จากการเสด็จประพาส
ต้นไปจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานแนวพระราชด าริ และพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโครงการหลวงขึ้นในปี
เดียวกัน เพื่อพัฒนาการเกษตรบนที่สูง ลดการปลูกฝิ่น และอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธาร อีกทั้งยังช่วยเหลือ
ชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่
ในต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันนอกจากจะท าการวิจัยพัฒนาพืชผักโครงการ
หลวงแล้ว ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชผักตามระดับความสูงของพื้นที่และ
สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยโครงการจะท าการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากสมาชิกที่ท าการปลูก
พืชผักตามข้อก าหนดของโครงการหลวง ซึ่งเป็นพืชผักปลอดสาร การันตีในเรื่องคุณภาพ 
 

 
ภาพที่ 2.16 ที่ตั้งโครงการหลวงหนองหอย 
ที่มา : https://www.royalprojectthailand.com/nonghoi 
 
  2.4.1.2 การน ามาประยุกต์ใช้กับโครงการ  การปลูกพืชผักตามระดับความสูงของ
พื้นที่ในโครงการ มีแปลงปลูกพืชผักแบบขั้นบันไดของชาวบ้านที่บางแห่งถือเป็นจุดชมวิวชั้นดี มีแปลง
พืชผักที่ปลูกเป็นขั้นบันไดอย่างสวยงามกว้างไกลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมทัศนากันอย่างเพลินเพลิน 
และการจัดตกแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงาม มากไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันสดใส โดยเฉพาะกับ
แปลงปลูก “เวอร์บีน่า” ดอกสีม่วงอ่อนสะพรั่งสวยงามเป็นจุดดึงดูดชวนให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูป 

https://www.royalprojectthailand.com/nonghoi
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitie-qjLvTAhVGQo8KHR4LBRoQjRwIBw&url=http://royalprojectthailand.com/nonghoi&psig=AFQjCNGw0DDbuX97Ck2GKKrIT7qTxfJX2A&ust=1493054689539165
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ภาพที่ 2.17 การปลูกผักตามระดับความสูง 
ที่มา : https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103304 
 

 
ภาพที่ 2.18 แปลงปลูกเวอร์บีน่า 
ที่มา : https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103304 
 

2.4.2 Small Farm 
  สมอลล์ ฟาร์ม (Small Farm)ตั้งอยู่ที่  อ าเภอต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ตั้งใกล้ชิดกับภูเขาใหญ่ อันเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ประกอบกับท าเลที่ตั้ง
โดดเด่นด้วยต้นตาล มีแนวรั้วสีขาว กังหันลมธรรมชาติพร้อมโรงนาน้อยใหญ่ และนานาสัตว์ให้ชม ถือ
ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศแบบบ้านไร่ ชนบทและวิถีชีวิตแบบคาวบอย  
 

https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103304
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS5bmtjbvTAhWLv48KHdVLCRsQjRwIBw&url=http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000082011&Html=1&TabID=3&&psig=AFQjCNGZ4NqCHKPgx9_7DRXYIi7viNfkqA&ust=1493054550662149
http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9580000082011&imageid=3689154


29 
 

 
ภาพที่ 2.19 ที่ตั้ง Small Farm 
ที่มา : https://www.smallfarm-chiangmai.com 
 
  2.4.2.1 การน ามาประยุกต์ใช้กับโครงการ น าลักษณะและวัสดุภูมิทัศน์ดาดแข็งของ
โครงการที่มีรูปแบบในสไตล์ คาวบอย การเลือกใช้วัสดุดาดแข็งในธีมคาวบอย รูปแบบอาคาร และ
ลักษณะป้ายบอกทางภายในโครงการ 

 
ภาพที่ 2.20 บรรยากาศภายใน Small Farm ที่เป็นลักษณะสไตล์คาวบอย 
ที่มา : https://www.smallfarm-chiangmai.com 
 

https://www.smallfarm-chiangmai.com/
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บทที่ 3 

การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการ 
 

โครการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดยผู้ออกแบบต้องทราบถึงข้อมูลต่างๆ แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ออกแบบ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โครงการสามารถที่จะแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่
โครงการได้อย่างถูกต้องให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ และส่งผลให้โครงการนั้นสมบูรณ์มี
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์นั้นเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลระดับมหภาค
และข้อมูลระดับจุลภาค ดังนี ้

 
3.1  การศึกษาข้อมูลระดับมหภาค   
         3.1.1 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครราชสีมา 

รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประดิษฐานอยู่หน้า ประตูชุมพล ประตูเมืองทางด้านทิศ
ตะวันตกวีรกรรมอันกล้าหาญที่ท้าวสุรนารีได้กอบกู้เมืองนครราชสีมา จากกองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่ง
เวียงจันทน์ไว้ได้ ซึ่งตราประจ าจังหวัดนครราชสีมา ภาพนี้มีฐานะเป็นตราราชการ ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง  ก าหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ 
พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 214)ว่าด้วยการก าหนดเครื่องหมายราชการประจ าจังหวัด 76 จังหวัด
ใช้อัษรย่อ : นม สีประจ ากลุ่มจังหวัดสีแสด              

 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดนครราชสีมา                                                                                                     
ที่มา : https://www. 21valailux408.blogspot.com 
 

3.1.2 ค าขวัญประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
“เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน  

3.1.3 พรรณไม้ประจ าจังหวัด 
ต้นสาธรต้นไม้ประจ าจังหวัดนครราชสีมาชื่อพันธุ์ไม้สาธร วงศ์  LEGUMINOSAE ชื่อ

อื่นกระเจาะ ขะเจาะ ภาคเหนือ, กระพีเขาควาย ประจวบคีรีขันธ์, กะเชาะ ภาคกลาง, ขะแมบ ค า
แมบ เชียงใหม่, สาธร ภาคเหนือ ลักษณะทั่ว เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 18 - 19 เมตร เรือนยอดเป็น
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พุ่มทึบ ค่อนข้างกลมหรือทรงกระบอก ใบเป็นใบประกอบเรียงสลับ ใบย่อยติดเป็นคู่ตรงกันข้าม         
3 - 5 คู่ ปลายสุดเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบย่อยรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบและยอดอ่อนมีขนยาว 
ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง สีขาว รูปดอกถั่ว สีชมพูอ่อน ออกดอกช่วงเดือน          
มีนาคม - พฤษภาคม ผล เป็น ฝักแบนคล้ายฝักมีด ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม
สภาพดินร่วน แสงแดดจัด ต้องการน้ าและความชื้นมาก ถิ่นก าเนิดป่าเบญจพรรณใกล้แหล่งน้ าทั่วไป  

3.1.4 ประวัตคิวามเป็นมาของจังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แต่เดิมตั้งอยู่ใน 

ท้องที่อ าเภอสูงเนินห่างจากตัวเมืองปัจจุบัน 31 กิโลเมตร เรียกว่า “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ โคราช 
กับเมืองเสมา ซึ่งทั้ง 2 เมืองเคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยขอม แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองร้างตั้งอยู่ริมล าตะ
คลองสมัยอยุธยา  ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199 - 2231) โปรดให้สร้างเมืองโดย
เอาชื่อเมืองเสมากับเมืองโคราฆะปุระมาผูกเป็นนามเมืองใหม่เรียกว่า“เมืองนครราชสีมา” แต่คนทั่วไป
เรียกว่า “เมืองโคราช” สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชการที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นเมืองชั้นเอก 
ผู้ส าเร็จราชการเมืองมียศเป็นเจ้าพระยา เจ้าพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ ป่ิน ณ ราชสีมา และใน
รัชกาลนี้เมืองนครราชสีมาได้น าช้างเผือก 2 เชือก ขึ้นน้อมเกล้าถวาย ต่อมาในปี พ.ศ.2369 ในสมัย
รัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ก่อการกบฏ ยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมาและกวาด
ต้อน พลเมืองไปเป็นเชลย คุณหญิงโมภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมาพระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย 
ผู้รักษาเมืองแสร้งท ากลัวเกรงและประจบเอาใจทหารลาว เมื่อถูกกวาดต้อนมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ในเขต
อ าเภอพิมายก็หยุดพักกลางทางพอได้โอกาสคุณหญิงโมก็จัดกองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทน์แตกพ่าย
ไป วีรกรรมที่คุณหญิงโมได้ประกอบขึ้นนี้ รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิง
โม ด ารงฐานันดรศักดิ์เป็น “ท้าวสุรนารี” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมหัวเมือง
ในเขตที่ราบสูงให้นครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑลลาวกลาง ในปี พ.ศ.2434 (ร.ศ.110) 

3.1.5 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช ละติจูด 

15 องศา เหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 187 เมตร ตัวจังหวัด
อยู่ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 255 กิโลเมตร มีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร 
หรือปะมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี ้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น                                                                                    
ทิศใต้                 ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว                                                                
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น                                                                              
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุร ี
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ภาพที่ 3.2 ทีต่ั้งและอาณาอาณาเขตของจังหวัดนครราชสีมา            
ที่มา : https://www. 21valailux408.blogspot.com 
 

3.1.6 การคมนาคมขนส่ง 
จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง ด้ า น ก า ร ค ม น า ค ม ข อ ง ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือโดย มีเส้นทางติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง และมีเส้นทางการคมนาคม การขนส่ง
ทางรถยนต์หลากหลายเส้นทาง 

3.1.6.1 ทางหลวงแผ่นดินสายหลัก : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)
ทางแยกต่างระดับ มิตรภาพ อ าเภอเมืองจังหวัดสระบุร ี- ประเทศลาว (สะพานมิตรภาพไทย - ลาว) 

3.1.6.2 ทางหลวงแผ่นดินสายรอง 
 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนโชคชัย -เดชอุดม และถนน

สถลมารค) จากทางแยกต่างระดับสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - สะพานเสรีประชาธิปไตย 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 จากอ าเภอสีคิ้ว นครราชสีมา -  อ าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย 

 3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204 (ถนนเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 4) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) จากอ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี - อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 6) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 ถนนมิตรภาพ อ าเภอโนนสูง - อ าเภอ
ห้วยแถลง 

 7) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 (ถนนพาณิชย์เจริญ) จากอ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา - อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

 8) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 จากอ าเภอเมืองนครราชสีมา - อ าเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

 9) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 จาก อ าเภอเมือง นครราชสีมา - 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 10) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา)
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อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
3.1.6.3 ทางหลวงชนบท : มีเส้นทางหลวงชนบทรวม 66 เส้นทาง ระยะทาง 

1,395.790 กิโลเมตร ด้านการขนส่ง : มีรถโดยสารประจ าทางโดยสารธรรมดา และ รถปรับอากาศ
บริการจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัด นครราชสีมาทุกวัน การเดินทางระหว่างจังหวัด มีรถโดยสาร
ประจ าทางธรรมดา และปรับอากาศบริการผ่าน จังหวัดนครราชสีมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 
(ถนนมิตรภาพ - หนองคาย) ทุกวัน รวมทั้งมีรถไฟสายภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ - 
อุบลราชธานี) และ (กรุงเทพ - หนองคาย) ทั้งขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา วิ่ง
ให้บริการจากกรุงเทพฯ (หัวล าโพง) ผ่านจังหวัดทุก (กรมคมนาคมขนส่ง กรมการขนส่งทางบก สืบค้นจาก
https://www.koratpao.go.th/index.php, 2556) 

3.1.7 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งที่เป็นภูเขาสูง ที่ราบลุม่ พื้นที่ลูก

คลื่นลอนตื้นและ พื้นที่ลูกคลืน่ลอนลึก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 บริเวณ  คือ 
3.1.7.1 บริเวณเทือกเขาที่สูงทางตอนใต้ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลมากกว่า 250 

เมตร อยู่ในบริเวณอ าเภอ ปากช่อง ปักธงชัย วังน้ าเขียว ครบุรี และเสิงสาง มีเทือกเขาน้ีเป็นต้นก าเนิด
ของแม่น้ า และล าธารหลายสายที่ไหลไปทาง ตะวันออกของภาค เช่น แม่น้ ามูล ล าแชะ ล าพระเพลิง 
และล าปลายมาศ พื้นที่ระหว่างเทือกเขาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ลูกคลื่นลอนลึก และลูกคลื่นลอนตื้น
ตอนล่างของหุบเขามีความลาดชันค่อนข้างมาก ท าให้มีการชะล้างและพังทลายของ หน้าดินในบริเวณ
นี้ค่อนข้างสูงเป็นพื้นที่ซึ่งจ าเป็นต้องสงวน และอนุรักษ์ให้คงเป็นสภาพตามธรรมชาติ เพื่อรักษาดุลย
ภาพ ของระบบนิเวศน์  และสถานท่องเที่ยวตามธรรมชาต ิ

3.1.7.2 บริเวณที่สูงทางตอนกลาง มีความสูงจากระดับน้ าทะเลอยู่ระหว่าง 200 
เมตร อยู่ในเขตอ าเภอ ด่านขุนทด อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน อ าเภอโนนไทย อ าเภอ
พระทองค า อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมือง อ าเภอโชคชัย อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอจักราช และ
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่น ลอนตื้น ยกเว้นบริเวณใกล้เชิงเขามี
ลักษณะเป็นพื้นลูกคลื่นลอนลึก ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ ล าแชะ ล าพระเพลิง 
ล าตะคอง และแม่น้ ามูล พื้นที่บางแห่งเป็นพื้นที่ราบซึ่งเป็นป่าหมดสภาพ และปัจจุบันเป็นพื้นที่ท า 
การเกษตรแต่บางแห่งปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า ได้ก าหนดให้เป็นเขตเตรียมการพัฒนาที่ดินใช้เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 

3.1.7.3 พื้นที่ลูกคลื่นและพื้นที่ราบลุ่มทางตอนเหนือ สูงจากระดับน้ าทะเลไม่เกิน 
200 เมตร อยู่ในเขตอ าเภอ แก้งสนามนาง อ าเภอบ้านเหลื่อม อ าเภอบัวใหญ่ อ าเภอสีดา อ าเภอบัว
ลาย อ าเภอโนนแดง อ าเภอประทาย อ าเภอ ล าทะเมนชัย อ าเภอเมืองยาง อ าเภอชุมพวง อ าเภอ
พิมาย อ าเภอคง อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอโนนสูง และอ าเภอ ห้วยแถลง มีลักษณะเป็นพื้นที่ลูก
คลื่นลอนตื้นที่สูงสลับที่นา บางตอนเป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ าล าเชียงไกร ล าปลายมาศ และ
มีที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งล าสะแทด เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อท าการเกษตร และการพัฒนาเมือง การ 
พัฒนาอุตสาหกรรม การประมง 

3.1.10 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ภายใต้
อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึง
เดือนกุมภาพันธ์) มรสุมนี้มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศ
มองโกเลียและจีนพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งก าเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้

https://www.koratpao.go.th/index.php
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บริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง โดยทั่วไป ส่วนมรสุมอีก
ชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) มรสุมนี้มี
แหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจาก
ศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร พัด
พาเอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมา มีเมฆ
มากและฝนตกชุกโดยทั่วไป 

 จังหวัดนครราชสีมา เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง เดือน
พฤษภาคมปริมาณน้ าฝน สถิติในปี พ.ศ.2554 มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 933 มิลลิเมตร  ฝน
ตก 102 วัน) เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย 
ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ท าให้เดือนกันยายนมีฝนตกมากที่สุดวัดได้ 298.9 มิลลิเมตร (ฝน
ตก 22 วัน) เดือนมกราคมมีฝนตกน้อยที่สุด วัดได้ 0.7 มิลลิเมตร 

 

 
ตารางที่ 3.1 ปริมาณน้ าฝนจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.  2554 - 2558 
ที่มา : https://www.service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries27.html 
 
  อุณหภูมิ ปี พ.ศ.2554 มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 31 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ 39.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนมกราคม 
ประมาณ 12.9 องศาเซลเซียสเนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดมา
จากประเทศจีน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีสูงสุดประมาณ 30.2 % และต่ าสุดประมาณ 22.4 % 
 

 
ตารางที่ 3.2 อุณหภูมิจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2554 - 2558 
ที่มา : https://www.service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries27.html 
 

https://www.service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries27.html
https://www.service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries27.html
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3.1.10.2 แสงการโคจรของดวงอาทิตย์โดยปกติแล้ว จะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้ว
โคจรไปสู่ทิศตะวันตกแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะโคจรอ้อมทางทิศใต้ซึ่งจะมีช่วง
แสงมากและช่วงบ่ายแสงจะส่องกระทบมีผลต่อบริเวณด้านหน้าของโครงการซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนของ
บริเวณทางด้านหน้ารวมถึงสวนในส่วนด้านข้างโครงการ ดังนั้นจึงมีแนวคิดทีจะปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่ม
เงาและ บดบังแสงเพื่อลดปริมาณแสงให้น้อยลง 
          ดังนั้น การออกแบบควรค านึงถึงการระบายความร้อน โดยการออกแบบให้มีร่มเงา
รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้นในพื้นที่พักผ่อนและควรคานึงถึงการดูแลรักษาพืชพันธุ์ที่ใช้อีกด้วย  
   3.1.10.3 ลมประจ าฤดู จังหวัดนครราชสีมาจัดอยู่ในประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน มีลม
มรสุมหลักพัดผ่านคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก โดยทั่วไปสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น  3 ฤดู 
คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือน
ตุลาคม โดยมีปริมาณน้ าฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่
ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวและแห้งพัดจากประเทศจีน และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน
กุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

 1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคมพัดนา ความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม และมีอิทธิพลของร่องความกด
อากาศต่าหรือร่องมรสุมพาดผ่านทาให้เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึง
กลางเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมากบางวันอาจไม่มีฝน
ตกเลยเรียกระยะนี้ว่า ระยะฝนทิ้งช่วง เนื่องจากความกดอากาศต่าหรือร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวไปพาด
ผ่านตอนบนของประเทศลาว เนื่องจากร่องความกดอากาศต่าหรือร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวลงมาพาด
ผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นลมที่พัดออกจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนมีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับกา
ลังและขนาดของมวลอากาศเย็นนั้นในฤดูนี้มักประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากมีฝนลดน้อยลงอย่างมาก 
ส่วนใหญ่ไม่มีฝนตกเลยอนึ่งในฤดูอาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนตัวมาจากประเทศพม่าผ่าน
ภาคเหนือของประเทศไทยเข้ามามีอิทธิพลต่อภาคตะวันออกเฉียงใต้หรืออาจทาให้มีฝนฟ้าคะนอง
เกิดขึ้นได้แต่ปริมาณฝนจะไม่มากนกั 

 
3.2  การศึกษาข้อมูลระดับจุลภาค 
 3.2.1 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
  โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ ตั้งอยู่ที่ ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางถนนมิตรภาพ ถึงอ าเภอปากช่อง 
เข้า ถนนธนะรัชตน์ มุ่งหน้าไปทางแยกเขาใหญ่ - ปากช่อง ไปทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เลี้ยวซ้าย
ไปเส้น ปากช่อง - วังน้ าเขียว เลยโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 1.4 กิโลเมตร จะถึงที่ตั้งโครงการ เยื้อง
กับ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
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3.2.2 ข้อมูลสถานที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

  เขตติดต่อบริเวณพื้นที่ออกแบบ 

            ทิศเหนือติดกับพื้นที่เอกชนที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า 
    ทิศใต้ติดกับพื้นที่เอกชน 

     ทิศตะวันออกติดกับถนน ปากช่อง - วังน้ าเขียว ส าหรับทางเข้าและออก 
   ทิศตะวันตกติดกับพ้ืนที่เอกชน 

3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ  
3.2.3.1 ทิศเหนือ เป็นทิศที่จะเห็นร้านกาแฟภายในโครงการเป็นจุดเด่น 
3.2.3.2 ทิศใต้ มีบ้านพักส่วนตัวของเจ้าของโครงการและ บริเวณด้านหลังมีบ่อน้ า

ภายในโครงการ 
3.2.3.3 ทิศตะวันออก เป็นบริเวณทางด้านหน้าของตัวโครงการซึ่งติดกับบริเวณถนน

สายปากช่อง-วังน้ าเขียว และเป็นส่วนที่จัดภูมิทัศน์เพื่อให้ดึงดูดสายตากับผู้ที่มองเข้ามา 

 
 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก ์อ าเภอปากช่อง 
         จังหวัดนครราชสีมา         

ภาพที่ 3.3 
 
 
 

แสดง : แผนที่ตั้งโครงการ 
สัญลักษณ์ :             บอกเส้นทางไปยังที่ต้ังโครงการ 
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3.2.3.4 ทิศตะวันตก เป็นบริเวณของบ้านพักคนงานและติดกับพื้นที่ว่างเปล่า 
 

 
3.2.4 ลักษณะพื้นที่โครงการ 

พื้นที่โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ เป็นสถานที่
พักผ่อนส่วนตัวของเจ้าของโครงการ ตั้งอยู่ในความงดงามของสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขา มีทัศนีภาพที่
สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน 

 
 

   

 
    
 

                                          
 
                                                                

 

   
 
เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก ์อ าเภอปากช่อง 
         จังหวัดนครราชสีมา         

 
      

แสดง : ขอบเขตพื้นที่การศึกษา ภาพที่ 3.4 
สัญลักษณ์ :           แสดงพื้นที่ต้ังรอบโครงการ  
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3.2.4.1 สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมภายในโครงการ 
 1) บ้านพักของเจ้าของโครงการ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของโครงการเป็นบ้าน

ที่ใช้ในการพักผ่อนส่วนตัวของเจ้าของโครงการ 
 

 
ภาพที่ 3.5 บ้านพักของเจ้าของโครงการ 
 
   2) ร้านกาแฟตัง้อยู่บริเวณกลางของโครงการ สามารถเห็นได้จากถนน  
อนาคตจะเปิดให้บริการ 

 
ภาพที่ 3.6 ร้านกาแฟ 

 
   3) ศาลาไม้ อยูต่ิดกับร้านกาแฟอยู่บริเวณริมเนินสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพบริเวณทิศเหนือของโครงการโดยรอบ 

 
ภาพที่ 3.7 ศาลาไม ้
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   4) เรือนรับรอง ในบริเวณโครงการมีเรือนรับรองลักษณะเรือ อยู่ 2 เรือนล า
ที่1อยู่ทิศใต้ของโครงการ เรือนที่ 2 อยู่ทางทิศตะวันตกติดกับบริเวณบ่อน้ า 

 
ภาพที่ 3.8 เรอืนรับรอง 
 

3.2.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 3.2.4.1 ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการเชื่อมมาจากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคเข้ามาที่หม้อแปลงมีห้องควบคุม มีไฟประดับตลอดบริเวณถนนภายในโครงการ 
 3.2.4.2 ระบบการระบายน้ า ท่อระบายน้ าอยู่ตามถนนภายในโครงการโดยระบาย

จางด้านบนของโครงการลงสู้บริเวณคูระบายน้ าติดกับถนนด้านล่างในโครงการ มีการจัดปั๊มน้ าหลัก
และส่งไปยังส่วนต่างๆ ได้ทั้งหมดโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

 3.2.4.3 สุขลักษณะ มีการจัดการขยะภายในโครงการโดยขุดบ่อท าลายขยะโดยการ
เผาเป็นการจัดการขยะทั้งหมดภายในโครงการ  
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา         

 

แสดง : ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ภาพที่3.9 

สัญลักษณ์ :                      แนวระบายน้ าออกสู่ภายนอกโครงการ 
                                     แนวระบายน้ าภายในโครงการ 
                                     รางระบายน้ าเดิม 
                                     เสาไฟ 

 

  

 
3.2.5 ลักษณะพืชพรรณเดิม  

        ลกัษณะพืชพรรณเดิม ที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ส่วนใหญ่เป็นไม้ยนืชนต้นขนาดใหญ่ที่
มีอายุขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในพื้นที่และมีไม้พุ่มประดับริมถนน เช่น สาละลังกา หางนกยูงฝรั่ง 
อินทผาลัม เขม็ชมพูพิษณุโลก คริสติน่า 
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ตารางที่ 3.3  สรุปการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณเดิมในพืน้ที่โครงการ 
ชนิด ลักษณะ การใช้ประโยชน์ 

1. สาละลังกา - ไม้ยืนต้น 
- ใบเดี่ยว  เรียงเวียนสลับ 
- ระบบรากค้ าจุน รากแก้ว 
- ดอกสีชมพูอมเหลืองหรือแดง ด้านใน
สีม่วงอ่อนอมชมพู มีกลิ่นหอมมาก 
ออกดอกเป็นช่อ 
- ผลทรงกลมใหญ่  ขนาด 10 - 20 
เซนติเมตร เปลือกเเข็ง สีน้ าตาลปน
แดง 
 

- ให้ร่มเงาแกพ่ื้นที ่
- เป็นไม้ในพุทธประวัติ 

2. หางนกยูงฝรั่ง - ไม้ยืนต้น 
- ใบเรียงเวียนสลับ 
- ดอก สแีดงอมส้ม สีแดง สีส้ม สี
เหลือง 
- ผล เป็นฝักใหญ่ แบน เปลอืกแข็ง 

- ให้ร่มเงาแกพ่ื้นที ่
- มีพุ่มใบและมีช่อดอก ที่
สวยงาม 

3. ล าดวน - ไม้ยืนต้น สูง 10 - 18 เมตร 
- ใบเดี่ยว  เรียงสลับ  ใบรูปรหีรือรูป
ขอบขนานแกมรูปรี 
- ดอก สีเหลืองนวล 
- ผล ผลสดแบบมีเนื้อ ออกเป็นกลุ่ม 
ผลย่อยทรงกลมหรือไข่ ขนาด 1 - 1.2 
เซนติเมตร 
 

- ให้ร่มเงาแกพ่ื้นที ่
- พุ่มใบสวย 
- ดอกมีกลิ่นหอม 

4. จันผา - ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบ 
- เรือนยอดเป็นรูปทรงไข่ 
- ใบเป็นใบเด่ียวออกเรียงสลับกันถี่ ๆ 
ที่ปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปยาวรี
ขอบขนาน 
- ดอกเป็นสีขาวนวล หรือขาวครีม 
หรือเขียวอมเหลือง ดอกมีกลิ่นหอม 
- ออกผลเป็นช่อพวงโต ผลเป็นผลสด 
ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมขนาด
เล็กอยู่รวมกันเป็นพวง 

- เพิ่มความสวยงาม 
- ใบไมค่่อยร่วง 

5. อินทผาลมั - เป็นไม้ยืนต้นมีทรงพุ่มขนาดใหญ ่ล า
ต้นเด่ียว 
- ใบย่อยเป็นใบขนนกอ่อนช้อย 

- เพิ่มความสวยงาม 
- ใบไมร่่วง 
- สวยสง่า 
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ตารางที่ 3.3 สรุปการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณเดิมในพืน้ที่โครงการ (ต่อ) 

ชนิด ลักษณะ การใช้ประโยชน์ 
6. หูกระจง - โตช้า ความสงูโดยเฉลี่ยปีละ 20 - 30 

ซม. 
- ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 15 - 20 ม. 
- ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ที่ปลายกิ่ง 
รูปไข่กลับ 
- ดอก สีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อเชิง
ลดที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง 
- ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว รูปไข่
หรือรูปรีป้อมและแบนเล็กน้อย 
 

- ให้ร่มเงาแกพ่ื่นที ่
- ทรงพุ่มสวย 

7. พญาสัตบรรณ - ไม้ยืนต้นสูงขนาดใหญ่ ล าต้นตรง 
แตกกิ่งก้านสาขาเป็นชั้นๆ เปลือกต้น
หนาเปราะ  
- ใบออกเป็นกลุ่มที่บริเวณปลายกิ่ง 
โดยหนึ่งช่อจะมีใบประมาณ 5 - 7 ใบ 
มีสีเขียวเข้ม ใบยาวรี ปลายใบมนโคน
แหลม 
- ออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็ม ดอกมี
ขาวอมเหลืองหรือเขียว มีกลิน่หอม
อ่อน ๆ 

- ให้ร่มเงาแกพ่ื้นที ่
- ให้กลิ่นหอม 
 

8. เฟื่องฟ้า - ไม้ยืนต้นประเภทพุ่มกึ่งเลื้อย 
- ใบเดี่ยว แตกออก สลับกับกิง่ หรือ
เยื้องกัน มีขนขึ้นปกคลุมเล็กน้อย 
- ต้องการแสงแดดจัด 
- ดอกมีหลายสีเช่น สีแดง สชีมพู สี
ขาว สีเหลือง สีส้ม เป็นต้น 

- ตัดเป็นรูปทรงได้ 
- เพิ่มความสวยงาม 

9. คริสติน่า - ไม้พุ่มขนาดกลาง 
- ใบเดี่ยวปลายใบเรียวแหลม เวลาใบ
อ่อนแตกออกมาใหม่จะมีสีแดง 

- ตัดแต่งเป็นรูปทรงพุ่มที่
สวยงามได้ 
- ทนแดด 
- สร้างจุดเด่นให้กับพื้นที่ 
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ตารางที่ 3.3 สรุปการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณเดิมในพืน้ที่โครงการ(ต่อ) 

ชนิด ลักษณะ การใช้ประโยชน์ 
10. เทียนทอง - ไม้พุ่มขนาดเล็ก ล าต้นแตกกิ่งก้าน

จ านวนมาก ทรงพุ่มแน่นทึบ เปลือกสี
น้ าตาลอ่อน 
- ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีถงึรูปไข่ 
- ดอกสีม่วง 

- ท าขอบแปลง ตัดแต่งเป็นรั้ว 
ริมถนนทางเดิน 

11. เขม็ชมพูพิษณุโลก - ไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านจ านวน
มาก ทรงพุ่มแน่นทึบ 
- มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อม 
ต้องการน้ าในระดับปานกลาง - น้อย
ได้ดี 
- ดอกสีชมพ ู

- ท าขอบแปลง ตัดแต่งเป็นรั้ว 
ริมถนนทางเดิน 

 

 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ อ าเภอปากช่อง 
         จังหวัดนครราชสีมา         

 
 

แสดง : การแบ่งโซนตามลักษณะของพื้นที่โครงการ   ภาพที่ 3.10 

สัญลักษณ์ :  เงาในแต่ละช่วงเวลา 
  

 



44 
 

จากการพรรณไม้เดิมในพื้นที่พบว่า พรรณไม้ที่มีอยู่เหมาะสมกับพื้นที่ มีบางส่วนที่ทรุดโทรด
และควรท าการเปลี่ยนพรรณไม้  ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ที่นิยมปลูกอยู่แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยน
พรรณไม้ให้เข้ากับพื้นที่ แต่ควรเพิ่มไม่พุ่มบังสายตา และไม้ประดับเพื่อความสวยงามให้กับพื้นที่
โครงการ  

3.2.6 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
  3.2.6.1 ลักษณะดิน กลุ่มชุดดินที่ 29 ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบน
เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินเหนียว สีน้ าตาลปน
แดงเข้ม สีแดง อาจพบก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสมใน ดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นกลาง (pH 6.0 - 7.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็น กรดจดั (pH 4.5 - 5.5) ในดินล่าง 
   ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า เสี่ยงต่อการขาด
แคลนน้ าในฤดูเพาะปลูกข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก เพื่อท าให้ดินมี
สมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้นและเพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ให้แก่พืช 

ลักษณะเด่น : กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อ
ละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ปัญหา : ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะล้างพังทลาย
สูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก (ลักษณะทางธรณีวิทยา สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา สืบค้นจาก https://www.oss101.ldd.go.th/web_thaisoils, 2557) 

                   
ภาพที่ 3.11 ชุดดินปากช่อง 
ที่มา : https://www.oss101.ldd.go.th/web_thaisoils 
 
 3.2.7 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์) มรสุมนี้มี
แหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพัดพาเอา
มวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งก าเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง โดยทั่วไป ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ (เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) มรสุมนี้มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความ
กดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้
และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร พัดพาเอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทร

https://www.oss101.ldd.go.th/web_thaisoils
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อินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมา มีเมฆมากและฝนตกชุกโดยทั่วไป 
   ฤดูกาลพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัด
ปทุมธานี ออกเป็น 3 ฤด ูดังนี ้
   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งจะแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทย ท าให้อากาศเย็นและแห้งแล้ง 
   ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปก
คลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้  ท้าให้มี
อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน เนื่องจากดวงอาทิตย์ได้โคจรจากซีก
โลกใต้มาอยู่ในละติจูดที่ตั้งฉากกับประเทศไทย จึงได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เต็มที่ 
            ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศ
ไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้ท้าให้มีฝนตกชุกขึ้น
ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีและเป็น
ช่วงที่มีความชื้นสงู 
   3.2.7.1 แสง การโคจรของดวงอาทิตย์โดยปกติแล้ว จะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้ว
โคจรไปสู่ทิศตะวันตกแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะโคจรอ้อมทางทิศใต้ซึ่งจะมีช่วง
แสงมากและช่วงบ่ายแสงจะส่องกระทบมีผลต่อบริเวณด้านหน้าของโครงการซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนของ
บริเวณทางด้านหน้ารวมถึงสวนในส่วนด้านข้างโครงการ ดังนั้นจึงมีแนวคิดทีจะปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่ม
เงาและ บดบังแสงเพื่อลดปริมาณแสงให้น้อยลงดังนั้นการออกแบบควรคานึงถึงการระบายความร้อน 
โดยการออกแบบให้มีร่มเงารวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้นในพื้นที่พักผ่อนและควรคานึงถึงการดูแล
รักษาพืชพันธ์ุที่ใช้อีกด้วย 

 3.2.7.2 เส้นระดับ แผนที่ ที่แสดงทั้งค่าระดับความสูงของพื้นดินและรายละเอียด
ต่างๆ ทั้งที่เป็นธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น เราเรียกแผนที่ชนิดนี้ว่า Topographic Map เวลาไปท า
การส ารวจจะต้องวาง Bm ซึ่งเราเรียกว่า Vertieal Control หรือจุดบังคับทางดิ่ง และท าวงรอบหรือ
สามเหลี่ยมเรียกว่า Horizontal Control ในแผนที่ค่าความสูงจะมีหลายอย่างที่นิยมที่สุดคือ เส้นชั้น
ความสูง Contouring 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ อ าเภอปากช่อง 
         จังหวัดนครราชสีมา         

 
 

แสดง : ทิศทางลมและแสงแดด  ภาพที่ 3.12 

สัญลักษณ์ :            ต าแหน่งพระอาทิตย์ขึ้น - ตก 

                        ทิศทางลม 
             

                         การโคจรของพระอาทิตย ์
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ 
         อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา         

 

แสดง : เส้นระดับและภาพตัดของพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.13 
 

สัญลักษณ์ : 

                   ระดับความสูงของพ้ืนที่โครงการ 
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สรุป  ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่โครงการ พื้นที่ทั้งหมดได้รับแสงตลอดทั้งวัน จึงควรปลูกไม้
ยืนต้นที่ทนแดดและสร้างร่มเงาให้ดับพื้นที่ พืชพรรณที่เลือกใช้ในโครงการควรเป็นพรรณไม้ที่ทนแดด 
ดูแลง่าย โตไว เป็นไม้พื้นถิ่น  
 เส้นระดับสีฟ้า มีความสูงจากระดับน้ าทะเลอยู่ที่  470 - 490 เป็นพื้นที่ชันปานกลาง       
(ความชัน 10 - 25%) สามารถสร้างอาคารได้ แต่ไม่เหมาะกับสนามกีฬา ซึ่งพื้นทีบริเวณนี้จะไม่มีการ
ก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด เพียงท าการปลูกต้นไม้เพ่ิมเท่านั้น 
 เส้นระดับสีเหลือง มีความสูงจากระดับน้ าทะเลอยู่ที่ 491 - 500 เป็นพื้นที่ลานชันน้อย    
(ความชัน 5 - 10%) สามารถสร้างอาคารได้บางประเภทเท่านั้น ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้มีอาคารเดิมอยู่แล้ว 
ซึ่งจะจัดสร้างอาคารใหม่ ท าลานจิดรถในพื้นที่บริเวณนี้ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 เส้นระดับสีน้ าตาล มีความสูงจากระดับน้ าทะเลอยู่ที่ 501 - 515 เป็นพื้นที่ลานชันน้อย 
(ความชัน 5 - 10%) สามารถสร้างอาคารได้บางประเภทเท่านั้น ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้มีอาคารเดิมอยู่แล้ว 
ซึ่งจะจัดสร้างอาคารใหม่ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 3.2.8 ทัศนียภาพของโครงการ 

จากการส ารวจบริเวณของพื้นที่โครงการนั้นเราสามารถที่จะแบ่งลักษณะมุมมองของ
พื้นที่นั้นออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ มุมมองที่มาจากภายในโครงการออกสู่พื้นที่บริเวณภายนอก
โครงการและมุมมองที่ภายนอกโครงการมองเข้ามาในพื้นที่ของโครงการ 
  3.2.8.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 
    1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือ สามารถมองเห็นร้านกาแฟ ทางเข้ารอง 
แท้งน้ าในโครงการและภูมิทัศน์ที่สวยงามได้จากถนนเป็นจุดเด่น เป็นมุมมองแบบกรอบภาพ (Open 
View) เพราะเป็นมุมโล่งมองเห็นพื้นที่ในโครงการ 

 
ภาพที่ 3.14 มุมมองภายนอกบริเวณโครงการทางทิศเหนือ 
 

2) ทัศนียภาพมุมทางด้านทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่เอกชนและมีบ่อน้ าก้ันอยู่มีการ
ปลูกต้นไม้เป็นแนวบังสายตาและกั้นอาณาเขตแต่ยังมีมุมมองที่ไม่ค่อยดี ควรปลูกต้นไม้เพ่ือบังสายตา
ให้มากขึ้น เป็นมุมมองแบบกรอบภาพ (Open View) 
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ภาพที่ 3.15 มุมมองภายนอกบริเวณโครงการทางทิศใต ้
 
   3) ทัศนียภาพมุมทางด้านทิศตะวันออกจะติดกับถนน มองเห็นป้ายชื่อ
โครงการประติมากรรมรูปม้าและภูมิทัศน์ที่สวยงาม  เป็นมุมมองที่ดีอยู่แล้วและสามารถพัฒนาพื้นที่
ให้สวยงามยิ่งขึ้นโดยการปลูกไม้ประดับตามฤดูกาล เป็นมุมมองแบบกรอบภาพ (Window View) 
 

 
ภาพที่ 3.16 มุมมองภายนอกบริเวณโครงการทางทิศตะวันออก 
    

4) ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่รกร้าง มองเข้ามาจะเห็น
บ้านพักคนงานและเห็นแท้งน้ าในโครงการ ซึ่งเป็นมุมมองที่ควรมีการปรับปรุง เพิ่มความเป็นส่วนตัว
โดยใช้ไม้พุ่มบังสายตา เป็นมุมมองแบบกรอบภาพ (Open View) 

 
ภาพที่ 3.17 มุมมองภายนอกบริเวณโครงการทางทิศตะตก 
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3.2.8.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 
    1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือ อยู่ด้านหน้าร้านกาแฟของโครงการ 
ถ้ามองจากในโครงการจะเห็นวิวภูเขาลูกดานข้าง บ่อจัดการขยะภายในโครงการ แท้งเก็บน้ าของ
โครงการ บริเวณนี้ควรปลูกไม้พุ่มที่กรองฝุ่นและเสียง บดบังสายตา เพราะเป็นมุมมองที่ต้องปิดบัง 
ถนนสัญจรภายในโครงการและทางเข้ารองของพื้นที่โครงการมีการแบ่งขอบเขตพื้นที่โดยการใช้การรั้ว
คาวบอยแบบ 4 ชั้นสูง 150 เซนติเมตร มีลักษณะมุมมองแบบกรอบภาพ (Open View) 

 
ภาพที่ 3.18 มุมมองภายในบริเวณโครงการทางทิศเหนือ 
 
   2) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้ อยู่ด้านหลังบ้านพักคนงานซึ่งเป็นมุมมองที่
ควรมีการปรับปรุงเพิ่มความเป็นส่วนตัว โดยใช้ไม้พุ่มบังสายตา มองจากในโครงการจะเห็นวิวภูเขา
พื้นที่รอบข้างเป็นป่ารกร้างแบ่งขอบเขตโดยการใช้รั้วคาวบอยแบบ 4 ชั้นสูง 150 เซนติเมตร เป็น
มุมมองแบบกรอบภาพ (Open View) 

  
ภาพที่ 3.19 มุมมองภายนอกบริเวณโครงการทางทิศใต ้
 
   3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก มองออกจากภายในโครงการจะ
ทางเข้าหลักของโครงการเห็นถนนสัญจรเส้นปากช่อง - วังน้ าเขียว ด้านซ้ายจะเป็นพื้นที่โครงการส่วน
ขวามือจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงแบ่งเขตคนละฝั่งของถนนสัญจรเส้นปากชอ่ง - วังน้ าเขียว มีมุมมองแบบ
กรอบภาพ (Open View) 
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ภาพที่ 3.20 มุมมองภายนอกบริเวณโครงการทางทิศตะวันออก 
 
   4) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก มองจากภายในโครงการจะเห็นวิว
ภูเขาและบ่อน้ าของโครงการ เรือรับรองล าเล็ก มีต้นไม้แบ่งขอบเขตในส่วนตัวโครงการและพื้นที่
ใกล้เคียง มีมุมมองที่ดีอยู่แล้ว สามารถพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้นได้ เป็นมุมมองแบบ
กรอบภาพ (Open View) 

 
ภาพที่ 3.21 มุมมองภายนอกบริเวณโครงการทางทิศตะวันตก 
 

3.2.9 ลักษณะการใช้ที่ดินเดิม 
         3.2.9.1 การแบ่งกลุ่มการใช้พื้นที่โครงการ 
          Zone A มีเนื้อที่ประมาณ 18,100 ตารางเมตร ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกเป็นพื้นที่ ติดกับทางสัญจรหลักทางเข้าโครงการและถนนสัญจรรองที่ใช้สัญจรภายในพื้นที่
โครงการ  มีพื้นที่ติดกับถนนเส้นปากช่อง - วังน้ าเขียวและพื้นที่บางส่วนของ Zone A ติดกับพื้นที่
เอกชนที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า โดยลักษณะพื้นที่ Zone A นั้นเป็นที่โล่ง ยังไม่มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่นี้
         พื้นที่ได้รับแดดทั้งวัน สามาถพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้เป็นที่จอดรถ มีพื้นที่สีเขียว 
สวนเกษตร แปลงผัก สวนดอกไม้ได้  
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         Zone B มีเนื้อที่ประมาณ 14,700 ตารางเมตร ตั้งอยู่กลางเขามาทางทิศใต้ 
เป็นพื้นที่ติดกับร้านกาแฟและลานกิจกรรม มีทางเดินเข้าไปยังพื้นที่จากเส้นทางหลัก มีทัศนียภาพที่
สวยงาม ลักษณะของพื้นที่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อยู่ติดกับถนนสัญจรภายในโครงการ สามาถพัฒนา
พื้นที่ส่วนนี้เป็นจุดรวมพลและศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่
ต่างๆ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว  
        Zone C มีเนื้อที่ประมาณ 4,260 ตารางเมตร ตั้งอยู่ด้านทิศใต้และติดกับ 
Zone B เป็นพื้นที่ติดกับด้านหลังบ้านพักคนงาน ลักษณะของพื้นที่ติดกับรั้วคาวบอยขอบเขตพื้นที่
โครงการและติดกับพื้นที่เอกชน สามาถพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้เป็นที่จอดรถได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลาด  
       Zone D มีเนื้อที่ประมาณ 4,735 ตารางเมตรตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก มีพื้นที่ติด
กับ Zone C และ Zone A เป็นพื้นที่ตัวบ้านเจ้าของโครงการ มีทางเดินเข้าไปในพื้นที่จากเส้นทางหลัก
มีทัศนียภาพที่สวยงามลักษณะ ในส่วนนี้จะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้งาน เพราะเป็นพื้นที่ส่วน
บุคคล 
       Zone E มีเนื้อที่ประมาณ 7,400 ตารางเมตร ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก มีพื้นที่ติด
กับ Zone D และ Zone A เป็นพื้นที่ที่มีเนื้อที่ยื่นเข้ามาในบริเวณบ่อน้ า มีปัญหาเรื่องมุมมอง
ทัศนียภาพที่ต้องแก้ไข เนื่องจากปล่อยรกร้าง ในส่วนนี้ต้องท าการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
             จากการศึกษาการใช้พื้นที่เดิม กิจกรรมที่มีอยู่เดิม เชื่อมโยงกันและมีการจัดวาง
ที่ดีอยู่แล้ว จึงคงกิจกรรมเดิมไว้แต่กิจกรรมเดิมนั้นมีน้อย พื้นที่มีมาก สามารถพัฒนาพื้นที่โดยการ 
เพิ่มกิจกรรมจากการศึกษาผู้ใช ้  
ตารางที่ 3.4   สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ของโครงการ 

ประเด็นศึกษา ลักษณะพื้นที ่ ข้อเสนอแนะ 
Zone A

 

Zone A มีเนื้อที่ประมาณ 18,100 
ตารางเมตร ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือและ
ทิศตะวันออกเป็นพื้นที่  ติดกับทาง
สัญจรหลักทางเข้าโครงการและถนน
สัญจรรองที่ ใช้สัญจรภายในพื้นที่
โครงการ Zone A ติดกับพื้นที่เอกชน
ที่ เป็นพื้นที่ว่างเปล่า โดยลักษณะ
พื้นที่ Zone A นั้นเป็นที่โล่ง ยังไม่มี
การจัดกิจกรรมในพื้นที่นี้ได้รับแดดทั้ง
วันเป็นพ้ืนที่โล่งกว้างมีการจัดภูมิทัศน์
บางส่วนมีบ่อเผาขยะท าให้พื้นที่มี
อากาศค่อนข้างร้อนและพืชพรรณ
เดิมทรุดโทรมเนื่องจากมลพิษและ
ความร้อนจากการเผาขยะ 

สามาถพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้เป็น
ที่จอดรถ อุโมงค์ไม้เลื้อย 
ร้านขายของมีพื้นที่สี เขียว 
สวนเกษตร แปลงผัก สวน
ดอกไม้ได้ 
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ตารางที่ 3.4 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ของโครงการ (ต่อ) 
ประเด็นศึกษา ลักษณะพื้นที ่ ข้อเสนอแนะ 

Zone C 

 

Zone C มี เ นื้ อ ที่ ป ร ะม าณ  4,260 
ตารางเมตร ตั้งอยู่ด้านทิศใต้และติดกับ
Zone B เป็ นพื้ นที่ ติ ดกั บด้ านหลั ง
บ้านพักคนงาน ลักษณะของพื้นที่ติด
กับรั้วคาวบอยขอบเขตพื้นที่โครงการ
และติดกับพื้นที่เอกชน เป็นพื้นที่ใน
ส่วนของบ้านพักคนงาน มีผลกระทบ
เรื่องมุมมอง เนื่องจากมองออกไปเห็น
พื้นที่ป่ารกร้างของพ้ืนที่เอกชน 

สามาถพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้
เป็นที่จอดรถได้ เนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ลาด 

Zone B 

 

Zone B มีเนื้อที่ประมาณ 14 ,700 
ตารางเมตร ตั้งอยู่กลางเขามาทางทิศ
ใต้ เป็นพ้ืนที่ติดกับร้านกาแฟและลาน
กิจกรรม มีทางเดินเข้าไปยังพื้นที่จาก
เส้นทางหลัก มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
ลักษณะของพื้นที่มีไม้ยืนต้นขนาด
ใหญ่ อยู่ติดกับถนนสัญจรภายใน
โครงการ เป็นพื้นที่โล่งกว้างมีการจัด
ภูมิทัศน์บางส่วนพืชพรรณเดิมทรุด
โทรม ร้านกาแฟมีที่นั่งไม่เพียงพอ 
ลานกิจกรรมยังปลูกสร้างไม่สมบูรณ์ 

สามารถพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้
เป็นจุดรวมพลและศูนย์การ
เ รี ย น รู้ ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร  
เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อไป
ยังพื้นที่ต่างๆ ได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว 

Zone D 

 

Zone D มี เ นื้ อ ที่ ป ร ะม าณ  4,735 
ตารางเมตรตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก มี
พื้นที่ติดกับ Zone C และ Zone A 
เป็นพื้นที่ตัวบ้านเจ้าของโครงการ มี
ทางเดินเข้าไปในพื้นที่จากเส้นทางหลัก
มีทัศนียภาพที่สวยงามลักษณะ มีการ
จัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

ปลูกไม้พุ่มสูงสร้างความ
เป็นส่วนตัว 
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ตารางที่ 3.4 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ของโครงการ(ต่อ) 
ประเด็นศึกษา ลักษณะพื้นที ่ ข้อเสนอแนะ 

Zone E 

 

Zone E มี เ นื้ อ ที่ ป ร ะ ม า ณ  7,400 
ตารางเมตร ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก มี
พื้นที่ติดกับ Zone D และ Zone A 
เป็นพื้นที่ที่มีเนื้อที่ยื่นเข้ามาในบริเวณ
บ่อน้ าเป็นพื้นที่โล่งกว้างมีการจัดภูมิ
ทัศน์บางส่วนพืชพรรณเดิมทรุดโทรม 
ท า ใ ห้ มี ผ ล ก ร ะ ท บ เ รื่ อ ง มุ ม ม อ ง
เนื่องจากมองออกไปเห็นพื้นที่ป่ารก
ร้างของพ้ืนที่เอกชน 

ปั ญ ห า เ รื่ อ ง มุ ม ม อ ง
ทั ศนี ยภาพที่ ต้ อ ง แก้ ไ ข 
เนื่องจากปล่อยรกร้าง ใน
ส่วนนี้ต้องท าการปรับปรุง
ภูมิทัศน ์

 
  3.2.9 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ  

        การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ ในโครงการออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากยังไม่เปิดให้ใช้บริการ
ดังนั้นในการศึกษาจึงใช้วิธีการศึกษาแบบสอบถาม โดยสุ่มประชากร จากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธีการสุ่มโดยบังเอิญเพื่อให้ได้จ านวน
ตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ ศึกษาจาก
แบบสอบถาม 100 ชุด เนื่องจากเป็นการศึกษาระยะสั้น มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและเวลา 
 3.2.9.1 ประเภทของผู้ใช้ 
  1) ผู้ใช้ประจ า คือ กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทและหน้าที่ในโครงการเป็นชีวิตประจ าวัน
เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นระยะเวลาที่
ต่อเนื่องกันมานานและสม่ าเสมอ เช่น เจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
โครงการนี้เจ้าของจ้างเจ้าหน้าที่ดูและประจ า 5 - 10 คน  
  2) กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ ผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ด้วยจุดประสงค์เพื่อการพักผ่อน ซึ่งเข้าใช้
พื้นที่เป็นครั้งคราว ซึ่งมีจ านวนผู้เข้าใช้ที่ไม่แน่นอนจากการศึกษาพบว่ามีอยู่ 2 กลุ่ม นักท่องเที่ยว 
เจ้าของโครงการ 
  3) ผู้สังเกตการณ์ คือ ผู้เข้าใช้พื้นที่เมื่อมีเหตุสมควรคือเพื่อปฏิบัติหน้าที่อ านวยความ
สะดวกในพื้นที่นั้นๆ เช่น เจ้าหน้าที่จากทางเทศบาล เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เป็นต้น 
  3.2.9.2 วิธีการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การเก็บข้อมูลทางด้านกลุ่มเป้าหมายใน
แต่ละช่วงอายุ ระดับการศึกษาและสถานะ จึงได้ท าการก าหนดการออกแบบสอบถาม ให้ผู้มาใช้
ประกอบกิจกรรมภายในโครงการ โดยมีการสอบถามข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรม
นันทนาการ และข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ ในการศึกษาได้แบ่งหัวข้อการสอบถามแต่ละตอนคือ  
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    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบถามและการใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวใน
อ าเภอปากช่องและอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
     1.1 เพศ 
     1.2 สถานภาพ  
     1.3 อายุ 
     1.4 อาชีพ 
     1.5 ความถี่ในการมาท่องเที่ยวระยะเวลาภายใน 1 ปี ในอ าเภอ
ปากช่องและอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
     1.6 วันที่มาท่องเที่ยว 
     1.7 เหตุผลในการมาท่องเที่ยว  
     1.8 ถ้ามีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร แปลงเกษตร
สาธิต และจ าหน่ายสินค้า OTOP เกิดขึ้นในพ้ืนที่จะมาเที่ยวหรือไม ่
    ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม 
     2.1 ข้อมูลด้านการกิจกรรม นันทนาการพักผ่อนและสิ่งอ านวย
ความสะดวกในพื้นที ่ 
      2.1.1 พื้นที่นันทนาการพักผ่อนประกอบด้วย มีการจัด
สวนหย่อมให้สวยงาม มีแปลงผักเป็นขั้นบันได อุโมงค์ไม้เลื้อย มีพื้นที่พักผ่อน เช่น จุดนั่งพักใต้ต้นไม้ 
มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเพ่ือลดความร้อนและให้ร่มเงา 
      2.1.2 สิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย จัดรถรางชม
วิวภายในโครงการ จัดพื้นที่พักผ่อนทานอาหารด่ืมกาแฟ ร้านขายสินค้า OTOP ลานจอดรถ 
                2.1.3 อาคารศูนย์การเรียนรูท้างการเกษตร ประกอบด้วย 
จัดสวนแนวตั้งบนอาคารเพื่อลดความร้อน ร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในโครงการ จัดกิจกรรมใน
ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร  
      2.1.4 ร้านกาแฟ ร้านสินค้า OTOP ประกอบด้วย จัดสวน
รอบอาคาร จัดพื้นที่ชมวิวและถ่ายรูป จัดสร้างพื้นที่พักผ่อนทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีสินค้า
เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว  
   3.2.9.3 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โครงการ จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามได้ข้อสรุป
ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้กรอกแบบสอบถามเพื่อน าไปใช้พิจารณาในการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับผู้ใช้
โครงการดังนี้ การศึกษากลุ่มผู้ใช้ประจ า และผู้ใช้ชั่วคราว พบกลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นเพศชาย
ร้อยละ 31 เพศหญิงร้อยละ 69 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21 - 30 ปี ร้อยละ 29 รองลงมาช่วงอายุ    
31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาช่วงอายุ 41 - 50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมาช่วงอายุ    
15 - 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมาช่วงอายุต่ ากว่า 15 ปี  คิดเป็นร้อยละ 11  และน้อยที่สุดอยู่
ในช่วงอาย ุ51 - 60ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8  
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   สถานภาพของกลุ่มประชากรเป้าหมาย โสด คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาสมรส คิด
เป็นร้อยละ 48  
   การประกอบอาชีพของกลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 20  
รองลงมาประกอบชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ และเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมาประกอบ
อาชีพท างานในบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 5 
และน้อยที่สุดประกอบอาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 4  
   ความถี่ในการมาท่องเที่ยวระยะเวลาภายใน 1 ปี ในอ าเภอปากช่องและอ าเภอวังน้ า
เขียว จังหวัดนครราชสีมาของกลุ่มประชากรเป้าหมาย  ส่วนใหญ่มา 10 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 56  
รองลงมา 7 - 9 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 39  รองลงมา 1 - 3 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 3 และน้อยที่สุด        
4 - 6ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2        
           วันที่มาท่องเที่ยวในอ าเภอปากช่องและอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ของกลุ่มประชากรเป้าหมาย ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวในวันเสาร์ - อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมา 
มาท่องเที่ยวในวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 23 และน้อยที่สุดมาท่องเที่ยวในวันธรรมดา คิดเป็น
ร้อยละ 12  
           เหตุผลในการมาท่องเที่ยวในอ าเภอปากช่องและอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมาของกลุ่มประชากรเป้าหมาย ส่วนใหญ่มาพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติ และรับประทานอาหาร
ดื่มกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา มาศึกษาศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 22 และ
น้อยที่สุดมาซื้อผลิตภัณฑ ์OTOP คิดเป็นร้อยละ 18 
    ถ้ามีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร แปลงเกษตรสาธิต และ
จ าหน่ายสินค้า OTOP เกิดขึ้นในพื้นที่จะมาเที่ยวหรือไม่ กลุ่มประชากรเป้าหมายมาท่องเที่ยวคิดเป็น
ร้อยเปอร์เซ็นต ์ 
   3.2.9.4 ความต้องการด้านกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ใช้โครงการ 
    1) พื้นที่นันทนาการพักผ่อน 
    มีการจัดสวนหย่อมให้สวยงามความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58   มาก คิดเป็นร้อยละ 39   ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3   
       แปลงผักเป็นขั้นบันได อุโมงค์ไม้เลื้อยความต้องการของกลุ่มประชากร
เป้าหมาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36   มาก คิดเป็นร้อยละ  36  ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ1   
        มีพื้นที่พักผ่อน เช่น จุดนั่งพักใต้ต้นไม้ความต้องการของกลุ่มประชากร
เป้าหมาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  61  มาก คิดเป็นร้อยละ 32   ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7 
              มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อลดความร้อนและให้ร่มเงาความต้องการของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 มาก คิดเป็นร้อยละ 19  ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 6  
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    2) สิ่งอ านวยความสะดวก  
     จัดรถรางชมวิวภายในโครงการความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82 มาก คิดเป็นร้อยละ 10 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4 น้อย คิดเป็นร้อยละ  4 

    จัดพื้นที่พักผ่อนทานอาหารดื่มกาแฟความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98 มาก คิดเป็นร้อยละ 2    

    ร้านขายสินค้า OTOP ความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 75 มาก คิดเป็นร้อยละ 15 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10   
      ลานจอดรถความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 69 มาก คิดเป็นร้อยละ 31   
    3) อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร 
       จัดสวนแนวตั้งบนอาคารเพื่อลดความร้อนความต้องการของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78 มาก คิดเป็นร้อยละ 12 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10 
       ร้านอาหารที่ ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในโครงการความต้องการของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90 มาก คิดเป็นร้อยละ 8 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2   
       จัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรความต้องการของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90 มาก คิดเป็นร้อยละ 8 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2 
    4) ร้านกาแฟ ร้านสินค้า OTOP 
       จัดสวนรอบอาคารความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 78 มาก คิดเป็นร้อยละ 21 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1     
         จัดพื้นที่ชมวิวและถ่ายรูปความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89 มาก คิดเป็นร้อยละ 8 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3   
        จัดสร้างพื้นที่พักผ่อนทั้งภายในและภายนอกอาคารความต้องการของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86 มาก คิดเป็นร้อยละ 7 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7  
     มีสินค้าเพียงพอต่อนักท่องเที่ยวความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99 มาก คิดเป็นร้อยละ 1     
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ตารางที่ 3.5 สรุปกิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 
พื้นที ่ กิจกรรมเดิม กิจกรรมที่ต้องการให้มีเพิ่ม 

Zone A เป็นที่โล่ง ยังไม่มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ 
บางส่วนมีบ่อเผาขยะ 

ที่จอดรถมีพื้นที่สี เขียว สวน
เกษตร แปลงผัก สวนดอกไม้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

Zone B มีร้านกาแฟและลานกิจกรรม มีทางเดิน
เข้ า ไปยั งพื้ นที่ จ าก เส้นทางหลัก  มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม ลักษณะของพ้ืนที่มี
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อยู่ติดกับถนนสัญจร
ภายในโครงการ  เป็นพื้นที่โล่งกว้างมี
การจัดภูมิทัศน์บางส่วนพืชพรรณเดิม
ทรุดโทรม ร้านกาแฟมีที่นั่งไม่เพียงพอ 
ลานกิจกรรมยังปลูกสร้างไม่สมบูรณ์ 

จุดรวมพลและศูนย์การเรียนรู้
ท า งก า ร เ กษตร  ปรั บปรุ ง      
ภูมิทัศน์ 

Zone C พื้นที่ตั้งของบ้านพักคนงาน  ลานจอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน ์
Zone D พื้นที่ตัวบ้านของเจ้าของโครงการ ปลูกไม้พุ่มสูงสร้างความเป็น

ส่วนตัว 
Zone E พื้นที่รกร้างติดกับบ่อน้ า ท าการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
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เรื่อง :  โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ 
         อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา         
 

 
 

แสดง : Bubble Diagram ภาพที่ 3.22 
สัญลักษณ์ :                    เส้นแสดงการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม 
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เรื่อง :  โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ 
         อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา         
 

 
 

แสดง : Site Relation ภาพที่ 3.23 
สัญลักษณ์ :   

              การเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรม 

            ทางเดินเท้า 

             เส้นทางสัญจรภายในโครงการ 

 

  

 
 



61 
 

บทที่ 4 

ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 
 

4.1 ผลงานการออกแบบ  

 

ภาพที่  4.1 บทน ำ โครงกำร (Introduction) ประกอบดว้ย                     
-  ควำมเป็นมำโครงกำร วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ และขอบเขตในกำรศึกษำ 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พื้นที่โครงกำร1 (Site Analysis) ประกอบด้วย     
-  สภำพภูมิอำกำศของพื้นที่  

 



63 
 

 
ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พื้นที่โครงกำร2 (Site Analysis) ประกอบด้วย                 

-  ระดับควำมสูงของโครงกำร 
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ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พื้นที่โครงกำร 3 (Site Analysis) ประกอบด้วย                    

-  มุมมองทัศนยีภำพ 
- ลักษณะกำรที่ดินเดิม 
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ภาพที่ 4.5 กำรวิเครำะห์พื้นที่โครงกำร 4 (Site Analysis) ประกอบด้วย                  

- พืชพรรณเดิม 
- ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
- ข้อมลูผู้ใช ้
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ภาพที่ 4.6 กำรวิเครำะห์พื้นที่โครงกำร 5 (Site Analysis) ประกอบด้วย                

-  Bubble Diagram                   
-  Site Relation                 
- สรุปลักษณะพื้นที ่
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ภาพที่ 4.7 แนวควำมคิดในกำรออกแบบ 
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ภาพที่ 4.8 แนวควำมคิดในกำรออกแบบ 
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ภาพที่ 4.9 Master Plan 
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ภาพที่ 4.10  Detail Plan A  ประกอบด้วย  

-  Elevation Zone A   
-  Section Zone A  และ Perspective 
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ภาพที่ 4.11  Detail Plan B  ประกอบด้วย  

-  Elevation Zone B 
-  Section Zone B  และ Perspective 
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ภาพที่ 4.12  Detail Plan C  ประกอบด้วย  

-  Elevation Zone C 
-  Section Zone C  และ Perspective 
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ภาพที่ 4.13 Perspective 
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ภาพที่ 4.14 แบบก่อสร้ำง 
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ภาพที่ 4.15 แบบก่อสร้ำง 
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ภาพที่ 4.16 แบบก่อสร้ำง 
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4.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
4.2.1 กำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดแข็ง 

ตารางที่ 4.1 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดแข็ง 

ล ำดับ รำยละเอียด ปริมำณ หน่วย รำคำวัสดุ (บำท) รำคำค่ำแรงงำน (บำท) รวม 
(ค่ำวัสดุ+

ค่ำแรง) (บำท) 
รำคำ/
หน่วย 

รวม รำคำ/
หน่วย 

รวม 

งำนพื้นทำงเดิน 
1. งำนพื้น คสล. 
1.1 ทรำยรองพื้น 0.10 

ม. 114.3 ลบ.ม. 360.00 41,148.00 91.00 10,401.30 51,549.30 
1.2 คอนกรีตโครงสร้ำง 

240ksc 171.45 ลบ.ม. 2,510.00 430,339.50 306.00 52,463.70 482,803.20 
1.3 เหล็ก wm6 

มม.@0.20 ม. 1,143 ตร.ม. 31.00 35433.00 5.00 5,715.00 41,148.00 
1.4 ไม้แบบ 91.89 ลบ.ฟ. 280.00 25,729.20 120.00 11,026.80 36,756.00 
1.5 ตะปู 19 กก. 30.00 570.00   570.00 

อ่ำงน้ ำพุ 
2.  อ่ำงน้ ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 ม. สูง 1 ม. 
2.1 อิฐดินเผำ 18.9 ตร.ม. 147.00 2,778.3 75.00 1,417.5 4,195.80 
2.2 งำนฉำบเรียบ 3 ตร.ม. 58.00 232.0 100.00 400.00 632 
2.3 งำนคอนกรีต

โครงสร้ำง 240ksc 28.26 ลบ.ม. 2,510.00 70,932.60 306.00 8,647.56 79,580.16 
2.4 เหล็ก wm6 มม. 

@0.20 ม. 56.52 ตร.ม. 31.00 1,752.12 5.00 28.27 2,034.72 
2.5 ไม้แบบ 10 ตร.ม. 280.00 2,800.00 120.00 1,200.00 4,000.00 
2.6 ตะปู 2 กก. 30.00 60.00   60.00 

ที่จอดรถ 

3. ที่จอดรถ พื้นที่รวม 2319.85 ตร.ม. 
3.1 ฐำนรำกตอม่อ        

3.1.1 ดินขุด 54 ลบ.ม.   99.00 5,346.00 5,346.00 
3.1.2 งำนบดอัดดินเดิม 2,319.85 ตร.ม.   25.00 57,996.25 57,996.25 
3.1.3 ทรำยหยำบรองพ้ืน 18 ลบ.ม. 360.00 6,480.00 91.00 1,638.00 8,118.00 
3.1.4 ไม้แบบ 77 ลบ.ฟ. 400.00 30,800.00   30,800.00 
3.1.5 ตะปู 16 กก. 30 480.00   480.00 
3.1.6 เหล็กเส้น DB 12 

มม. 21 เส้น 182.00 3822.00 30.00 630.00 4,452.00 
3.1.7 เหล็กเส้น RB 9 

มม. 36 เส้น 106.00 3,816.00 17.00 612.00 4,428.00 
3.1.8 ลวดผูกเหล็ก 47.08 กก. 30.00 1,412.4   1,412.4 
3.1.9 คอนกรีตโครงสร้ำง 

240ksc 28.8 ลบ.ม. 2,510.00 72,288.00 306.00 8,812.8 81,100.80 

 

 

mailto:1.3%20เหล็ก%20wm6%20มม.@0.20%20ม.
mailto:1.3%20เหล็ก%20wm6%20มม.@0.20%20ม.
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ตารางที่ 4.1 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดแข็ง (ต่อ)  

 

 

ล ำดับ รำยละเอียด ปริมำณ หน่วย รำคำวัสดุ (บำท) รำคำค่ำแรงงำน (บำท) รวม 
(ค่ำวัสดุ+

ค่ำแรง) (บำท) 
รำคำ/
หน่วย 

รวม รำคำ/
หน่วย 

รวม 

3.1.10 เสำเข็ม 
0.18*0.18*6.00 ม. 36 ต้น 1,020.00 36,720.00 150.00 5,400.00 4,2120.00 

3.2 งำนพื้น หนำ 0.40 
ม.        

3.2.1 ทรำยหยำบรองพ้ืน 
0.10 ม. 231.98 ลบ.ม. 360.00 83,512.80 91.00 21,110.18 104,622.98 

3.2.2 คอนกรีตโครงสร้ำง
240ksc  927.94 ลบ.ม. 2,510.00 2,329,129.4 306.00 283,949.64 2,613,079.04 

3.2.3 เหล็ก wm6 mm. 
@0.20 ม. 463.97 ตร.ม. 31.00 14383.07 5.00 2319.85 16,702.92 

3.2.4 ไม้แบบ 400 ตร.ม. 280.00 112,000.00 130.00 52,000.00 164,000.00 
3.2.5 ตะปู 80 กก. 30 2,400.00   2,400.00 
4. ร้ำนขำยของที่ระลึก 
อำคำรร้ำนFarmer market 150 ตร.ม. 

4.1 งำนรำกฐำน + 
ตอม่อ        

4.1.1 ดินขุด 8.8 ลบ.ม.   99.00 871.20 871.20 
4.1.2 งำนบดอัดดินเดิม 150 ตร.ม.   25.00 3,750.00 3,750.00 
4.1.3 ทรำยหยำบรองพ้ืน 3.3 ลบ.ม. 360.00 1,188.00 91.00 300.30 1,488.30 
4.1.4 ไม้แบบ 35.2 ตร.ม. 280.00 9,856.00 130.00 4,576.00 14,432.00 
4.1.5 ตะปู 7.04 กก 30.00 211.20   211.20 
4.1.6 เหล็กเส้น DB 12 

มม. 7 เส้น 182.00 1,274.00 30.00 210.00 1,484.00 
4.1.7 เหล็กเส้น RB 9 มม. 11 เส้น 106.00 1,166.00 17.00 187.00 1,353.00 
4.1.8 ลวดผูกเหล็ก 15 กก. 30.00 450.00   450.00 
4.1.9 คอนกรีตโครงสร้ำง 

240ksc 6.6 ลบ.ม. 2,510.00 16,566.00 306.00 2,019.60 18,585.60 
4.1.10 เสำเข็ม 

0.18*0.18*6.00 ม. 11 ต้น 1,020.00 11,220.00 150.00 1,650.00 12,870.00 
4.2 4.2 งำนพื้น หนำ 

0.20 ม.        
4.2.1 ทรำยหยำบรองพ้ืน 

0.10 ม. 15 ลบ.ม. 360.00 5,400.00 91.00 1,365.00 6,765.00 
4.2.2 คอนกรีตโครงสร้ำง 

240ksc 30 ลบ.ม. 2,510.00 75,300.00 306.00 9,180.00 84,480.00 
4.2.3 เหล็ก wm6 mm. 

@ 0.20 ม. 30 ตร.ม. 31.00 930.00 5.00 150.00 1,080.00 
4.2.4 ไม้แบบ 24 ตร.ม. 280.00 6,720.00 130.00 3,12.00 9,840.00 
4.2.5 ตะปู 5 กก. 30 150.00   150.00 
4.2.6 ไม้ TOPPING ผนัง 240 ตร.ม. 600.00 144,000.00 150.00 36,000.00 180,000.00 
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ตารางที่ 4.1 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดแข็ง (ต่อ)  

 

 

 

ล ำดับ รำยละเอียด ปริมำณ หน่วย รำคำวัสดุ (บำท) รำคำค่ำแรงงำน (บำท) รวม 
(ค่ำวัสดุ+

ค่ำแรง) (บำท) 
รำคำ/
หน่วย 

รวม รำคำ/
หน่วย 

รวม 

4.3 งำนเสำ + คำน 
(ค.ส.ล.)        

4.3.1 คอนกรีต
โครงสร้ำง 
240ksc 7.72 ลบ.ม. 2,510.00 1,9377.20 306.00 2,362.32 21,739.52 

4.3.2 เหล็ก DB 12 มม. 16 เส้น 182.00 2,912.00 30.00 480.00 3,392.00 
4.3.3 เหล็ก RB 9 มม. 32 เส้น 106.00 3,392.00 17.00 544.00 3,936.00 
4.3.4 ลวดผูกเหล็ก 35.31 กก. 30.00 1,059.30   1,059.30 
4.3.5 ไม้แบบ 122.4 ตร.ม. 280.00 34,272.00 130.00 15,912.00 50,184.00 
4.3.6 ตะปู 25 กก. 30 750.00   750.00 
4.4 งำนผนังอำคำร        

4.4.1 ประตูกระจก 
ขนำด 2.40*3 ม. 8 บำน 12,000.00 96,000.00 200.00 1600.00 97,600.00 

4.4.2 งำนก่ออิฐ 240 ตร.ม. 196.00 47,040.00 120.00 28,800.00 75,840.00 
4.4.3 งำนฉำบเรียบขัด

มัน 48 ตร.ม. 58.00 2,784.00 100.00 4800.00 7,584.00 
4.4.4 งำนไม้ Topping 

ผนัง 240 ตร.ม. 600.00 144,000.00 150.00 36,000.00 180,000.00 
4.5 งำนหลังคำ        

4.5.1 เหล็กตัว ซี 
100*50*20*4 
มม. 14 ท่อน 1,050.00 14,700.00 342.00 4,788.00 19,488.00 

4.5.2 ฝ้ำยิปซั่มบอร์ด
หนำ 0.12 ม. 91 ตร.ม. 265.00 24,115.00 52.00 4,732.00 28,847.00 

4.5.3 
ทำสีฝ้ำ 91 ตร.ม. 35.00 3,185.00 30.00 2,730.00 5,915.00 

4.5.3 กระเบื้องหลังคำ
ซิงเกิลรูฟ 204 ตร.ม. 700.00 142,800.00 380.00 77,520.00 220,320.00 

4.5.4 เชิงชำยไม้
สมำทรูด ขนำด 
0.20*3.00 ม. 80 แผ่น 220.00 17,600.00   17,600.00 

5. ศูนย์กำรเรียนรู้ 1,332 ตร.ม. 
5.1 งำนก่อสร้ำง

อำคำร 1,332 ตร.ม. 15,000.00 19,980,000.00   19,980,000.00 
6. อุโมงค์ต้นไม้ 414.31 ตร.ม 
6.1 เหล็กตัว ซี 

100*50*25*4 21 ท่อน 1,050.00 22,050.00 342.00 7,182.00 29,232.00 
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ตารางที่ 4.1 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดแข็ง (ต่อ)  

 

 4.2.2 กำรประมำณรำคำวัสดุดำดอ่อน 

ตารางที่ 4.2 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดอ่อน 

ล ำดับ รำยละอียด ปริมำณ หน่วย รำคำวัสดุ รำคำค่ำแรงงำน รวม 
(ค่ำวัสดุ+
ค่ำแรง) รำคำ/

หน่วย 
รวม รำคำ/

หน่วย 
รวม 

1 GREEN ROOF 320 ตร.
ม. 

       

1.1 พลำสติกกันน้ ำชั้น
โครงสร้ำงหลังคำ 

320 ตร.ม. 80.00 25,600.00 
   

1.2 แผ่นกันควำมชื้น 320 ตร.ม. 200.00 64,000.00 
   

 รวมรำคำ GREEN ROOF       380,800.00 

1.3 ตะแกรงระบำยน้ ำ 320 ตร.ม. 250.00 80,000.00    

 

ล ำดับ รำยละเอียด ปริมำณ หน่วย รำคำวัสดุ (บำท) รำคำค่ำแรงงำน (บำท) รวม 
(ค่ำวัสดุ+

ค่ำแรง) (บำท) 
รำคำ/
หน่วย 

รวม รำคำ/
หน่วย 

รวม 

7. งำนพื้นทำงเดินไม้ 398.82 ตร.ม. 
7.1 งำนเหล็ก

โครงสร้ำงพื้น        
7.1.1 เหล็กตัว ซี 

100*50*25*4 ซม. 120 ท่อน 1,050.00 126,000.00 342.00 41,040.00 167,040.00 
7.1.2 งำนพื้นไม้เทียม

นอกอำคำร Sci 
Wood 398.82 ตร.ม. 2,200.00 866,404.00 350 137,837.00 1,004,241.00 

8. งำนพื้นทำงเดินแผ่นหินสลับหญ้ำ 730 ตร.ม 
8.1 ทรำยรองพื้น 

0.10 ม. 
73 ลบ.ม. 360.00 26,280.00 91.00 6,643.00 32,923.00 

8.2 แผ่นพื้นทำงเดิน
ซีเมนต์ ขนำด 
0.40*0.40 ม. 

700 ตร.ม. 595.00 416,500.00 183.00 128,100.00 
 

544,600.00 

9.ฐำนประติมำกรรม 
9.1 งำนก่ออิฐ 42 ตร.ม. 196.00 8,232 120.00 5,040.00 13,272 
9.2 งำนฉำบเรียบขัด

มัน 0.84 ตร.ม. 58.00 47.56 100.00 82.00 129.56 
9.3 คอนกรีต

โครงสร้ำง 
240ksc 14 ลบ.ม. 2,510.00 35,140.00 306.00 4,284.00 39,424.00 

9.4 เหล็ก WM6 
mm. @0.20 ม. 2.9 ตร.ม. 31.00 89.90 5.00 14.5 89.90 

รวม    25,604,330.15  1,107,044.60 26,711,374.75 
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ตารางที่ 4.2 แสดงกำรประมำณรำคำงำนวัสดุดำดอ่อน(ต่อ)  

 

ล ำดับ รำยละอียด ปริมำณ หน่วย รำคำวัสดุ รำคำค่ำแรงงำน รวม 
(ค่ำวัสดุ+
ค่ำแรง) รำคำ/

หน่วย 
รวม รำคำ/

หน่วย 
รวม 

1.4 แผ่นใยสังเครำะห์กันดิน
และ 

320 ตร.ม. 180.00 57,600.00    

1.5 ดินปลูก 64,000 กก. 2.00 12,8000.00    

1.6 ค่ำแรงวำงชั้น GREEN 
ROOF 

320 ตร.ม. 
  

80.00 25,600.00 
 

2 ไม้ยืนต้น (TREE) 
       

2.1 สำละลังกำ 10 นิ้วØ 17 ต้น 3,000.00 51,000.00 200.00 3,400.00 54,400.00 

2.2 สนฉัตร 12-18 นิ้วØ 70 ต้น 1,000.00 70,000.00 200.00 14,000.00 84,000.00 

2.3 ต้นรำชพฤกษ์ 6 นิ้วØ 45 ต้น 2,500.00 112,500.00 100.00 4,500.00 117,000.00 

2.4 กัลปพฤกษ์ 4 นิ้วØ 15 ต้น 2,800.00 42,000.00 100.00 630,000.00 672,000.00 

2.5 หำงนกยุงฝรั่ง 4 นิ้วØ 20 ต้น 2,500.00 50,000.00 100.00 2,000.00 52,000.00 

2.6 หูกระจง 3.5 นิ้วØ 31 ต้น 1,500.00 46,500.00 100.00 3,100.00 49,600.00 

2.7 ลีลำวดี 5 นิ้วØ 58 ต้น 700.00 40,600.00 100.00 5,800.00 46,400.00 

2.8 ไทรเกำหลี 2 เมตร 22 ต้น 400.00 8,800.00 20.00 440.00 9,240.00 

2.9 อินทผำลัม 2-5 เมตร 38 ต้น 7,000.00 266,000.00 100.00 3,800.00 269,800.00 

3 หญ้ำนวลน้อย 365 ตร.ม. 20.00 7,300.00 5.00 1,825.00 9,125.00 

รวม                                                                                                                                         1,744,365 

 

ตารางที่ 4.3  แสดงกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน ์

รำยกำร รำคำ(บำท) 
รวมรำคำงำน Hard Scape 26,711,374.75 
รวมรำคำงำน Soft Scape  1,744,365.00 
รวมรำคำงำนภูมิทัศน์ทั้งหมด 28,455,739.75 
ค่ำด ำเนินกำรของรำคำรวมงำนภมูิทัศน์ 6.5% 1,849,623.08 
ก ำไร 13% ของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์ 3,699,246.16 
รวมรำคำงำนภูมิทัศน์+ค่ำด ำเนินงำน+ก ำไร+ภำษเีงินได้ 34,004,608.99 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (Vat) 7% 2,380,322.62 
รวมรำคำทั้งสิ้น 36,384,931.61 

(สำมสบิหกลำ้นสำมแสนแปดหมื่นสี่พันเก้ำร้อยสำมสบิเอ็ดบำทหกสบิเอ็ดสตำงค์) 
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บทที่ 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุป  

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ ต้ังอยู่ที่อ าเภอ ปากช่อง จังหวัด    
นครราชสีมา มีเนื้อที่ 29 ไร่ หรือประมาณ 46,400 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ตัวบ้าน 1,020 ตารางเมตร 
พื้นที่บ้านพักคนงาน 280 ตารางเมตร พื้นที่การจัดภูมิทัศน์ประมาณ 45,100 ตารางเมตร มีระยะทาง
จากกรุงเทพประมาณ 200 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่สร้างเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนตัวของเจ้าของโครงการ 
ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขา ภายในโครงการมีเส้นทางสัญจรที่ถูกก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว 

ปัจจุบัน ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ นั้นเป็นสถานที่ส่วนตัวของเจ้าของโครงการในการพักผ่อน
เท่านั้น แต่ในอนาคตที่ ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ มีแผนจะพัฒนาพื้นที่และเพิ่มกิจกรรมภายในพื้นที่ให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นจุดพักและมีบริการร้าน
กาแฟภายในพื้นที่โครงการ แต่ในปัจจุบันมีสภาพพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดให้บริการจาก 
การส ารวจเบื้องต้นมีปัญหาเรื่องการดูแลรักษาภูมิทัศน์ ปัญหาสภาพพื้นที่มีโครงสร้างการก่อสร้างที่
ค้างคาไว้  

 ดังนั้น การออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มศักยภาพของพื้นที่โครงการสร้าง
เอกลักษณ์ของโครงการซึ่งเจ้าของโครงการต้องการการรูปแบบของพื้นที่ในสไตล์ “คาวบอย” และมี
ความต้องการบรรยากาศให้ร่มรื่น การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ จะต้องปิดกั้นพื้นที่อาจท าให้เกิด
อันตราย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้โครงการ การจัดพื้นที่กิจกรรม สถานที่พักผ่อนที่มีต้องความร่ม
รื่นด้วยพรรณไม้หลากหลายชนิด ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ จะมีองค์ประกอบที่เหมาะสมเป็นจุดแวะพัก 
มีศักยภาพในการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
 จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ จึงต้องศึกษาแนวคิดและ
หลักการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ร้านอาหารและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะ
ของพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ เพื่อก าหนดกิจกกรมที่ใช้แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับโครงการ ซึ่งใน
การแก้ปัญหาต่างๆ นั้นได้ยึดถือแนวความคิดหลกัในการออกแบบภายใต้ค าว่า ในการศึกษาข้อมูลด้าน
กายภาพของพื้นที่สามารถแบ่งเป็น  4 Zone ดังนี้  
 5.1.1 Zone A ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ ติดกับทางสัญจรหลักทางเข้า
โครงการและถนนสัญจรรองที่ใช้สัญจรภายในพื้นที่โครงการ  มีพื้นที่ติดกับถนนเส้นปากช่อง -         
วังน้ าเขียวและพื้นที่บางส่วนของ Zone A ติดกับพื้นที่เอกชนที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า โดยลักษณะพื้นที่  
Zone A นั้นเป็นที่โล่ง ยังไม่มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่นี้ พื้นที่ได้รับแดดทั้งวันเป็นพื้นที่โล่งกว้างมีการ
จัดภูมิทัศน์บางส่วนมีบ่อเผาขยะท าให้พื้นที่มีอากาศค่อนข้างร้อนและพืชพรรณเดิมทรุดโทรมเนื่องจาก
มลพิษและความร้อนจากการเผาขยะบริเวณพื้นที่ทางทิศใต้ ออกแบบให้ที่จอดรถ อุโมงค์ไม้เลื้อยร้าน
ขายของมีพื้นที่สีเขียว สวนเกษตร แปลงผัก  

5.1.2 Zone B ตั้งอยู่กลางเขามาทางทิศใต้ เป็นพื้นที่ติดกับร้านกาแฟและลานกิจกรรม มี
ทางเดินเข้าไปยังพื้นที่จากเส้นทางหลัก มีทัศนียภาพที่สวยงาม ลักษณะของพ้ืนที่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 
อยู่ติดกับถนนสัญจรภายในโครงการ  เป็นพื้นที่โล่งกว้างมีการจัดภูมิทัศน์บางส่วนพืชพรรณเดิม     
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ทรุดโทรม ร้านกาแฟมีที่นั่งไม่เพียงพอ ลานกิจกรรมยังปลูกสร้างไม่สมบูรณ์ จึงออกแบบพื้นที่ส่วนนี้
เป็นจุดรวมพลและศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร  เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 

5.1.3 Zone C เมตร ตั้งอยู่ด้านทิศใต้และติดกับ  Zone B เป็นพื้นที่ติดกับด้านหลังบ้านพัก
คนงาน มีผลกระทบเรื่องมุมมอง เนื่องจากมองออกไปเห็นพื้นที่ป่ารกร้างของพื้นที่เอกชน ออกแบบ
พื้นที่ส่วนนี้เป็นที่จอดรถ เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาด 

5.1.4 Zone D ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดกับ Zone C และ Zone A เป็นพ้ืนที่ตัวบ้าน
เจ้าของโครงการ  มีทางเดินเข้าไปในพื้นที่จากเส้นทางหลักมีทัศนียภาพที่สวยงามลักษณะ  มีการจัด
ภูมิทัศน์ที่สวยงามอยู่แล้ว แตป่ลูกไม้พุ่มสูงเพิ่มเพ่ือสร้างความเป็นส่วนตัว 

5.1.4 Zone E ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดกับ Zone D และ Zone A เป็นพื้นที่ที่มีเนื้อ
ที่ยื่นเข้ามาในบริเวณบ่อน้ าเป็นพื้นที่โล่งกว้างมีการจัดภูมิทัศน์บางส่วนพืชพรรณเดิมทรุดโทรม มี
ปัญหาเรื่องมุมมองทัศนียภาพที่ต้องแก้ไข เนื่องจากปล่อยรกร้าง ในส่วนนี้ต้องท าการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

5.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 5.2.1 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ท าให้การออกแบบมีข้อจ ากัดทั้งในด้านการใช้พรรณไม้และ

การเลือกใช้วัสดุดาดแข็ง ควรท าการปรับพ้ืนที่ก่อนท าการปรับปรุงภูมิทัศน์ เลือกใช้พรรณไม้ที่ปกป้อง
กันการพังทลายของหน้าดิน    

 5.2.2 ควรตรวจสอบราคาวัสดุก่อนท าการก่อสร้าง เพราะราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
ควรตรวจสอบราคาก่อนการจัดสร้าง 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



แบบสอบถามผู้ที่ใช้พื้นที่ท ากิจกรรม 
               ปัญหาพิเศษ…โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์  

                 อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
………………………………………………………………………………………………………… 

ค าชี้แจง……แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามทางการศึกษาเพื่อน าข้อมูลไปประกอบการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ วิชาปัญหาพิเศษ เรื่องการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ส่วนบุคคล ในชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ดังนั้นจึงขอความกรุณาตอบอิสระตามความคิดเห็นอย่างเป็นจริง ค าตอบและข้อมูลจะไม่
มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าแนะนา……โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน (  ) หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ก าหนดให้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม และการใช้บริการ ชาโตว์ เดอ รัตนบัลลังก์ อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
1. เพศ      
( ) ชาย     ( ) หญิง  
2. สถานภาพ     
( ) โสด     ( ) สมรส ( ) อื่นๆ  
3. อายุ      
( ) ต่ ากว่า 15 ปี    ( ) 15 - 20 ปี 
( ) 21 - 30 ปี    ( ) 31 - 40 ปี 
( ) 41 - 50 ปี    ( ) 51 - 60 ปี ขึ้นไป  
4. อาชีพ    
( ) รับจ้าง                  ( ) นักเรียน, นกัศึกษา 
( ) รับราชการ รัฐวิสาหกิจ     ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
( ) บริษัทเอกชน        ( ) แม่บ้าน 
( ) เกษตรกร        ( ) อื่นๆ ระบ…ุ………...……….. 
5. ในระยะเวลา 1 ปีท่านมาท่องเที่ยวที่อ าเภอปากช่อง - อ าเภอวังน้ าเขียวกี่ครั้ง………………………… 
6. โดยทั่วไปท่านมาเที่ยวในอ าเภอปากช่อง - อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมาวันไหนบ้าง 
( ) วันธรรมดา  ( ) วันเสาร-์วันอาทิตย ์ 
( ) วันหยุดนักขัตฤกษ์      ( ) อื่นๆ ระบ…ุ…………………. 
8. ส่วนมากท่านมาเที่ยวในอ าเภอปากช่อง - อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมาด้วยเหตุผลใด 
( ) รับประทานอาหารและดื่มกาแฟ 
( ) ซื้อผลิตภัณฑ ์OTOP ของอ าเภอปากช่อง - อ าเภอวังน้ าเขียว 
( ) ศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้ทางการเกษตร 
( ) พักผ่อนสัมผัสธรรมชาติในอ าเภอปากช่อง - อ าเภอวังน้ าเขียว 
( ) อื่นๆ ระบ…ุ…………………. 



9. ถ้ามีแหล่งทอ่งเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร แปลกเกษตรสาธิต ร้านขายสินค้า OTOP ร้าน
กาแฟ 
 (ท าการเกษตรบนภูเขาโดยมีธรรมชาติสไตล์คาวบอยเป็นเอกลักษณ์แล้วน ามาพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงการเกษตร) 
ขึ้นใหม่ในอ าเภอปากช่อง - อ าเภอวังน้ าเขียวท่านจะมาใช้บริการหรือไม่ 
               ( )  มา                                    ( ) ไม่มา          
ตอนที ่2 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมและความต้องการสิ่งอานวยความสะดวกภายใน
พื้นที่โครงการ  
2.1 ข้อมูลความต้องการด้านกิจกรรมนันทนาการพักผ่อน และสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ ที่
ต้องการเพ่ิม (จงท าเครื่องหมาย / ตามระดับความต้องการ ) 

ประเภทกิจกรรม 
ระดับความตอ้งการ 

น้อย 
มาก 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

1. พื้นที่นันทนาการแบบพักผ่อน      
- มีการจัดสวนหย่อมให้สวยงาม 
- มีแปลกผักเปน็ขั้นบันได อุโมงไม้เลื้อย 

     

- มีพื้นที่พักผ่อน เช่น จุดนั่งเล่นใต้ต้นไม ้      
- มีการเพิ่มจ านวนต้นไม้เพื่อลดความร้อนและให้ร่มเงา      
2. สิ่งอ านวยความสะดวก      
- จัดรถรางชมวิวภายในโครงการ      
- จัดพื้นที่พักผอ่นทานอาหารดื่มกาแฟ      
- ร้านขายสินค้า OTOP      
- ลานจอดรถ      
- ป้อมยาม,ความปลอดภัย      
3. อาคารศูนยก์ารเรียนรู้ทางการเกษตร      
- จัดสวนแนวตั้งบนอาคารลดความร้อน      
- ร้านอาหารใช้ผลิตภัณฑ์ภายในโครงการ      
- จัดกิจกรรมในอาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร      
4. ร้านกาแฟ ร้านสินค้า OTOP      
- จัดสวนรอบอาคาร 
- จัดพื้นที่ชมววิและถ่ายรูป 

     

- จัดสร้างที่พักผ่อนทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
- มีสินค้าเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 

     

 
 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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