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บทคดัย่อ 
 

การออกแบบโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านดาวเคืองเดือน รีสอร์ท มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์รีสอร์ทและกรณีศึกษา ในการหาขอ้มูล
ทางกายภาพของพื้นท่ีศึกษาเพื่อหาศกัยภาพของพื้นท่ี เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการ 
และเพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์บา้นดาวเคืองเดือนรีสอร์ท ต าบลชฎัป่าหวาย อ าเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โครงการมีพื้นท่ีท่ีออกแบบประมาณ 30,180.42 ตารางเมตร หรือประมาณ 
18.86 ไร่ แบ่งเป็น 5 โซน ดงัน้ี 
 พื้นท่ี Zone A มีเน้ือท่ีประมาณ 6,076.76 ตารางเมตร ตั้งอยูด่า้นทิศตะวนัออก เป็นพื้นท่ีอยู่
บริเวณ ร้านกาแฟ  ลานจอดรถและติดกบัทางสัญจรหลกั บา้นคา-สวนผึ้ง บริเวณพื้นท่ี Zone Aติด
กบั Zone B, Zone C และ Zone Dไดรั้บแดดทั้งวนั ลกัษณะของพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีรอการปรับปรุงยงัไม่
มีการจดักิจกรรมในพื้นท่ีน้ี 
 พื้นท่ี Zone B มีเน้ือท่ีประมาณ 6,632.36 ตารางเมตร ตั้ งอยู่ด้านทิศใต้ เป็นพื้นท่ีบริเวณ
บา้นพกัของรีสอร์ท ซ่ึงพื้นท่ีติดกบั Zone A, Zone D และ Zone E โดยมีทางเดินเขา้ไปยงัพื้นท่ีจาก
เส้นทางหลกั มีทศันียภาพท่ีสวยงาม ลกัษณะของพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีส าหรับบา้นพกั อยูติ่ดกบัเส้นทาง
สัญจร ยงัไม่มีการจดักิจกรรมในพื้นท่ีน้ี 
 พื้นท่ี Zone C มีเน้ือท่ีประมาณ 4,402.68 ตารางเมตรตั้งอยูด่า้นทิศเหนือ อยูติ่ดกบั Zone A, 
Zone D และ Zone  E เป็นพื้นท่ีโล่งและมีส่วนของบา้นพกัท่ีรอการปรับปรุง มีถนนสัญจรภายใน
โครงการ ลกัษณะของพื้นท่ีเป็นถนนดินแดงลูกรัง ยงัไม่มีการจดักิจกรรมในพื้นท่ีน้ี 
 พื้นท่ี Zone D มีเน้ือท่ีประมาณ 6,050.20 ตารางเมตร ตั้งอยูต่รงกลางของรีสอร์ท อยูติ่ดกบั
พื้นท่ี Zone A, Zone B, Zone C และ Zone E เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง ยงัไม่มีการจดักิจกรรมในพื้นท่ีน้ี 
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 พื้นท่ี Zone E มีเน้ือท่ีประมาณ 7,018.74 ตารางเมตร ตั้งอยูฝ่ั่งทางทิศตะวนัตกของรีสอร์ท 
อยู่ติดกบัพื้นท่ี Zone B, Zone C และ Zone D เป็นพื้นท่ีท่ีติดกบัทางสัญจรชุมชน มีอาคารสัมมนา
และลานจอดรถ มีการจดัภูมิทศัน์บางส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์และสวยงาม 

โดยศึกษาจากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์รีสอร์ท ตามขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน ซ่ึงในการศึกษาขอ้มูลสามารถ ก าหนดรูปแบบของกิจกรรมและการเลือกใชพ้ืชพรรณท่ี
เกิดข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการใหส้อดคลอ้งกนัได ้
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1กควำมเป็นมำของโครงกำร 

การจดัสวนสไตล์รีสอร์ท เป็นการจดัสวนเพื่อตอ้งการให้พื้นท่ีนั้นเป็นเหมือนกบัสถานท่ี
พกัผอ่น มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นการปรับภูมิทศัน์ให้เกิดความร่มร่ืนสวยงามตามสภาพ
ของภูมิประเทศ สภาพอากาศหรือรูปแบบของสถานท่ีพกัตากอากาศตามสถานท่ีต่างๆ ความส าคญั
ภูมิประเทศเป็นตวัก าหนดแนวทางของการจดัสวนแนวน้ี เพื่อท าให้ง่ายต่อการออกแบบและความ
สมดุลของพื้นท่ี พรรณไมคื้อเป็นส่ิงส าคญัของการจดัสวนทุกชนิด รวมทั้งสวนสไตลรี์สอร์ท ท่ีตอ้ง
อาศยัความหลากหลายของชนิดพรรณไม ้ เป็นตวัก าหนดชนิดของพรรณไม ้รวมถึงรูปแบบของการ
ตกแต่งเพราะการจดัสวนรีสอร์ท จะเนน้เขา้กบับรรยากาศของพื้นท่ีและสภาพอากาศ รวมไปทั้งการ
จดักิจกรรมของรีสอร์ทท่ีมีความโดดเด่น ความสะดวก และการผอ่นคลายจึงตอ้งมีการวางแผนดา้น
การออกแบบให้เป็นไปตามความตอ้งการและถูกตอ้งเหมาะสม มีการวางแผนการขยายพื้นท่ีและ
พฒันาพื้นท่ีรีสอร์ทอยา่งต่อเน่ือง 

รีสอร์ทของคุณสมควร บุณณรงค ์ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 29/1 หมู่ 1 ต าบลชฎัป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี เดิมนั้นก่อนจะตั้งเป็นรีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน เคยเป็นร้านอาหารเล็กๆขา้งถนน
บา้นคาสวนผึ้งและเร่ิมขยายกิจการมาเป็นร้านอาหารและรับจดัสัมมนา โดยปัจจุบนัไดข้ยายมาเป็นรี
สอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน  

รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือนมีพื้นท่ีทั้งหมด 30,180.42 ตารางเมตรหรือ 18.86 ไร่ เป็นลกัษณะ
บ้านพกัทั้งหมด 15 หลังรวมบ้านพกัของเจ้าของ 1 หลัง มีท่ีจดัส าหรับรับประทานอาหารและ
สัมมนาอีก 1 หลงั และซุ้มร้านขายของฝากอีก 1 หลงั และมีส่ิงก่อสร้างในบางส่วนช ารุด เช่น ใน
ส่วนของป้ายรีสอร์ท ลานจอดรถ  จึงมีความตอ้งการให้ท าการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ทบา้นดาว
เคียงเดือน เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้พกัในรีสอร์ทและเกิดความสวยงามภายในรีสอร์ท  

 

1.2กวตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 ศึกษาหลกัการและการออกแบบทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบภูมิทศัน์รีสอร์ท 

1.2.2 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นกายภาพและพื้นท่ี 
1.2.3 ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
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1.2.4 น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในรีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน  

 
1.3กขอบเขตในกำรศึกษำ 

1.3.1 การเขา้ถึงโครงการ 

 

ภำพที ่1.1 แสดงเส้นทางการเดินทางเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ จากกรุงเทพฯ 
ทีม่ำ : https://www.googleearth.com 
 
 1.3.2 ขอบเขตการศึกษา 

กกพื้นท่ีในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในโครงการรีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน แห่งน้ี
ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 29/1 หมู่ 1 ต าบลชฎัป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เป็นโครงการของ 
คุณสมควร บุณณรงค ์โดยมีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 30,180.42 ตารางเมตร ประมาณ 18.86 ไร่ พื้นท่ีแห่งน้ี
มีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

ทิศเหนือ  เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล  
ทิศใต ้   เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล 
ทิศตะวนัออก  เป็นถนนบา้นคา-สวนผึ้ง  
ทิศตะวนัตก  เป็นถนนชฏัป่าหวาย 

https://www.googleearth.com/
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ภำพที ่1.2 ขอบเขตพื้นท่ีท่ีต่อกบัส่วนต่างๆ 
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ภำพที ่1.3 มุมมองทิศเหนือของโครงการ ติดกบัทุ่งหญา้ของพื้นท่ีส่วนบุคคล 

 

 
ภำพที ่1.4 มุมมองทิศใตข้องโครงการ  ติดกบัพื้นท่ีส่วนบุคคล 
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ภำพที ่1.5 มุมมองทิศตะวนัออกของโครงการ ติดกบัถนนบา้นคา-สวนผึ้ง 
 

ภำพที ่1.6 มุมมองทิศตะวนัตกของโครงการ ติดกบัถนนชฏัป่าหวาย 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน ภำพที ่1.7 
แสดง : แปลนพื้นท่ีโครงการรีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน             
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ภำพที ่: 1.8  สภาพพื้นท่ีในโครงการ 
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1.4vvประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงหลกัการและการออกแบบทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบภูมิทศัน์รีสอร์ท 

1.4.2 ทราบถึงวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นกายภาพและพื้นท่ี 
1.4.3 ทราบถึงความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในรีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน  
 

1.5กกวธิีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 1.5.1 ศึกษาหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ประเภท 

รีสอร์ท 
1.5.1.1 ศึกษาหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ส าหรับรีสอร์ท 
1.5.1.2 ศึกษารูปแบบการวางแผนผงัภูมิทศัน์ประเภทรีสอร์ท 
1.5.1.3 ศึกษาองคป์ระกอบดา้นภูมิทศัน์ส าหรับรีสอร์ท 
1.5.1.4 ศึกษากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
1.5.1.5 กรณีศึกษา 

 1.5.2 ศึกษาและวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
1.5.2.1 ศึกษาขอ้มูลระดบัมหภาค 
1.5.2.2 ศึกษาขอ้มูลระดบัจุลภาค 
1.5.2.3 ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
1.5.2.4 ศึกษาลกัษณะพื้นท่ีโครงการ 
1.5.2.5 ศึกษารูปแบบส่ิงก่อสร้างเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
1.5.2.6 ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค 
1.5.2.7 ศึกษาพืชพรรณเดิม 
1.5.2.8 ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
1.5.2.9 ศึกษาขอ้มูลลกัษณะสภาพดิน 
1.5.2.10 ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 
1.5.2.11 สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมองของพื้นท่ีโครงการ 
1.5.2.12 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
1.5.2.13 สรุปขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการโดยแสดงตารางกิจกรรมและบรรยากาศ 
1.5.2.14 การหาศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ 
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 1.5.3 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
  1.5.3.1 ขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
  1.5..3.2 ความตอ้งการของผุใ้ชโ้ครงการ 
 1.5.4 แนวความคิดในการออกแบบ 

1.5.4.1 ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
1.5.4.2 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
1.5.4.3 แนวความคิดในดา้นการออกแบบพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ 
1.5.4.4 แนวความคิดในการออกแบบดาดแขง็ 
1.5.4.5 แนวความคิดดา้นมุมมอง 
1.5.4.6 แนวความคิดในการออกแบบพืชพรรณ 
1.5.4.7 แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
1.5.4.8 แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
1.5.4.9 เกณฑใ์นการออกแบบและประเมินทางเลือก 
1.5.4.10 เสนอแบบทางเลือก 2 แบบ 
1.5.4.11 สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางท่ีดีท่ีสุด 
1.5.4.12 เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
1.5.4.13 เขียนแบบก่อสร้าง 
1.5.4.14 การประมาณราคา 

1.5.5 ขั้นตอนการสรุปผลและประเมินผล 
1.5.5.1 น าเสนอผลการออกแบบ 
1.5.5.1 ขอ้เสนอแนะ 

1.5.6 จดัท ารูปเล่ม  
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที ่1.1 แสดงล าดบัขั้นตอนในการศึกษา 

วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
-1ศึกษาหลกัการและการออกแบบทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการออกแบบภูมิทศัน์รีสอร์ท 
-1 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นกายภาพและพ้ืนท่ี 
-1 ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
-1น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทศันใ์นรี
สอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน  
 

ศึกษำและวเิครำะห์ลกัษณะทำงกำยภำพของพื้นที่
โครงกำร 
-  ศึกษาขอ้มูลระดบัมหภาค 
-  ศึกษาขอ้มูลระดบัจุลภาค 
-  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
-  ศึกษาลกัษณะพ้ืนท่ีโครงการ 
-  ศึกษารูปแบบส่ิงก่อสร้างเดิมในพ้ืนท่ีโครงการ 
-  ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค 
-  ศึกษาพืชพรรณเดิม 
-  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
-  ศึกษาขอ้มูลลกัษณะสภาพดิน 
-  ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมองของพ้ืนท่ี
โครงการ 
-  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
-  สรุปขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการโดยแสดงตาราง
กิจกรรมและบรรยากาศ 
-  การหาศกัยภาพของพ้ืนท่ีและการพฒันาศกัยภาพ
พ้ืนท่ีโครงการ ศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูลด้ำนผู้ใช้โครงกำร 
-  สรุปหลกัการท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบวาง
แผนผงัภูมิทศัน์ภายในโครงการ 
-  ศึกษากิจกรรมผูใ้ชโ้ครงการ 
-  สรุปศกัยภาพของพ้ืนท่ีโครงการและความเหมาะสม
ดา้นกิจกรรม 
-  สรุปความตอ้งการของโครงการ 
-  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพ้ืนท่ี 

แนวควำมคดิในกำรออกแบบ 
-  ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
-  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
-  แนวความคิดในดา้นการออกแบบพ้ืนท่ีใชส้อยภายใน
โครงการ 
-  แนวความคิดในการออกแบบดาดแขง็ 
-  แนวความคิดดา้นมุมมอง 
-  แนวความคิดในการออกแบบพชืพรรณ 
-  แนวความคิดดา้นระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
-  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษา 
-  เกณฑใ์นการออกแบบและประเมินทางเลือก 
-  เสนอแบบแผนผงัทางเลือก 2 ทาง 
-  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและทางท่ีดีท่ีสุด 
-  เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
-  เขียนแบบก่อสร้าง 
-  การประมาณราคา 
 

 ขั้นตอนกำรสรุปผลและประเมนิผล 
-  น าเสนอผลการออกแบบ 
-  ขอ้เสนอแนะ 

 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 
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บทที ่2 
ศึกษาข้อมูลและหลกัการที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบภูมิทศัน์โครงการรีสอร์ท 

 
ในการออกแบบภูมิทศัน์โครงการรีสอร์ทนั้นค่อนขา้งเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนเพราะต้อง

ค านึงถึงพื้นท่ีประโยชน์การใช้และความตอ้งการของผูม้าพกัผ่อน เป็นการก าหนดรูปแบบของ
กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการออกแบบภูมิทศัน์โครงการรีสอร์ท ทั้งในรูปแบบการจดัภูมิทศัน์ ในรูปแบบสวนต่างๆ เพื่อ
น าข้อมูลมาผสมผสานให้เกิดแนวความคิดจนกระทัง่ถึงการวางแนวทางในการออกแบบ เพื่อ
ประโยชน์แก่เจา้ของรีสอร์ท ใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

ดงันั้นจึงตอ้งคน้หาขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีพกัรีสอร์ท เร่ืองของความ
ต้องการของเจ้าของรีสอร์ท จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษาเร่ืองรูปแบบสวนต่าง เพื่อให้เกิด
แนวความคิดสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเจา้ของรีสอร์ท ใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และให้
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดของการเขา้ใชพ้ื้นท่ีเช่นเดียวกนั  

 

2.1ฟความหมายรีสอร์ท 
 รีสอร์ท (Resort) คือ สถานท่ีพกัตากอากาศ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้ผูม้าเยือน ใชเ้วลาในวนัหยุด
สุดสัปดาห์ หรือเทศกาลต่างๆ ส่วนใหญ่ท่ีตั้ งจะอยู่ในสถานท่ี ท่ีใกล้กับแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ การบริการส่วนใหญ่ คลา้ยโรมแรม แต่อาคารสถานท่ี จะกลมกลืนกบัธรรมชาติมากกวา่ 
มกัจะตั้งอยู่ต่างจงัหวดั ในภูมิประเทศท่ีดี ห้องพกัมกัจะแยกเป็นส่วนๆ เป็นบา้นหรือหลงัคาเรือน
แยกต่างหาก ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นดา้นการพกัผอ่นเป็นหลกั (สิริชยั สิทธิสันต,์ 2550) 
 สรุป รีสอร์ทโดยทัว่ไปคือ สถานท่ีพกัผอ่น ตากอากาศท่ามกลางบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ 
ชวนพกัผอ่นในแง่ของอารมณ์ ความรู้สึก ผูพ้กัใชใ้นวนัหยดุหรือวนัพกัผอ่น  
 

2.2กประเภทลูกค้ารีสอร์ท  
 โดยทัว่ไปแลว้ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกันั้นในเบ้ืองตน้จะแบ่งส่วนตลาดออกเป็น 2 กลุ่ม
หลกัคือ 
 2.2.1 กลุ่มตลาดลูกคา้ธุรกิจ ลูกคา้กลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งใช้ห้องพกัโรงแรมเป็นท่ีพกัอาศยัหรือ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเป็นการชัว่คราว ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ ของโรงแรม/    
ท่ีพกั ตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการนกัธุรกิจเหล่าน้ีได ้กลุ่มตลาดน้ีสามารถแบ่งยอ่ยลงไปไดอี้ก
เช่น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94
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  2.2.1.1 ตลาดลูกคา้องค์กร (Accountable) เป็นตลาดท่ีมีองค์กรต่างๆ เป็นผูม้าใช้
หอ้งพกั/บริการ ซ่ึงองคก์รต่างๆ เหล่าน้ีส่วนใหญ่จะมีความตอ้งการของตนเป็นการเฉพาะ 
  2.2.2.2 ตลาดนกัเดินทางเพื่อธุรกิจอิสระ (Non-Accountable) ผูใ้ชห้้องพกั/บริการ 
เป็นนกัเดินทางเพื่อธุรกิจท่ีเดินทางมาอย่างอิสระ จะเลือกใช้โรงแรม/ท่ีพกัท่ีมีความเหมาะสมกบั
ความตอ้งการส่วนตวัของแต่ละคน 
  2.2.2.3 ตลาดนกัเดินทางเพื่อธุรกิจอิสระ (Non-Accountable) ผูใ้ชห้้องพกั/บริการ 
เป็นนกัเดินทางเพื่อธุรกิจท่ีเดินทางมาอย่างอิสระ จะเลือกใช้โรงแรม/ท่ีพกัท่ีมีความเหมาะสมกบั
ความตอ้งการส่วนตวัของแต่ละคน 
  2.2.2.4 ตลาดนกัท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Group Tour) เป็นตลาดท่ีมีบริษทัจดัน า
เท่ียวต่างๆ เป็นผูม้าใช้ห้องพกั/บริการ ของโรงแรมให้แก่คณะท่องเท่ียวของตนเอง โดยเลือกใช้
โรงแรม/ท่ีพกัท่ีมีความเหมาะสมกับคณะท่องเท่ียวแต่ละคณะท่ีอาจจะมีงบประมาณและความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป 

 2.2.2.5 ตลาดนักท่องเท่ียวเดินทางอิสระ (F.I.T.) เป็นตลาดท่ีนักท่องเท่ียวหรือ
ลูกค้าท่ีเดินทางมาพกัผ่อนหย่อนใจแบบเดินทางมาเองอย่างอิสระ จะเลือกใช้โรงแรม/ท่ีพกั ท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการส่วนตวัของแต่ละคนได ้
 การแบ่งส่วนตลาดลูกคา้ขา้งตน้นั้นท าใหธุ้รกิจโรงแรม/ท่ีพกั พอจะมองเห็นวา่โรงแรมของ
ตนนั้นสร้างข้ึนมาเพื่อรองรับลูกคา้กลุ่มใด และควรท่ีจะด าเนินกิจกรรมทางดา้นการตลาดไปใน
ทิศทางใด หากจะเปล่ียนกลุ่มลูกคา้จะตอ้งท าการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการในดา้น
ใดเพิ่มเติมจึงจะเหมาะสมท่ีจะรองรับกลุ่มลูกคา้นั้นๆ 
 เม่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้หลกัไดแ้ลว้ ก็จะแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่มย่อยลงไปอีกวา่ส่ิงอ านวย
ความสะดวกและบริการของโรงแรม/ท่ีพกัของตนนั้น มีความเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้กลุ่มใด เป็นท่ี
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มใด หรือมีความเขม้แข็งของธุรกิจในตลาดใด เม่ือวิเคราะห์ออกมาแลว้จึงจะ
ด าเนินกิจกรรมทางดา้นการตลาดมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มลูกคา้กลุ่มนั้น เพราะจะไดผ้ลการประกอบการท่ี
ดีกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 
 โดยความเป็นจริงแลว้ธุรกิจโรงแรม/ท่ีพกั ไม่สามารถท่ีจะอิงกบัลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็น
การเฉพาะไดเ้พราะเป็นการเส่ียงต่อวิกฤติการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อลูกคา้
กลุ่มนั้นท าให้ไม่สามารถเดินทางมาใชบ้ริการของโรงแรม/ท่ีพกัของตนได ้ดงันั้นโรงแรมต่างๆ จึง
จะตอ้งพยายามแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ หลายๆ กลุ่ม แลว้ศึกษาดูวา่แต่ละกลุ่มตลาดนั้นมี
พฤติกรรมการใชห้้องพกัและบริการต่างๆ ของโรงแรมอยา่งไร จดัล าดบัความเหมาะสมของตลาด
กลุ่มต่างๆ กับส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการของโรงแรม/ท่ีพกัท่ีมีอยู่ แล้วเน้นการด าเนิน
กิจกรรมทางด้านการตลาดกบัตลาดกลุ่มนั้นๆ ให้เหมาะสมตามล าดบั กลุ่มตลาดท่ีมีล าดบัความ
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เหมาะสมมากท่ีสุดจะขายได้ราคาสูงสุด กลุ่มท่ีมีความเหมาะสมน้อย ก็จะขายได้ราคาต ่าลงไป
ตามล าดบั โรงแรม/ท่ีพกัตอ้งท าการจดัสัดส่วน และจดัสรรห้องพกัเพื่อไวค้อยบริการลูกคา้กลุ่ม
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ ของโรงแรม และเหมาะสม
กบัโอกาสต่างๆ ท่ีความตอ้งการใช้โรงแรม/ท่ีพกัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป (Market Segmentation, 
2553) 
 

2.3 การแบ่งสัดส่วนพืน้ทีใ่นการจัดภูมทิศัน์ 
เน่ืองจากโครงการบา้นดาวเคืองเดือนรีสอร์ท มีการแบ่งพื้นท่ีเป็นหลงัๆคลา้ยกบัการจดั

สวนภายในบ้านพกัอาศัย ดังนั้ นจึงน าหลักการการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีมาประกอบ  (เอ้ือมพร                  
วสีมหมาย, 2530)  

กล่าววา่การจดัสวนภายในบา้นพกัอาศยัทัว่ไปมีผูท่ี้เป็นเจา้ของบา้นหลายท่านไดท้  าเองมาก
แลว้และบางท่านท่ีสนใจมากก็ฝึกฝนจนสามารถไปช่วยจดัใหเ้พื่อนๆหรือประกอบอาชีพในการจดั
สวนไปก็มี  การจดัสวนไม่ตอ้งการหลกัการอะไรมากนกั  แต่ตอ้งการผูท่ี้มีความสนใจในธรรมชาติ
ของ  “ต้นไม้”  พอท่ีจะรู้จกันิสัยของพืชพนัธ์ุท่ีท่านจะน ามาปลูก  และมีความละเอียดประณีต
พอท่ีจะเขา้ถึงความงามของ  “ศิลปะ”  ในการจดัวางส่ิงต่างๆเขา้ดว้ยกนั เพราะการจดัสวนท่ีจะให้
งดงามสมบูรณ์แบบนั้นอาศยัเวลาสักระยะหน่ึง  เพื่อให้ตน้ไมเ้จริญเติบโตงดงามไปตามเจา้ของ
ตอ้งการ  และในช่วงเวลาน้ีเองท่ีเจา้ของบา้นส่วนใหญ่มกัจะหมดความสนใจในการท านุบ ารุง  ท า
ใหส้วนท่ีจดัไวไ้ม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดไว ้
 พื้นท่ีส าหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ  ไม่วา่บา้นจะมีขนาดใหญ่หรือ
เล็ก  ซ่ึงส่วนต่างๆน้ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด  และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวับา้น ทั้งดา้น
ประโยชน์ใชส้อยและความงาม พื้นท่ีจดัสวนภายในบา้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

2.3.1 ส่วนสาธารณะ (Public Area) 
 เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณหนา้บา้น  สามารถมองเห็นไดช้ดัจากผูท่ี้มาเยี่ยมเยียน  ไดแ้ก่  

ทางเขา้  ประตู  ทางเทา้  ห้องรับแขก  ระเบียง  หนา้ห้องรับแขกและสนาม  ส่วนสาธารณะก็ควรมี
เน้ือท่ีกวา้งพอท่ีจะท าให้ตวับา้นเกิดความสวยงาม  สง่า  แต่ไม่ใหญ่โตเกินไปจนเปลืองเน้ือท่ีของ
ส่วนอ่ืนๆภายในบริเวณบา้น ลกัษณะการจดัสวน 

 2.3.1.1 ไมใ้ห้ร่มเงา ควรปลูกบริเวณริมถนน ทางเทา้ ระเบียง แนวร้ัว เพื่อช่วยลด
การสะทอ้นแสงของถนนและทางเทา้ ให้ความร่มร่ืนต่อท่ีนั่งพกัส าหรับแขกท่ีมาเยี่ยมได้ดี ควร
เลือกใช้ไมย้ืนตน้ท่ีมีดอกสวยงามมากกว่าไมผ้ล แต่ไม่ควรปลูกจนเต็มพื้นท่ีทั้งหมด     ควรปลูก
เฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น 
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ภาพที ่2.1 ไมใ้หร่้มเงา 
 

 2.3.1.2 สวนประดบั  หรือสวนหย่อมสวยๆท่ีตอ้งการสร้างจุดเด่นภายในบริเวณ
บา้นหรือท าให้เกิดความกลมกลืนกบัตวัอาคาร  ควรอยูใ่กลก้บัระเบียงหรือเฉลียงท่ียื่นออกมา  อาจ
จดัเป็นกลุ่มไมป้ระดบัประกอบหิน  น ้ าตก  น ้ าพุ  หรือปลูกไมด้อก  ไมป้ระดบั  ตามแนวทางเดิน
จากบริเวณหนา้บา้นมายงัห้องรับแขก  การจดัสวนประดบัส่วนน้ีควรอยูใ่กลส้ายตา  เพราะมีโอกาส
ได้ช่ืนชมมากกว่าท่ีจะไป ปลูกไวริ้มร้ัวสุดของตวับ้าน  และควรเลือกไม้ท่ีเจริญเติบโตช้าหรือ     
ปานกลาง  ไม่ควรเลือกไมโ้ตเร็วเกินไป  เพราะจะท าใหส้วนดูรกไดง่้ายภายในเวลาไม่นานนกั 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2 สวนประดบั 
 

 2.3.1.3 สนามหญา้ ควรอยูบ่ริเวณช่วงกลางของส่วนสาธารณะ มีเน้ือท่ีประมาณ
คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีส่วนสาธารณะ สนามหญา้ควรไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี จะไดส้นามหญา้เขียวสดใส 
ท าใหส้วนทั้งหมดในส่วนสาธารณะดูเด่นข้ึน 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 สนามหญา้ 
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2.3.2 ส่วนครอบครัว (Family Living Area) 
  สวนส่วนครอบครัวน้ีต้องสามารถต่อเน่ืองกับห้องพกัผ่อนของครอบครัวได้
สะดวก (โดยทางประตูไม่ใช่หนา้ต่าง)  สวนส่วนน้ีจะเป็นท่ีพกัผอ่นรวมส าหรับครอบครัวและเป็น
ท่ีรวมการแสดงออกต่างๆท่ีเจา้ของบา้นสนใจ  เช่น  ท่ีอ่านหนงัสือ  มุมส าหรับเด็ก  ท่ีนัง่เล่นส าหรับ
รับประทานอาหารว่าง  มุมส าหรับปิกนิกนอกบา้น  สระว่ายน ้ า  และสถานท่ีออกก าลงักายต่างๆ 
ลกัษณะการจดัสวน 

 2.3.2.1 ไมใ้ห้ร่มเงา หรือไมเ้ล้ือย ปลูกไมใ้ห้ร่มเงาแก่บริเวณท่ีนั่งพกัผ่อน หรือ
ปลูกไมเ้ล้ือยถา้มีซุม้หรือศาลา อาจใชไ้มด้อกยนืตน้ หรือไมผ้ลก็ไดเ้พื่อใหร่้มเงา 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4 ไมใ้หร่้มเงา 
 

 2.3.2.2 มุมพกัผอ่น ควรต่อเน่ืองกบัห้องพกัผอ่นภายในบา้นส่วนใหญ่จะมีระเบียง
ยืน่ออกมา มีหลงัคาหรือไมใ้หญ่ให้ร่มเงาก็ได ้ควรมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการตั้งโตะ๊เกา้อ้ีชนิดต่างๆ 
เตายา่งอาหารหรือเกา้อ้ีนอนพกั เปลญวน ตามความประสงคข์องเจา้ของบา้น บริเวณรอบๆปลูกไม้
ดอกไมป้ระดบัเพื่อความสวยงาม แต่ไม่ใหญ่โตเท่าสวนประดบับริเวณส่วนสาธารณะ แต่เนน้หนกั
ทางดา้นประโยชน์ใชส้อยครบถว้นมากกวา่ 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5 มุมพกัผอ่น 
 

 2.3.2.3 งานอดิเรก ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความประสงคข์องแต่ละครอบครัวและพื้นท่ีท่ีมี 
เช่น สระวา่ยน ้า  สนามแบดมินตนั  สนามเทนนิส  สนามฝึกบาสเกตบอล  หรือมุมส าหรับ  ปลูก
เล้ียงตน้ไม ้ บริเวณเหล่าน้ีอาจต่อเน่ืองกบัมุมพกัผอ่นได ้
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ภาพที ่2.6 งานอดิเรก 
 

 2.3.2.4 มุมส าหรับเด็ก ควรอยู่ห่างจากบริเวณพกัผ่อนพอสมควร  แต่สามารถ
มองเห็นได ้ มีบ่อทราย  ชิงชา้  กระดานล่ืน  บา้นตุก๊ตา  และอ่ืนๆ  ซ่ึงแลว้แต่วยัของเด็กในบา้นนั้นๆ
ควรมีไมใ้หญ่ให้ร่มเงา  ไมพุ้่มกั้นบางส่วน  ท่ีนัง่พกัผอ่นเม่ือเด็กเล่นเหน่ือย  ตน้ไมค้วรเลือกชนิดท่ี
ก่ิงไม่เปราะหกัง่ายและไม่มีพิษต่อเด็ก 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.7 มุมส าหรับเด็ก 
 

2.3.3. ส่วนตวั (Private Living Area) 
  เป็นบริเวณท่ีต่อเน่ืองกบัห้องนอนโดยตรง  ซ่ึงตอ้งการความเป็นส่วนตวัเฉพาะ
มากกว่าบริเวณอ่ืนๆ  บริเวณท่ีใช้เป็นท่ีนัง่เล่นเพื่อรับลมแดด  อ่านหนงัสือ  หรือคุยกนัโดยไม่ถูก
รบกวนจากบุคคลอ่ืนๆภายในบา้น ลกัษณะการจดัสวน 

 2.3.3.1 ฉากหรือผนงั มีฉากหรือผนงัเพื่อท าใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั อาจเป็นตน้ไม้
ท่ีตดัแต่งให้ไดรู้ปทรงและขนาดตามตอ้งการ หรือผนงัท่ีท าดว้ยวสัดุอ่ืน แต่ควรให้ลมพดัผ่านได้
สะดวก ฉากเหล่าน้ีใช้ปิดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกห้อง และกั้นไม่ให้เขา้มาในบริเวณน้ีได้ 
นอกจากจะผา่นมาทางหอ้งนอน 
 
 
 
 
ภาพที ่2.8 ฉากหรือผนงั  
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  2.3.3.2 สวนประดบั หรือสวนหย่อมขนาดเล็กๆ บริเวณขา้งๆ เพื่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินในขณะท่ีนัง่พกัผอ่นได ้ควรมีร่มเงาบา้ง แต่ไม่ควรทึบเน่ืองจากตน้ไมใ้หญ่เพราะอยูใ่กล้
หอ้งนอน 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.9 สวนประดบั 
 

 2.3.3.3 ท่ีนัง่เล่น วสัดุปูพื้นควรเลือกใชช้นิดท่ีทนทานแขง็แรง (Hard Paving)     มี
เกา้อ้ีนัง่ 2 ตวั พบัปรับระดบัได ้และโตะ๊เล็กๆ 2 ตวั     
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.10 ท่ีนัง่เล่น        
 
 2.3.4. ส่วนบริการ (Service Area) 
  เป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองกบัครัว  โรงรถ  หรือส่วนพกัผอ่นของครอบครัวเพื่อบริการใน
ดา้นความสะดวกต่างๆ  บริเวณเหล่าน้ีใชส้ าหรับ  การซกัผา้  ลา้งจาน  ตากผา้  เล้ียงสัตว ์ สวนครัว  
สวนผลไม ้ หอ้งเก็บของ  ส่วนใหญ่แลว้จะใชเ้พื่อบริการเท่านั้น  จึงไม่เนน้เร่ืองความสวยงามเท่าไร
เนน้ความสะดวกในการใชส้อยมากกวา่ ลกัษณะการจดัสวน 

2.3.4.1 ไมผ้ล ปลูกริมร้ัวไดต้ามขนาดของพื้นท่ีท่ีแบ่งใหเ้ป็นส่วนบริการ 
2.3.4.2 สวนครัว ปลูกบริเวณท่ีไดรั้บแดดเตม็ท่ี 

 
 
 
 
ภาพที ่2.11 ส่วนบริการ          
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2.3.4.3 ซกัลา้ง-ตากผา้ พื้นควรเป็นวสัดุท่ีแขง็ เช่น ซีเมนต ์และไดรั้บแดดเตม็ท่ี 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.12 ส่วนซกัลา้ง 
 
  2.3.4.4 ห้องเก็บของ หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น รถจักรยาน เคร่ืองมือท าสวน 
เฟอร์นิเจอร์ในสวน อุปกรณ์ในการซ่อมรถ บางคร้ังอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถก็ได ้

 2.3.4.5 ฉากหรือผนัง เป็นไม้พุ่ม หรือวสัดุถาวรเพื่อกั้ นไม่ให้แขกท่ีมาเยี่ยม
มองเห็นส่วนน้ีไดจ้ากบริเวณอ่ืนๆ ควรสูงเกินระดบัสายตาทัว่ไป 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.13 ฉากหรือผนงั    
 
 สรุป  การแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีในการจดัภูมิทศัน์ มีความส าคญัต่อโครงการ เพื่อให้ส่วนต่างๆ
ของโครงการน้ีมีส่วนสัมพนัธ์กันอย่างใกล้ชิด  และต่อเน่ืองกับพื้นท่ีภายในตัวบ้าน  ทั้ งด้าน
ประโยชน์ใชส้อยและความงาม  
 

2.4*การวางผงับริเวณ 
 โสภาคย ์ผาสุขนิรันต ์(2537) กล่าววา่ การวางผงับริเวณ เป็นงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการวางผงั
เมืองและการออกแบบชุมชนในดา้นประโยชน์ใชส้อยและทศันียภาพ  รวมทั้งการท าให้เกิดความ
เช่ือมโยงของท่ีโล่ง  จากพื้นท่ีขนาดเล็กไปจนถึงสวนสาธารณะขนาดใหญ่และสภาพภูมิประเทศ
เปิดโล่งนอกเมือง  รวมถึงการจดัวางแหล่งอุตสาหกรรม  การฟ้ืนฟูพื้นท่ีเส่ือมโทรมหรือมีการละทิ้ง  
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมครอบคลุมตั้งแต่การวางผงัพื้นฐาน  เช่น  การปรับพื้นท่ีการวาง
แผนการระบายน ้ า  การวางแผนถึงอนาคตในด้านการขยายความเจริญ  การปลูกต้นไม้เพื่อ
วตัถุประสงคท์ัว่ไป  การปลูกตน้ไมเ้พื่อวตัถุประสงค์เฉพาะดา้น  การจดัแหล่งน ้ าการจดัพื้นท่ีผิวปู
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ลาด  การจดัสภาพนอกอาคารและอุปกรณ์ประกอบ  เป็นตน้  หลกัการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  
เป็นหลกัการเดียวกนัท่ีใชว้างผงับริเวณ  การจดัวางผงัพื้นตอ้งเป็นท่ีพอใจทั้งในดา้นการใชส้อยตาม
หน้าท่ีและความงาม  ซ่ึงตอ้งมีการวิเคราะห์และประเมินผล  ทั้งระยะเร่ิมแรกและระยะปรับปรุง  
ระหว่างกระบวนการออกแบบ  การลงมือปฏิบติัจะตามมาภายหลงัจากการเลือกองค์ประกอบ
ทางดา้นชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม  และดา้นการก่อสร้างแบบร่างจะก่อรูปของการผสมผสานของอาคาร
ท่ีมีอยู่และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  และสภาพของลักษณะธรรมชาติแวดล้อมโดยสรุปการออกแบบ           
ภูมิสถาปัตยกรรม  จะตอ้งมีประสิทธิภาพในแง่ประโยชน์ใช้สอย  ซ่ึงเป็นส่วนของการวางผงัพื้น
ทั้งหมด เพื่อเอ้ืออ านวยให้เกิดความร่ืนรมยข์องสภาพบรรยากาศภายนอกอาคาร  เพื่อการพกัผอ่น
ร่างกาย นนัทนาการผอ่นคลายอารมณ์  และเพื่อความหลากหลายของทศันียภาพ 

เดชา บุญค ้า (2539) กล่าวว่างานวางผงับริเวณเป็นทั้งงานวิทยาศาสตร์และงานศิลปะเพื่อ
การใช้พื้นท่ีส่วนต่างๆ  อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยการเลือกและวิเคราะห์พื้นท่ี
เพื่อท าการวางผงับริเวณจดัรูปแบบเส้นทางสัญจร สร้างแนวความคิดในเร่ืองภูมิทศัน์และการใช้
วสัดุปรับปรุงรูปทรงของพื้นท่ีเดิม  ด้วยการออกแบบการปรับระดบัจดัท าระบบการระบายน ้ าท่ี
ถูกตอ้งและจดัท ารายละเอียดการก่อสร้างท่ีจ  าเป็น  เพื่องานก่อสร้างทั้งน้ีการวางผงับริเวณท่ีดีจะตอ้ง
สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูใ้ช้ประโยชน์  โดยเช่ือมโยงความตอ้งการต่างๆให้สอดคล้องกนั
รวมทั้งตอ้งกลมกลืนต่อลกัษณะของพื้นท่ีส่ิงก่อสร้างเดิมและกิจกรรมต่างๆท่ีอยูใ่กลเ้คียง โดยตอ้ง
ค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตาม 

 2.4.1 การสัญจร 

  *****เป็นส่วนท่ีส าคญัอยา่งยิ่งท่ีในการเช่ือมต่อกิจกรรม เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนัในระหวา่งกิจกรรมและการใชป้ระโยชน์บริเวณ โดยเฉพาะในระบบของการสัญจร
ของ  ยานยนตเ์อง  เป็นองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัมากเป็นอยา่งหน่ึงในการก่อสร้าง ในการใช้
ท่ีดินระบบดงักล่าว คือ การสร้างระบบชั้นการไหลหรือเปล่ียนแปลงขนาดของถนนท่ีส าคญัมาสู่
ถนนย่อยโครงการและเป็นการเช่ือมโยงของบริเวณ  น าเอาคนและส้ินคา้ต่างๆ เขา้มาสู่บริเวณ
รูปลกัษณ์ของการสัญจรในตวั  บริเวณตอ้งสามารถแกปั้ญหาในการมองขณะมุ่งสู่ตวัอาคารหรือจุด
ต่างๆ เร่ืองจอรถรับส่งคน เร่ืองท่ีจอดรถ  และเร่ืองบริการท่ีโดดเด่นและเป็นแบบอย่างท่ีเป็น
แบบอยา่งมีล าดบัและมีความสัมพนัธ์เป็นอยา่งดีกบัอาคาร  และบริเวณกิจกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจท่ี
อยูใ่นบริเวณนั้นดว้ย 
  *****ขอ้ท่ีนักวางผงัทุกคนตอ้งเอาใจใส่ ได้แก่การจดัระบบการสัญจรของยาน
ยนตแ์ละทางสัญจรของคนแต่โดยทัว่ไปแลว้ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และการคมนาคม
จะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัถนนและทางเทา้ ซ่ึงท่ีดีแลว้ตอ้งให้ท่อประประปา ท่อระบายน ้ า ท่อ
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แก๊ส เฉพาะสายไฟและสายโทรศพัท์มกัแขวนลอยในอากาศ เน่ืองจากปัญหางบประมาณท่ีจ ากดั 
ปัญหางบประมาณจึงเป็นตวัตดัสินใจส าคญัอยา่งหน่ึงในเร่ืองเหล่าน้ี 
  *****ดงันั้นจึงสามารถแบ่งลกัษณะการสัญจรไดเ้ป็นประเภทต่างๆ เช่น ระบบ
ตาราง ระบบรัศมี ระบบโคง้ยาวตลอดจนการผสมผสานของระบบต่างๆ เหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั 
   2.4.1.1 ระบบตาราง คือ เป็นระบบท่ีเกิดข้ึนจากการวางแนวถนนท่ี
ระยะห่างเท่าๆ กนัตั้งฉากซ่ึงกนัและกนั โดยทัว่ไปใชก้นัพื้นท่ีแนวราบหรือพื้นท่ีท่ีมีความลาดสูง-ต ่า 
ซ่ึงการน าไปใชต้อ้งค านึงถึงลกัษณะของพื้นท่ี ตามขนาดความแตกต่างตามความจ าเป็น ตลอดจน
การจดัขนาดการไหลของการสัญจรใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.14 การวางแนวถนนระบบตาราง 
 
   2.4.1.2 ระบบรัศมี คือ การน าการไหลของการจราจรไปสู่จุดศูนยก์ลาง ซ่ึง
เป็นบริเวณท่ีมีกิจกรรมประเภทต่างๆ รวมกนัอยูห่นาแน่นแต่มกัจะเกิดปัญหาการยุงยากในการจดั 
บริเวณจุดกลางให้เป็นระเบียบได้ยาก นอกจากเน้นจุดกลางอย่างตายตวั ซ่ึงยากต่อการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.15 การวางแนวถนนระบบรัศมี 
 
   2.4.1.3 ระบบทางยาว คือ ระบบท่ีตรงไปตรงมา ดงัเห็นตวัอยา่งไดช้ดัเจน
จากทางรถไฟและคลองยาว แต่เกิดความขดัขอ้งต่อเม่ือยวดยานภายในมากเกินขนาด แกด้ว้ยวิธีใช้
วงรอบขา้งใดขา้งหน่ึงของเส้นทาง ซ่ึงจะช่วยในการไหลของยวดยานไดเ้ป็นอยา่งดีเลย 
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ภาพที ่2.16 การวางแนวถนนระบบทางยาว 
 
   2.4.1.4 ระบบโคง้ คือ สามารถท่ีจะวางให้เขา้กบัลกัษณะความสูง-ต ่าของ               
ภูมิประเทศ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการจราจรในระดบัทอ้งถ่ินมากกวา่ระบบอ่ืนๆ มีการตดัถนนผา่น
นอ้ยเม่ือเทียบกบัระบบตาราง ส่วนมากจะใชเ้ป็นถนนปลายตนัแบบกน้ถุงซ่ึงมีความยวาไม่เกิน 150 
เมตร วิธีน้ีจะช่วยหรือมีแนวโนม้ท่ีจะท าให้ยวดยานแล่นชา้ลง ท าให้ถนนมีความน่าสนใจมากกว่า 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของทิวทศัน์และการเปล่ียนแปลงความยาวของถนนดว้ย 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.17 การวางแนวถนนระบบทางโคง้ 
 
   นอกจากน้ีรูปแบบของการสัญจรทางเดินเทา้มีความในเช่ือมโยงพื้นท่ีและ
กิจกรรมต่างๆ ในบริเวณเขา้กนั อาทิ วิทยาลยั ตลาด และบริเวณพกัผอ่นหยอ่นใจ บุคคลส่วนใหญ่
จะเดินในทางท่ีตรงท่ีสุด ดงันั้นการจดัท าทางเทา้ให้มีลกัษณะท่ีสวยงามน่าสนใจ ทางเทา้มกัจะยาว
ข้ึน ซ่ึงถา้ท าทางท่ีออ้มมากเกินไปมกัจะมีการเดินลดัเส้นทางเป็นรอยลึกยาวไปบนสนามหญา้หรือ
บริเวณท่ีปลูกพรรณไม้ ดังนั้ นการจัดวางทางเท้าควรค านึงถึงล าดับขนาดความกว้างให้มี
ความสัมพนัธ์กบัจ านวนคนท่ีน ามาใชจ้ากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง และนอกจากนั้นตอ้งค านึงถึง สี 
และวสัดุท่ีน ามาใชใ้ห้เกิดความกลมกลืนและสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ขนาดความสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบการออกแบบอ่ืนๆ ขนาดความกวา้งท่ีเหมาะสม 1.50 เมตร หรือในบริเวณท่ีเป็นลาน
ส าหรับคนเดินจ านวนมากอาจกวา้งระหวา่ง 2.40-3.60 เมตร 
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 2.4.2 การแบ่งส่วน 
  เอ้ือมพร วีสมหมาย (2539)  กล่าววา่ การแบ่งส่วน หมายถึง กรรมวิธีการแบ่งหรือซอย 
เน้ือท่ีวา่ง ออกเป็นผืนยอ่ย  ๆใชเ้ป็นสาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์เป็นท่ีก่อสร้างอาคาร บางส่วนดงักล่าวน้ี 
จะใช้ท่ีดินเป็นท่ีอยู่อาศยัแลว้ยงัอาจใช้เป็นท่ีท าถนน ทางเดิน ตกแต่งปลูกตน้ไม ้รวมทั้งเพื่อประโยชน์
อยา่งอ่ืนดว้ย เช่น เป็นท่ีดินใชใ้นงานอุตสาหกรรม เกษตร หรือพาณิชยกรรม และอ่ืนๆ 
  ในการจดัแบ่งส่วน ผูอ้อกแบบเป็นผูก้  าหนดการวางแนวถนน ทางเดิน แนวเสาไฟ อาคาร
ต่างๆ และท่ีวา่งสาธารณะ นอกจากน้ียงัเป็นผูก้  าหนดเขตและรูปร่างของท่ีดินผืนยอ่ยดงักล่าว รวมทั้งการ
ตกแต่งบริเวณ จดัระดบัความเอียงลาดของพื้นท่ีและอ่ืนๆ ในบริเวณเมืองหลวง อาคารแต่ละหลงันบัว่ามี
ความส าคญั นกัจดัผงัหรือผูมี้หนา้ท่ีจะตอ้งพยายามจดัให้ผงับริเวณสามารถสวมเขา้กบัสถาปัตยกรรมได้
เป็นอย่างดี ควรรู้ถึงประโยชน์การแบ่งส่วนท่ีดิน การแบ่งแยกเป็นผืนหรือเขต ไม่ไดใ้ช้งบประมาณมาก
เหมือนกบัท่ีตอ้งใชใ้นการปรับปรุงเขตท่ีดินทั้งเมือง ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีแบ่งแยก ลงทุนแต่เฉพาะค่าท่ีดินส่วน
นั้น ท าการรังวดัและเสียเงินค่าใชจ่้ายเฉพาะ หรืออาจจะรวมค่าท าถนน วางท่อ สายไฟฟ้า เกล่ียพื้นท่ี ปลูก
ตน้ไม ้ก็เป็นค่าใชจ่้ายท่ีอยูใ่นวงไม่สูงเกินกวา่ท่ีจ  าเป็น การแบ่งส่วนท่ีดินน้ี ท าให้สามารถตดัสินใจวา่จะ
สร้างอาคารประเภทใดข้ึนมา  เป็นการเหมาะสมอยา่งยิ่งถา้มีการฟ้ืนฟู ปรับปรุงก็ควรเป็นไปอยา่งชา้ๆ คือ
น าเน้ือท่ีดินแต่ละส่วนมาใชป้ระโยชน์เฉพาะท่ีจ าเป็นเท่าท่ีมีความตอ้งการ และฝ่ายบา้นเมืองก็สามารถให้
ความสนบัสนุนคุม้ครองได ้การแบ่งส่วน มีคุณประโยชน์ทางดา้นสังคม ถึงแมคุ้ณค่าทางดา้นผงับริเวณจะ
ไม่ไดรั้บเตม็ท่ี  
  2.4.2.1 แผนการแบ่งส่วนการแบ่งส่วนท่ีดินท่ีเป็นไปอย่างถูกตอ้งได้ประโยชน์
หลายสถาน จะสามารถป้องกนัส่ิงท่ีเสียหายต่างๆ หลายประการ เพราะการแบ่งส่วนท่ีท าอย่าง
ถูกตอ้งนั้นจะเป็นส่ิงท่ีประกนัในดา้นระบบทางเดินท่ีดี ดา้นการจดัสรรส่ิงอุปกรณ์ต่างๆ มีเน้ือท่ีวา่ง
กนัความแออดั และมีความเป็นระเบียบ แนวการวางถนนควรจะสวมสอดเขา้กนักบัแผนระบบ
ทางเดินทัว่ไปภายในเน้ือท่ีบริเวณนั้น และเตรียมเพื่อใหมี้การประสานต่อเน่ืองกบัแนวการวางถนน
สายอ่ืนในอนาคต การทดสอบแผนการแบ่งส่วน คือควรลองขบัรถผา่นถนนสายต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใน
เขต พิจารณาวา่ไดรั้บผลทางดา้นความงาม ดา้นสังคม และหลกัวชิาแลว้หรือยงั ต่อไปคือการลองจดั
วางอาคารลงในท่ีดินโดยเลือกท าเลท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารแต่ละชนิด ดูภาพท่ีปรากฏมีผลดี
หรือไม่ ขนาดของผืนท่ีดินเท่าไหร่ก็ตาม เม่ือวางอาคารแลว้ไดรั้บความสะดวก เช่น เขา้ออกสะดวก 
มีเน้ือท่ีวา่งภายนอก  มีความเป็นส่วนตวัและมองเห็นภาพวิวจากภายนอกไดแ้ลว้ก็นบัวา่ขนาดของ
ผืนท่ีดินนั้นเป็นมาตรฐาน น ามาใช้ไดข้นาดความยาวของช่วงท่ีดินท่ีติดถนนนั้นจะตอ้งข้ึนอยู่กบั
ประเภทอาคาร    ซ่ึงถา้อาคารต่างชนิดกนัขนาดความยาวช่วงก็ไม่สมควร 
  สรุป  การวางผงับริเวณ เก่ียวเน่ืองกบัการวางผงัเมืองและการออกแบบชุมชนในด้าน
ประโยชน์ใช้สอยและทศันียภาพ รวมทั้งการท าให้เกิดความเช่ือมโยงของท่ีโล่ง จากพื้นท่ีขนาดเล็กไป
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จนถึงสวนสาธารณะขนาดใหญ่ นอกจากน้ีรูปแบบของการสัญจรทางเดินเทา้มีความในเช่ือมโยงพื้นท่ี
และกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณเขา้กนั อาทิ วิทยาลยั ตลาด และบริเวณพกัผ่อนหย่อนใจ บุคคลส่วน
ใหญ่จะเดินในทางท่ีตรงท่ีสุด การวางผงับริเวณท่ีดีจะต้องสอดคล้องต่อความต้องการของผูใ้ช้
ประโยชน์โดยเช่ือมโยงความตอ้งการต่างๆให้สอดคลอ้งกนัรวมทั้งตอ้งกลมกลืนต่อลกัษณะของ
พื้นท่ีส่ิงก่อสร้างเดิมและกิจกรรมต่างๆท่ีอยูใ่กลเ้คียงโดยตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีจะ
ตาม 
 

2.5*การจัดสวนรีสอร์ท 
 นิยามของการจดัสวนรีสอร์ท การจดัสวนรีสอร์ท เป็นการจดัสวนเพื่อตอ้งการให้พื้นท่ีนั้น
เป็นเหมือนกบัสถานท่ีพกัผ่อน มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นการปรับภูมิทศัน์ให้เกิดความ    
ร่มร่ืนสวยงามตามสภาพของภูมิประเทศ สภาพอากาศหรือรูปแบบของสถานท่ีพกัตากอากาศตาม
สถานท่ีต่างๆ (การจดัสวนสไตลรี์สอร์ทธรรมชาติ, /สืบคน้จาก : https://www.108diymyhome.com, 2557)  
 

2.6*บ่อน า้ 
 บ่อน ้ า หมายถึง แหล่งน ้ าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์ประจ าบา้น หรือหมู่บา้น มี
ขนาดไม่ใหญ่มาก บ่อน ้าเป็นแหล่งน ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงแบ่งออกตามแหล่งน ้าใตดิ้นท่ีน ามาใช ้คือ 
 2.6.1 บ่อน ้ าในดิน คือ บ่อน ้ าท่ีขุดลงไปบริเวณแหล่งน ้ าในดินซ่ึงขุดลึกกวา่ระดบัน ้ าในดิน 
มีความลึกของบ่อไม่มาก ในชนบทของประเทศไทยนิยมขดุบ่อน ้าแบบน้ีไวใ้ชป้ระโยชน์ 
 2.6.2 บ่อน ้ าบาดาล คือบ่อน ้ าท่ีขุดลงไปบริเวณแหล่งน ้ าบาดาล ซ่ึงตอ้งขุดเจาะลงไปใตช้ั้น
หินจนถึงระดับน ้ าบาดาล การขุดบ่อน ้ าบาดาลมีวิธีการยากกว่าบ่อน ้ าในดิน กระท าได้โดยการ
ส ารวจดว้ยเคร่ืองมือส ารวจทางธรณีวิทยา เพื่อให้ทราบปริมาณของน ้ า แลว้จึงท าการขุดเจาะข้ึนมา
ใชง้าน 

2.6.3 น ้าใตดิ้น แหล่งน ้าท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีอยูด่ว้ยกนั 3 แหล่ง คือ  
2.6.3.1 น ้าท่ีไดจ้ากผวิดิน ไดแ้ก่ แม่น ้า ล าคลอง หนอง บึง และทะเล  

 2.6.3.2 น ้ าท่ีได้จากใต้ดิน ได้แก่ น ้ าท่ีได้จากผิวดินซึมผ่านลงไปสะสมอยู่ใน
ช่องวา่งของดิน ทราย กรวด และโพรงของหินท่ีอยูใ่ตดิ้น โดย น ้ าใตดิ้นจะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
ข้ึนอยูก่บัปริมาณน ้าฝนและสภาพภูมิประเทศในบริเวณนั้น และ  

 2.6.3.3 น ้ าท่ีไดจ้ากบรรยากาศ ไดแ้ก่ น ้ าท่ีไดจ้ากฝนตกเท่านั้น ในท่ีน้ีจะขอกล่าว
เฉพาะในส่วนของแหล่งน ้ าใตดิ้น ส าหรับแหล่งน ้ าใตดิ้นสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ 2 
ประเภท คือ  

http://www.108diymyhome.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99/
http://www.108diymyhome/
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    1) ขุดเป็นบ่อน ้ าซับ เป็นน ้ าใตดิ้นท่ีอยู่ลึกไม่ควรเกิน 5 เมตรจากผิวดิน 
สามารถขดุเป็นสระขนาดเล็กเพื่อน าน ้ามาใชไ้ด ้โดยน ้าในบ่อจะซึมออกมาตลอดเวลา 

    2) ขุดเป็นบ่อน ้ าบาดาล เป็นน ้ าใตดิ้นท่ีอยูลึ่กมากกวา่ 20 เมตรจากผิวดิน 
สามารถเจาะเป็นบ่อโพรงแลว้น าน ้ามาใชป้ระโยชน์ได ้โดยน ้าในบ่อจะซึมออกมาตลอดเวลา 

  2.6.4 น ้ าผิวดิน  แหล่งน ้ าท่ีเรารู้จกัและใชป้ระโยชน์กนัมากท่ีสุดคือ "น ้ าผิวดิน" (Surface 
Water)  น ้ าผิวดินมีทั้งน ้ าเค็มและน ้ าจืด  แหล่งน ้ าผิวดินท่ีเป็นน ้ าจืดไดแ้ก่ ทะเลสาบน ้ าจืด แม่น ้ า ล า
ธาร หว้ย หนอง คลอง บึง  เน่ืองจากภูมิประเทศของพื้นผวิโลกไม่ราบเรียบเสมอกนั พื้นผวิของโลก
แต่ละแห่งมีความแข็งแรงทนทานไม่เหมือนกนั  แรงโน้มถ่วงท าให้น ้ าไหลจากท่ีสูงลงท่ีต ่า น ้ ามี
คุณสมบติัเป็นตวัท าละลายท่ีดีจึงสามารถกดัเซาะพื้นผวิโลกใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภูมิประเทศ 

การกดัเซาะของน ้ าอย่างต่อเน่ือง ท าให้ร่องน ้ าเปล่ียนแปลงขนาด รูปร่าง และทิศทางการ
ไหล เม่ือฝนตก หยดน ้ าจะรวมตวักนัแล้วไหลท าให้เกิดร่องน ้ า ร่องน ้ าเล็กๆ ไหลมารวมกนัเป็น 
“ธารน ้ า” (Stream)  เม่ือกระแสน ้ าในธารน ้ าไหลอยา่งต่อเน่ืองก็จะกดัเซาะพื้นผิวและพดัพาตะกอน
ขนาดต่างๆ ไปกบักระแสน ้า ธารน ้าจึงมีขนาดใหญ่และยาวข้ึนจนกลายเป็น แม่น ้า (River) ความเร็ว
ของกระแสน ้ าข้ึนอยูก่บัความลาดชนัของพื้นท่ี ถา้พื้นท่ีมีความลาดชนัมากกระแสน ้าจะเคล่ือนท่ีเร็ว 
แต่ถา้หากพื้นท่ีมีความลาดชนัน้อยกระแสน ้ าก็จะเคล่ือนท่ีชา้  นอกจากนั้นความเร็วของกระแสน ้ า
ยงัข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีหนา้ตดั เช่น เม่ือกระแสน ้าไหลผา่นช่องเขาแคบๆ ก็จะเคล่ือนท่ีเร็ว  เม่ือกระแสน ้ า
พบความท่ีราบกวา้งใหญ่ เช่น บึง หรือทะเลสาบ กระแสน ้ าจะหยุดน่ิงท าให้ตะกอนท่ีน ้ าพดัพามาก็
จะตกทบัถมใตท้อ้งน ้ า ดงัเราจะพบวา่ อ่างเก็บน ้ าเหนือเข่ือนท่ีมีอายุมากมกัมีความต้ืนเขินและเก็บ
กักน ้ าได้น้อยลง  อย่างไรก็ตามปริมาณของน ้ าผิวดินข้ึนอยู่กับลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
ปริมาณน ้าฝน เน้ือดิน การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรน ้า 
 

 
 
 
ภาพที ่2.18 การตดัขวางของแม่น ้า 
ทีม่า : https://www.water-resources.com  
 
 2.6.5 พลงังานน ้ า  เป็นรูปแบบหน่ึงการสร้างก าลงัโดยการอาศยัพลงังานของน ้ าท่ีเคล่ือนท่ี 
ปัจจุบนัน้ีพลงังานน ้ าส่วนมากจะถูกใช้เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า นอกจากน้ีแลว้พลงังานน ้ ายงัถูก
น าไปใชใ้นกรมชลประทาน การสี การทอผา้ และใชใ้นโรงเล่ือย พลงังานของมวลน ้ าท่ีเคล่ือนท่ีได้
ถูกมนุษยน์ ามาใชม้านานแลว้นบัศตวรรษ โดยไดมี้การสร้างกงัหนัน ้า (Water Wheel) เพื่อใชใ้นการ

https://www.water-resources.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/water-resources/river-cross-section.jpg?attredirects=0
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งานต่างๆ ในอินเดีย และชาวโรมนัก็ไดมี้การประยุกต์ใช้เพื่อใช้ในการโม่แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆ 
ส่วนผูค้นในจีนและตะวนัออกไกลก็ไดมี้การใชพ้ลงังานน ้าเพื่อสร้าง Pot Wheel เพื่อใชใ้นวดิน ้าเพื่อ
การชลประทาน โดยในช่วงทศวรรษ 1830 ซ่ึงเป็นยุคท่ีการสร้างคลองเฟ่ืองฟูถึงขีดสุด ก็ไดมี้การ
ประยุกต์เอาพลงังานน ้ ามาใช้เพื่อขบัเคล่ือนเรือข้ึนและลงจากเขา โดยอาศยัรางรถไฟท่ีลาดเอียง 
(Inclined Plane Railroad : Funicular) โดยตวัอยา่งของการประยกุตใ์ชแ้บบน้ี อยูท่ี่คลอง Tyrone ใน
ไอร์แลนด์เหนือ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการประยุกต์ใช้พลงังานน ้ าในยุคแรกนั้นเป็นการส่งต่อ
พลงังานโดยตรง (Direct Mechanical Power Transmission) ท าให้การใช้พลงังานน ้ าในยุคนั้นตอ้ง
อยูใ่กลแ้หล่งพลงังาน เช่น น ้ าตก เป็นตน้ ปัจจุบนัน้ี พลงังานน ้ าไดถู้กใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า ท าให้
สามารถส่งต่อพลงังานไปใชใ้นท่ีท่ีห่างจากแหล่งน ้าได ้(ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาตร์โลก, 2548) 
 
2.7 กรณศึีกษา 
 2.7.1 บูติค รีสอร์ท 
  สถานท่ีตั้ ง 325/16   ถนนเทศบาล 2  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัด
ก าแพงเพชร ลกัษณะอาคาร ท่ีพกัปลูกสร้างแยกกนัเป็นส่วนๆ ออกแบบตกแต่ง ดว้ยสถาปัตยกรรม
ท่ีมีดีไซน์โลดล ้าน าสมยั ให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างเสมือนเขา้มาอยูใ่นมิติอีกโลกหน่ึงของความรู้สึกท่ี
เหนือจินตนาการ การอาศยัในเมืองใหญ่ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยมลภาวะจ านวนคนท่ี
มากมายและความวุน่วายจนยากท่ีจะหามุมสงบเพื่อพกัผอ่นร่างกายและจิตใจจากความเหน่ือยลา้ใน
เร่ืองต่างๆบูติค รีสอร์ท (Boutique Resort) ระดบัส่ีดาวแห่งแรกในจงัหวดัก าแพงเพชรจึงถือก าเนิด
ข้ึนตั้งอยู่ติดล าน ้ าปิงใกล้สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติหลากหลาย และสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์อีกมากมายท่ีพร้อมจะเติมเต็มความตอ้งการท่ีไม่อาจหาไดจ้ากชีวิตประจ าวนัในเมือง
ใหญ่ การผ่อนคลายท่ีง่ายและสะดวกต่อการเดินทางโดยห่างจากกรุงเทพมหานคร เพียงระยะทาง 
320 กิโลเมตรบนเส้นทางรถยนต์ท่ีปลอดภยัใชเ้วลาเดินทางเพียง 4 ชัว่โมงเท่านั้นท่านก็ไดพ้บกบั
ธรรมชาติท่ีสวยงามและสมบูรณ์พร้อมท่ีพกัท่ีเป็นส่วนตวัซ่ึงช่วยเติมเต็มให้การพกัผ่อนของท่าน
สมบูรณ์ท่ีสุด 
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ภาพที ่2.19 บูติค รีสอร์ท  
ทีม่า : https://www.scenicriversideresort.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.20 แผนท่ีรีสอร์ทบูติค รีสอร์ท 
ทีม่า : https://www.scenicriversideresort.com  
 

 

https://www.scenicriversideresort.com/
https://www.scenicriversideresort.com/
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2.7.2 โรยลั กู๊ดววิ รีสอร์ท แอนด์ 
  สถานท่ีตั้ง 888 หมู่ 8 ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  ท่ามกลางออ้ม
กอดแห่งขุนเขา และผืนหญ้าอันกว้างไกล ใต้ปุยเมฆท่ีล่องลอย อากาศเย็นสบาย คุณช่ืนชม
ทศันียภาพ ไดอ้ย่างเต็มอารมณ์แบบพาโนราม่า 360 องศา เหนือทุ่งหญา้ท่ีเขียวขจี ชมความน่ารัก
ของเจา้แกะสีขาวตวัน้อยพร้อมมา้ฝูงใหญ่ ท่ีคอยตอ้นรับผูม้าเยือน ในบรรยากาศอนัแสนอบอุ่น 
Royal Good View Resort & Farm ตกแต่งในสไตล์เมดิเตอร์เรเน่ียนผสานกล่ินอาย  บาหลี ใน
บรรยากาศท่ีเป่ียมไปดว้ยมนต์เสน่ห์คลา้ยนิวซีแลนด์ บา้นพกัแบบ วิลล่า ตั้งเรียงรายไล่ระดบับน
เนินเขาอยา่งลงตวั ภายในถูกตกแต่ง ไอเดียรีไซเคิล ผนงัห้องงดงามดว้ยโคมไฟรูปดาว พระจนัทร์ 
บา้นพกัทุกหลงัมีอ่างจากุซซ่ีปูนเปลือยส่วนตวัแสนโรแมนติก พร้อมดาดฟ้าให้คุณไดด่ื้มด ่า ความ
งดงามของดวงดาวท่ีพร่างพราวบนทอ้งฟ้าเพื่อเป็นพยานรัก ในบรรยากาศอนัแสน อบอุ่น ท่ี Royal 
Good View Reort & Farm พร้อมสัมผสัความสุขในทุกตารางน้ิว ท่ีจะอยู่ในความทรงจ าของคุณ
ตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.21 โรยลั กู๊ดววิ รีสอร์ท  
ท่ีมา : https://www.royalgoodviewresort.com 
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ภาพที ่2.22 แผนท่ีโรยลั กู๊ดวิวรีสอร์ท 
ทีม่า : https://www.royalgoodviewresort.com 
  

2.7.3 บา้นออ้มกอดขุนเขา 
  สถานท่ีตั้ง 47/2 หมู่ 2 ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี "บา้นออ้มกอด
ขนุเขา" ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีประมาณ 40 ไร่ อยูห่่างจากกรุงเทพฯ 170 กิโลเมตร โดยประมาณ เปิดบริการ
บา้นพกัและเคร่ืองด่ืม ในบรรยากาศอนัแสนจะอบอุ่นเป็นกนัเอง ร่มร่ืนเงียบสงบอบอวลไปดว้ยหมู่
มวลขุนเขาจ านวนมาก ลอ้มรอบบริเวณบา้นพกั พร้อมธรรมชาติ ล าธารสายน ้ า อากาศบริสุทธ์ิ และ
อุดมสมบูรณ์ดว้ยพรรณไมแ้ละส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติอยา่งครบครัน 
  ณ ท่ีแห่งน้ี เราไดจ้ดัวางส่ิงอ านวยความสะดวกทุกส่ิง ตั้งแต่บา้นพกั สาธารณูปโภค
ตลอดจนพื้นท่ีใชส้อยส่วนรวม ให้กลมกลืนกบัธรรมชาติมากท่ีสุดแบบบา้นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน
มิกซ์บาหลี  จากเตียงนอนในห้องพกั ท่านสามารถสัมผสักบัมุมมองของภูเขา ล าธารของห้วยซ่ึง
ไหลผา่นบริเวณเน้ือท่ีพกัอาศยั บ่อน ้าขนาดใหญ่ธารน ้าตกเลียนแบบธรรมชาติท่ีมีน ้าไหลตลอดปี  
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ภาพที ่2.23 บา้นออ้มกอดขุนเขา 
ทีม่า : https://www.baanaomkodkunkao.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.24  แผนท่ีรีสอร์ทบา้นออ้มกอดขนุเขา 
ทีม่า : https://www.baanaomkodkunkao.com 
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2.7.4 สรุปการประยกุตใ์ชก้บัโครงการ  
  เน่ืองด้วยสภาพพื้นท่ีโครงการตัวอย่างกรณีศึกษา มีสภาพพื้นท่ีใกล้เคียงกับ
โครงการ ดาวเคียงเดือน รีสอร์ท มีทั้งบ่อน ้า ทิวทศัน์ท่ีเห็นภูเขาโดยรอบ และไอเดียการตกแต่งสวน 
มีความสวยงาม มีความเรียบง่ายหรูหราสไตลธ์รรมชาติ อีกทั้งสร้างบทบาทงานศิลปะ น ามาตกแต่ง
ในสวนให้เกิดความแตกต่าง กรณีศึกษาทั้งหมดน้ี เป็น Inspiration ในการคิดหรือท ากรณีศึกษาของ
ผูท้  าการศึกษา 
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บทที ่3 
การศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลและพืน้ที่โครงการของผู้ใช้ 

 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์บา้นดาวเคียงเดือนรีสอร์ท ตั้งอยู่ท่ี รีสอร์ทของคุณ

สมควร บุณณรงค ์ตั้งอยู ่บา้นเลขท่ี 29/1 หมู่ 1 ต าบลชฎัป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เดิม
นั้นก่อนจะตั้งเป็นรีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน เคยเป็นร้านอาหารเล็กๆขา้งถนนบา้นคาสวนผึ้งและ
ค่อยขยายกิจการมาเป็นร้านอาหารและรับจดัสัมมนา โดยปัจจุบนัไดข้ยายมาเป็นบา้นดาวเคียงเดือน
รีสอร์ท พื้นท่ีทั้งหมด 30,180.42 ตารางเมตรหรือ 18.86 ไร่ 

 

3.1ออศึกษาข้อมูลระดับมหาภาค 
3.1.1 ตราประจ าจงัหวดัราชบุรี 

 
ภาพที ่3.1 ตราประจ าจงัหวดัราชบุรี 
ทีม่า : https://www.ratchaburi.go.th 
 

ตราประจ าจงัหวดัราชบุรีในปัจจุบนัมีลกัษณะดวงตราเป็นวงกลม มีสัญลกัษณ์รูปเคร่ือง
ราชกุธภณัฑ์สองอยา่ง คือพระแสงขรรคช์ยัศรีบนพระท่ี และฉลองพระบาทคู่บนพานทอง ในอดีต 
ตราประจ าของราชบุรีใช้สัญลกัษณ์ภูเขาล้อมรอบด้วยงูใหญ่ ซ่ึงมีความหมายถึง“เขางู” อนัเป็น
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ และรู้จกัอยา่งแพร่หลาย ต่อมาเห็นวา่สัญลกัษณ์เขางูส่ือความหมาย
ไปทาง โบราณสถานมากกว่าความหมายเก่ียวกับราชบุรีอย่างแท้จริง และตราสัญลักษณ์น้ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว มีพระราชประสงค์ประทานตราให้กอง เสือป่ามณฑล
ราชบุรีท่ีเขางู จึงไดมี้การเปล่ียนแปลงมาใชต้ราปัจจุบนัตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นตน้มา 

 
 

https://www.ratchaburi.go.th/
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3.1.2 ค าขวญัจงัหวดั 
  คนสวยโพธาราม คนงามบา้นโป่ง เมืองโอ่งมงักร วดัขนอนหนงัใหญ่ ต่ืนใจถ ้างาม 
ตลาดน ้าด าเนิน เพลินคา้งคาวร้อยลา้น ยา่นยีส่กปลาดี 
 3.1.3 ประวติัความเป็นมา 
  จงัหวดัราชบุรีมีช่ืออนัเป็นมงคลยิ่ง หมายถึง เมืองพระราชาราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ 
เมืองหน่ึงของประเทศไทย จากการศึกษาและขุดคน้ของ นกัประวติัศาสตร์  นกัโบราณคดี  พบวา่
ดินแดนแถบลุ่ม  แม่น ้าแม่กลองแห่งน้ีเป็น ถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยัของคนหลายยคุหลายสมยั  และมีความ
รุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต จากหลกัฐานทางโบราณสถานและโบราณวตัถุมาก ท าให้เช่ือไดว้่ามีผูค้นตั้ง
ถ่ินฐานอยู ่ในบริเวณน้ีตั้งแต่ยุคหินกลางตลอดจนไดค้น้พบเมืองโบราณสมยัทราวดีท่ีต าบลคูบวั  อ าเภอเมือง
ราชบุรี  พระบาทสมเด็จพระยุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์จกัรี    ไดเ้คย
ด ารงต าแหน่งหลวงยกกระบตัรเมืองราชบุรีในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ซ่ึงในช่วงปลายสมยั 
กรุงศรีอยธุยาและตอนตน้กรุงรัตนโกสินทร์  ปรากฏหลกัฐานทางประวติัศาสตร์พบวา่  เมืองราชบุรี
เป็นเมืองหนา้ด่านท่ีส าคญัและเป็นสมรภูมิการรบหลายสมยั โดยเฉพาะในสมยัสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกไดย้กทพัมาตั้งรับศึกพม่าในเขตราชบุรีหลายคร้ังคร้ังส าคญัท่ีสุดคือสงครามเกา้ทพัต่อมา 
พ.ศ. 2360 สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัไดโ้ปรดเกลา้ฯ  ให้สร้างก าแพงเมืองใหม่
ทาง ฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าแม่กลองตลอดมาจนถึงปัจจุบนั คร้ันถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัใน พ.ศ. 2437  ไดท้รงเปล่ียนการปกครองส่วนภูมิภาคโดยรวมหวัเมืองต่างๆท่ีอยูใ่กล้ชิด
กัน  ตั้ งข้ึนเป็นมณฑลและได้รวมเมืองราชบุรี  เมืองกาญจนบุรี  เมือง สมุทรสงคราม    เมือง
เพชรบุรี  เมืองปราณบุรี  เมืองประจวบคีรีขันธ์  รวม 6 เมือง  ตั้ งข้ึนเป็นมณฑลราชบุรี  ตั้ งท่ี
บญัชาการมณฑล  ณ  ท่ีเมืองราชบุรี ทางฝ่ังขวาของแม่น ้ าแม่กลอง  ปัจจุบนัคือศาลากลางจงัหวดั
ราชบุรีหลงัเก่า  ต่อมาใน  พ.ศ. 2440  ไดย้า้ยท่ีบญัชาการเมืองราชบุรี  จากฝ่ังซ้ายกลบัมาตั้งรวมอยู่
แห่งเดียวกบัศาลาว่าการมณฑลราชุบรี  ทางฝ่ังขวาของแม่น ้ าแม่กลอง  จนถึง พ.ศ. 2476  เม่ือไดมี้
การยกเลิกการปกครองแบบมณฑลทั้งหมด  มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็นจงัหวดั
ราชบุรีจนถึงปัจจุบนั 
 3.1.4 ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดั 

 ต้นไม้ประจ าจังหวัดราชบุ รี คือต้นโมกมัน ช่ือสามัญ Ivory, Darabela ช่ือ
วิทยาศาสตร์ WrightiatometosaRoem. & Schuly วงศ์ Apocynaceae หรือ วงศ์ลั่นทมรูปร่างและ
ลกัษณะตน้ ไมย้ืนตน้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 8-20 เมตร ตน้ปลายตรง เปลือกขาวหรือ
เท่าอ่อนน่ิมใบเด่ียวออกตรงขา้มกนัเป็นคู่ ๆ ปลายใบแหลมเรียวโคนใบสอบ มีขนนุ่มทั้งสองดา้น มี
มากดา้นทอ้งใบ ยาว 7-18 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามปลายก่ิง มีกล่ินหอม กลีบดอกมี 5 
กลีบ โคนกลีบติดกนัเป็นหลอดสีขาวอมเหลือง จนถึงม่วงแกมเหลืองหรือม่วงแดง เม่ือแก่เตม็ท่ีดอก
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บานเกสรเพศมี 5 อนั ออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมผลเป็นฝัก ยาว 9-35 เซติเมตร. มี
ร่องระหวา่งกลางตามยาวของฝัก เม่ือแก่จะแตกตามแนวร่อง ผิวฝักแข็งขรุขระผลแก่ระหวา่งเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม เมล็ดรูปรี ปลายขา้งหน่ึงมีขนสีขาวเป็นพูป่ลิวไปตามลมไดไ้กล 
 

 
ภาพที ่3.2 ตน้โมกมนั 
ทีม่า : https://www.ratchaburi.go.th 
 

3.1.5 ท่ีตั้งจงัหวดัราชบุรี 

  จงัหวดัราชบุรี เป็นพื้นท่ีภูเขาสูง อยู่บริเวณชายแดนดา้นตะวนัตกติดกบัประเทศ
พม่า และดา้นใตติ้ดกบัจงัหวดัเพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง อุดมไปดว้ยป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ 
ป่าเตง็รัง และป่าไผ ่ในระดบัความสูง ตั้งแต่ 200 เมตร ถึง 1,400 เมตร ในเขตอ าเภอสวนผึ้ง 
 อ าเภอบา้นคา และอ าเภอปากท่อดา้นตะวนัตกจงัหวดัราชบุรี ตั้งอยูใ่นภาคกลาง ทางทิศตะวนัตกของ
ประเทศไทย ประมาณ เส้นรุ้งท่ี 13 องศา 10 ลิปดาเหนือ กบัเส้นแวงท่ี 99 องศา 10 ลิปดาตะวนัออก 
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขท่ี 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 
5,196,462 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,247,789 ไร่ (จงัหวดัราชบุรี,  /สืบคน้จาก : https://www.ratchaburi.go.th, 2557)  
 
 
 
 
 

https://www.ratchaburi.go.th/
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน 
แสดง : ท่ีตั้งของโครงการ ภาพที ่3.3 
สัญลกัษณ์ : 
                                 การเช่ือมโยง 
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3.1.6 อาณาเขตติดต่อ 
จงัหวดัราชบุรี อาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั  จงัหวดักาญจนบุรี 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั  จงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดั 

       สมุทรสงคราม 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั จงัหวดันครปฐมและจงัหวดั 

สมุทรสาคร 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ประเทศสภาพเมียนม่า 

 
ภาพที ่3.4 อาณาเขตการติดต่อจงัหวดัราชบุรี 
ทีม่า : https://www.dictionary.sanook.com 
 

3.2ออข้อมูลระดับจุลภาค 
3.2.1การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

  3.2.1.1 โดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4(ถนนเพชรเกษม) มุ่ง
หน้าไปจงัหวดัราชบุรี เม่ือถึงตวัเมืองราชบุรีใช้เส้นทางไปอ าเภอสวนผึง มุ่งหน้าสู่อ าเภอสวนผึ้ง
ประมาณ 20 กิโลเมตร จะถึงการประปาสวนผึ้ ง จากนั้นตรงเข้าถนนบ้านคา-สวนผึ้ ง อีก 10 
กิโลเมตรจะถึงพื้นท่ีโครงการ 
  3.2.1.2 รถตูโ้ดยสารประจ าทางจากอนุเสาวรียช์ยัสมรภูมิ (อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ-
จอมบึง)(จอมบึง-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ)เป็นรถปรับอากาศ วิ่งตามถนนเส้นหลกั ให้บริการตั้งแต่
เวลาประมาณ 06.00-20.00 น. จากนั้นลงหน้ามหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงต่อรถโดยสาร 
(บา้นคา-สวนผึ้ง) ไปอีก 10 กิโลเมตร จะจึงถึงท่ีตั้งของโครงการ โดยสังเกตป้ายรีสอร์ท 
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จากการศึกษาขา้งตน้การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ สามารถเขา้ถึงได ้2 แบบ คือ รถยนตส่์วนตวั  
รถยนต ์โดยสารประจ าทาง มีความสะดวกต่อการเดินทาง 
 
                            

 

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน 
แสดง : การเขา้ถึงโครงการ ภาพที ่3.5 
สัญลกัษณ์ : 
 การเขา้ถึงโครงการ 
                       การเดินทาง 
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3.2.2 อาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีโครงการ 
  พื้นท่ีในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในโครงการรีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน แห่ง
น้ีตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 29/1 หมู่ 1 ต าบลชฎัป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เป็นโครงการของ 
คุณสมควร บุณณรงค์ โดยมีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 30,180.42 ตารางเมตร หรือ 18.86 ไร่พื้นท่ีแห่งน้ีมี
อาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

 3.2.3 อาณาเขตการติดต่อกบัโครงการ 
ทิศเหนือ              เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล 
ทิศใต ้   เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล 
ทิศตะวนัออก  เป็นถนนบา้นคา-สวนผึ้ง  
ทิศตะวนัตก  เป็นถนนชฏัป่าหวาย 

ตารางที ่3.1 การวิเคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ 
ท่ีตั้ง ลกัษณะพื้นท่ี 

 

 
 

 
ทศิเหนือ เป็นพื้นท่ีรกร้างวชัพืชข้ึนปกคลุมทัว่
บริเวณ 
 
สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ บริเวณน้ีติดกับ
พื้นท่ีรกร้างควรปิดกั้นสายตา 
 

 

 
 

 
ทศิใต้ เป็นพื้นท่ีโล่งติดกบัท่ีส่วนบุคคลหญา้
ข้ึนปกคลุมมุมมองเปิดโล่ง 
 
สรุปการวเิคราะห์ผลกระทบ บริเวณน้ีติดกบั
พื้นท่ีรกร้างควรปิดกั้นสายตาไม่ใหเ้พื่อนบา้น
สามารถมองเขา้มาในรีสอร์ท 
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ตารางที ่3.1 การวิเคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ (ต่อ) 
ท่ีตั้ง ลกัษณะพื้นท่ี 

 

 

ทศิตะวนัออก เป็นพื้นท่ีติดกบัถนนบา้น
คา-สวนผึ้ง 
ไดรั้บมลพิษจากยานพาหนะ และเป็นทาง
สัญจรหลกัท่ีอีกดว้ย 
 
สรุปการวเิคราะห์ผลกระทบ เน่ืองจากเป็น
ถนนหลกัท่ีนกัท่องเท่ียวสัญจรไปมา ควร
ออกแบบสวนใหส้ะดุดตาน่าดึงดูด
นกัท่องเท่ียว 

 

 
 

 
ทศิตะวนัตก เป็นพื้นท่ีติดต่อถนนภายใน
หมู่บา้นเป็นพื้นท่ีส่วนดา้นหลงัของรีสอร์ท 
 
สรุปการวเิคราะห์ผลกระทบ พื้นท่ีไดรั้บ
ฝุ่ นละอองจากการสัญจรของคนภายใน
หมู่บา้น 

 

3.2.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 
 พื้นท่ีโครงการตั้งอยูใ่นจงัหวดัราชบุรีอยูใ่นเขตภาคตะวนัตกของประเทศไทยจาก

การศึกษาลกัษณะภูมิอากาศในจงัหวดัราชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2558 
  3.2.3.1 ลมประจ าฤดูและความเร็วลม 
   1) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมท่ีพดัมาจากทะเลจีนใตซ่ึ้งไดพ้ดั
พาความแหง้แลง้และความหนาวเยน็มาสู่พื้นท่ีโครงการ เร่ิมตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม 
   2) ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เป็นลมท่ีพดัความชุ่มช้ืน และท าให้ฝนตก 
เน่ืองจากเป็นลมท่ีพดัพาความชุ่มช้ืนมาจากทะเลอนัดามนั เร่ิมตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 

  3) ลมใต ้(ลมประจ าถ่ิน) เป็นลมท่ีพดัพาความร้อนจากทิศใตต้ั้งแต่เดือน
กุมภาพนัธ์ถึงเมษายน 
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ความเร็วลมเฉล่ียจากเดือนมกราคม-ธนัวาคม คือ 2.68  กิโลเมตร/ชัว่โมง 

ความเร็วลมเฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนธนัวาคม 3.72 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
ความเร็วลมเฉล่ียต ่าสุดในช่วงเดือนกนัยายน 1.68 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

 
แผนภูมิที ่3.1 ความเร็วลมเฉล่ียปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2558 
  3.2.3.2 อุณหภูมิเฉล่ีย พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 
   อุณหภูมิเฉล่ียจากเดือนมกราคม-ธนัวาคม คือ 33.04 องศาเซสเซียส 

อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน คือ 36 องศาเซสเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุดในช่วงเดือนธนัวาคม คือ 30.52 องศาเซสเซียส 

 
แผนภูมิที ่3.2 อุณหภูมิเฉล่ียปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2558 
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  3.2.3.3 ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียจากเดือนมกราคมถึงธนัวาคม คือ78.23 % 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนตุลาคม คือ 86.2 % 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียต ่าสุดในช่วงเดือนมกราคม คือ 70.6 % 

 
แผนภูมิที ่3.3 ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2558 
  3.2.3.3 ปริมานน ้าฝนเฉล่ีย พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 

ปริมานน ้าฝนเฉล่ียจากเดือนมกราคมถึงธนัวาคม คือ 85.27 มิลลิเมตร 
ปริมานน ้าฝนเฉล่ียสูงสุดในช่วงเดือนกนัยายน คือ 187.73 มิลลิเมตร 
ปริมานน ้าฝนเฉล่ียต ่าสุดในช่วงเดือนมกราคม คือ 4.1 มิลลิเมตร 

 
แผนภูมิที ่3.4 ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 
ทีม่า : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2558 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200



41 
 

3.2.4 ศึกษาทิศทางลมและวเิคราะห์แสงพื้นท่ีโครงการ 
  พื้นท่ีโครงการได้รับแสงข้ึนจากทางทิศตะวนัออกตลอดทั้งวนัโดยประมาณ 12 
ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงการโคจรของดวงอาทิตยจ์ะออ้มทางทิศใต ้ดงันั้นจึงส่งผลใหพ้ื้นท่ีโครงการท่ีไดรั้บ
ปริมาณแสงแดดแต่ละพื้นท่ีแต่ส่วนไม่เท่ากนั ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการออกแบบและกิจกรรมท่ีจะมีข้ึน
ในพื้นท่ีโครงการ โดยมีรายละเอียดและผลกระทบดงัน้ี  

  3.2.4.1 บริเวณทางทิศเหนือในพื้นท่ีโครงการจะไดแ้สงจากดวงอาทิตยจ์ากทางทิศ
ตะวนัออกส่องเขา้มาในพื้นท่ีตลอดทั้งวนั เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีบริเวณทิศเหนือเป็นทางสัญจรในพื้นท่ี
โครงการและติดกบัพื้นท่ีโล่งไม่มีตน้ไมบ้ดบงัแสง และจะมีลมท่ีพดัมาทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
เป็นลมหนาว โดยมีการออกแบบให้มีพื้นท่ีร่มเงาควรมีการเลือกใชพ้รรณไมต้ามเหมาะสมพื้นท่ีท่ี
ใหบ้ดบงัแสงได ้
  3.2.4.2 บริเวณทางทิศตะวนัออกในพื้นท่ีโครงการจะได้แสงแดดตลอดทั้งวนั มี
พื้นท่ีติดกบัทางสัญจร และมีลมท่ีพดัมาทางตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นลมหนาวเน่ืองจากทางทิศ
ตะวนัออก เป็นพื้นท่ีโล่งตลอดแนวจึงไดรั้บลมหนาว โดยการออกแบบนั้นให้มีพื้นท่ีร่มเงาจดัภูมิทศัน์ 
เพื่อสร้างความร่มร่ืนแก่พื้นท่ีนั้นและจดัใหส้วยงามเพื่อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้พกัภายในรีสอร์ท 
  3.2.4.3 บริเวณทิศใต ้ในพื้นท่ีโครงการจะไดรั้บแดดตลอดวนัเน่ืองจากทางทิศใต้
ของโครงการเป็นพื้นท่ีโล่ง ไดรั้บลมร้อนจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ 
  3.2.5.4 บริเวณทางทิศตะวนัตก ในส่วนพื้นท่ีโครงการน้ีจะไดรั้บแสงแดดตลอด
วนัในปริมาณท่ีพอสมควรและจะมีลมท่ีพดัมาทางตะวนัตกเฉียงใต ้ เป็นลมฝน การออกแบบนั้น
เพื่อใหพ้ื้นท่ีลดแรงลมของลมมรสุมจากบริเวณทิศตะวนัตกเฉียงใตเ้น่ืองจากบริเวณทางทิศตะวนัตก
เฉียงใตจ้ะมีแรงลมมรสุมพดัผ่านพื้นท่ีโครงการ จึงตอ้งมีการเลือกใช้พืชพรรณในการจดัภูมิทศัน์
เพื่อเป็นการชะลอแรงลมฝนในส่วนพื้นท่ีโครงการ 
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เร่ือง  : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน 
แสดง : การไดรั้บแสงแดดและทิศทางลม ภาพที ่3.6 
สัญลกัษณ์ : 
                           แสงแดด                                                ลมฝน 
 
                           การโคจรของดวงอาทิตย ์                      ลมหนาว 
    
                           พื้นท่ีไดแ้สงทั้งวนั 
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 3.2.5 ศึกษาพืชพรรณเดิม 
  พืชพรรณท่ีอยู่ในพื้นท่ีโครงการส่วนใหญ่เป็นไมผ้ล เช่น มะขาม มะม่วง และไม้
ใหร่้มเงาท่ีออกดอกตามฤดูกาล เช่น นนทรี กลว้ยพดัลงักา ปาลม์ฟอกเทล  ปาลม์น ้าพุ หางนกยงูฝร่ัง 
 เป็นตน้ โดยมีเกณฑใ์นการเก็บตน้ไมท่ี้มีความสมบูรณ์ 
ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 

พืช ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ 
มะขาม 

 
มะขามเป็นไมย้ืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่
แตกก่ิงกา้นสาขามากไม่มีหนาม เปลือกตน้ขรุขระ
และหนา สีน ้ าตาลอ่อน ใบ เป็นใบประกอบ ใบเล็ก
ออกตามก่ิงกา้นใบเป็นคู่ ใบย่อยเป็นรูปขอบขนาน 
ปลายใบและโคนใบมน 

ใหร่้มเงาและเก็บผล 

มะม่วง เป็นไมพุ้่มขนาดกลาง ใบโต ยาว ปลายแหลม ขอบ
ใบเรียบ ใบอ่อนสีแดง ออกดอกเป็นช่อตามปลายก่ิง 
ดอกขนาดเล็ก สีขาว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง 
เมล็ดแบน เปลือกหุม้เมล็ดแขง็ 

ใหร่้มเงาและเก็บผล 

นนทรี นนทรีเป็นไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลดัใบ 
เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ เปลือกตน้ สีเทาอ่อน
ค่อนขา้งเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ ตามก่ิงกา้น
อ่อนมีขนสีน ้ าตาลแดง ใบประกอบแบบขนนกสอง
ชั้นเรียงเวยีนสลบั 

ใหร่้มเงาในพื้นท่ีและดอก
สวยงาม 

กลว้ยพดั
ลงักา 

กลว้ยพดัเป็นพืชมีเหงา้ มีกา้นใบยาว ใบสีเขม้ ยืน่ด่ิง
ข้ึนจากโคนตน้ ยาวเต็มท่ีราว 3 เมตร และกวา้งราว 
25-50 เซนติเมตร มีเหง้าฝังอยู่ใตดิ้น เม่ือโตข้ึนจึง
โผล่พน้ดิน แผใ่บเป็นสมมาตร รวมความสูงทั้งหมด
เตม็ท่ี 9-18 เมตรเลยทีเดียว 

เป็นไมป้ระดบัเพราะมี
ลกัษณะท่ีโดดเด่น 

ปาลม์
ฟอกเทล   

เป็นปาล์มตนเด่ียว ล าตน้ป่องเล็กน้อย สูงไดถึ้ง 15 
เมตร คอสีเขียวใบ รูปใบพวงคลา้ยหางหมาป่า ใบ
ประกอบแบบขนนก เรียงสลบั ทางใบยาว 2-2.50 
เมตร ใบยอ่ยรูปขอบขนาน ออกเป็นกระจุก แผอ่อก
ทุกทิศทางเป็นพวงคล้ายหางหมาป่า กว้าง 2-5 
เซนติเมตร ยาว 45-75 เซนติเมตรใบเรียวแหลม  

เป็นไมป้ระดบัเพราะมี
ลกัษณะท่ีโดดเด่น 
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ตารางที ่3.2 สรุปลกัษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
พืช ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทศัน์ 
ปาลม์
น ้าพุ 

เป็นไม้ใบเล้ียงเด่ียวยืนต้น มีอายุหลายปี รากแผ่
กระจายรอบล าต้นเป็นบริเวณกว้าง ล าต้นสีเทา 
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 20 เซนติเมตร ใบเป็นใบ
ประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ดอกออกเป็นช่อสีครีม
อ่อนมีดอกยอ่ยจ านวนมาก ผลยอ่ยทรงกลมรีขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร เม่ือแก่เตม็ท่ี
สีแดงสด เมล็ดสีครีมอ่อนขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ประมาณ 0.8 เซนติเมตร 

ให้ความรู้สึกของขอบเขตใน
แน ว ตั้ ง แ บ บ ก ร ะ จ า ย ไ ม่
หนาแน่น เน่ืองจากปาล์มชนิด
น้ีมีใบอยูใ่นจงัหวะท่ีสูง 

หาง
นกยงู
ฝร่ัง 

เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ตน้โตเตม็ท่ีสูงราว 12 - 18 
เมตร เรือนยอดแผก่วา้งทรงกลมคลา้ยร่ม แผก่ิ่งกา้น
ออกคล้ายก้ามปู แต่มีขนาดเล็กกว่า ล าต้นเกล้ียง 
เปลือกสีน ้ าตาลอ่อนอมขาวถึงสีน ้ าตาลเขม้ โคนตน้
เป็นพูพอน มกัมีรากโผล่พน้ดินออกโดยรอบเม่ือโต
เต็มท่ี ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นเรียงเวียน
สลับและมีใบย่อยเรียงตรงข้ามกัน ขนาดใบย่อย
ใกล้เคียงกับใบย่อยของมะขาม แผ่นใบรูปขอบ
ขนาน ปลายกลมโคนเบ้ียว ผวิใบเกล้ียง เป็นพืชผลดั
ใบ ในประเทศไทยมกัผลดัใบในฤดูร้อนช่วงเดือน
มีนาคมถึงมิถุนายน 

ให้ร่มเงาแก่พื้นท่ี เพราะก่ิง 
กา้นแผก่วา้ง 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน 
แสดง : พรรณไมเ้ดิม ภาพที ่3.7 
สัญลกัษณ์ : 
                            บอกต าแหน่งและช่ือพืชพรรณเดิม 

 

 

 
 

 

นนทรี 

กลว้ยพดัลงักา 

ปาลม์ฟอกเทล 

ปาลม์น ้าพุ 

หางนกยงูฝร่ัง 

มะขาม 

มะม่วง 
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 3.2.6 ศึกษาขอ้มูลลกัษณะสภาพดิน 
 ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างดินของพื้นท่ีโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.8 กลุ่มชุดดินของพื้นท่ีโครงการ 
ทีม่า : https://www.giswebldd.ldd.go.th 

 
ภาพที ่3.9 สรุปกลุ่มชุดของพื้นท่ีโครงการ 
ทีม่า : https://www.giswebldd.ldd.go.th  
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ดินในพื้นท่ีโครงการจดัอยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี 62 
  ลักษณะโดยทั่วไป : ดินน้ีประกอบด้วยพื้นท่ีภูเขา ซ่ึงมีความลาดชัน

มากกว่า 35 % ดินท่ีพบในบริเวณดงักล่าวน้ีมีทั้งดินลึกและดินต้ืน ลกัษณะของเน้ือดินและความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของหินตน้ก าเนิดในบริเวณนั้น มกัมีเศษหิน 
กอ้นหิน หรือหินพื้นโผล่ กระจดักระจายทัว่ไป ส่วนใหญ่ยงัปกคลุมดว้ยป่าไมป้ระเภทต่าง ๆ เช่น 
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบช้ืน หลายแห่งมีการท าไร่เล่ือนลอย โดยปราศจากมาตรการใน
การอนุรักษดิ์นและน ้ า ซ่ึงเป็นผลท าให้เกิดการชะลา้งพงัทลายของดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินพื้น
โผล่ ได้แก่ชุดดินท่ีลาดชันเชิงซ้อน (Sc) กลุ่มชุดดินน้ีไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
เน่ืองจากมีปัญหาหลายประการท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควรสงวนไวเ้ป็นป่าตามธรรมชาติ 
เพื่อรักษาแหล่งตน้น ้าล าธาร 

  ปัญหาในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน : พื้นท่ีภูเขาลาดชนัมากกวา่ 35 % มีการ
กดักร่อนของดินไดง่้าย 

  ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช : ดินกลุ่มท่ี 62 มีศกัยภาพไม่
เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการเพาะปลูกพืช เน่ืองจากเป็นดินต้ืน มีหินโผล่ท่ีผิวดินเป็นส่วนใหญ่ 
และพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชัน มีความลาดเทเฉล่ียเกิน 35 % ง่ายต่อการชะล้างพงัทลายของดิน จึง
เหมาะสมท่ีจะรักษาไวเ้ป็นพื้นท่ีป่าไมธ้รรมชาติเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มและเป็นพื้นท่ีตน้น ้าล าธาร 

  การจดัการดินกลุ่มชุดดินท่ี 62 ป้องกนัการบุกรุกท าลายป่า ถา้มีการบุกรุก
ท าลายป่า ควรเร่งรัดการปลูกป่าทดแทน และบ ารุงรักษาป่าธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
บริเวณท่ีลาดชนัและง่ายต่อการชะลา้งพงัทลายควรน ามาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าท่ีเหมาะสมมาใช้
ทั้งมาตรการทางเกษตรกรรมและทางวศิวกรรม เช่นเดียวกบักลุ่มดินท่ี 61 ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

  ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว ดินกลุ่มท่ี 62 ไม่
เหมาะสมอยา่งยิง่ท่ีจะน ามาใชท้างการเพาะปลูกหรือทางการเกษตร ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตลุ่มน ้ าชั้น 1 
ดงันั้นควรเก็บสงวนหรือรักษาไวใ้ห้คงสภาพเป็นป่าไมเ้พื่อเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร หรือเขตป่า
อนุรักษอ่ื์นๆ เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนน้ีมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีมีผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินได้ง่ายและรุนแรง ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ควรเป็นการใช้
ประโยชน์ในเชิงอนุรักษห์รือทางดา้นวนเกษตร 

3.2.7.ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการออกแบบภูมิทศัน์ดาวเคียงเดือน รีสอร์ท นั้น

พบวา่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน ้ าดงัน้ี 
  3.2.7.1 ระบบไฟฟ้าก าลงัจากประตูทางเขา้ดาวเคียงเดือน เช่ือมมาจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขา้มาท่ีหมอ้แปลงเพื่อแปลงเป็นไฟ 320 วตัต ์หมอ้แปลงมีห้องควบคุมมีหมอ้แปลงไฟ
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ส ารองเวลาไฟดบั หมอ้แปลงส ารองมี 1 จุด ดา้นอาคารสัมนาดาวเคียงเดือน รีสอร์ท ต่อสายไฟมา
จากห้องควบคุมร้านม๊อคคาร่าท่ีมีหมอ้แปลงอยูร้่อยสายใตดิ้นมาทางศาลาเทวดาแลว้เขา้ไปท่ีอาคาร 
มีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าในส่วนต่างๆของพื้นท่ีทั้งหมดของดาษดา ดงันั้นการปลูกตน้ไมจึ้งควร
ค านึงถึงขนาดความสูงของพรรณไมท่ี้ปลูกดว้ย เพื่อป้องกนัอนัตราย ท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.10 เสาไฟสายหลกัท่ีเขา้สู่รีสอร์ท 
 
  3.2.7.2 ระบบประปา พื้นท่ีโครงการใช้ระบบการประปาท่ีมาจากการประปาของ
อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในพื้นท่ีมีจุดป้ัมน ้ าหลกัและส่งไปยงัส่วนต่างๆ เพื่อใชใ้นการเกษตร
รวมทั้งยงัสร้างบรรยากาศท่ีสวยงามใหแ้ก่พื้นท่ีโครงการ  

 
ภาพที ่3.11 ระบบกรองน ้าภายในรีสอร์ท 
 
  3.2.7.3 มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการ เป็นส่วนท่ีก าลงัก่อสร้าง
โครงการ ไดแ้ก่ เสียงจากการก่อสร้าง ฝุ่ นละอองจากส่ิงก่อสร้าง แต่วา่มีผลกระทบไม่มากนกัเพราะ
โครงการยงัไม่เปิดท าการ 
  3.2.7.4 ฝุ่ น เน่ืองจากโครงการดาวเคียงเดือนรีสอร์ท ยงัมีการก่อสร้างอยู ่ทั้งอาคาร 
บา้นพกัรวมถึงถนนทางสัญจรท่ีเป็นลูกรัง เม่ือลมพดัจึงก่อให้เกิดฝุ่ นละอองท่ีมาจากสร้างก่อสร้าง
ไดแ้ละการขบัข่ียานพาหนะก่อใหเ้กิดฝุ่ นละอองไดเ้ช่นกนั 
   3.2.7.5 เสียง บริเวณภายในโครงการดาวเคียงเดือนรีสอร์ท ยงัมีการก่อสร้าง ทั้ง
อาคาร บา้นพกั จึงมีเสียงรบกวนในการก่อสร้าง 
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3.2.7.6 ระบบระบายน ้ามีบ่อพกัคอยระบายออกตามท่อท่ีวางไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.12 ระบบระบายน ้าภายในรีสอร์ท 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน 
แสดง : สาธารณูปโภคและสาธารณูประการ ภาพที ่3.13 
สัญลกัษณ์ : 
               ระบบน ้าประปา 
               ระบบไฟฟ้า 
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3.2.8 ทศันียภาพโครงการ 
  จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการนั้น เราสามารถท่ีจะแบ่งลกัษณะมุมมองของพื้นท่ี
นั้นออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ มุมมองท่ีภายนอกโครงการมองเขา้มาภายในพื้นท่ีของโครงการและ
มุมมองท่ีมองจากภายในโครงการออกสู่พื้นท่ีบริเวณภายนอกโครงการ 

  3.2.8.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ 
   1) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศเหนือ เป็นลกัษณะมุมมองเปิดกวา้งมองเขา้
มาเห็นบา้นพกัในรีสอร์ทและสนามหญา้ท่ีไวใ้ชส้ าหรับท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.14 มุมมองจากภายนอกมองเขา้สู่โครงการทางดา้นทิศเหนือ 
 

  2) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศใตเ้ป็นลกัษณะมุมมองเปิดกวา้งมองเข้ามา
เห็นบา้นพกัในรีสอร์ทและสนามหญา้ 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.15 มุมมองจากภายนอกมองเขา้สู่โครงการทางดา้นทิศใต*้*** 

******** 

  3) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศตะวนัออกเป็นลกัษณะมุมมองเปิดกวา้ง ท่ี
เห็นบริเวณดา้นหนา้ทางเขา้รีสอร์ทและมีพื้นท่ีใชส้อยมากควรจดัภูมิทศัน์ใหส้วยงามเป็นจุดดึงดูด
ลูกคา้ท่ีมาเขา้พกั 
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ภาพที ่3.16 มุมมองจากภายนอกมองเขา้สู่โครงการทางดา้นทิศตะวนัออก 

 

   4) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศตะวนัตก เป็นลกัษณะมุมมองพื้นท่ีเปิดกวา้ง
เห็นดา้นหลงัของท่ีตั้งโครงการ เห็นอาคารท่ีรับจดัสัมมนา 

 
ภาพที ่3.17 มุมมองจากภายนอกมองเขา้สู่โครงการทางดา้นทิศตะวนัตก 
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เร่ือง  : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน 
แสดง : มุมมองจากภายนอกโครงการ ภาพที ่3.18 
สัญลกัษณ์ : 
                 มุมมองจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 
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3.2.8.2 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ 

   1) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศเหนือเป็นลกัษณะมุมมองท่ีเปิดโล่ง มองไป
ยงัพื้นท่ีส่วนบุคคล เป็นพื้นท่ีรกร้างวชัพืชข้ึนปกคลุมทัว่บริเวณ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.19 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการทิศเหนือ 
 

  2) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศใตเ้ป็นลกัษณะมุมมองท่ีเปิดโล่งเป็นพื้นท่ีติด
กบัหมู่บา้นในระแวกนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.20 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการทิศใต ้

 

   3) ทศันียภาพมุมมองดา้นทิศตะวนัออกเป็นลกัษณะมุมมองท่ีเปิดโล่ง เป็น
พื้นท่ีติดกบัถนนบา้นคา-สวนผึ้งไดรั้บมลพิษจากยานพาหนะ และเป็นทางสัญจรหลกัท่ีผูค้นผา่น ติด
กบัป่า   
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ภาพที ่3.21 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการทิศตะวนัออก 

 

   4) ทศันียภาพมุมมองด้านตะวนัตกเป็นลกัษณะมุมมองท่ีเปิดโล่ง เป็น
พื้นท่ีติดต่อถนนภายในหมู่บา้น เป็นพื้นท่ีส่วนดา้นหลงัของรีสอร์ท 

ภาพที ่3.22 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการทิศตะวนัตก 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน 
แสดง : มุมมองจากภายในโครงการ ภาพที ่3.23 
สัญลกัษณ์ : 
                 มุมมองจากภายในสู่ภายนอกโครงการ 

 

 

 

 

  
  



57 
 

3.2.9 การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามการใชส้อย 

  เน่ืองจากในพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีตอ้งออกแบบภูมิทศัน์ เพื่อให้การ
ออกแบบของแต่ละพื้นท่ีมีประสิทธิภาพจึงไดท้  าการศึกษาพื้นท่ีแต่ละจุด จึงแบ่งโซนการออกแบบ 
ออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ โซน A, B, C, D และ E ตามล าดบั 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน 
แสดง : การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามการใชส้อย ภาพที ่3.24 
สัญลกัษณ์ 
                 Zone A                                          Zone B 
                 Zone C                                          Zone D 
                 Zone E    
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3.2.10 สรุปลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

เน่ืองจากรีสอร์ทมีพื้นท่ีในการออกแบบหลายจุด จึงตอ้งมีการแบ่งโซนเพื่อใหง่้าย 
ต่อการวเิคราะห์ในแต่ละจุดอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
ตารางที ่3.3 สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

Zone Site Characteristics Remark 
Zone A :  
พื้นท่ีดา้นหนา้ 
รีสอร์ท 
 

พื้นท่ี Zone A มีเน้ือท่ีประมาณ
6,076.76 ตารางเมตร ตั้ งอยู่
ด้านทิศตะวนัออก เป็นพื้นท่ี
อยูบ่ริเวณ ร้านกาแฟ  ลานจอด
รถและติดกับทางสัญจรหลกั 
ถนนบ้านคาสวนผึ้ ง บริเวณ
พื้นท่ี Zone A ติดกบั Zone B , 
Zone C และZone Dไดรั้บแดด
ทั้งวนั ลักษณะของพื้นท่ีเป็น
พื้นท่ีรอการปรับปรุงยงัไม่มี
การจดักิจกรรมในพื้นท่ีน้ี 

เป็นพื้นท่ียงัไม่ไดรั้บการดูแล
และปรับปรุงท าใหส้วยงาม  
มีผลกระทบเร่ืองมุมมอง 
 

Zone B :  
พื้นท่ีโล่งภายในรีสอร์ท 
 

พื้นท่ี Zone B มีเน้ือท่ีประมาณ 
6,632.36 ตารางเมตร ตั้ งอยู่
ด้านทิศใต้ เป็นพื้นท่ีบริเวณ
บ้านพกัของรีสอร์ท ซ่ึงพื้นท่ี
ติ ดกับZone A,Zone D และ
Zone E โดยมีทางเดินเขา้ไปยงั
พื้ น ท่ี จ าก เ ส้นทางหลัก  มี
ทศันียภาพท่ีสวยงาม ลกัษณะ
ของพื้น ท่ี เ ป็นพื้น ท่ีส าหรับ
บ้านพัก  อยู่ ติดกับ เ ส้นทาง
สัญจร ยงัไม่มีการจดักิจกรรม
ในพื้นท่ีน้ี 

เป็นพื้นท่ีท่ีมีการจัดภูมิทัศน์
ในส่วนของบา้นพกัแลว้ แต่ยงั
ไม่มีการปลูกไมย้ืนตน้เลยท า
ให้ มี อ าก าศค่ อนข้า ง ร้ อน
เน่ืองจากไดรั้บแดดทั้งวนั 
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ตารางที ่3.3 สรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 

Zone Site Characteristics Remark 
Zone C :  
พื้นท่ีอาคารท่ีพกั 
 

พื้นท่ี Zone C มีเน้ือท่ีประมาณ 
4,402.68ตารางเมตรตั้งอยูด่า้น
ทิศเหนือ อยู่ ติดกับZone A, 
Zone D และZone E เป็นพื้นท่ี
โล่งและมีส่วนของบา้นพกัท่ี
รอการปรับปรุง มีถนนสัญจร
ภายในโครงการ ลกัษณะของ
พื้นท่ีเป็นถนนดินแดงลูกรัง 
ย ังไม่ มีการจัด กิจกรรมใน
พื้นท่ีน้ี 

เป็นพื้นท่ีโล่งยงัไม่มีการจดัภูมิ
ทัศ น์ท า ให้ พื้ น ท่ี มี อ า ก า ศ
ค่อนข้างร้อนเน่ืองจากได้รับ
แดดทั้งวนัและเกิดฝุ่ นละออง
จากทางสัญจรลูกรังท าให้เกิด
มลพิษทางอากาศ 
 

Zone D :  
พื้นท่ีโล่ง 
 

พื้นท่ี Zone D มีเน้ือท่ีประมาณ 
ตารางเมตร ตั้ งอยู่ด้านกลาง
ของรีสอร์ท อยู่ติดกับพื้นท่ี  
Zone A , Zone B, Zone Cและ
Zone E เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง ยงั
ไม่มีการจดักิจกรรมในพื้นท่ีน้ี 

เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้งยงัไม่มีการ
จัด ภู มิ ทัศน์  ท า ให้ พื้ น ท่ี มี
อากาศค่อนขา้งร้อน เน่ืองจาก
ได้รับแดดตลอดวนั และเป็น
พื้นท่ีหลักท่ีจะน าผูใ้ช้บริการ
เขา้ไปสู่พื้นท่ีต่างๆ  

Zone E : 
พื้นท่ีอาคารสัมมนาและลาน
จอดรถ 

พื้นท่ี Zone E มีเน้ือท่ีประมาณ
7,018.74 ตารางเมตร ตั้งอยู่ฝ่ัง
ทางทิศตะวนัตกของรีสอร์ท 
อยู่ติดกับพื้นท่ี Zone B, Zone 
Cและ Zone D เป็นพื้นท่ีท่ีติด
กบัทางสัญจรชุมชน มีอาคาร
สัมนาและลานจอดรถ มีการ
จัดภูมิทัศน์บางส่วนท่ีย ังไม่
สมบูรณ์และสวยงาม 

เป็นพื้นท่ีร้อนเน่ืองจากได้รับ
แดดทั้งวนัและไดรั้บเสียงการ
สัญจรและมลภาวะจากถนน
ของชุมชน 
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3.3 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน จะตอ้งศึกษาพฤติกรรม
และความต้องการของผูใ้ช้โครงการ การออกแบบพื้นท่ีโครงการน้ีได้สอดคล้องโดยตรงกับ
วตัถุประสงค์ของรีสอร์ท เราจึงไดท้  าการศึกษาผูใ้ช้โดยการท าแบบสอบถามขอ้มูลต่างๆถึงความ
ตอ้งการของกิจกรรมต่างๆของผูใ้ช้พื้นท่ีโครงการเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของ
ผูใ้ช้บริการจริงๆ รวมถึงการศึกษาเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการพื้นท่ี
สาธารณะ โดยการศึกษาขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.3.1 ผูใ้ชป้ระจ า 
  หมายถึง ก ลุ่มผู ้ใช้ ท่ี มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเป็นระยะต่อเน่ืองเป็นเวลานานและสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีของรีสอร์ท
การศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการในการศึกษาขอ้มูล ความตอ้งการของผูใ้ชพ้ื้นท่ีโครงการ 
จะให้ความส าคญักบัผูใ้ชโ้ครงการประจ า เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงมีผูใ้ห้ขอ้มูล 1ท่าน ไดแ้ก่ นายสมควร 
บุญณรงค ์เจา้ของรีสอร์ท 
  จากการศึกษาและสัมภาษณ์ จึงไดข้อ้สรุปถึงความตอ้งการของเจา้พนกังานประจ า
ดงัน้ี 
  3.3.1.1 พื้นท่ีรอบอาคารสัมมนา มีความตอ้งการให้ออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ใหม่  

3.3.1.2 บริเวณลานจอดรถหนา้อาคารสัมมนา  มีความตอ้งการใหป้รับปรุงใหม่  
และตอ้งการปลูกพรรณไมเ้พื่อใหร่้มเงาในบริเวณพื้นท่ีลานจอดรถ  

3.3.1.3 บริเวณดา้นหนา้ทางเขา้รีสอร์ท ตอ้งการจดัสวนโชวดึ์งดูดนกัท่องเท่ียวและ 
ออกแบบป้ายรีสอร์ทใหม่  

3.3.1.4 บริเวณโดยรอบท่ีพกั ตอ้งการให้ออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ใหเ้ขา้กบัตวั 
ท่ีพกั 

3.3.1.5 ทางสัญจรในรีสอร์ท ตอ้งการออกแบบรองรับการเขา้ออกของนกัท่องเท่ียว 
3.3.2 กลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาใชบ้ริการในระยะเวลาสั้น  

  เน่ืองจากทางรีสอร์ทมีกลุ่มผูเ้ขา้มาใช้งานไม่มากนกั จึงตอ้งท าแบบสอบถามเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมกลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการในรีสอร์ท เพื่อความตอ้งการพกัผอ่นหยอ่นใจ
หรือสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ชั่วคราว ท่ีสามารถน ามาปรับปรุงให้เขา้กบัพื้นท่ีโครงการโดยท าการศึกษาจาก
พื้นท่ีโครงการ 

 การก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม 
ไดด้งัน้ี 
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  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม 
   1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ
1.3 ศาสนา 
1.4 อาชีพ 

  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชเ้ขา้ใชพ้ื้นท่ีรีสอร์ทต่างๆ 
   2.1 ท่านเคยมีโอกาสเขา้พกัพื้นท่ีตามรีสอร์ทต่างๆหรือไม่ 

2.2 ท่านเดินทางไปรีสอร์ทต่างๆอยา่งไร 
2.3 ส่วนใหญ่ท่านไดเ้ขา้พกัตามรีสอร์ทในวนัใด 
2.4 ส่วนใหญ่ท่านไดเ้ขา้ใชพ้ื้นท่ีตามรีสอร์ทเป็นเวลานานเท่าใด 

  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรมนนัทนาการ พืชพรรณในการจดัภูมิทศัน์ ส่ิง
อ านวยความสะดวกในพื้นท่ีท่ีตอ้งการ 
   3.1 ท่านคิดวา่ส่ิงใดในรีสอร์ทแห่งน้ีควรปรับปรุงมากท่ีสุด 

3.2 ท่านคิดวา่กิจกรรมนนัทนาการท่ีควรเพิ่มในรีสอร์ทแห่งน้ี 
3.3 ท่านตอ้งการใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกใดมากท่ีสุด 

3.3.3 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
  จากการกรอกแบบสอบถามผูใ้ชโ้ครงการ โดยใชแ้บบสอบถาม 107 ชุด โดยสรุป
การศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม ไดข้อ้สรุปขอ้มูลของผูก้รอกแบบสอบถามเพื่อน าไปพิจารณา
ดา้นการออกแบบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้โครงการและเพื่อให้สอดคล้องกบั
ศกัยภาพของพื้นท่ี มีดงัต่อไปน้ี 

 3.3.3.1 ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชโ้ครงการ 
  1) การศึกษากลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว พบวา่ กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นเพศชาย

ร้อยละ 49 เพศหญิงร้อยละ 51 
   2) กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 47.6 ช่วงอายรุะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.1 ช่วงอายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 12.6 รองลงมาคือช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.8 และล าดบัสุดทา้ยคือช่วง
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.9 
   3) ศาสนาของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายคือพุทธ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
98 รองลงมาคือคริสตแ์ละอิสลามคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 
   4) อาชีพของประชากรกลุ่มเป้าหมายส่วนท่ีมีมากท่ีสุดเป็นอาชีพลูกจา้ง
บริษทั/ร้านคา้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.1 รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
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29.1 รองลงมาคือขา้ราชการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.5 รองลงมาคืออ่ืนๆเช่น นกัดนตรี แม่บา้น 
ผูรั้บเหมา เป็นสัดส่วนร้อยละ 11.7 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวัเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.7 
สุดทา้ยคือรัฐวสิาหกิจเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.9 ของประชากรท่ีส ารวจ  
   5) การเขา้ใชพ้ื้นท่ีรีสอร์ทต่างๆของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายคือเคยเขา้
ใช ้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.2 สุดทา้ยคือไม่เคยเขา้ใชคิ้ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.8 ของประชากรท่ี
ส ารวจ 

 3.3.3.2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชภ้ายในพื้นท่ี 
   1) ช่วงวนัท่ีผูเ้ข้าใช้พื้นท่ี จากประชากรเป้าหมายพบว่า ช่วงวนัเสาร์-
อาทิตย ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.9 วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.8 วนัจนัทร์-ศุกร์ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.3 ผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้ใชจ้ะไม่ไดต้อบค าถามขอ้น้ี 

  2) ระยะเวลาท่ีผูเ้ขา้ใชพ้ื้นท่ีจากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่เวลา1-2 วนั 
คิดเป็นร้อยละ 85.6ตั้งแต่3-4 วนั คิดเป็นร้อยละ 13.4 ตั้งแต่ 5-7 วนั คิดเป็นร้อยละ 1 ผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้ใช้
จะไม่ไดต้อบค าถามขอ้น้ี 

  3) การเดินทางจากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่ารถยนต์ส่วนตวัคิดเป็น
ร้อยละ 85.6  รถโดยสารประจ าทางคิดเป็นร้อยละ 8.2 ผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้ใชจ้ะไม่ไดต้อบค าถามขอ้น้ี 

 3.3.3.3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนันทนาการและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
ตอ้งการ 
   1) จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่ควรปรับปรุงสนามภายใน 
รีสอร์ทคิดเป็นร้อยละ 45.2 ทางสัญจรในรีสอร์ทร้อยละ40.4 ลานจอดรถร้อยละ7.7 ป้ายรีสอร์ทร้อย
ละ6.7 ของประชากรท่ีส ารวจ 

  2) จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบวา่กิจกรรมนนัทาการประเภทพกัผ่อน
เป็นร้อยละ 72.1 กิจกรรมนนัทนาการประเภทกีฬาคิดเป็นร้อยละ17.3 กิจกรรมนนัทนาการประเภท
บนัเทิงคิดเป็นร้อยละ10.6  ของประชากรท่ีส ารวจ 
   3) จากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่าส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีควรใช้
ภายในรีสอร์ท ศาลาท่ีพกัคิดเป็นร้อยละ 42.3 ชุดโต๊ะเกา้อ้ีคิดเป็นร้อยละ 23.1 มา้นัง่และไฟสนาม
เท่ากนัอยา่งละร้อยละ 10.6 ถงัขยะเป็นร้อยละ 8.7 อ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของประชากรท่ีส ารวจ 
   4) ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากกลุ่มประชากร 
    (1) ตอ้งมีภูมิทศัน์ท่ีน่ามอง ตน้ไมร่้มร่ืน ถนนภายในใหเ้หมาะสม
สถานท่ีจอดรถใหเ้หมาะสม 
    (2) ภายในรีสอร์ทตอ้งมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ จะช่วยดึง
นกัท่องเท่ียวเขา้มาพกัได ้
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    (3) รีสอร์ทคือการพกัผ่อน ต้องท าให้สบายตาท่ีสุด ไฟ สนาม
หญา้ ววิโดยรวม ไม่จ  าเป็นตอ้งมีกิจกรรมอะไร เพราะคนอยากมาพกัส่วนตวัมากกวา่ 
    (4) ควรมีท่ีนัง่พกัผอ่นใตต้น้ไมห้ลายๆจุด ตน้ไมค้วรใหร่้มเงา 
ร่มร่ืน 

  (5) ควรมีตน้ไมข้นาดใหญ่และขนาดกลางใหม้ากหน่อยเพื่อ 
ความร่มร่ืนและจดัใหมี้ถงัขยะพอเพียงเพื่อความสะอาดของสถานท่ีดว้ย 
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3.4 สรุปข้อมูลด้านผู้ใช้โครงการโดยแสดงตารางกจิกรรมและบรรยากาศ 
ตารางที ่3.4 สรุปขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการโดยแสดงตารางกิจกรรมและบรรยากาศ 

ประเภทกิจกรรม ลกัษณะกิจกรรม 
กิจกรรมบนัเทิง 

 

 
ในพื้ น ท่ี  Zone A ท าการจัดภู มิทัศน์ให้
สวยงามน่าสนใจสามารถดึงดูด ผูใ้ชบ้ริการ
ให้เขา้มายงัพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมท่ีใหแ้ขกท่ีพกั
ในโครงการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ร่วมกนั ตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
เช่น การเขา้กลุ่มกิจกรรมคลบั การละเล่น
ต่างๆ   ร่วมกัน เพื่ อส ร้า งปฏิสัมพัน ธ์  
กิจกรรมกลางแจง้, ท าอาหาร 
 

กิจกรรมกีฬา 

 
 

 
ในพื้นท่ี Zone A พื้นฐานการจัดการออก
ก าลังกายของพื้นท่ีโครงการ คือการวิ่ง
จ๊ อก ก้ิ ง  ป่ั นจัก รย าน  ส ามารถท า ให้
ผู ้ใช้บริการได้มีสุขภาพท่ีดีจากการออก
ก าลังกายในเส้นทางการสัญจรท่ี เ ป็น
ธรรมชาติ 
 

กิจกรรมพกัผอ่น 

 

 

ในพื้นท่ี Zone E เป็นพื้นท่ีส าหรับลานกาง

เตน้ทเ์พื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดม้าพกัผอ่นและ

ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติมากข้ึนในบรรยากาศ

ท่ีต่างออกไปจากบา้นพกัท าใหเ้กิดความ

เยน็จากอากาศท่ีบริสุทธ์ิอยา่งแทจ้ริง 
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ตารางที ่3.4 สรุปขอ้มูลดา้นผูใ้ชโ้ครงการโดยแสดงตารางกิจกรรมและบรรยากาศ (ต่อ) 
ประเภทกิจกรรม ลกัษณะกิจกรรม 
กิจกรรมพกัผอ่น 

 

 
พื้ น ท่ี  Zone D เ ป็นพื้ น ท่ีส าห รับการ
นัง่เล่นหรือดูดาวในตอนกลางข้ึน เพราะ
ในช่วงหนา้หนาวดวงดาวบนทอ้งฟ้าจะ
เยอะเป็นพิเศษจึงเหมาะแก่การมานัง่เล่น
หรือพกัผอ่นในช่วงน้ี 
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ช่ือโครงการ : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ดาวเคียงเดือนรีสอร์ท                                 
แสดง : Bubble Dlagram ภาพที ่3.25 
สัญลกัษณ์ :                                ทางสัญจรหลกั 
                                                   เช่ือมกิจกรรม 
                                                   เช่ือมโซน 
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3.5 การหาศักยภาพของพืน้ทีแ่ละการพฒันาศักยภาพพืน้ทีโ่ครงการ 
ตารางที ่3.5 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ 

Site Characteristics Program Potential Program 
Development 

Remarks 

พื้นท่ี Zone A มีเน้ือท่ี  
6,076.76 ตารางเมตร 
มีพื้นท่ีติดต่อกับ Zone 
B, Zone C และ  Zone 
D เป็นพื้นท่ีติดกบัทาง
สัญจรหลัก ลักษณะ
ดินเป็นดินร่วมมีหิน
ปะปน เป็นพื้นท่ีไดรั้บ
แสงตลอดทั้งวนั การ
สั ญ จ ร เ ข้ า ไ ด้ แ ค่
ช่องทางเดียว  
 

เป็นดา้นหนา้ของรี
สอร์ทมีร้านกาแฟ
และจุดบริการท่ีจอด
รถ ดงันั้นควร
ปรับปรุงภูมิทศัน์
พื้นท่ีบริเวณน้ีใหมี้
ความสวยงามร่มร่ืน
โดยจะตอ้งใชพ้รรณ
ไมท่ี้มีความคงทน
และดูแลง่าย 
 

พื้นท่ี Zone A มีเน้ือท่ี
ประมาณ 6,076.76  
ตารางเมตร 
ประกอบดว้ย 
1. ร้านกาแฟ 
2. ป้ายรีสอร์ท 
3. ทางสัญจร 
 

ปรับปรุงป้ายใหเ้ห็น
ไดช้ดัและสะดุดตา 
และ เลือกพืชพรรณท่ี
สวยงามและมีความ
โดดเด่นเพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียว 
 

พื้นท่ี Zone B มีเน้ือท่ี
ป ร ะ ม า ณ  6,632. 36   
ตารางเมตร ลักษณะ
พื้ น ท่ี เ ป็ น บ ริ เ ว ณ
บา้นพกัของรีสอร์ท มี
พื้นท่ีติดต่อกับ Zone 
A, Zone D และZone E 
เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับแสง
ตลอดทั้งวนัและไม่มี
ไมย้นืตน้คอยใหร่้มเงา 
 

มี บ้ า น พั ก แ น ว
ครอบครัว ดงันั้นควร
ป รั บป รุ ง ภู มิ ทัศ น์
พื้ น ท่ีบ ริ เวณน้ีให้ มี
ความสวยงามร่มร่ืน
โดยจะต้องใช้พรรณ
ไม้ท่ีบดบังแสงแดด
และมีความคงทน 

พื้นท่ี Zone B มีเน้ือท่ี
ประมาณ 6,632.36  
ตารางเมตร 
ประกอบดว้ย 
บา้นแนวครอบครัว
สไตลเ์มดิเตอร์เรเนียน 
 

ควรเลือกพืชพรรณท่ี
ใหร่้มเงาและพืช
พรรณพรรณท่ีให้
สีสันท่ีเหมาะกบั
สภาพพื้นท่ีเพื่อความ
สวยงามของบา้นพกั 
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ตารางที ่3.5 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Site Characteristics Program Potential Program 

Development 
Remarks 

พื้นท่ี Zone C มีเน้ือท่ี 
4,402.68 ตารางเมตร
บา้น ลกัษณะพื้นท่ีวา่ง
เป ล่ าและ มีบ้านพัก
เด่ียว  มีทางสัญจร  มี
พื้นท่ีติดต่อกบั Zone  B, 
Zone D  และ Zone E 
ลักษณะ ดิน เ ป็น ดิน
แข็งมีหินปะปน เป็น
พื้ น ท่ี ท่ี ไ ด้ รั บ แ ส ง
ตลอดทั้งวนั  

พื้ น ท่ี ไ ว้ ส า ห รั บ
พักผ่อน  มีบ้านพัก
ต่างๆและมีความเป็น
ส่วนตวั โดยเลือกใช้
พ ร รณ ท่ี ใ ห้ ร่ ม เ ง า 
แ ล ะ มี ก า ร แ บ่ ง
ขอบเขตพื้นท่ีบา้นแต่
ละหลงั 
 

พื้นท่ี Zone C มีเน้ือท่ี
ประมาณ 4,402.68
ตารางเมตร 
ประกอบดว้ย 
1. บา้นพกั 
2. ทางสัญจร 
 

ควรเลือกพืชพรรณท่ี
ใหร่้มเงาและพืช
พรรณพรรณท่ีให้
สีสันท่ีเหมาะกบั
สภาพพื้นท่ีเพื่อความ
สวยงามของบา้นพกั 
 

พื้นท่ี Zone D มีเน้ือท่ี
ตารางเมตร เป็น
ลกัษณะพื้นท่ีโล่งกวา้ง
อยูจุ่ดกลางของรี
สอร์ท มีพื้นท่ีติดกบั
Zone A, Zone B, 
Zone C และ Zone D 
เป็นพื้นท่ีไดรั้บแสง
ตลอดวนั 
 

เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง
สภาพพื้นท่ีควรมีการ
จดัภูมิทศัน์  ดงันั้น
ควรปรับปรุงภูมิทศัน์
พื้นท่ีบริเวณน้ีใหมี้
ความสวยงามร่มร่ืน
โดยจะตอ้งใชพ้รรณ
ไมท่ี้มีความคงทน
และดูแลง่าย 

 

พื้นท่ี Zone D มีเน้ือท่ี
ประมาณ 6,050.20
ตารางเมตร เป็นพื้นท่ี
วา่งเปล่า  

 

ควรเลือกวสัดุ
ส่ิงก่อสร้างท่ีเขา้กบั
ลกัษณะของรีสอร์ท
และควรเลือกพืช
พรรณท่ีให้ร่มเงาและ
พืชพรรณพรรณท่ีให้
สีสันท่ีเหมาะกบั
สภาพพื้นท่ีเพื่อความ
สวยงามของบา้นพกั 
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ตารางที ่3.5 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
Site Characteristics Program Potential Program 

Development 
Remarks 

พื้นท่ี Zone E มีเน้ือท่ี
ประมาณ 7,018.74  
ตารางเมตร ลกัษณะ
พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีติดกบั
การสัญจรถนนของ
หมู่บา้นและมีบ่อน ้า
รวมไปถึงร้านอาหาร
และอาคารสัมนา มี
พื้นท่ีติดกบัโZone C 
,Zone D และZone B 
เป็นพื้นท่ีไดรั้บแสง
ตลอดทั้งวนั 

เป็นพื้นท่ีท่ียงัไม่มี
การปรับปรุง
ออกแบบภูมิทศัน์แต่
อยา่งใด ดงันั้นควร
ปรับปรุงภูมิทศัน์
พื้นท่ีบริเวณน้ีใหมี้
ความสวยงามร่มร่ืน
โดยจะตอ้งใชพ้รรณ
ไมท่ี้มีความคงทน
และดูแลง่าย 

พื้นท่ีโซน E มีเน้ือท่ี
ประมาณ 7,018.74  
ตารางเมตร  
ประกอบดว้ย 
1. ร้านอาหาร 
2. อาคารสัมมนา 
3. บ่อน ้า 
4. การสัญจร 

ควรเลือกวสัดุ
ส่ิงก่อสร้างท่ีเขา้กบั
ลกัษณะของรีสอร์ท
และควรเลือกพืช
พรรณท่ีให้ร่มเงาและ
พืชพรรณพรรณท่ีให้
สีสันท่ีเหมาะกบั
สภาพพื้นท่ีเพื่อความ
สวยงามของบา้นพกั 
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ช่ือโครงการ : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ดาวเคียงเดือนรีสอร์ท  
แสดง : Site  Relation ภาพที ่3.26   
สัญลกัษณ์ :                           แสดงพื้นท่ีปิดกั้นสายตาแบบโปร่ง 
                                             แสดงพื้นท่ีปิดกั้นสายตาแบบทึบ 
                                              การเขา้ถึงพื้นท่ี                               

 
 



71 
 

 



71 
 

บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
พื้นท่ีในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ ในโครงการบา้นดาวเคียงเดือน รีสอร์ท แห่งน้ีตั้งอยู่

บา้นเลขท่ี 29/1 หมู่ 1 ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เป็นโครงการของคุณสมควร  บุณณรงค ์โดยมี
พื้นท่ีรวมทั้งหมด 30,180.42 ตารางเมตร หรือขนาด 18.86 ไร่ มีการออกแบบภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม จึง
เกิดโครงการน้ีข้ึนเพื่อปรับปรุงภาพรวมรีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน และเพิ่มมูลค่าแก่ รีสอร์ทบา้น
ดาวเคียงเดือน โดยไดมี้แนวการศึกษาแนวโน้มความสนใจ  เก่ียวกบัทฤษฎีในการออกแบบให้เขา้
กับความต้องการของเจ้าของโครงการท่ีต้องการ การจัดสวนสไตล์ เมดิเตอร์เรเนียนใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีและ
กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งสมบูรณ์โดยเจา้ของโครงการไดใ้ห้จุดประสงคห์ลกัคือ การ
จดัสวนสไตลเ์มดิเตอเรเนียนเน่ืองจากเป็นความตอ้งการของเจา้ของโครงการ เพื่อใหส้ัมผสัไปกบั 
ความงามของธรรมชาติและความรู้สึกสบายอยา่งแทจ้ริง 
 

4.1 แนวความคดิหลกัในการออกแบบ (Main Concept) 
 แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main  Concept)  คือ ไดจ้ากความตอ้งการของเจา้ของ
โครงการท่ีต้องการให้บรรยากาศในรีสอร์ทมีความเป็นธรรมชาติ ท่ีดูสะอาดและเรียบง่าย และ
ลกัษณะของพื้นท่ีท่ีมีภูเขาเป็นส่วนประกอบท าให้เกิดความสวยงามตามธรรมชาติ จากสภาพพื้นท่ี
ของโครงการเดิมเป็นลกัษณะพื้นท่ีแห้งแลง้ยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงและออกแบบมากเท่าท่ีควร แต่
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีน่าสนใจท่ีไดมุ้มมองของแนวเขาทางทิศตะวนัตกหรือเทือกเขาตะนาวศรีท่ี
เป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของจงัหวดัราชบุรีท าให้เกิดความสวมงามของธรรมชาติ ซ่ึงจากมุมมองดงักล่าว
เป็นศกัยภาพท่ีส าคญัของพื้นท่ีโครงการ จึงสรุปออกมา “Minimal Mediterranean” หรือ MM  เป็น
เอกลกัษณ์การท าใหค้วามเรียบง่ายดูมีความน่าสนใจในสไตลก์ารออกแบบและตกแต่งเพื่อให้เขา้กบั
ลกัษณะของภูมิประเทศ และสถาปัตยกรรม เพื่อให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงามและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูท่ี้ใชบ้ริการรวมถึงกิจกรรมนนัทนาการ  ใหไ้ดส้ัมผสักบับรรยากาศและธรรมชาติรวม
ไปถึงองค์ประกอบและรูปทรงของวสัดุส่ิงก่อสร้างให้มีความสบายตาอย่างน่าสนใจ โดย
จุดประสงคข์อง MM เพื่อตอ้งการให้ผูค้นไดเ้ขา้มาพกัผอ่นไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติและสามารถส่ือสาร
ถึงกายภาพของสไตลลใ์นการออกแบบเพื่อตดัทอนความรู้สึกส่วนบุคคลของมนุษยอ์อกรวมกบัการ
เลือกใช้พรรณไม้ท่ีเหมาะกับสภาพอากาศแบบร้อน เพื่อความลงตัวของเอกลักษณ์ในความ
หลากหลายไดอ้ยา่งดี  
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กรอบแนวคดิการออกแบบ (Main Concept) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่4.1  แสดงผงัแนวความคิดในการออกแบบ 
 

“Minimal Mediterranean” หรือ MM  เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนกบัความสมดุลทั้งทาง
ธรรมชาติ องค์ประกอบศิลป์ รูปทรงและความรู้สึกท่ีสามารถสัมผสัได ้ มีทั้งหมอก ภูเขา  ร่มไม ้
หญ้า สัมผสักับความหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ท่ามกลางภูเขาท่ีเกิดความ
คลาสสิค และไดพ้กัผอ่นและเพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติอยา่งมีความสุขอยา่งไม่หวือหวาจนเกินไป 
สอดประสานระหวา่งโครงการกบัธรรมชาติอยา่งลงตวัเพื่อใหผู้ท่ี้เขา้พกัไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอยา่ง
ใกลชิ้ดมากท่ีสุด  มีความเป็นส่วนตวั  โดยกิจกรรมภายในโครงการจะเนน้กิจกรรมส าหรับพกัผอ่น  
เช่น ช่ืนชมธรรมชาติ  ดูดาวชมธรรมชาติ  งานเล้ียงสังสรรค ์ เป็นตน้ รีสอร์ทเพื่อการพกัผอ่น และ
การท่องเท่ียว เนน้ท่ีความกลมกลืนและการสอดประสานระหวา่งโครงการกบัธรรมชาติ เพื่อให้ผูท่ี้
เขา้พกัไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอย่างใกลชิ้ดมากท่ีสุด โดยกิจกรรมภายในโครงการจะเน้นกิจกรรม
ส าหรับพกัผอ่น ช่ืนชม เช่น ดูดาวชมธรรมชาติ เป็นตน้ 

ความต้องการของเจ้าของ 
ตอ้งการบรรยากาศสบาย ๆ  

กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม มีจุด
ถ่ายภาพ ก าหนดพื้นท่ีใชส้อยต่าง ๆ 
โดยเนน้การใชว้สัดุท่ีมีสันดูเรียบง่าย
แต่น่าดึงดูดอารมณ์และความรู้สึก 
 

ลกัษณะของพืน้ที่ 
ลกัษณะของพื้นท่ีท่ีเป็นแนวราบ

เป็นเขตชุมชน มีภูเขาในบริเวณท่ีใกลเ้คียง
กนั จากสภาพพื้นท่ีของโครงการเดิมมี
ความแหง้แลง้ ไดมุ้มมองของแนวเขาทาง
ทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นศกัยภาพท่ีส าคญัของ
พื้นท่ี 
 

แนวคิดการออกแบบ 
รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน การออกแบบการจดัสวน

สไตลเ์มดิเตอร์เรเนียน บรรยากาศร่มร่ืน ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยภูเขา 
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามและเงียบสงบเป็นส่วนตวั 
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มีการใช้วสัดุจากธรรมชาติ และจากสภาพพื้นท่ีของโครงการเดิมท่ีมีความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีน่าสนใจ ไดมุ้มมองของแนวเขาทางทิศตะวนัออกท่ีมีความสวม
งามของธรรมชาติ ซ่ึงจากมุมมองดงักล่าวเป็นศกัยภาพท่ีส าคญัของพื้นท่ีโครงการ 

ตวับา้นหรืองานสถาปัตยกรรมจะรองรับทิวทศัน์ ท่ีมีสภาพแวดลอ้มของทิวเขา และมีสวน
ผลไมผ้สมผสานอยูใ่นพื้นท่ีโครงการ ทิวทศัน์ทั้งหมดน้ี สามารถเห็นไดจ้ากบริเวณอาคารตอ้นรับ
ของรีสอร์ท โดยอาคารตอ้นรับมีรูปทรงเรียบง่าย สร้างบรรยากาศแบบสบายและปรอดโปร่ง ซ่ึงติด
กบัจุดชมวิว เห็นกลุ่มอาคารต่าง ๆ  และมองออกไปทางทิศตะวนัออกเป็นทิวเขาอนัสลบัซับซ้อน
และสวยงาม ถือเป็นมุมมองท่ีสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการในรีสอร์ทเป็นอยา่งยิง่ 

 

4.2 ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
ตารางที ่4.1 การวเิคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ  

Zone Site Characteristics ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาใน
การออกแบบ 

A พื้นท่ี Zone A มีเน้ือท่ี
ประมาณ 6076.44 
ตารางเมตร ตั้งอยูด่า้น
ทิศตะวนัออก เป็น
พื้นท่ีติดกบัทางสัญจร
หลกั ทางเขา้บา้นพกั 
ร้านกาแฟ ลานจอดรถ 
ควรปรับปรุงภูมิทศัน์
พื้นท่ีของโครงการให้
สวยงามและร่มร่ืนข้ึน 

พื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุมมอง 
 

 
 
 

ภูมิอากาศ 

พื้นท่ีอยูท่างทิศ
ตะวนัออก เป็นพื้นท่ี
ติดกบัทางสัญจรหลกั 
ติดกบัร้านกาแฟและ
ลานจอดรถไดรั้บแสง
ตลอดวนั ควรเลือก 
พืชพรรณท่ีสามารถ
ใหร่้มเงา  
 
มีผลกระทบเร่ือง
มุมมอง เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ดูแล 
 
ไดรั้บแดดตลอดวนั 
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ตารางที ่4.1 การวเิคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ ( ต่อ ) 
Zone Site Characteristics ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาใน

การออกแบบ 

B พื้นท่ี Zone B มีเน้ือท่ี
ประมาณ 6632 .36 
ตารางเมตร ตั้งอยู่ทาง
ทิศใต้ของโครงการ 
เป็นพื้นท่ีติดกับการ
สั ญ จ ร ภ า ย ใ น
โครงการ เป็นพื้นท่ี
บา้นพกัของรีสอร์ท 

พื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

มุมมอง 
 

 
 
 

ภูมิอากาศ 

พื้ น ท่ี อยู่ ท า ง ทิ ศ ใต้
ของโครงการอยู่ ติด
กับป่ารกร้าง สภาพ
พื้ น ท่ี เ ป็นบ้านพัก รี
สอร์ทสถาปัตยกกรม
เ ดิ ม  อ ยู่ ติ ด กับ ก า ร
สัญจรภายในรีสอร์ท 
มีผลกระทบทางเสียง
ของรถยนต ์ควรเลือก
พรรณไม้ท่ีให้ร่มเงา
แ ล ะ พ ร ร ณ ไ ม้ ท่ี
สามารถปิดกั้ นเสียง
ได ้
 
มี ผ ล ก ร ะ ทบ เ ร่ื อ ง
มุมมอง เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ียงัไม่ได้รับการ
ดูแล 
 
ไดรั้บแสงตลอดวนั 
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ตารางที ่4.1 การวเิคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ ( ต่อ ) 
Zone Site Characteristics ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาใน

การออกแบบ 

C พื้นท่ี Zone C มีเน้ือท่ี
ประมาณ 4,402.68 
ตารางเมตร ตั้งอยูท่าง
ทิศเหนือของ
โครงการ เป็นพื้นท่ี
ติดกบัป่ารกร้าง 
ภายในพื้นท่ีเป็นรี
สอร์ทยงัไม่ไดรั้บการ
ดูแลและมีทางสัญจร
ลกัษณะท่ีเป็นดินแดง
เป็นทางผา่น 

พื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุมมอง 
 
 

 
ภูมิอากาศ 

 

อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
ปรับปรุงใหม่และใช้
พรรณไม้ท่ีให้ร่มเงา
ทางสัญจรควร เ ป็น
ถนนคอนกรีตเพื่อกนั
ผลกระทบจ ากฝุ่ น
ละอองและเลือกใช้
พ ร รณ ไ ม้ ท่ี ปิ ด กั้ น
เสียง 
 
มุมมอง เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ียงัไม่ได้รับการ
ดูแล 
 
ไดรั้บแสงตลอดวนั 
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ตารางที ่4.1 การวเิคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ ( ต่อ ) 
Zone Site Characteristics ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาใน

การออกแบบ 

D 

 

พื้นท่ี Zone D มีเน้ือท่ี
ประมาณ 6050.20 
ตารางเมตร ตั้งอยูต่รง
กลางของโครงการ 
เป็นพื้นท่ีท่ีเช่ือมไปยงั
โซนต่างๆหรือทิศ
ต่างๆภายในโครงการ 
พื้นท่ีน้ียงัไม่ไดรั้บ 

พื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

มุมมอง 
 
 
 

ภูมิอากาศ 

พื้นท่ีตั้ งอยู่ตรงกลาง
ของ รีสอร์ท  สภาพ
พื้น ท่ี เ ป็นดินแดง มี
ต้นไม้ท่ีให้ร่มเงาอยู่
บ้าง เป็นพื้นท่ีโล่งยงั
ไม่ไดรั้บการดูแลและ
ออกแบบ 
 

มุมมอง เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ดูแล 
 

ไดรั้บแสงตลอดวนั 
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ตารางท่ี 4.1 การวเิคราะห์พื้นท่ีโดยรอบโครงการ ( ต่อ ) 
Zone Site Characteristics ประเด็นการศึกษา ขอ้จ ากดั/ปัญหาใน

การออกแบบ 

E 

 

พื้น ท่ี  Zone E มี เ น้ือ ท่ี
ประมาณ7 ,018 . 74 
ตารางเมตร ตั้งอยู่ทิศ
ต ะ วั น ต ก ข อ ง
โครงการ เป็นพื้นท่ี
ติดกับทางสัญจรของ
ชุ ม ช น  มี อ า ค า ร
สัมมนาและลานจอด
รถเดิมท่ีย ังไม่ได้รับ
การปรับปรุง 

พื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มุมมอง 
 
 
 
 
 
 

ภูมิอากาศ 

พื้นท่ีอยูท่างทิศ
ตะวนัตกของ
โครงการ มีเทือกเขา
ตะนาวศรีลอ้มรอบท า
ใหเ้ห็นทิวทศัน์
ภายนอกได ้ภายใน
พื้นท่ีติดกบัทางสัญจร
ของชุมชนมีลานจอด
รถและอาคารสัมมนา 
ควรปรับปรุงและ
ออกแบบ
สถาปัตยกรรมใหม่ 
 
เน่ืองจากสภาพพื้นท่ี
ไม่เขา้กบัสไตลข์องรี
สอร์ท และเลือกใช้
พรรณไมท่ี้ใหค้วาม
ร่มร่ืนและสวยงาม
ตามความเหมาะสม 
 
ไดรั้บแสงตลอดวนั 
 

 

4.3 แนวความคดิในด้านการออกแบบพืน้ทีใ่ช้สอยภายในโครงการ 
 แนวความคิดดา้นการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ จะตอ้งแบ่งพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุด โดยจะมีการออกแบบพื้นท่ีให้มีความสัมพนัธ์กบัผูใ้ชแ้ละบอกถึงความเป็น ผาหินงามให้
มากท่ีสุด โดยไดค้  านึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรม การแกปั้ญหาต่าง ๆ ภายในและภายนอกพื้นท่ี



78 
 

โครงการ เพื่อให้เกิดความลงตวัทางดา้นการใช้ประโยชน์ ทางเขา้หลกั จุดชมวิว ส่วนบริการลาน
จอดรถ บา้นพกั เป็นตน้  ดงันั้นจึงออกแบบพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ ได ้5 ส่วนหลกัๆดงัน้ี  
   4.3.1 พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ดา้นหน้าของโครงการ อยู่ติดกบั
ทางสัญจรหลกั ตั้งอยู่ดา้นทิศตะวนัออก ไดรั้บแสงแดดตลอดช่วงเช้า  ซ่ึงพื้นท่ีส่วนน้ีจดัเป็นส่วน
บริการ รองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้พกั 
 4.3.2 พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีส่วนครอบครัว เป็นพื้นท่ีบริเวณบา้นพกัของรีสอร์ท ตั้งอยู่
ดา้นทิศใต ้ไดรั้บแสงแดดช่วงบ่าย จดัเป็นสวนพกัผอ่น ซ่ึงพื้นท่ีน้ีจดัสวนเนน้พนัธ์ุไมด้อก 
 4.3.3 พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีส่วนครอบครัว เป็นพื้นท่ีบริเวณบา้นพกัของรีสอร์ท ตั้งอยู่
ดา้นทิศเหนือ ไดรั้บแสงแดดช่วงบ่าย จดัเป็นส่วนพกัผอ่น ซ่ึงพื้นท่ีน้ีจดัสวนเนน้พนัธ์ุไมด้อก 
 4.3.4 พื้นท่ี Zone D เป็นพื้นท่ีส่วนโชว ์เป็นพื้นท่ีโล่งตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นท่ีโครงการ  
ไดรั้บแสงแดดช่วงบ่าย  ซ่ึงพื้นท่ีน้ีจดัสวนพกัผอ่นและมีกิจกรรมรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้พกั 

4.3.5 พื้นท่ี Zone E  เป็นพื้นท่ีส่วนครอบครัว เป็นพื้นท่ีโล่งตั้งอยู่ฝ่ังทางทิศตะวนัตกของ
โครงการ ไดรั้บแสงแดดช่วงบ่าย ซ่ึงพื้นท่ีน้ีจดัสวนพกัผอ่นและใชพ้นัธ์ุไมใ้หร่้มเงาแก่พื้นท่ี 

4.4 แนวความคดิด้านการสัญจร 
 พื้นท่ีโครงการ บา้นดาวเคียงเดือน รีสอร์ท ไดเ้นน้ความสะดวกสะสบายในการเขา้พกั จึง
ไดอ้อกแบบทางสัญจรเช่ือมไปยงัส่วนต่างๆ ของพื้นท่ีโครงการ  
 4.4.1 เส้นทางสัญจรหลกั โดยเส้นทางน้ีสามารถเช่ือมส่วนต่างๆของโครงการ จากทิศ
ตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตกของโครงการ 

 
ภาพที ่4.1 เส้นทางสัญจรหลกั 
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 4.4.2 เส้นทางเทา้ โดยเส้นทางน้ีจะน าไปสู่กิจกรรมภายในโครงการ 

 

ภาพที ่4.2 ทางเดินเทา้ภายในโครงการ 
 

4.5 แนวความคดิในด้านภูมทิศัน์ดาดแขง็ 
 แนวความคิดภูมิทศัน์ดาดแข็งในสวน ตอ้งใชว้สัดุท่ีตรงตาม Concapt มีความทนทานต่อ
สภาพอากาศเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อช่วยส่งเสริมดา้นทศันียภาพ ดึงดูดผูใ้ชส้อยและผูท่ี้พบ
เห็น จึงตอ้งพิจารณาในการเลือกใชว้สัดุภูมิทศัน์ดาดแขง็ ดงัน้ี 
 4.5.1 ป้ายโครงการ 

 แนวความคิดในการออกแบบ จะใชว้สัดุท่ีเป็นหิน เพื่อให้เขา้กบัช่ือโครงการและ
ตวัอกัษร ใชว้สัดุสแตนเลส เพื่อไม่ใหเ้กิดสนิม 

 

ภาพที ่4.3 ป้ายโครงการ 
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4.5.2 ทางเดินเทา้  
 แนวคิดในการออกแบบ จะใชว้สัดุท่ีเป็นคอนกรีต เน่ืองจากตอ้งการใหส้อดคลอ้ง

กบัสไตลรี์สอร์ท สามารถปรับแต่งไดต้ามตอ้งการ ซ่ึงในการท าทางเดินจะใชแ้บบเดียวทั้งโครงการ 

ภาพที ่4.4 แบบทางเดินเทา้ภายในพื้นท่ีโครงการ 
 4.5.3 ลานดูดาว 
  แนวคิดในการออกแบบ ออกแบบลานใหเ้ป็นรูปดาว วสัดุท่ีใชเ้ทดว้ยคอนกรีต
ยกระดบัข้ึนมา 10 เซนติเมตร ตดักบัพื้นหญา้ 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่4.5 แบบลานดูดาวภายในพื้นท่ีโครงการ 
 4.5.4 บ่อน ้าพุ 
  แนวคิดในการออกแบบ ออกแบบเป็นรูปทรงกลมใหเ้ขา้กบัค าวา่ เดือนของ 
รีสอร์ท  ซ่ึงจะสั่งท าบ่อน ้าพุส าเร็จรูปและเป็นจุดเด่นของรีสอร์ท 

 
ภาพที ่4.6 แบบบ่อน ้าพุ 
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 4.5.5 บ่อน ้า 
  แนวความคิดการออกแบบ ออกแบบเป็นบ่อน ้าตรงจุดลานกางเตน้ทเ์พื่อใหค้วาม
ร่มร่ืนและเยน็สบายเป็นจุดท่ีผอ่นคลายส าหรับกิจกรรมการอ่านหนงัสือหรือปิคนิค และใชพ้นัธ์ุไม้
ท่ีร่มเงาในพื้นท่ี 

 
ภาพที ่4.7 บ่อน ้า 
 

4.6 แนวความคดิด้านภูมทิศัน์ดาดอ่อน 
ในการเลือกใชพ้ืชพรรณ จะตอ้งค านึงถึงลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะดิน รวมไปถึงสภาพ

ภูมิอากาศ เพื่อให้วสัดุพืชพนัธ์ุเหล่าน้ีท าหน้าท่ี ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นการออกแบบ 

ต้นไม้แต่ละชนิดมีคุณสมบติัเหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กับคุณลักษณะ รูปร่าง

หนา้ตา และนิสัยการเจริญเติบโต ตน้ไมแ้ต่ละชนิด มีขนาด รูปทรง สีสัน และผิวสัมผสัแตกต่างกนั 

มีการเจริญเติบโตไม่หยุดน่ิง มีการเคล่ือนไหวจากลม อีกทั้งตน้ไมบ้างชนิดยงัมีกล่ินหอม สร้าง

บรรยากาศร่ืนรมยแ์ก่ผูอ้ยูใ่กลเ้คียง  

    4.6.1 ไมย้ืนตน้  เป็นตน้ไมซ่ึ้งเจริญจากตายอดจึงสามารถเจริญสูงข้ึนเร่ือยๆ มีล าตน้ท่ี
เจริญเติบโตเต็มท่ี ล าต้นเดียว มีทั้ งเน้ือไม้แข็งและเน้ือไม้อ่อน มีทรงพุ่มอยู่ในระดับสูง ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางของล าตน้ใหญ่กวา่ไมพุ้ม่ ไม่ตอ้งอาศยัพาดพิงตน้ไมอ่ื้น มีอายยุนืหลายปี มีความสูง
มาก เหมาะกบัการใหร่้มเงา 
      4.6.2 ไมพุ้่ม เป็นตน้ไมท่ี้ล าตน้มีการแตกก่ิงกา้นมากอยูใ่กลร้ะดบัดิน เป็นอิสระไม่ตอ้ง
อาศยัส่ิงอ่ืน มีทั้งอายุยืนหลายปีจนถึงไมล้ม้ลุก ล าตน้มีทั้งแบบมีเน้ือไมแ้ละไม่มีเน้ือไม ้มีความสูง
แตกต่างกนัตั้งแต่เล็กจนถึงสูงใหญ่ ซ่ึงบางตน้ก็มีความสูงขนาดไมย้ืนตน้แต่มีพุ่มใบหนาแน่นใน
ระดบัต ่ากวา่ไมย้นืตน้ เหมาะใชส้ าหรับการบงัสายตา 
                   4.6.3 ไมค้ลุมดิน หมายถึง ตน้ไมท่ี้มีล าตน้รกเล้ือยไปกบัพื้นดิน เจริญเติบโตในแนวราบ
มากกว่าแนวสูง แผ่ปกคลุมพื้นดินในแนวกวา้ง มีทั้งอายุยืนและไมล้ม้ลุก เหมาะใช้ส าหรับแสดง
ขอบเขต 
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ตารางที ่4.2 แสดงรายละเอียดพืชพรรณ 
ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั ภาพประกอบ 

ไทรเกาหลี 
Ficus annulata 

เ ป็นไม้ใบลักษณะเป็นพุ่มๆ 
ชอบแดดจดั ชอบน ้ าปานกลาง 
นิยมเอามาท าเป็นร้ัวบา้น 

 
พุดศุภโชค 
Gardenia jasminoides 

ชอบแสงแดดจดั หรือกลางแจง้ 
 

 
แวววเิชียร 
Angelonia goyazensis 
Benth. 

ชอบแสงแดดจดั หรือกลางแจง้ 

 

 
พวงทอง 
Thryallis glauca Kuntze
  

ชอบพื้นท่ีท่ีมีแสงแดดจดัตลอด
วนั 
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ตารางที ่4.2 แสดงรายละเอียดพืชพรรณ (ต่อ) 
ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั ภาพประกอบ 

หญา้น ้าพุ 
Pennisetum setaceum 
(Forssk.) Chiov. 
 

ชอบแสงแดด ทนต่อความแห้ง
แลง้  

 
การะเกด 
Pandanus tectorius 
Parkinson ex Du Roi 

ดอกมีกล่ินหอม ชอบแสงแดด 

 
ปาลม์แวก๊ซ์ 
Copernicia prunifera 
(Mill.) H.E.Moore 

ชอบแสงแดด ไมฟ้อร์มสวย  

สนประดิพทัธ์ 
Casuarina  junghuhniana 

นิยมปลูกเป็นไมป้ระดบั สามารถ
ตดัแต่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ  ได ้
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ตารางที ่4.2 แสดงรายละเอียดพืชพรรณ (ต่อ) 
ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั ภาพประกอบ 

สนสามใบ 
Pinus kesiya 

เ ป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ มีความสูงของต้น
ประมาณ 10-30 เมตร วดัรอบ
ไดป้ระมาณ 30-40 เมตร ล าตน้
ตรง เรือนยอดแตกออกเป็นพุ่ม
กลม 

 
ซิลเวอร์โอค้ 
Grevillea robusta A. 
Cunningham ex R. Br. 

เ ป็นไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ ใบ
เขียวตลอดปี เจริญเติบโตเร็ว
มาก ความสูงต้นอยู่ ท่ี  18-35 
เมตร 

 
สนฉตัร 
Araucariaceae 

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง  15-20 
เมตร ขนาดทรงพุ่ม 3-4 เมตร 
ไม่ ผลัด ใบ  ทรงพุ่ มพี ร า มิ ด 
เปลือกต้นสีน ้ าตาลเข้ม หรือ
สีน ้ าตาลอมเทา แตกสะเก็ดตาม
แนวขวางและมีรอยแผลการ
หลุดของก่ิงชดัเจน 

 
นนทรี 
Peltophorum 
pterocarpum 

ข้ึ น ไ ด้ ใ น ดิ น ทั่ ว ไ ป  ช อ บ
ค ว า ม ช้ื น ป า น ก ล า ง  แ ล ะ
แสงแดดเต็มวนั เป็นตน้ไมท่ี้มกั
ผลดัใบเม่ือมีอากาศแหง้แลง้ 

 
 
 



85 
 

ตารางที ่4.2แสดงรายละเอียดพืชพรรณ (ต่อ) 
ช่ือภาษาไทย/ช่ือ
วทิยาศาสตร์ 

ขอ้จ ากดั ภาพประกอบ 

หลิวตน้ 
Salix babylonica 

ไมผ้ลดัใบ สูง 10-20 เมตรมีก่ิง
ยาวและห้อยลงมา เจริญเติบโต
ไดดี้ในดินเกือบทุกประเภท มกั
ข้ึนอยูต่ามริมแม่น ้า 

 
สนมงักร 
Juniperus  Chinensis  L. 

ชอบแดด นิยมปลูกประดับไว้
โชวท์รงพุม่ 

 
หลิวใตห้วนั 
Cuphea hyssopifola 
H.B.K. 

นิยมปลูกประดบัสวนหยอ่ม
ทัว่ไปเพราะมีดอกตลอดปี ดูแล
รักษาง่าย  เหมาะส าหรับสวน
หิน น ้าตก ถา้อากาศเยน็จะติด
ผล 

 
 
4.7 แนวความคดิด้านระบบไฟฟ้า 

แนวความคิดด้านระบบไฟฟ้า เป็นระบบจดัให้มีแสงสว่างภายในสวนเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและความสวยงามของผูใ้ช้โครงการ ในการใช้สวนเวลากลางคืน และเป็นการเพิ่ม
ระยะเวลาในการพกัผ่อน ระบบไฟฟ้าภายในโครงการควรใช้การเดินสายไฟฟ้าแบบใตดิ้น ร้อย
สายไฟชนิดฝังใตดิ้น ท่ีมีการกนัน ้ า และมีการระบุต าแหน่งไวเ้พื่อตรวจสอบดูแลรักษาเป็นช่วง ๆ  
การวางระบบไฟฟ้าควรมีการติดตั้งดว้ยระบบอตัโนมติัเปิด  ปิดเพื่อความสะดวก ซ่ึงในการเลือก
รูปแบบโคมไฟข้ึนอยูก่บัการใชง้านเป็นหลกั เพื่อจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากไฟนั้นอย่างคุม้ค่า โดยใน
การออกแบบจะแบ่งการเลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีโครงการ โดยจุดท่ีเช่ือมไฟมาจาก
ส่วนซกัลา้ง และอาคารตอ้นรับ แยกไปตามจุดต่าง ๆ 
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4.7.1 โคมไฟฝังพื้น ส าหรับท่ีท่ีมีความกวา้งนอ้ยกวา่ 5 เมตร ขนาดท่ีใชใ้นการออกแบบ มี
ความกวา้ง 92 มิลลิเมตร สูง 79 มิลลิเมตร ใชไ้ฟขนาด 50 วตัต ์ใหค้วามสวา่งรัศมี 60 เซนติเมตร  
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่4.8 โคมไฟฝังพื้น 
 4.7.2 โคมไฟส่องตน้ไม ้ลกัษณะการใชง้าน ได ้2 ประเภท คือ แบบส่องข้ึน (Uplight) ชนิด
ปักดินมกัใชก้บัตน้ไมท่ี้มีทรงพุม่แผก่วา้ง และชนิดท่ียดึกบัล าตน้มกัใชก้บัตน้ไมท่ี้มีล าตน้สูงชะลูด 
แบบส่องลง (Downlight) ส่วนใหญ่จะผกูติดไวก้บัล าตน้หรือก่ิงท่ีแขง็แรง เพื่อใหแ้สงสวา่งแก่พื้นท่ี
สวนดา้นล่าง ซ่ึงโคมไฟส่องตน้ไมแ้บบปักดิน มีขนาด 130 x 200 มิลลิเมตร ขนาดของไฟ 120 วตัต ์
ใหแ้สงส่องตน้ไมย้นืตน้ทรงพุม่รัศมี 1-4 เมตร 

 
ภาพที ่4.9 โคมไฟส่องตน้ไม ้
 4.7.3 ตวัเสาไฟฟ้า ท าจากเหล็กแผน่รีดร้อนคุณภาพสูง ช้ินเดียวและไม่มีการต่อ ก่ิงรับดวง
ไฟ สามารถต่อเขา้กบัโคมไฟต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.10 ตวัเสาไฟฟ้า 
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 4.7.4 ไฟใตน้ ้า  ท าจากสแตนเลส จะติดตั้งพื้นบ่อน ้าพุ เพื่อใหส่้องกระทบกบัสายน ้าท่ีพุง่
ข้ึนมา เพื่อสร้างมิติและความงามใหดู้แปลกตาและน่ามอง 

 
ภาพที ่4.11 ไฟใตน้ ้า 
 

4.8 แนวความคดิด้านการดูแลรักษา (Maintenance Concept) 
การดูแลรักษางานภูมิทศัน์เป็นงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ภาพสวนมีความ

คงทนสวยงามและยืดอายกุารใชง้านไดน้านข้ึน การดูแลรักษางานภูมิทศัน์สามารถจ าแนกออกได ้2 
ประเภทคือ งานดูแลภูมิทศัน์ดาดอ่อน และงานดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็ มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.8.1  งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
1****การดูแลรักษาตน้ไมท่ี้มีอายุ 2–3 ปี หรือมีการเจริญเติบโตยงัไม่เพียงพอนั้นในการ

ปลูกตน้ไมค้วรปฏิบติัในช่วงฤดูฝน จึงจะท าให้ตน้ไมมี้อตัรารอดตายสูง แต่ถา้ตอ้งการปลูกในช่วง
ปลายฤดูฝน ก็ควรจะรดน ้าจนกวา่ตน้ไมจ้ะฟ้ืนตวัได ้
 4.8.1.1  การให้น ้ า น ้ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งอนัหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโต 
หรือการด ารงชีพของตน้ไม ้เพราะน ้ าเป็นตวัท าละลายท่ีช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน และเป็น
ตวักลางน าธาตุอาหารเขา้สู่ส่วนต่างๆ ของพืช นอกจากน้ีน ้ ายงัเป็นวตัถุดิบในการสังเคราะห์แสง 
ตลอดจนช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ท าให้ดินอ่อนนุ่ม และร่วนซุย ช่วยรักษาอุณหภูมิของดิน
ใหพ้อเหมาะไม่ร้อนจดั หรือเยน็จดัจนเกินไป ท าใหอิ้นทรียวตัถุสลายตวั และเก้ือกูลจุลินทรียใ์นดิน
ท่ีเป็นประโยชน์แก่พืชให้มีชีวิตอยูไ่ด ้น ้ าท่ีพืชดูดไดจ้ากดินนั้นส่วนใหญ่จะสูญเสียไปในอากาศใน
รูปของการคายไอน ้า จะถูกน าไปสร้างเป็นส่วนประกอบของสารเคมี 

1) ระบบการใหน้ ้าการใหน้ ้าแบ่งออกได ้เป็น 3 วธีิ คือ การใหน้ ้าทางผวิ 
ดิน การให้น ้ าโดยซึมจากใต้ดิน และการให้น ้ าแบบพ่นเหนือดิน ต้องค านึงถึงระดับของผิวดิน 
ลกัษณะของดิน ตลอดจนลกัษณะแถวของตน้ไม ้และค่าใชจ่้ายในการใหน้ ้าการใหน้ ้าทางผวิดินเป็น
วิธีการให้น ้ าท่ีใช้กนัมาก่อนวิธีอ่ืนใด โดยปล่อยน ้ าไปบนผิวดินท่ีเราปลูกพืช แบ่งออกเป็นแบบ
ยอ่ยๆ ไดอี้กคือ  
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   ปล่อยท่วมแปลง เป็นการใหน้ ้าแบบปล่อยท่วมแปลง อาจปล่อยจากคลอง
โดยตรง หรือปล่อยจากคูยอ่ย บางทีแบ่งสวนออกเป็นตอนๆ และมีคนัแบ่งพื้นท่ีเป็นผืนยาวๆ หรือ
อาจท าคนั เฉพาะ 1 หรือ 2 ตน้  
   ปล่อยไปตามร่องคู เป็นการให้น ้ าโดยจ่ายไปตามร่องคู คือ ปล่อยน ้ าจาก
ท่อใหญ่ ให้ไหลไปตามร่องคูท่ีท าไวร้ะหวา่งแถวพืช จ านวนร่องจะมีมากนอ้ยแลว้แต่ระยะระหวา่ง
แถว ถา้แถวห่างก็อาจท าร่องหลายๆ ร่อง ในสวนโดยทัว่ไปนิยมใชท้่ออะลูมิเนียมท่ีมีรูปิดเปิด แบบ
โยกยา้ยได ้เพราะสะดวกในการขนยา้ย 
   การให้น ้ า แบบหยด  เ ป็นก ารให้น ้ า โ ดยผ่ า นท างท่ อ ขน า ด จ๋ิ ว 
(เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.035 น้ิว) หลกัการก็มีอยูว่า่ น ้ าจะถูกปล่อยออกจากถงัซ่ึงสามารถควบคุมระดบั
ให้คงท่ีได้ น ้ าจะผ่านมาตามท่อกลาง แล้วแยกเขา้ท่อท่ีมีขนาดเล็กลง และไปออกท่ีท่อขนาดจ๋ิว 
วธีิการใหน้ ้าแบบน้ี ประหยดัน ้าไดม้าก และเป็นการใชน้ ้ าใหเ้กิดประโยชน์เตม็ท่ี เพราะท่อขนาดจ๋ิว
จะอยูบ่นผวิดินใกล้ๆ  โคนตน้ไม ้เวลาน ้าไหลหยดลงมาก็เปียกเฉพาะบริเวณรากเท่านั้น ตน้หน่ึงอาจ
ใช้ท่อขนาดจ๋ิว 2 ท่อ ขอ้เสียของการให้น ้ าโดยวิธีน้ีก็คือ จะตอ้งมีระบบกรองน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 
มิฉะนั้นแลว้ท่อขนาดจ๋ิว จะอุดตนั 
 (2)  การใหน้ ้าโดยซึมจากใตดิ้น เป็นการใหน้ ้าทางใตดิ้นในระดบัใดระดบั
หน่ึงท่ีเราก าหนดให้ ซ่ึงน ้ าจะซึมสู่รากพืชได้สะดวก ในการให้น ้ าแบบน้ี ดินสวนควรมีเน้ือดิน
สม ่าเสมอ น ้าซึมผา่นง่าย พื้นท่ีใกลเ้คียงควรไดร้ะดบั 

(3)  การใหน้ ้าแบบพน่เหนือดินการใหน้ ้าเหนือดินอาจท าไดห้ลายอยา่ง 
ดว้ยกนั เช่น ใช้บวัรด แต่ท่ีส าคญั คือ การให้น ้ าแบบฝนเทียม คือ ฉีดเป็นฝอยคลา้ยฝน คลุมเน้ือท่ี
เป็นแห่งๆ ไป การใหน้ ้าแบบฝนเทียมมีส่วนประกอบท่ี ส าคญั คือ หวัพน่น ้า ซ่ึงเป็นตวัจ่ายน ้า 

 
ภาพที ่4.12 การใหน้ ้าแบบต่างๆ 
ทีม่า : https://www.krujongrak.com 
 
 4.8.1.2  การก าจดัวชัพืชเม่ือวชัพืชเป็นศตัรูพืชปลูก จ าเป็นตอ้งมีการก าจดั เพื่อให้
ปริมาณวชัพืชลดลงหรือหมดไป และเพื่อให้การก าจดั หรือควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งรู้จกั และทราบลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ หรือวงชีพของวชัพืชนั้นๆ เสียก่อน เช่น 

https://www.krujongrak.com/
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วชัพืชท่ีมีหัว และไม่มีหัวต้องเลือกใช้วิธีการก าจัด หรือใช้ยาต่างกัน พืชใบแคบซ่ึงส่วนใหญ่ 
หมายถึง หญา้และกก นอกนั้นเป็นพืชใบกวา้ง วชัพืชมีการสนองตอบต่อยาก าจดัวชัพืชต่างกนัดว้ย 
เช่น สารเคมีพวกกรดซัลฟิวริก จะก าจดัพืชใบกวา้งชนิดท่ีเป็นไมล้ม้ลุกอายุสั้ นได ้ทั้งน้ีเพราะว่า
ตา หรือยอดอ่อนไม่มีใบหุ้ม สารเคมีจะถูกตา ท าให้ตา หรือยอดอ่อนเสียไป ไม่เจริญเติบโต ส่วน
พวกหญา้และกกซ่ึงเป็นพืชใบแคบ ยอดอ่อนหรือตาถูกหุ้มด้วยกาบใบหลายชั้น สารเคมีเข้าถึง
ตา หรือยอดอ่อนไดย้าก หรือไม่ได ้จึงท าใหก้ารก าจดัวชัพืชเหล่าน้ีไม่ไดผ้ลดี นอกจากน้ีแลว้ ยงัตอ้ง
พิจารณาถึงสภาพแวดลอ้ม และขนาดเน้ือท่ีท่ีท าการเพราะปลูกดว้ยในพื้นท่ีปลูก หากวชัพืชมีความ
หนาแน่นและโตเร็วกวา่ตน้ไมท่ี้ปลูก ควรก าจดัวชัพืช 2-3 คร้ัง/ปี เพื่อวตัถุประสงคด์งัน้ี 
   1) ช่วยท าใหล้ดอตัราการแยง่อาหารและแสงแดด 
   2) ช่วยลดการสะสมของโรคและแมลง 
                       3) ช่วยลดปริมาณเช้ือเพลิงและป้องกนัไฟป่า 
  การฉีดพ่นสารเคมี เพื่อช่วยป้องกนัโรคและแมลง ควรใช้ด้วยความระมดัระวงั 
เพราะสวนท่ีจดัไวจ้ะอยู่ใน บริเวณ ท่ีผูค้น จะตอ้งมา ใช้ประโยชน์ ควรเลือกใช้ชนิดท่ีมีอนัตราย
ค่อนขา้งน้อยใช้ให้ถูกตอ้ง โดยจะตอ้งศึกษา วิธีการใช้ ให้ละเอียดก่อนน ามาใช้ และใช้ดว้ยความ
ระมดัระวงัภายหลงัการฉีดพ่นสารเคมีผูฉี้ดจะตอ้งลา้งมือ เปล่ียนเส้ือผา้ ช าระร่างกาย ให้สะอาด
ก่อน ท่ีจะไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ 

 
ภาพที4่.13 การฉีดพน่สารเคมี 
ทีม่า : https://www.google.co.th 
 
  4.8.1.3  การพรวนดิน และการสับขอบ นอกจากจะท าให้เกิดความสวยงามแลว้ 
การพรวนดินเป็นการแกไ้ขเร่ืองดินแน่นเกินไป และเป็นการคลุกเคลา้เวลาใส่ปุ๋ยแก่ตน้ไม้เพื่อท่ี
ตน้ไมจ้ะไดน้ ้ าไดปุ๋้ยไปใช้ไดเ้ร็วและทัว่ถึง เป็นการย่อยสลายธาตุอาหารในดิน ส่วนการสับขอบ
โคนตน้หรือรอบๆ แปลงปลูก มีรูปแบบ หลายอยา่ง เช่น การสับขอบเป็นรูปวงกลมวงรี รูปส่ีเหล่ียม
จตุัรัส ส่ีเหล่ียมผืนผา้ และรูปห้าเหล่ียม ฯลฯ ข้ึนอยู่กบัการออกแบบและความสะดวกในการสับ
ขอบ การสับขอบนอกจากจะท าให้เกิดความสวยงามแลว้ยงัเป็นการประหยดัและลดค่าใชจ่้าย โดย

https://www.google.co.th/
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การรดน ้ าเป็นการสร้างขอบเขตพื้นท่ีในการรดน ้ าต้นไม้ไม่ให้น ้ าไหลออกนอกบริเวณอ่ืน ถ้า
ลกัษณะดินในพื้นท่ีปลูกเป็นดินแข็ง เช่น ดินเหนียว หรือลูกรัง ควรพรวนดินบริเวณรอบๆ ตน้ไม้
ในช่วงตน้ฤดูฝน เพื่อช่วยให้ระบบรากหาอาหารไดดี้ข้ึน ขณะพรวนดินควรใส่ปุ๋ยอินทรีย ์เพื่อให้
คุณภาพของดินดีข้ึนดว้ย 
 4.8.1.4  ในการให้ปุ๋ย ให้ตามแผนการดูแลรักษา ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีตน้ไมต้อ้งการ
ในปริมาณท่ีพอประมาณไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะจะเป็นอนัตรายกบัตน้ไมไ้ดก้าร ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
จะใส่ทุกๆ 3-6 เดือนคร้ังเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน หากพื้นท่ีปลูกเป็นดินท่ีขาดธาตุอาหาร
ตน้ไมจ้ะมีการเจริญเติบโตท่ีไม่ดี จึงควรใส่ปุ๋ยให้พอเหมาะ เพื่อท าให้ตน้ไมมี้การเจริญเติบโตและ
แขง็แรงดีข้ึน วธีิการใหปุ๋้ยอินทรีย ์ปุ๋ยอินทรียคื์อปุ๋ยท ามาจากวสัดุท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น มูลววั มูลไก่ 
ฟางขา้ว ขุยมะพร้าว กากออ้ย วชัพืช และเศษพืชต่างๆ ปุ๋ยอินทรียมี์ประโยชน์ดีกวา่ปุ๋ยเคมี และช่วย
พฒันาดินให้ดีข้ึนได้โดย ไม่ท าลายสภาพธรรมชาติของดิน หากจะใส่ปุ๋ยเคมีจึงควรมีการศึกษา
สภาพการขาดธาตุอาหารเสียก่อน เพราะปุ๋ยเคมีนั้นมีหลากหลายสูตรดว้ยกนั จึงควรเลือกใช้ตาม
ความตอ้งการของตน้ไม ้
  4.8.1.5 การตดัแต่ง การตดัแต่งพืชพรรณมีวตัถุประสงค์หลายอยา่งและมีรูปแบบ
แตกต่างกนัไป แลว้แต่วตัถุประสงคข์องการออกแบบสวนและการใชป้ระโยชน์ การตดัแต่งจะช่วย
ให้ตน้ไมมี้รูปร่าง รูปทรงท่ีสวยงาม มีการเจริญเติบโตท่ีสม ่าเสมอ สามารถตดัแต่งได้ตามท่ีเรา
ตอ้งการไมย้ืนตน้และไมพุ้่ม ท่ีน ามาจดัสวนจะมีการเจริญเติบโต จนรูปทรงเปล่ียนแปลงไป การตดั
แต่งจะช่วยใหไ้มน้ั้นๆคงสภาพรูปทรงท่ีเราตอ้งการไดก้ารตดัแต่งท่ีถือปฏิบติัเร่ิมแรกจะเป็นการตดั
แต่ง 
   1)  ก่ิงท่ีแหง้ตาย 
   2)  ก่ิงท่ีอ่อนแอ ฉีกขาด 
                                        3)  ก่ิงท่ีเป็นโรค 
                                        4)  ก่ิงท่ีเจริญผดิปกติ 
                                        5)  ก่ิงท่ีแทงเขา้ภายในพุม่ตน้ 
  การตดัแต่งต่างๆเหล่าน้ีจะท าให้ทรงพุ่มโปร่งแสงสวา่งลมจะไดพ้ดัผา่นเขา้ไปใน
ทรงพุ่มไดส้ะดวกในกรณีของไมย้ืนตน้การตดัแต่งจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตช่วยเพิ่มผลผลิต
ส่วนไมพุ้่มจะท าให้รูปทรงของพุ่มตน้สมดุลการตดัแต่งไมพุ้่มจะเร่ิมตั้งแต่การเด็ดยอด(Pinching) 
เพื่อให้ไมพุ้่มแตกตาขา้งท าให้การเจริญเติบโตทางด้านยอดลดลงหลงัจากนั้นอาจจะมีการขลิบ
(Trimming) แต่งริดใบและยอดท่ีเจริญแทงออกมาจากทรงพุ่มในกรณีท่ีทรงพุ่มแน่นเกินไปก็จะตดั
แต่งก่ิงแก่ออกบา้งโดยตดัให้ชิดพื้นดิน ส่วนไมพุ้่มท่ีแทงหน่อออกมาจะตอ้งตดัออก โดยตดัให้ลึก
ลงไปใตร้ะดบัดิน 
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  ส่วนไมพุ้่มท่ีตอ้งการให้มีการเจริญเติบโตใหม่(Rejuvenate) เน่ืองจากมีอายุมาก
แลว้ใหต้ดัส่วนของไมน้ั้น เหลือเพียงหน่ึงในสามของความสูงเดิมดูแลรักษาใหเ้จริญเติบโตใหม่การ
ตดัแต่งไมพุ้่มให้เล็กลงจะช่วยให้มีการแตกก่ิงยอดใหม่ ท าให้ไมพุ้่มนั้นมีดอกมากข้ึน การตดัแต่ง
พรรณไมแ้ต่ละคร้ังเคร่ืองมือท่ีใชจ้ะตอ้งเหมาะสมกบังานนั้นๆเคร่ืองมือจะตอ้งคมและใชใ้หถู้กตอ้ง 
นอกจากน้ีหากรอยแผลท่ีถูกตดัแต่งมีขนาดใหญ่จะตอ้งใชย้าทาแผลเพื่อป้องกนัการเขา้ท าลายของ
เช้ือโรค 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัแต่งก่ิง กรรไกรตดัแต่งก่ิง เล่ือยตดัก่ิง ซ่ึงมีทั้งชนิดท่ีถือมือ
เดียวและชนิดท่ีตอ้งใชส้องมือช่วย 

    
ภาพที ่4.14 อุปกรณ์การตดัแต่งก่ิง 
ทีม่า : https://www.suyot.com 
 

4.8.2  งานดูแลรักษาภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
  การดูแลภูมิทศัน์ดาดแขง็ หรือ Hard Scape เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างท่ีใช้
วสัดุท่ีมีความมัน่คงแขง็แรง เป็นองคป์ระกอบของโครงสร้างวสัดุท่ีน ามาใชก้บังานภูมิทศัน์ดาดแข็ง 
ได้มาจากธรรมชาติ และผ่านกระบวนการผลิตเป็นส่ิงไม่มีชีวิต เช่น งานดาดแข็งต่างๆ ของงาน
โครงสร้าง งานสาธารนูปโภค และงานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งมีการดูแล ซ่อมบ ารุงอยุเ่ป็นประจ า และคร้ังคราว 
โดยแบ่งลกัษณะงานเพื่อให้สะดวกต่อการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เม่ือความส าคญัของฮาร์ดสเคป
มีมากข้ึนและเป็นส่วนส าคญัในการออกแบบจึงมีการเลือกใช้วสัดุต่างๆท่ีหลากหลาย ซ่ึงแต่ละ
ประเภทมีความคงทนและการดูแลท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
  4.8.2.1  งานภูมิทัศน์ดาดแข็งระดับพื้นผิวเป็นงานระนาบระดับพื้นผิว ท่ีมี
ความส าคญัมากต่อการใช้ประโยชน์ อยู่ใกลร้ะดบัสายตาท่ีสามารถมองเห็นไดง่้าย และมีส่วนใช้
งานอยู่เป็นประจ า เช่น ถนน ทางเดิน บาทวิถี ลานพกั ลานจอดรถ ลานอเนกประสงค์ เฉลียงไม้ 
บนัได ทางลาด ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวสามารถเล่นลวดลายพื้นได ้วสัดุท่ีน ามาสร้าง มาจาก 2 แหล่ง คือ 
 1)  วสัดุจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ หินกลม กรวดกลม หินแผน่ หินกาบ ศิลาแดง 
แผน่ไม ้แวน่ไม ้แท่งไมแ้ละไมห้มอนรถไฟ 
 2)  วสัดุท่ีผา่นกระบวนกระผลิต เช่น อิฐ คอนกรีต แอสฟัลส์ แผน่ซีแพคปู
พื้น แผน่หินเทียม กระเบ้ืองดินเผา สโตนกรีต แผน่ไฟเบอร์กลาส 

https://www.suyot.com/


92 
 

   โครงสร้างหลวมหรือยืดหยุน่ โครงสร้างพื้นฐานอาจเป็นดินอดัแน่นทราย 
หรือหินคลุกอัดแน่น แล้วปูนผิวพื้นทับหน้าด้วยว ัสดุท่ีได้จากธรรมชาติ หรือว ัสดุท่ีผ่าน
กระบวนการผลิต โครงสร้างแบบน้ีสามารถร้ือปรับไดเ้ม่ือตอ้งการเปล่ียงแปลง 

4.8.2.2  การดูแลและรักษาซ่อมบ ารุง กวาดลา้งท าความสะอาดส่ิงสกปรก เช่น ฝุ่ น 
ละออง ใบไม ้เศษก่ิงกา้น ส่วนของตน้ไมอ้อกจากบริเวณพื้น ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ช ารุด รอย
แยก การทรุดตวั การเกิดคราบเกลือ การเกิดตะไคร้
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1. การใส่ปุ๋ย 

- ใส่ปุ๋ยอินทรียส์ม ่าเสมอ ซ่ึง
ปุ๋ยอินทรีย ์นั้นสามารถแบ่ง
ออกไดด้งัน้ี คือ ปุ๋ยคอกและ
ปุ๋ยหมกั 
. การพรวนดิน 

- พรวนดินเม่ือสังเกตเห็นวา่
ดินนั้นแห้งและมีการอดัตวั
แน่นก็ควรจะพรวนดินแต่
ควรระวงัไม่ใหโ้ดนรากของ
พืชพรรณนั้น ๆ 
3. การก าจดัโรคและแมลง 

- เม่ือสังเกตเห็นวา่พืชพรรณ
นั้น ๆมีโรคหรือมีส่ิงผดิปกติ
ควรท าการหาสาเหตุและ
ชนิดของโรคแต่เน่ิน ๆทนัที
แลว้ท าการรักษาหรือพ่นยา
เพือ่เป็นการป้องกนั 
4. การก าจดัวชัพืช 

- ควรถอนวชัพืชบริเวณโคน
ของตน้พืชนั้น ๆ เพื่อให้พืช
นั้ นได้รับสารอาหารอย่าง
เตม็ท่ี 
5. การตดัแต่งก่ิงพืชพรรณ 

- ปุ๋ยหมกัเป็นการตดัในส่วน
ของผิวใบของพุ่มใบ เพื่อ
การ เจ ริญเ ติบโตของพืช
พรรณ 
 

 

 

ใส่ปุ๋ยพรวน
ดินทุกๆ3-6
เดือนต่อคร้ัง 

ตารางที ่4.3 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา 

ประเภทของงาน           ลกัษณะงาน                    รายละเอียดการดูแลรักษา                 หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน ไมย้นืตน้   
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6. การรดน ้า 

- ควรมีการรดน ้ าทุกวนัและ
ควรท่ีจะรดน ้ าในช่วงเช้า
เพื่อการเจริญเติบโตของ 

พชืพรรณ 

1. การใส่ปุ๋ย 
- ใส่ปุ๋ยอินทรียส์ม ่าเสมอ ซ่ึง
ปุ๋ยอินทรียน์ั้นสามารถแบ่ง
ออกไดด้งัน้ี 

2. การพรวนดิน 

- พรวนดิน เม่ือสังเกตเห็น
ว่าดินนั้นแห้งและมีการอดั
ตัวแน่นก็ควรจะพรวนดิน
แต่ควรระวงัไม่ให้โดนราก
ของพืชพรรณนั้น ๆ 
3. การก าจดัโรคและแมลง 

- เม่ือสังเกตเห็นวา่พืชพรรณ
นั้น ๆมีโรคหรือมีส่ิงผดิปกติ
ควรท าการหาสาเหตุและ
ชนิดของโรคแต่เน่ิน ๆทนัที
แลว้ท าการรักษาหรือพ่นยา
เพื่อการป้องกนั 
4. การก าจดัวชัพืช 

- ควรถอนวชัพืชบริเวณโคน
ต้นพืชนั้น ๆเพื่อให้พืชนั้น
ไดรั้บสารอาหารอยา่งเตม็ท่ี 

 

 

 

- ในกรณีฤดู
ฝนควรลด
การใหน้ ้า
เป็น 3 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ 

ตารางที ่4.3 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา(ต่อ) 

ประเภทของงาน           ลกัษณะงาน                    รายละเอียดการดูแลรักษา                 หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาดอ่อน  

 

 

 

  

 ไมพุ้ม่ 
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ตารางที ่4.3 แสดงการสรุปแนวความคิดในการดูแลรักษา(ต่อ) 

ประเภทของงาน           ลกัษณะงาน                    รายละเอียดการดูแลรักษา                   หมายเหตุ 

ภูมิทศัน์ดาดแขง็  แผน่ทางเทา้ 

 (Hard Scape) 

 

    
 

มา้นัง่, โตะ๊ 

เกา้อ้ี, 
   ถงัขยะ ศาลา 
 

 

 

   ระบบไฟฟ้า 

 

                                         

 

 

 

 

 
 
 

 

- การท าความสะอาดและซ่อม
บ ารุงถนน ทางเทา้ 

- ตรวจเช็คแผ่นทางเท้าและ
อุปกรณ์ กีฬ า ท่ี ช า รุ ด  เพื่ อ
ซ่อมแซม 
 

- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์
ต่าง ๆวา่ยงัใชไ้ดห้รือไม่  
- ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆเม่ือ
มีสภาพเส่ือมโทรมจากการใช้
งานในลกัษณะต่าง ๆ 

- ทาสีอุปกรณ์เม่ืออยูใ่นสภาพ
เก่า 
 

- ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์
ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ และหมั่น
ส า รวจว่ า มีหลอดไฟห รือ
สายไฟช ารุดหรือไม่ 
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4.9 เกณฑ์ในการออกแบบและประเมนิทางเลือก 
 จากการศึกษาในทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบภูมิทศัน์สถานท่ีท่องเท่ียว ดงันั้นจึง
สามารถท่ีจะน ามาเป็นขอ้จ ากดัในการออกแบบ ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 4.9.1 ออกแบบให้ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสวยงาม โดยการออกแบบภูมิทศัน์ และส่ิง
อ านวย 

ความสะดวกต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสวยงามและสอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกั 
 4.9.2 ออกแบบใหมี้การดูแลรักษาง่าย โดยการเลือกใชพ้ืชพรรณ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีความ
ทนทานต่อโรค และแมลง รวมถึงการเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพอากาศของพื้นท่ีโครงการ 
 4.9.3 ออกแบบให้แก้ไขปัญหาของพื้นท่ีได้ โดยมีการเลือกใช้พืชพรรณ และวสัดุท่ีไม่
ขดัแยง้กบัพื้นท่ี มีความปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีใกลเ้คียง 
            จากการศึกษาข้อมูลทางด้านข้อมูลทางด้านทฤษฎีในการออกแบบสวนในสถานท่ี
ท่องเท่ียว สามารถท่ีจะสรุปเพื่อน าไปเป็นหลกัเกณฑ์ในการออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบั
สภาพพื้นท่ีและถูกตอ้งตามหลกัเกณฑใ์นการออกแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



97 
 

s 
ภาพที ่4. 15  แบบทางเลือกท่ี 1 
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4.10 แบบทางเลือก 
4.10.1 แบบทางเลือกท่ี 1 (Schematic Plan 1) 
สรุปทางเลือกในการออกแบบทท่ี 1 (Schematic Plan 1) 

  4.10.1.1 ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบ 
   ขอ้ดี มีการออกแบบดา้นพืนพรรณและส่ิงอ านวยท่ีดี เหมาสมแก่การใช้
งานในพื้นท่ี และมีความปลอดภยั 
   ขอ้เสีย เป็นพื้นท่ีติดทางเขา้-ออกหลกัจึงมีการสัญจรเป็นจ านวนมาก อาจ
ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นเสียงและฝุ่ นละออง ต าแหน่งของตวับา้นก็อยูก่ระจายกนั 
  4.10.1.2 ขอ้พิจารณาดา้นการดูแลรักษา 
   ขอ้ดี มีการออกแบบดา้นพืชพรรณใชต้น้ไมท่ี้ตดัแต่งทรงง่าย ใหร่้มเงาใน
พื้นท่ี 

ขอ้เสีย พืชพรรณวางต าแหน่งท่ีกระจายตวักนั ท าใหก้ารดูแลเขา้ถึงยาก 
  4.10.1.3 ขอ้พิจารณาการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 
   ขอ้ดี การออกแบบโดยเลือกพืชพรรณเป็นไมย้นืตน้ เพื่อใหร่้มเงาในพื้นท่ี
โครงการ และท าทางสัญจรเช่ือมไปยงัส่วนต่างๆของรีสอรืท 
   ขอ้เสีย รอบพื้นท่ีจะไดรั้บแสงแดดและลมตลอดทั้งวนัเพราะติดกบัพื้นท่ี
โล่ง ไดรั้บเสียงและฝุ่ นละอองเพราะอยูติ่ดกบัทางสัญจรหลกั 
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ภาพที ่4.17  แบบทางเลือกท่ี 2 
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4.10.2 แบบทางเลือกท่ี 2 (Schematic Plan 1) 
สรุปทางเลือกในการออกแบบทท่ี 2 (Schematic Plan 1) 

  4.10.2.1 ขอ้พิจารณาดา้นการออกแบบ 
   ขอ้ดี มีการออกแบบดา้นพืนพรรณและส่ิงอ านวยท่ีดี เหมาสมแก่การใช้
งานในพื้นท่ี และมีความปลอดภยั 
   ขอ้เสีย เป็นพื้นท่ีติดทางเขา้-ออกหลกัจึงมีการสัญจรเป็นจ านวนมาก อาจ
ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นเสียงและฝุ่ นละออง  
  4.10.2.2 ขอ้พิจารณาดา้นการดูแลรักษา 
   ขอ้ดี มีการออกแบบดา้นพืชพรรณใชต้น้ไมท่ี้ตดัแต่งทรงง่าย ใหร่้มเงาใน
พื้นท่ี มีแปลงไมด้อกเพื่อสะดวกในการดูแลรักา 

ขอ้เสีย พืชพรรณวางต าแหน่งท่ีกระจายตวักนั ท าใหก้ารดูแลเขา้ถึงยาก 
  4.10.2.3 ขอ้พิจารณาการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 
   ขอ้ดี การออกแบบโดยเลือกพืชพรรณเป็นไมย้นืตน้ เพื่อใหร่้มเงาในพื้นท่ี
โครงการ มีการวางกิจกรรมใหม่เพื่อสะดวกต่อการเขา้ใชพ้ื้นท่ี ท าทางสัญจรเช่ือมไปยงัส่วนต่างๆ
ของรีสอร์ท 
   ขอ้เสีย รอบพื้นท่ีจะไดรั้บแสงแดดและลมตลอดทั้งวนัเพราะติดกบัพื้นท่ี
โล่ง ไดรั้บเสียงและฝุ่ นละอองเพราะอยูติ่ดกบัทางสัญจรหลกั 
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ตารางที ่4.4 การใหค้ะแนนในการประเมินทางเลือก 
เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 

1. มีการออกแบบใหเ้กิดความเหมาะสมต่อขนาดพื้นท่ี 2 3 
2. มีความต่อเน่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรม 2 2 
3. มีการแบ่งพื้นท่ีกิจกรรมเหมาะสมเป็นสัดส่วนชดัเจน 2 3 
4. มีการใชป้ระโยชน์ภายในโครงการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 2 3 
5. มีรูปแบบการสัญจร พื้นผวิทางเดินมีความกลมกลืนน่าสนใจ 2 2 
6. สวนมีความสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีกิจกรรม ไม่ท าลายความเป็น
เอกภาพของสถาปัตยกรรม 

2 3 

7. มีความสวยงามในการก าหนดรูปแบบองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ 2 3 
8. มีความสะดวกต่อการใชส้อยในพื้นท่ี และดูแลรักษาไดง่้าย 2 3 
9. บริเวณพื้นท่ีมีความสวยงาม ใหร่้มเงา และเหมาะสมกบั
กิจกรรม 

2 3 

10. มีความปลอดภยัต่อผูเ้ขา้ใช ้ 3 3 
คะแนนรวม 21 28 

ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 
  0 = แกไ้ขปรับปรุง 
  1 = พอใช ้
  2 = ดี 
  3 = ดีมาก 
 จากเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกทั้งสองแบบสามารถรวมคะแนน โดยมีผลการให้
คะแนนดงัต่อไปน้ี 
 ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 21 คะแนน 
 ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 28 คะแนน 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ รูปแบบการวางพื้นท่ีกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการทั้ง 2 รูปแบบ คือ แบบ
ทางเลือกท่ี 2 จึงเป็นแบบท่ีควรน าไปพฒันาเป็นรูปแบบในขั้นตนการออกแบบ
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บทที ่5 
ผลงานการออกแบบ 

 
5.1  ขั้นตอนการน าเสนอผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที ่5.1 Introdution 
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ภาพที ่5.2 Site Analysis 
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ภาพที ่5.3 Site Analysis 
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ภาพที ่5.4 Site Analysis and User Analysis 
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ภาพที ่5.5 Site Synthesis 
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ภาพที ่5.6  Main concept  
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ภาพที ่5.7 Master Plan 

 

 

 



109 
 

 

ภาพที ่5.8 Detail Plan A 
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ภาพที ่5.9 Detail Plan B 
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ภาพที ่5.10 Detail Plan C 
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ภาพที ่5.11 Detail Plan D 
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ภาพที ่5.12 Detail Plan E 
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ภาพที ่5.13 Ligth Plan  
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ภาพที ่5.14 Perspective 
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ภาพที ่5.15 Detail Element Design 
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ภาพที ่5.16 Detail Element Design 



118 
 

 

ภาพที ่5.17 Detail Element Design 
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ภาพที ่5.18 Detail Element Design 
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ภาพที ่5.19 Detail Element Design 
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บทที ่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป 
 พื้นท่ีในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ในโครงการรีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน แห่งน้ีตั้งอยู่
บา้นเลขท่ี 29/1 หมู่ 1 ต าบล ชฎัป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เป็นโครงการของคุณสมควร  
บุณณรงค์ โดยมีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 30,180.42 ตารางเมตร ประมาณ18.86ไร่เป็นลกัษณะบา้นพกั
ทั้งหมด 15 หลงัรวมบา้นพกัของเจา้ของ 1 หลงั มีท่ีจดัส าหรับรับประทานอาหาร อาคารสัมมนาอีก 
1 หลงั ซุม้ร้านขายของฝากอีก 1 หลงั และมีส่ิงก่อสร้างในบางส่วนช ารุด เช่น ในส่วนของป้าย 
รีสอร์ท ลานจอดรถ  จึงมีความตอ้งการให้ท าการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ทบา้นดาวเคียง
เดือน เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้พกัในรีสอร์ทและเกิดความสวยงามภายในรีสอร์ทพื้นท่ีแห่งน้ี
มีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่าง ๆ 
 เพื่อก าหนดกิจกรรมท่ีใชแ้กปั้ญหาให้เหมาะสมกบัโครงการ และการน าไปสู่กระบวนการ
ออกแบบภูมิทศัน์รีสอท์บา้นดาวเคียงเดือน แห่งน้ีโดยในขั้นตอนการออกแบบนั้นจะมีปัญหา และ
ขอ้จ ากดัของพื้นท่ีโครงการ จากการไดศึ้กษาขอ้มูลและวิเคราะห์พื้นท่ีกาศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้
โครงการ ท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆของพื้นท่ี ซ่ึงพื้นท่ีไม่เกิดประโยชน์ในการใช้สอย แลยงัขาด
พนัธ์ุไมใ้หร่้มเงา และการเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีไม่ต่อเน่ือง 
 ในการศึกษาขอ้มูลดา้นกายภาพของ รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน ต าบลชฎัป่าหวาย อ าเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แบ่งพื้นท่ีไดเ้ป็น 5 โซนดงัน้ี 

6.1.1 Zone A มีเน้ือท่ีประมาณ 6,076.76 ตารางเมตร ตั้งอยูด่า้นทิศตะวนัออกของโครงการ 
ติดกบัทางสัญจรหลกั จดัเป็นสวนบริการ มีอาคารล๊อบบ้ี ร้านขายของฝาก ป้ายรีสอร์ทใหม่ และลาน
จอดรถ ใชพ้นัธ์ุไมด้อกและใหร่้มเงาในพื้นท่ี  

6.1.2 Zone B มีเน้ือท่ีประมาณ6,632.36 ตารางเมตร ตั้ งอยู่ด้านทิศใต้ เป็นพื้นท่ีบริเวณ
บา้นพกัของรีสอร์ท ซ่ึงพื้นท่ีติดกบัหมู่บา้นท่ีอยูข่า้งเคียง จึงไดเ้ลือกให้พนัธ์ุไมม้าเพื่อปิดกั้นตลอด
แนว เลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้ใหร่้มเงาในพื้นท่ีและใชพ้นัธ์ุไมด้อกใหส้วยงามในพพื้นท่ี 

6.1.3 Zone C มีเน้ือท่ีประมาณ 4,402.68 ตารางเมตรตั้งอยู่ดา้นทิศเหนือ อยู่ติดกบัพื้นท่ีรก
ร้างไดใ้ชพ้นัธ์ุไมม้าเพื่อนปิดกั้นสายตาในพื้นท่ี  เลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้ให้ร่มเงาในพื้นท่ีและใชพ้นัธ์ุไม้
ดอกใหส้วยงามในพพื้นท่ี 

6.1.4 Zone D มีเน้ือท่ีประมาณ 6,050.20 ตารางเมตร ตั้งอยูด่า้นกลางของรีสอร์ทจึงตอ้ง
สร้างเป็นจุดศูนยข์องรีสอร์ทได ้ประกอบดว้ย ลานดูดาว เนินท่ีนัง่ น ้าพุ และใชพ้นัธ์ุให้ร่มในพื้นท่ี 
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6.1.5 Zone E มีเน้ือท่ีประมาณ 7,018.74 ตารางเมตร ตั้งอยูฝ่ั่งทางทิศตะวนัตกของรีสอร์ท 
อยูติ่ดกบัทางสัญจรของหมู่บา้น ไดเ้พิ่ม อาคารซอ้มบ ารุง อาคารท่ีพกัพนกังาน ลานกางเตน้ท ์บ่อน ้า 
และเลือกพนัธ์ุไมใ้หร่้มเงาในพื้นท่ี 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
6.2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 

  ก่อนด าเนินงานจดัสร้างภูมิทศัน์ควรตรวจสอบราคาวสัดุต่างๆท่ีใชใ้นการจดัสร้าง
เพื่อป้องกนัการผดิพลาดในเร่ืองของราคาและค่าแรงท่ีมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 6.2.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 
  เน่ืองจากในช่วงท่ีท าการเก็บแบบสอบถามไม่มีประชากรเขา้พกัรีสอร์ท จึงท าได้
ท าแบบสอบสามผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถาม 
 เเบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใช้ในการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ช้ เพื่อ
ประกอบการท าปัญหาพิเศษ โครงการออกเเบบปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ทบา้นดาวเคียงเดือน ต าบล
ชัฏป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ดงันั้นจึงของความกรุณาในการตอบอยา่งอิสระตามความเป็นจริง  ค  า
ตอบเเละขอ้ความจะไม่กระทบต่อผูต้อบเเต่อยา่งใด  เเต่มีประโยชน์ในการศึกษาของนกัศึกษาต่อไป 
 

ข้อมูลส่วนตัว 

กรุณาเติมเคร่ืองหมาย / ลงใน ( ) หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูก้รอกแบบสอบถาม 
1.1)  เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง 
1.2)  อาย ุ (  ) ต ่ากวา่ 20 ปี (  ) 21 – 30 ปี (  ) 31 – 40 ปี 

(  ) 41 – 50 ปี (  ) 51 – 60 ปี (  ) 60 ปีข้ึนไป 
1.3 ศาสนา (  ) พุทธ (  ) คริสต ์ (  ) อิสลาม (  ) อ่ืนๆ 
1.4 อาชีพ (  ) ขา้ราชการ (  ) นกัเรียน/นกัศึกษา (  ) ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
  (  ) ลูกจา้งบริษทั/ร้านคา้  (  ) รัฐวสิาหกิจ (  ) อ่ืนๆ 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชเ้ขา้ใชพ้ื้นท่ีรีสอร์ทต่างๆ 
2.1 ท่านเคยมีโอกาสไปตามรีสอร์ทต่างๆหรือไม่  (ถา้ไม่เคยไม่ตอ้งตอบค าถามขอ้ 2.2 – 2.4 ) 
  (  ) เคย  (  ) ไม่เคย 
2.2 ท่านเดินทางไปรีสอร์ทต่างๆอยา่งไร 
  (  ) รถยนตส่์วนตวั  (  ) รถจกัรยานยนต ์  

(  ) รถโดยสารประจ าทาง 
2.3 ส่วนใหญ่ท่านไดเ้ขา้พกัตามรีสอร์ทในวนัใด 
  (  ) วนัจนัทร์-ศุกร์  (  ) วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์  

(  ) วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
2.4 ส่วนใหญ่ท่านไดเ้ขา้ใชพ้ื้นท่ีตามรีสอร์ทเป็นเวลานานเท่าใด 
  (  ) 1-2 วนั (  ) 3 – 4 วนั (  ) 5 – 7 วนั 
 
 
 



ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรมนนัทนาการ พืชพรรณในการจดัภูมิทศัน์ ส่ิงอ านวยความสะดวก
ในพื้นท่ีท่ีตอ้งการ 
3.1 ท่านคิดวา่ส่ิงใดในรีสอร์ทแห่งน้ีควรปรับปรุงมากท่ีสุด 

(  ) ลานจอดรถ     (  ) ทางสัญจรภายในรีสอร์ท 

                                                           
(  ) ป้ายรีสอร์ท     (  ) สภาพพื้นท่ีภายในรีสอร์ท                                       

                         
3.2 ท่านคิดวา่กิจกรรมนนัทนาการท่ีควรเพิ่มในรีสอร์ทแห่งน้ี 

(  ) กิจกรรมบนัเทิง เช่น ลานจดัสัมมนา 
(  ) กิจกรรมกีฬา เช่น วิง่จอ๊กก้ิงเเละป่ันจกัรยาน 
(  ) กิจกรรมพกัผอ่น เช่น เดินเล่น นัง่เล่น ชมววิทิวทศัน์ 

3.3 ท่านตอ้งการใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกใดมากท่ีสุด 
(  ) ศาลาท่ีพกั  (  ) ชุดโตะ๊เกา้อ้ี  (  ) มา้นัง่ 
(  ) ถงัขยะ  (  ) ไฟสนาม  (  ) อ่ืน 
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5.2 การประมาณราคางานภูมทิศัน์ 
ตารางที ่5.1 รายการงบประมาณราคา 

รายการ หน่วย 
 

ขนาด 
น้ิว    สูง/ม. 

จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

(บาท) 

งานภูมิทศัน์
ดาดอ่อน 
ป้ายรีสอร์ท 

 
 

แผน่ 

 
 
 
 

 
 

1 

  
 

55,000.00 
(เหมา) 

เทคอนกรีต ตร.ม.  22,666.95 500.00 11,333,475.00 
(เหมา) 

ถมดิน       ลบ.ม.    859,690.00 
(เหมา) 

บ่อน ้า ตร.ม.    320,000.00 
(เหมา) 

งานน ้าพุ 9    1,200,000.00 
(เหมา) 

บา้นเด่ียว ตร.ม.  531.60 11,000.00 5,847,600.00 
บา้นรวม ตร.ม.  853.00 11,000.00 9,383,000.00 
อาคารซ่อม
บ ารุง   

ตร.ม.  164.64 11,000.00 1,811,040.00 

ร้านของฝาก          ตร.ม.  88.20 11,000.00 970,200.00 
อาคาร
สัมมนา        

ตร.ม.  349.80 11,000.00 3,847,80.00 

หอ้งน ้า
สาธารณะ   

  121.20 11,000.00 1,333,200.00 

ป้อมยาม                 ตร.ม.     8.40  11,000.00 92,400.00 
ไฟใตน้ ้า ดวง    5.00 1,350.00 6,750.00 
ไฟทาง ดวง  52.00 3,000.00 156,000.00 
ไฟใตต้น้ไม ้ ดวง  24.00 5,000.00 120,000.00 
เสาไฟ ดวง  17.00 800.00 13,600.00 
ไมค้  ้ายนั ชุด  297.00 120.00 33,120.00 
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ตารางที ่5.1 รายการงบประมาณราคา (ต่อ) 

รายการ หน่วย 
 

ขนาด 
น้ิว    สูง/ม. 

จ านวน ราคา/หน่วย รวม 
(บาท) 

รวมภูมิทศัน์
ดาดแขง็  

     
37,382,875 

งานภูมิทศัน์
ดาดอ่อน 
หญา้
นวลนอ้ย 
 

 
 
 
 

ตร.ม. 

  
 
 
 

20.00 

 
 
 
 

12,249.00 

 
 
 
 

244,980 

ไม้พุ่ม 
ไทรเกาหลี 

 
ตน้ 

 
2 ม. 

 
1,210.00 

 
200.00 

 
242,000.00 

พุดศุภโชค กระถาง 4 น้ิว 516.00 20.00.00 10,320.00 
แวววเิชียร กระถาง 4 น้ิว 1,900.00 20.00 38,000.00 
พวงทอง กระถาง 4 น้ิว 1,700.00 80.00 136,000.00 
หญา้น ้าพุ กระถาง 4 น้ิว 2,000.00 10.00 20,000.00 
การะเกด กระถาง 2 น้ิว 150.00 10.00 1,500.00 
ไม้ยืนต้น 
ปาลม์แวก๊ซ์ 

 
ตน้ 

 
3 ม. 

 
39.00 

 
6,500.00 

 
253,500.00 

สน
ประดิพทัธ์ 

 
ตน้ 

 
4 ม. 

 
31.00 

500.00  
15,000.00 

สนสามใบ ตน้ 4 ม. 60.00 4,000.00 240,000.00 
ซิลเวอร์โอค๊ ตน้ 6 ม. 64.00 8,000.00 512,000.00 
สนฉตัร ตน้ 4 ม. 31.00 5,000.00 155,000.00 
นนทรี ตน้ 6 ม. 9.00 6,500.00 58,500.00 
หลิวตน้  ตน้ 4 ม. 42.00 2,000.00 84,000.00 
สนมงักร ตน้ 2 ม. 7.00 500.00 3,500.00 
ไม้คลุมดิน 
หลิวใตห้วนั 

 
ถุง 

 
2 น้ิว 

 
500.00 

 
10.00 

 
5,000.00 

รวมงาน 
ภูมิทศัน์ดาด
อ่อน  

     
 

2,019,300.00 
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ตารางที ่5.1 รายการงบประมาณราคา 

                     รายการ รวมราคา(บาท) 
ราคารวมภูมิทศัน์ดาดแขง็และดาดอ่อน 39,402,175.00 
ค่าด าเนินการของราคารวมงานภูมิทศัน์ 6% 02,364,130.00 
ก าไร 10.5% ของราคารวมงานภูมิทศัน์ 04,137,228.00 
ภาษีเงินได ้3% ของราคางานภูมิทศัน์ 01,182,065.00 
รวมราคางานภูมิทศัน์+ค่าด าเนินงาน+ก าไร+
ภาษีเงินได ้

47,085,598.00 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7% 03,295,992.00 
รวมทั้งส้ิน 50,381,590.00 

รวมราคาทั้งส้ิน (หา้สิบลา้นสามแสนแปดหม่ืนหน่ึงพนัห้าร้อยเกา้สิบบาทถว้น) 
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