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บทคดัย่อ 
 

โครงการปรับปรุงโครงสร้างทางภูมิทศัน์  ห้าเชียงรีสอร์ท เป็นโครงการธุรกิจเอกชน 
ด าเนินการโดยบริษทัห้าเชียงรีสอร์ท จ ากดั พื้นที่โครงการตั้งอยูบ่ริเวณริมทางหลวงหมายเลข 118 
(เชียงใหม่-เชียงราย) หลักกิโลเมตรที่ 23 บา้นโป่งดิน ต าบลโป่งดิน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 163ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ในการปรับปรุงและออกแบบภูมิทศัน์ทั้งหมด 3
ไร่ 2 งาน 238 ตารางวาในการศึกษาขอ้มูลภายในโครงการพบว่ามีสภาพพื้นที่ที่ถูกทิ้งไวโ้ดยไม่ใช้
ประโยชน์หลายส่วน โดยรวมที่น ามาศึกษามี 3 บริเวณ ปัญหาหลกัคือส่วนของทางสัญจรที่ทรุด
โทรมท าให้ไม่ชดัเจนในการสัญจร และส่วนที่เป็นงานภูมิทศัน์เดิมที่มีอยูแ่ลว้ จะท าการออกแบบ
ปรับปรุงใหส้วยงามและคงความเป็นธรรมชาติไว ้

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดว้างแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ทางสัญจรโดยรอบ ปรับปรุงภูมิ
ทศัน์เดิมของโครงการให้เกิดความสวยงามเป็นธรรมชาติ โดยคงความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิ
สถาปัตยกรรมลา้นนา ซ้ึงจะเป็นที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวและสร้างความประทบัใจแก่ผูม้าใชบ้ริการ 

ผลในการจดัท าโครงการจะเป็นแนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์โครงการ เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจใหแ้ก่เจา้ของโครงการ ที่จะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต 
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กติติกรรมประกาศ 

โครงการปรับปรุงโครงสร้างทางภูมิทัศน์  ห้าเชียงรีสอร์ท เป็นโครงการธุรกิจเอกชน 
ด าเนินการโดยบริษทัห้าเชียงรีสอร์ท จ ากดั พื้นที่โครงการตั้งอยูบ่ริเวณริมทางหลวงหมายเลข 118 
(เชียงใหม่-เชียงราย) หลักกิโลเมตรที่ 23 บา้นโป่งดิน ต าบลโป่งดิน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 163 ไร่พื้นที่ศึกษาในคร้ังน้ีมีขอบเขตโครงการปรับปรุงและออกแบบ
ภูมิทศัน์ทั้งหมด 3 ไร่ 2 งาน 238 ตารางวาที่อ  านวยความสะดวกในการให้สถานที่ท  าปัญหาพิเศษ 
แมจ้ะเกิดอุปสรรคอยูบ่า้งแต่เจา้ของโครงการก็ไดใ้ห้ความร่วมมือดว้ยดี จึงท าให้ทราบขอ้มูลต่างๆ
ของพื้นที่โครงการมากยิง่ขึ้นและรวมถึงขอ้มูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ท  าใหปั้ญหาพิเศษฉบบัน้ีส าเร็จ
เป็นรูปเล่มได ้
 ขอขอบคุณอาจารยเ์ทวญั นันทวงศ ์อาจารยท์ี่ปรึกษาเป็นอยา่งสูงที่ไดค้อยให้ค  าแนะน า
ดา้นขอ้มูลการออกแบบต่างๆ รวมถึงให้ค  าปรึกษาแกไ้ขขอ้มูลที่บกพร่องต่างๆ อยา่งดียิง่เช่นกนั
และอาจารยไ์ตรภพ บุญธรรม ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาในดา้นต่างๆ  เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการท าปัญหาพเิศษคร่ังน้ี และขอขอบคุณอาจารยใ์นสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ทุกท่าน 
ที่ใหก้ารศึกษาและค าแนะน าต่างๆมาโดยตลอด จึงไดก้ราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณ  บิดา  มารดา ที่สนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือในดา้นงบประมาณ
รวมถึงช่วยเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความมุ่งหวงัตั้งใจในการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ที่คอย
ใหค้วามช่วยเหลือตลอดมา รวมถึงผูมี้อุปการคุณทั้งหลายที่ขา้พเจา้ไม่ไดก้ล่าวมาในที่น้ี ที่มีส่วน
ช่วยใหปั้ญหาพเิศษของขา้พเจา้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ซ่ึงขา้พเจา้ขอขอบคุณอยา่งยิง่ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและเหตุผลของการศึกษา 

โครงการการออกแบบปรับปรุงโครงสร้างทางภูมิทศัน์ห้าเชียงรีสอร์ทเป็นโครงการธุรกิจ
เอกชนด าเนินการโดยบริษทัหา้เชียงจ ากดั พื้นที่โครงการตั้งอยูบ่ริเวณริมทางหลวงหมายเลข 118         
(เชียงใหม่-เชียงราย) หลักกิโลเมตรที่ 23 บา้นโป่งดิน ต าบลโป่งดิน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 163 ไร่ จดัเป็นพื้นที่ใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวโดยเป็นสถานที่พกัผ่อน
หยอ่นใจ เป็นจุดแวะพกัก่อนไปแหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงราย นักท่องเที่ยวสามารถหยดุพกั
เที่ยวชมหรือพกัคา้งคืนในบริเวณโครงการได้ อีกทั้งมีระยะทางเพียง 23 กิโลเมตร จากจงัหวดั
เชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต ์ เพียง 30 นาที ก็เดินทางถึงโครงการ ประชาชนใน
จงัหวดัเชียงใหม่สามารถเดินทางมาพกัผ่อน และทศัน์ศึกษาได้พื้นที่ กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
ปรับปรุงและออกแบบภูมิทศัน์ทั้งหมด 3 ไร่ 2 งาน 238 ตารางวา กิจกรรมเดิมในพื้นที่เป็นพื้น ที่ที่
ท  าการเกษตร ท านาขา้ว สวนล าไย และสวนมะม่วงนอกจากน้ีพื้นที่ยงัมีล าน ้ าแม่สายไหลพาดผ่าน
จากทางดา้นทิศใตไ้หลออกจากพื้นที่ทางดา้นทิศเหนือ  

ปัจจุบนัพื้นที่ในรีสอร์ทถูกปล่อยทิ้งไวไ้ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์  และเป็นที่รกร้างจนท าใหก้ารจดั
กิจกรรมของการท่องเที่ยวลดน้อยลง  จึงมีผลให้มีนักท่องเที่ยวลดน้อยลงดว้ย เจา้ของโครงการมี
แนวคิดที่จะท าการปรับปรุงโครงการให้สามารถกลบัน ามาใชป้ระโยชน์เพื่อสร้างรายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวอีกคร้ัง   

จากสาเหตุดงักล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์ ห้าเชียงรีสอร์ท
ในคร้ังน้ี เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารตอ้นรับ ให้มีสภาพภูมิทศัน์สวยงามสร้างความ
ประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว และเพิม่เติมกิจกรรมใหม่ใหส้ร้างความน่าสนใจ โดยเช่ือมโยงกบัการ
ใชส้อยเดิมให้เกิดประสิทธิภาพ ตามหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ โดยมีความคาดหวงัว่าการจดัท า
โครงการในคร้ังน้ีจะมีส่วนช่วยให้พื้นที่โครงการได้รับความสนใจจากผูใ้ชแ้ละสามารถบริการ
นกัท่องเที่ยวไดด้ว้ยความประทบัใจ 
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1.2  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
               1.2.1   ศึกษาทฤษฎีและหลกัการที่ใชใ้นการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์โครงการ 
               1.2.2   ศึกษาดา้นกายภาพของพื้นที่ภายในโครงการเพือ่ก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่
เหมาะสม  
               1.2.3   ศึกษาขอ้มูลผูใ้ชโ้ครงการและกิจกรรมโครงการเพือ่น ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดการใช้
ประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
               1.2.4   น าเสนอผลงานการออกแบบและปรับปรุงภูทศัน์ โครงการ หา้เชียงรีสอร์ท 
 

1.3 ขอบเขตในการศึกษา 
  1.3.1  ขอบเขตของพื้นที่โครงการ 

                             พื้นที่โครงการออกแบบตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่ - 
เชียงราย)  หลกักิโลเมตรที่ 23 บา้นโป่งดิน ต าบลโป่งดิน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นที่
รวมทั้งหมด 163ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดกบัทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) 
 ทิศใต ้  ติดกบัพื้นที่เอกชนและทางสาธารณะ 
 ทิศตะวนัออก ติดกบัพื้นที่เอกชนและทางสาธารณะ 
 ทิศตะวนัตก ติดกบัพื้นที่เอกชน 
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   1.3.2  ขอบเขตพื้นที่การศึกษา 
             การจดัท าโครงการในคร้ังน้ี อยูใ่นกรอบพื้นที่  3 ไร่ 2 งาน 238 ตารางวา 
  

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภาพที ่1.1 แสดงพื้นที่สงัเขป                               
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                                                                                                              พืน้ที่โครงการ 
3 ไร่ 2งาน 238 ตรว. 

  

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภาพที่ 1.2 แสดงผงับริเวณโครงการ                                      
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1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
                1.4.1  ทราบถึงทฤษฎีและหลกัการที่ใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์รีสอร์ท 

  1.4.2  ทราบถึงศกัยภาพของพื้นที่โครงการ และสามารถก าหนดต าแหน่งกิจกรรมต่าง ๆ 
ในพื้นที่ได ้

 
 
 

  
 
 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภาพที ่1.3 แสดงพื้นที่ศึกษา ขนาด 3 ไร่ 2 งาน 238 ตารางวา                 
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  1.4.3  ทราบถึงความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการและสามารถก าหนดรูปแบบกิจกรรมได้
อยา่งเหมาะสม   

  1.4.4  สามารถน าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูทศัน์ภายในโครงการ หา้เชียง 
รีสอร์ท 

 

1.5  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการศึกษา 
  1.5.1 ศึกษาหลกัการและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 

 1.5.1.1 ศึกษาความส าคญัและประโยชน์ของการออกแบบภูมิทศัน์ 
 1.5.1.2  ศึกษาความหมายของโครงการประเภทรีสอร์ท 
 1.5.1.3 ศึกษาองคป์ระกอบภายในโครงการรีสอร์ท 
  1.5.1.4 ศึกษาแนวคิดในการออกแบบภูมิทศัน์ส าหรับรีสอร์ท 
  1.5.1.5 ศึกษาหลกัการวางผงับริเวณ 
  1.5.1.6 ศึกษาหลกัการเลือกใชพ้รรณไม ้
  1.5.1.7 กรณีศึกษาที่เก่ียวขอ้ง 
                1.5.2   การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ เพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่
โครงการ 

             1.5.2.1 ส ารวจที่ตั้งโครงการ และ อาณาเขต 
             1.5.2.2 ส ารวจสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
             1.5.2.3 ส ารวจลกัษณะโครงสร้างดินภายในโครงการ 
             1.5.2.4 ส ารวจองคป์ระกอบโครงการและความสมัพนัธ ์
             1.5.2.5 ส ารวจขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 

1.5.2.6 ส ารวจกิจกรรมโครงการ 
  1.5.3   ศึกษาพฤติกรรม และ ความตอ้งการผูใ้ชพ้ื้นที่โครงการ                                                                       

1.5.3.1  พฤติกรรมผูใ้ชโ้ครงการจากการศึกษาจากการสงัเกตและทฤษฎีที่มีผูศ้ึกษา 
             1.5.3.2  ความตอ้งการผูใ้ชโ้ครงการจากการสอบถาม 
  1.5.4   วเิคราะห์ขอ้มูล 

1.5.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพเพื่อระบุศักยภาพของพื้นที่และน ามาใช้
ประโยชน์ต่อการก าหนดต าแหน่งของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ 

1.5.4.2 วิเคราะห์ขอ้มูลผูใ้ช้เพื่อก าหนดรูปแบบและองค์ประกอบของกิจกรรม
โครงการ 
  1.5.5   การสรุปขอ้มูล ที่จะน าไปใชใ้นการออกแบบโครงการ 
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             1.5.5.1  สรุปผงัการแบ่งเขตและการใชป้ระโยชน์ที่ดิน 
             1.5.5.2  ตารางรายละเอียดกิจกรรมโครงการ 

                1.5.6   การออกแบบโครงการ 
             1.5.6.1  ก าหนดแนวคิดหลกัของโครงการ 
             1.5.6.2  ก าหนดความสมัพนัธข์องกิจกรรมในโครงการ 
             1.5.6.3  ก าหนดแนวคิดดา้นต่างๆ 
                    1) แนวคิดหลกัการในการออกแบบ 
                    2) แนวคิดดา้นการใชพ้ื้นที่ 
                    3) แนวคิดดา้นการออกแบบพชืพรรณ 
                    4) แนวคิดดา้นสาธารณูปโภค 
                    5) แนวคิดดา้นการบ ารุงรักษา 
                    6) แนวคิดดา้นทศันียภาพ 
                    7) แนวคิดดา้นภูมิทศัน์ลา้นนา 
            1.5.6.4  เกณฑใ์นการออกแบบวางผงัโครงการภูมิทศัน์ 
            1.5.6.5  แสดงแบบแปลนแบบทางเลือก 3 ทาง 
            1.5.6.6  ประเมินทางเลือกจากเกณฑท์ีก่  าหนด 
            1.5.6.7  แสดงแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
            1.5.6.8  แสดงภาพทศันียภาพรวม 
            1.5.6.9  ประมาณราคา 
 1.5.7   การน าเสนอผลงานการออกแบบ 
 1.5.8   สรุปผลการออกแบบและขอ้เสนอแนะ 
 1.5.9   การท ารูปเล่ม 
 

 

1.6  ล าดบัขั้นตอนในการเสนอผลงานในการศึกษา 
1.6.1 ความเป็นมาของโครงการ (Site Introduction) 
1.6.2 ที่ตั้งโครงการ การเขา้ถึง และสภาพแวดลอ้มที่มีผลกระทบต่อโครงการ(Site 

Location) 
1.6.3 ความเช่ือมโยงของพื้นที่ใชส้อยและความสมัพนัธก์นั (Site Relationship) 
1.6.4 ขอ้มูลทางกายภาพปัจจุบนัของพื้นที่โครงการ (Site Existing) 

              1.6.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล (Site Analysis) 
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1.6.6 การสงัเคราะห์ขอ้มูล เพือ่น ามาออกแบบองคป์ระกอบทางภูมิทศัน์ และงานระบบ 
(Site Progrmming) 
               1.6.7  กรณีศึกษางานโครงสร้าง และงานระบบ องคป์ระกอบทางภมิูทศัน์ (Case Study) 
               1.6.8  แนวความคิดในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่โครงการ(Main Conceptuai Design) 
               1.6.9  ผลงานออกแบบ 
                         1.6.9.1 ผงัแม่บทโครงการ (Mater Plan) 
                         1.6.9.2 รูปดา้น (Elevation) 
                         1.6.9.3 รูปตดั (Section) 
                         1.6.9.4 แบบขยายส่วนต่างๆ (Elevation) 
                         1.6.9.5 ผงัระบบไฟฟ้า (Electric Plan) 
                         1.6.9.6 ผงัระบบน ้ า (Frrigation System Plan) 
                         1.6.9.7 ทศันียภาพภายนอก (Exterior Perspectire) 
   1.6.10  สรุปและเสนอแนะ 
   1.6.11  รูปเล่มโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์หา้เชียงรีสอร์ท   
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ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1.1 ล  าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา  

1.เหตุผลในการศึกษาโครงการ 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
              1.2.1   ศึกษาทฤษฎีและหลกัการท่ีใชใ้นการ
ออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์โครงการ 
               1.2.2   ศึกษาดา้นกายภาพของพ้ืนท่ีภายใน
โครงการเพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม  
               1.2.3   ศึกษาขอ้มลูผูใ้ชโ้ครงการและกิจกรรม
โครงการเพ่ือน ามาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดการใชป้ระโยชน์
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
               1.2.4   น าเสนอผลงานการออกแบบและ
ปรับปรุงภูทศัน์ โครงการ ห้าเชียงรีสอร์ท 

  
 

3.ขอบเขตการศึกษา 
  พ้ืนท่ีโครงการออกแบบตั้งอยู่

บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่ - 
เชียงราย) หลกักิโลเมตรท่ี 23 บา้นโป่งดิน 
ต าบลโป่งดิน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ 
ทิศเหนือ  ติดกบัทางหลวงหมายเลข 
  118 (เชียงใหม่-เชียงราย) 
ทิศใต ้  ติดกบัพ้ืนท่ีเอกชนและทาง 
  สาธารณะ 
ทิศตะวนัออก ติดกบัพ้ืนท่ีเอกชนและทาง 
  สาธารณะ 
ทิศตะวนัตก ติดกบัพ้ืนท่ีเอกชน 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.1 ศึกษาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทศัน์รีสอร์ท โดยการรวบรวม 
ขอ้มลูจากเอกสารรายงาน และจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.2 การศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นกายภาพ  
4.3 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นผูใ้ชโ้ครงการ 
4.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
 

5. สรุปผลการออกแบบ 
  5.1 สรุปผลการออกแบบ 
  5.2 ขอ้เสนอแนะ 
 

6. จดัท ารูปเล่ม 

7. น าเสนอผลงาน 



บทที่ 2 
หลกัการและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 

2.1 ความส าคญัและประโยชน์ของการออกแบบภูมทิศัน์ 
2.1.1 ความสาํคญัของงานออกแบบภูมิทศัน ์

          การจดัภูมิทศัน์ในปัจจุบนันิยมทาํกนัมากขึ้น เพราะการจดัภูมิทศัน์เร่ิมมีความสาํคญั
ต่อจิตใจและร่างกายมนุษยเ์พิม่ขึ้นทุกวนั 
         2.1.1.1 การจดัภูมิทศัน์ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน ในสภาพพื้นที่วิกฤตที่คาด
วา่จะมีการพงัทลายของดินสูง พื้นที่มีความลาดชนั เช่น ตามไหล่ถนน 
         2.1.1.2 ป้องกนัแสงแดดทาํให้เกิดร่มเงาและเงาไมภ้ายในบริเวณอาคาร ช่วยให้ร่มเงา
แก่คนเดินถนนหรือสัญจรไปมา ร่มเงายามพกัผ่อน นอกจากป้องกนัแสงแดดแลว้ตน้ไมย้งัช่วยใน
การดึงลม การนัง่พกัผอ่นใตต้น้ไมใ้หญ่จะใหค้วามรู้สึกเยน็สบาย 
         2.1.1.3 การจดัภูมิทศัน์สามารถป้องกนัลม และเปล่ียนทิศทางลมได้ เช่น การปลูก
ตน้ไมแ้น่นทึบเป็นแถบ 2-4 แถว มีไม้พุ่มอยู่ดา้นลา้ง ไม้ใหญ่อยูร่ะดบับนเป็นชั้น ๆ จะสามารถ
ป้องกนัลมไดอ้ยา่งดี และในขณะเดียวกนัสามรถเปล่ียนทิศทางลมได ้
 

 
 
ภาพที่ 2.1  การจดัภูมิทศัน์สามารถป้องกนัลมและเปล่ียนทิศทางลมได ้
 
       2.1.1.4 การจดัภูมิทศัน์สามารถป้องกันฝุ่ นละอองที่กระจายทัว่ ๆ ไปในอากาศโดย
เลือกใชพ้รรณไมท้ี่สามารถเก็บฝุ่ นไดม้าก เช่น สนประดิพทัธ ์
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ภาพที่ 2.2 จดัภูมิทศัน์สามารถป้องกนัฝุ่ นละออง 
 
  2.1.1.5 สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก ทาํให้บริเวณที่พกัปราศจากเสียง
รบกวนหรือรบกวนนอ้ยที่สุด การปลูกตน้ไมท้ี่มีพุม่แน่นและหนา สามารถช่วยลดเสียงไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
 

 
ภาพที่ 2.3 จดัภูมิทศัน์สามารถลดสียงรบกวนจากภายนอกได ้

 
  2.1.1.6 การจดัภูมิทศัน์ช่วยปิดบงัพื้นที่ที่ไม่พึงประสงค ์อาทิ กองขยะ กองส่ิงที่
สกปรก ป้ายที่ไม่พงึประสงค ์ส่ิงก่อสร้างที่ดูไม่สวยงาม ทาํใหเ้กิดความรู้สึกดีขึ้น 
 

 
ภาพที่ 2.4 การจดัภูมิทศัน์ช่วยปิดบงัพื้นที่ที่ไม่พงึประสงค ์

 
  2.1.1.7  เพิ่มคุณค่าให้แก่ส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เม่ือตน้ไม้มาปลูกใกล้
อาคารหรือจดัภูมิทศัน์ประกอบอาคาร ทาํให้อาคารหรือสถาปัตยกรรมมองดูนุ่มนวลขึ้น กวา้งขึ้น 
สูงขึ้น ใหญ่ขึ้น กลมกลืน สมดุลมากขึ้น และมีคุณค่ามากขึ้น 
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  2.1.1.8 การจดัภูมิทศัน์ทาํให้บริเวณที่พกัอาศยัและรอบอาคารมองดูสะอาดเป็น
ระเบียบ มีความปลอดภยั เช่น การทาํสนามหญา้เปิดกวา้ง มีการดูแลบาํรุงรักษาอยา่งดีทาํให้มีความ
สะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ มีความเยน็ และอากาศบริสุทธ์ิทัว่บริเวณ 
 

 
ภาพที่ 2.5 การจดัภูมิทศัน์ทาํใหพ้ื้นที่พกัอาศยัและรอบอาคารมองดูสะอาดเป็นระเบียบ 
ที่มา : http://www.dbpservices.com 

 
  2.1.1.9 การจดัภูมิทศัน์เป็นการปิดบงัสายตาจากภายนอกทาํใหเ้กิดพื้นที่อิสระใน
ส่วนที่ตอ้งการจดักิจกรรม เช่น บริเวณสระวา่ยนํ้ า พื้นที่พกัผอ่นบริเวณอาคารส่วนตวั พื้นที่พกัผอ่น
สบาย ๆ อาทิ เฉลียงไม ้ ลานพกั มุมอ่านหนงัสือ ในพื้นที่เหลา้ที่สามารถปลูกตน้ไมเ้ป็นร้ัวแบ่งเขต
ปิดบงัสายตาได ้

 
ภาพที่ 2.6 การจดัภูมิทศัน์ทาํใหเ้กิดพื้นที่อิสระในการทาํกิจกรรม 
 
  2.1.1.10 การจดัภูมิทัศน์เป็นการสร้างบรรยากาศรอบตัวผูอ้ยู่อาศยัหรือสังคม
มนุษยใ์หมี้ความสุข ทั้งดา้นอารมณ์และจิตใจ ผอ่นคลายความเครียด 

 
ภาพที่ 2.7 การจดัภูมิทศัน์เป็นการสร้างบรรยากาศใหม้นุษยผ์อ่นคลาย 
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2.1.2 ประโยชน์ของงานออกแบบภูมิทศัน ์
  2.1.2.1 การจดัสวนทาํให้เกิดการดูแลพื้นที่อยา่งดี   มีขอบเขตแน่นอน  เกิดความ
ปลอดภยัในการใชพ้ื้นที่ 

  2.1.2.2 การจดัสวนเป็นการช่วยลดมลภาวะต่างๆ  เช่น  เสียงรบกวน  ฝุ่ น  ลม  
แสงแดด  ดว้ยการออกแบบมาควบคุม  เพราะการจดัสวนเป็นการควบคุมและสร้างสภาพแวดลอ้ม
ใหเ้หมาะสมน่าอยู ่

                           2..1.2.3 การจดัสวนทาํให้พื้นที่สะอาด  อากาศบริสุทธ์ิ  ควบคุมระดับอุณหภูมิ  
แสงแดด  ใหอ้ยูใ่นสภาพที่เหมาะสมกบัความตอ้งการ  

            2.1.2.4 การจัดสวนช่วยให้มีการวางแผนการใช้พื้นที่  ที่มีอยู่อย่างจาํกัดให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดมีสัดส่วน  ขอบเขตที่เหมาะสมแน่นอน  เช่น  บริเวณพกัผ่อนส่วนตวั  บริเวณ
ออกกาํลงักาย  พื้นที่สวนครัว  สนามเด็กเล่น  สวนไมด้อกไมป้ระดบั  หรือพื้นที่ใชส้อยอ่ืนๆ 
                         2.1.2.5 การจดัสวนช่วยแกไ้ขและปิดบงัสภาพแวดลอ้มที่ไม่น่าดู  และยงัแกไ้ขการ
พงัทลาย  การเส่ือมโทรมของหนา้ดินอีกดว้ย 

           2.1.2.6 การจดัสวนช่วยใหเ้กิดความสุขทางดา้นจิตใจ  เพราะไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติ
และพชืพรรณ 
 

2.2 ความหมายของโครงการประเภทรีสอร์ท 
 รีสอร์ทแห่งแรกของโลกตั้งขึ้นในยคุกรีกโบราณ  เป็นเมืองตากอากาศริมชายหาดที่มีบ่อ
นํ้ าพุร้อน และเป็นที่นิยมอยา่งแพร่หลายในยคุของจกัรวรรดิโรมนั  หลงัจากที่จกัรวรรดิโรมนัได้
เส่ือมอาํนาจลงในยุคกลาง  สปาและศิลปวิทยาการแขนงต่างๆไดรั้บการฟ้ืนฟูอีกคร้ังในยคุเรอเน
ซ้องค ์ และมีช่ือเสียงแพร่หลายไปทัว่ยุโรปเช่น ชุมชนตากอากาศที่เมืองบา้นประเทศองักฤษ ซ่ึง
ก่อตั้งขึ้นในยคุโรมนัและยงัไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายจนกระทัง่ปัจจุบนั  ในช่วงปลายของยคุ
ปฏิวตัิอุตสาหกรรม  รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่ไดรั้บความนิยมจะอยูต่ามชนบทซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงาม  ในศตวรรษที่ 20 มีรีสอร์ทเกิดขึ้นเป็นจาํนวนมาก   เพื่อรองรับกลุ่มชนชั้น
กลางที่เพิ่มจาํนวนขึ้ นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่2 ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ มี
ความสามารถในการใชจ่้ายเพื่อการท่องเที่ยวและพกัผ่อน ปรากฏการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นพร้อมๆกบั
การเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วของการท่องเที่ยวพกัผ่อนในกลุ่มชาวยโุรป เอเชีย ญี่ปุ่ นและอเมริกา    รี
สอร์ทยงัคงมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและมีรูปแบบวิวฒันาการที่หลากหลายเช่นเดียวกับ
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โรงแรม  ซ่ึงจาํแนกรูปแบบออกไปหลายประเภทเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะ
พฤติกรรมแตกต่างกนั 
          ปัจจุบนัเกิดรีสอร์ทรูปแบบใหม่ที่มีลกัษณะคลา้ยกบัโรงแรมในเมือง ตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่นํ้ า
สายหลักของเมืองหรือแหล่งชอ้ปป้ิงซ่ึงเป็นที่นิยม  มีการให้บริการ Spa ในลักษณะที่ค่อนขา้ง
สมบูรณ์แบบ   วาง Concept การให้บริการที่สะทอ้นถึงความเป็นรีสอร์ทในเมือง(Urban Resort) 
เพือ่รองรับการพกัผอ่นในช่วงสุดสปัดาห์สาํหรับกลุ่มลูกคา้ที่ไม่ตอ้งการเดินทางไปพกัผ่อนยงัเมือง
ตากอากาศ ซ่ึงค่อนขา้งไกลและตอ้งการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  
 

2.3 องค์ประกอบประกอบภายในโครงการรีสอร์ท 
 2.3.1 ความหมายเก่ียวกบัองคป์ระกอบ 
 มนุษยเ์รารับรู้ถึงความสวยงาม ความพอใจของส่ิงต่าง ๆ ไดแ้ตกต่างกนั ระดบัความพอใจ
ของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีอาจขึ้นอยูก่บัรสนิยม สภาพสังคม ศาสนา ความเช่ือและ
ส่ิงแวดลอ้มที่ผูรั้บรู้นั้นดาํรงชีวติอยู ่หากแต่วา่ผูรั้บรู้นั้นไดเ้ขา้ใจถึงกระบวนการ องคป์ระกอบและ
พื้นฐานที่สาํคญัของส่ิงที่ไดส้มัผสั ก็ยอ่มไดรั้บรู้ถึงความสวยงาม ความพอใจนั้น ๆ เกิดขึ้นไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง 
ความหมายองคป์ระกอบของการออกแบบภูมิทศัน์รีสอร์ท 
 องคป์ระกอบของศิลปะหรือ ( Composition ) นั้นมาจากภาษาลาติน โดยคาํว่า Post นั้น 
หมายถึง การจดัวาง และคาํว่า Comp หมายถึงเขา้ด้วยกนั ซ้ึงเม่ือนํามารวมกนัแลว้ในทางศิลปะ 
Composition จึงหมายความถึง องคป์ระกอบของศิลปะ 
 คาํว่าองค์ประกอบ ตามความหมายพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน คือ ส่วนต่าง ๆ ที่
ประกอบกนัใหเ้กิดรูปร่างใหม่ขึ้น 

องคป์ระกอบศิลป์ หมายถึง ส่ิงที่ศิลปินและนักออกแบบใช้เป็นส่ือในการแสดงออกและ
สร้างความหมาย โดยนาํมาจดัเขา้ดว้ยกนัและเกิดรูปร่างอนัเด่นชดั( สวนศรี ศรีแพงพงษ,์ 2482 ) 

องคป์ระกอบศิลป์ หมายถึง เคร่ืองหมายหรือรูปแบบที่นาํมาจดัรวมกนัแลว้เกิดรูปร่างต่าง 
ๆ ที่แสดงออกในการส่ือความหมายและความคิดสร้างสรรค(์ สิทธิศกัด์ิ ธญัศรีสวสัด์ิกุล, 2556 ) 

องคป์ระกอบศิลป์ หมายถึง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของศิลปะ จุด เส้น รูปร่าง ขนาด สัดส่วน 
นํ้ าหนกั แสง เงา ลกัษณะพื้นผวิ ที่วา่งและสี( มานิต กรินพงศ,์ 2551) 

ดงันั้นพอสรุปโดยสังเขป ความหมายองค์ประกอบของการออกแบบ ว่าการจดัหรือการ
รวมส่ิงต่าง ๆ ที่ประกอบกนัทาํให้เกิดรูปร่างใหม่ ๆ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั นาํมาสร้างสรรคเ์ป็น
ผลงาน 
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2.3.2 องคป์ระกอบภายในรีสอร์ท 
โดยส่วนใหญ่แลว้ภายในโครงการประกอบไปดว้ยส่วนบริการดา้นต่างดงัน้ี แบ่งออกเป็น 

7 ส่วนหลกัๆ ดว้ยกนั  คือ 
            2.3.2.1 บริเวณพื้นที่สาธารณะ (Public Area)      
            2.3.2.2 ส่วนบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม(Food and Beverage Area)    
            2.3.2.3 ส่วนบริการหอ้งพกั(Guest Room Area)     
            2.3.2.4 ส่วนบริการ Spa  และสุขภาพ(Spa and Health Club)   
            2.3.2.5 ส่วนบริการดา้นกีฬา และนนัทนาการ
(Sport  and  Recreational  Facilities)  
            2.3.2.6 ส่วนบริการทัว่ไป(General  Service Area)  
            2.3.2.7 ส่วนซ่อมบาํรุงและเคร่ืองจกัรกล(Maintenance and Mechanic Area 

    ซ่ึงในส่วนที่ 1-3 และ 6-7 นั้น โครงการรีสอร์ททุกทาํเลและทุกรูปแบบตลาดจะไม่คอ่ยมี
ความแตกต่างของโปรแกรมในส่วนน้ีมากนกั   แต่โปรแกรมในส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5  นั้น  ความ
แตกต่างขึ้นอยูก่บัทาํเลที่ตั้ง(Location) Trend ของตลาด และพฤติกรรมนกัทอ่งเที่ยวเป็นสาํคญั 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์(2550) 
 

2.4 แนวคดิในการออกแบบภูมทิศัน์ส าหรับรีสอร์ท 
 การจดัภูมิทศัน์รีสอร์ท เป็นการจดัสวนเพื่อตอ้งการให้พื้นที่นั้นเป็นเหมือนกับ

สถานที่พกัผอ่น มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นการปรับภูมิทศัน์ใหเ้กิดความร่มร่ืนสวยงามตาม
สภาพของภูมิประเทศ สภาพอากาศหรือรูปแบบของสถานที่พกัตากอากาศตามสถานที่ต่างๆ 

      2.4.1 ส่ิงสาํคญัของการจดัภูมิทศัน์รีสอร์ท 
                2.4.1.1 ภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นตวักาํหนดแนวทางของการจดัสวนแนวน้ี 

เพือ่ทาํใหง่้ายต่อการออกแบบและความสมดุลของพื้นที่ เช่น เชิงเขา แม่นํ้ า ลาํธาร ทะเลสาบ 
        2.4.1.2 พรรณไม ้พรรณไมค้ือเป็นส่ิงสาํคญัของการจดัสวนทุกชนิด รวมทั้งสวน

สไตลรี์สอร์ท ที่ตอ้งอาศยัความหลากหลายของชนิดพรรณไม ้
       2.4.1.3 สภาพอากาศ เป็นตวักาํหนดชนิดของพรรณไม ้รวมถึงรูปแบบของหาร

ตกแต่งเพราะการจดัสวนรีสอร์ท จะเนน้เขา้กบับรรยากาศของพื้นที่และสภาพอากาศ 
    2.4.2  ส่วนประกอบของการจดัภูมิทศัน์รีสอร์ท 
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               2.4.2.1 ประตูทางเข้าออก ควรออกแบบเป็นซุ้มประตูรูปทรงต่างๆ บริเวณ
ทางเขา้ออกควรออกแบบจดัสวนปลูกพรรณไมใ้ห้เด่นสะดุดตา เช่น ปาล์มชนิดต่างๆ หมากนวล 
หมากเหลืองเป็นตน้ 

             2.4.2.2 ร้ัว การออกแบบร้ัวนิยมใชร้ั้วไม ้ที่ไม่สูงมากนกั แลว้ปลูกพรรณไมป้ระดบั
ตามแนวร้ัว 

             2.4.2.3 การจดัสวนบริเวณส่ิงปลูกสร้าง ควรเนน้ให้มีความสวยสง่างาม โดดเด่น มี
ทางเขา้ออก ภายในอาคาร มีการจดั สวนหยอ่ม โขดหิน ลาํธาร นํ้ าพุ นํ้ าตก พรรณไมท้ี่ใช ้ตอ้งการ
แสงราํไร หรือพนัธุไ์มใ้นร่ม เช่น จัง๋ วาสนา โมก คลา้ กลว้ยไม ้

             2.4.2.4 มีการจดัสวนทางเทา้ โดยใชหิ้นแผน่ธรรมชาติหรือหินสะกดั วางเช่ือมจาก
จุดต่างๆ 

            2.4.2.5 จดัสร้างแปลงดอกไม ้เพือ่ความโดดเด่นสวยงาม 
            2.4.2.6 มีจุดรวมผลหรือจุดรับประทานอาหาร เช่นการสร้างศาลา หรือเป็นลานจดั

เล้ียง 
            2.4.2.7 สนามหญา้ มีทั้งเป็นแบบเรียบเสมอและการป้ันเนินสูงเพื่อเล่นระดบั มีการ

ตกแต่งดว้ยแผน่หิน หรือกอ้นหินบา้ง 
            2.4.2.8 ควรเลือกใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย ทนทานตรงบริเวณทางเดินภายใน

สวน 
 

2.5 หลกัการวางผงับริเวณ 
 การวางผงับริเวณ เป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์เพื่อการจดัใชส่้วนต่าง ๆ ขงที่ดิน นักวางผงั
เป็นผูก้าํหนดรายละเอียดในการใชท้ี่ดินส่วนต่าง ๆ โดยการเลือกและวิเคราะห์ที่ดินนั้น แลว้ทาํการ
วางรูปผงัที่ใชท้ี่ดิน จดัรูปการสญัจรของยานพาหนะและเสน้ทางการคมนาคม วางแนวความคิดดา้น
ทศันรูป ( Visual form ) และการใชว้สัดุ ทาํการปรับปรุงรูปทรงของที่ดินเดิมดว้ยการออกแบบการ
ปรับระดบั ( Grading ) จดัทาํระบบระบายนํ้ าที่ถูกตอ้งและทา้ยที่สุดนักวางผงับริเวณจะจดัทาํ
รายละเอียดการก่อสร้างบริเวณที่จาํเป็นเพือ่การก่อสร้าง 
 ถึงแม้ว่านักวางผงับริเวณจะเป็นผูก้ ําหนดการใช้ที่ดินรวม ๆ ทั้ งหมดก็ตาม แต่ก็มิได้
หมายความวา่การกาํหนดส่ิงต่าง ๆ เหลา้นั้น จะขี้นอยูก่บันกัวางผงับริเวณทั้งหมด แต่ความจริงแลว้
ขึ้นอยูก่บัเจา้ของโครงการ ซ้ึงนกัวางผงับริเวณจะตอ้งวเิคราะห์และเช่ือมโยงความตอ้งการเหลา้นั้น
ใหส้อดคลอ้งซ้ึงกนัและกนั ให้กลมกลืนกบัลกัษณะของที่ดิน อาคารเดิมและอาคารใหม่ตลอดจน
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กิจกรรมต่าง ๆ ที่อยูใ่กลเ้คียงหรือที่ติดกบับริเวณนั้นและไม่ว่าที่ดินหรือบริเวณนั้นจะมีขนาดใหญ่
หรือเล็กก็ตาม จะตอ้งถือวา่ที่ดินบริเวณนั้นเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด 
 
 
 การวางผงับริเวณเป็นวชิาชีพที่ปฏิบตัิโดยภูมิสถาปนิก สถาปนิก นกัผงัเมืองและวศิวกร 

 
ภาพที่ 2.8 ความสมัพนัธข์องการวางผงับริเวณกบัวชิาชีพสาขาต่าง ๆ 

 
 2.5.1. การสญัจร 
 ในงานวางผงับริเวณ ระบบการสัญจรมีความสําคญัมากในการเช่ือมต่อซ่ึงจะ

ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนัในกิจกรรมและการใชป้ระโยชน์ในบริเวณ โดยเฉพาะระบบ
การสญัจรยานยนตเ์องถือเป็นระบบเบื้องตน้ที่สาํคญัมากอยา่งหน่ึงในการสร้างโครงร่างของผงัการ
ใชท้ี่ดิน ระบบดงักล่าวน้ีเป็นตวัสร้างลาํดบัขั้นของการไหลหรือการเปล่ียนขนาดจากถนนสาํคญั
หรือถนนหลกัมาสู่ถนนยอ่ยภายในบริเวณโครงการ และเป็นตวัเช่ือมระบบการสัญจรนอกบริเวณ
เพื่อนําคนและสินค้าต่าง ๆ มาสู่บริเวณ รูปลักษณะของการสัญจรในตัวบริเวณต้องสามารถ
แกปั้ญหาในเร่ืองการมองในขณะมุ่งเขา้สู่อาคารหรือจุดต่าง ๆ เร่ืองการจอดรถรับส่งคน เร่ืองที่จอด
และเร่ืองบริการโดยเด่นชดัและมีลาํดบัขั้นตอน และจะตอ้งมีความสัมพนัธ์เป็นอยา่งดีกับอาคาร
หรือบริเวณกิจกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจที่มีอยูใ่นบริเวณนั้นดว้ย 

 รูปลกัษณะต่าง ๆ ของการสญัจรยานยนต ์
 ระบบการสัญจรต่าง ๆ มิใช่กระบวนการที่เพียงว่าทาํ ๆ ขึ้นมาเท่านั้น การสัญจร

ต่าง ๆ สามารถแบ่งแยกออกได้หลายประเภท ได้แก่ ระบบตาราง ระบบรัศมี หรือระบบโคง้ยาว 
รวมทั้งระบบที่เกิดจากการผสมผสานระบบต่าง ๆ เหลา้น้ีเขา้ดว้ยกนัตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
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2.5.1.1 ระบบตาตาราง เป็นระบบที่เกิดขึ้ นจากการวางแนวถนนที่
ค่อนขา้งตรงและมีระยะห่าง ๆ เท่า ๆ กนัตดัตั้งฉากซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้มกัใชใ้นพื้นที่ที่
แบนราบ หรือที่มีความลาดสูงตํ่า หือชนัมากและในบางคร้ังก็ก่อให้เกิดความซํ้ าซากในการมองอีก
ดว้ย 

เน่ืองจากระบบตาตารางเป็นระบบที่ง่ายจึงอาจนาํไปใชใ้นการสัญจรที่มีความซํ้ าซ้อนดว้ย 
ถา้จดัระบบการไหลของของยานพาหนะให้ถูกตอ้ง แต่ส่วนใหญ่แลว้การจดัระบบดงักล่าวน้ีมกัจะ
ถูกละเลยเป็นเหตุให้เกิดความสับสนและการจราจรติดขดัขึ้น แต่ถา้ปรับระบบตาตารางให้เขา้กับ
ความสูงตํ่าของพื้นที่ดว้ยการปรับใหโ้คง้หรือใหเ้ล้ียวไปตามลกัษณะพื้นที่ หรือจดัขนาดตาตารางให้
ยดืหยุน่มีขนาดแตกต่างกนัไปตามความจาํเป็น ตลอดจนการจดัลาํดบัขนาดการไหลของการจราจร
ใหถู้กตอ้งแลว้ระบบตาตารางก็สามารถนาํไปใชไ้ดผ้ลดี 

 
ภาพที่ 2.9 ถนนตาตาราง  
 
 2.5.1.2 ระบบรัศมี คือระบบนาํการไหลของการจราจรไปสู่จุดกลางซ่ึงเป็นจุดที่มีกิจกรรม
ประเภทต่าง ๆ รวมตวัอยูห่นาแน่น ส่วนใหญ่จะเป็นเมืองเก่า ๆ ถนนระบบรัศมีจะเกิดปัญหายุง่ยาก
ในการจดับริเวณจุดกลางให้เป็นระเบียบไดย้าก นอกจากน้ีจุดกลางดงักล่าวน้ียงัตายตวัยากต่อการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้น ระบบรัศมีจึงมีความยดืหยุน่นอ้ยกวา่ระบบตาตาราง 
  การเพิ่มวงแหวนลงไปในระบบรัศมีเป็นวิธีแกไ้ขที่จะช่วยให้การจราจรสามารถ
ไหลผ่านนอกจุดศูนยก์ลางไปได ้และถนนที่แยกกระจายจากจุดกลางจะเป็นถนนสาํหรับจ่ายการ
ไหลของยานพาหนะในระดบัทอ้งถ่ินและยานพาหนะที่ออกมาจุดกลางเขา้สู่ถนนวงแหวน วงแหวน
น้ีสามารถขยายออกไปไดห้ลายวงเม่ือเมืองขยายตวั 
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ภาพที่ 2.10 ถนนระบบรัศมี 

2.5.1.3 ระบบทางยาว ระบบการจราจรทางยาว คือการเช่ือมการไหลของ
ยานพาหนะระหว่างจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึงอยา่งตรงไปตรงมา ซ่ึงจะเห็นตวัอยา่งไดช้ดัเจนจากทาง
รถไฟหรือคลองที่ยาว แต่ถา้การเคล่ือนของยวดยานภายในตวัถนนมีปริมาณมากเกินขนาด ก็จะเกิด
การติดขดัการแกไ้ขปัญหาน้ีสามารถกระทาํไดด้ว้ยการใส่วงรอบลงไปขา้งใดขา้งหน่ึงของเส้นทาง 
ซ่ึงจะเป็นการช่วยการไหลของยวดยานไดดี้ขึ้นได ้

 

 
ภาพที่ 2.11 ถนนระบบทางยาว 
 

2.5.1.4 ระบบโคง้ยาว ระบบโคง้ยาวไดเ้ปรียบกว่าระดบัอ่ืนในดา้นความสูงตํ่าของ
ประเทศ เน่ืองจากสามารถวางให้เขา้กบัรูปทรงของแผ่นดินไดม้ากที่สุด ระบบการสัญจรแบบน้ีมี
ความสมัพนัธก์บัการจราจรในระดบัทอ้งถ่ินมากกวา่ระดบัอ่ืน และสามารถปรับแนวถนนให้เขา้กบั
ความสูงตํ่าของพื้นที่ไดอ้ยา่งดี ระบบโคง้ยาวน้ีโดยทัว่ไปแล้วจะมีถนนตดัผ่านน้อยเม่ือเทียบกับ
ระบบตาตาราง ส่วนมากจะใช้ถนนปลายตนัแบบกน้ถุงหรือคุลเดอะแซคซ่ึงจะมีความยาวไม่เกิน 
150 เมตรซ่ึงวิธีน้ีจะช่วยหรือมีแนวโน้มที่จะทาํให้ยวดยานวิ่งช้าลง ถนนระบบโคง้ยาวน้ีมีข้อ
ไดเ้ปรียบที่สาํคญัอีกประการหน่ึงคือทาํให้ถนนมีความน่าสนใจมากกว่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปร
ของทิวทศัน์และการเปล่ียนแปรของความยาวของถนนตลอดจนความสามารถปรับตวัเขา้กนัไดเ้ป็น
อยา่งดีกบัประเทศ ยา่นพกัอาศยัที่มีการออกแบบและวางแผนเป็นอยา่งดีจะเขา้กนัไดก้บัถนนระบบ
น้ีมากกวา่อยา่งอ่ืน 
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ภาพที่ 2.12 ระบบถนนโคง้ยาว 

2.5.2. การจดัรูปการสญัจรยวดยาน 
ในการจัดรูปการสัญจรยวดยานในบริเวณจะตอ้งพิจารณาแบบเผื่อเลือกหลาย ๆ แบบ 

เพื่อให้ได้ทางแก้ปัญหาได้ดีที่สุด ทั้งในแง่ของความคล่องตวัและในแง่ของความกลมกลืนด้าน
สุนทรียภาพนักวางผงัจะตอ้งศึกษาประเภทของคนที่เขา้มาใช้บริเวณว่าเป็นกลุ่มลูกจา้ง คนงาน 
นิสิตนักศึกษา ผูม้าเยีย่มเยอืนหรือเป็นกลุ่มที่มาใชบ้ริการต่าง ๆ จะตอ้งศึกษาว่ากลุ่มคนเหล่าน้ีมี
จาํนวนเท่าไหร่ และที่สําคญัที่สุดจะตอ้งศึกษาว่ากลุ่มคนเหล้าน้ีเดินมาบริเวณอย่างไร เช่น รถ
ประจาํทาง รถส่วนตวัเป็นตน้ 

 

 
ภาพที่ 2.13 ที่จอดรถส่งคนแบบต่าง ๆ  
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ตรงทางเขา้บริเวณไม่ควรให้มีส่ิงใดมาปิดบงัควรเปิดให้โล่งเพื่อให้เห็นบริเวณโดยชดัเจน
ระยะที่สามารถมองเห็นไดท้างเขา้หรือระยะสายตา จะเปล่ียนแปลงไปตามอตัราความเร็วและความ
กวา้งหรือจาํนวนช่องจราจรของถนน 

การจดัแนวถนนตอ้งปรับให้เขา้กบัลกัษณะความลุ่มดอนที่มีอยูเ่ดิมของบริเวณให้ไดม้าก
ที่สุดเท่าที่มากได ้นอกจากน้ีควรใชท้ิวทศัน์และรูปโฉมที่เด่นของบริเวณมาเป็นขอ้คาํนึงในการวาง
แนวถนนดว้ย แทนที่ปล่อยทิ้งไวโ้ดยที่ไม่ไดป้ระโยชน์ ไม่ควรให้สายตาของผูเ้ขา้บริเวณคลาดไป
จากอาคารและควรเนน้มุมมองตรงไปที่ทางเขา้อาคารเป็นสาํคญั 

จากจุดเขา้ถึงและบริเวณกลบัรถควรออกแบบใหส้ามารถปล่อยคนลงทางดา้นซา้ย ซ่ึงจะทาํ
ใหค้นที่ลงจากรถสามสารถเขา้สู่อาคารไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินขา้มถนนบริเวณปล่อยคนลงจากรถควรมี
ขนาดส่วนเขา้กบัอาคารและให้มีความเหมาะสมกบัชนิดของยานพาหนะ บริเวณเล้ียวกลบัรถและ
ปล่อยคนลงควรมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 24 เมตร และควรมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อย
กวา่ 30 เมตร สาํหรับรถโดยสารบริเวณปล่อยคนลงควรมีหลงัคาคลุมเพือ่ช่วยป้องกนัฝน 

ถา้บริเวณเช่ือมต่อระหวา่งถนนกบัอาคาร กาํแพง ทางเดินบนัไดกบัตน้ไมมี้ไม่เพียงพอจะ
ทาํใหเ้กิดปัญหาทางดา้นการมอง ระยะห่างนอ้ยที่สุดระหวา่งบริเวณดาดพื้นแข็งกบัตน้ไมห้รือกลุ่ม
ตน้ไมเ้ดิมจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2.5 เมตร แต่อาจผนัแปรไดข้ึ้นอยูก่บัขนาดตน้ไมแ้ละสภาพของบริเวณ 
ถา้ไมบ้ริเวณระยะห่างไม่เพยีงพอตน้ไมอ้าจตายได ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพบริเวณขึ้นใหม่
มกัทาํใหต้น้ไมโ้ดยเฉพาะตน้ไมข้นาดใหญ่ไม่สามารถปรับตวัเองได ้
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ภาพที่ 2.14 การจดัที่จอดรถ 
 

2.5.3. ที่จอดรถผูม้าเยีย่มละที่จอดรถประเภทอ่ืน 
                         เพื่อตอบสนองความตอ้งการให้เพียงพอจึงควรจดัที่จอดรถให้เช่ือมต่อกบัทางเขา้
อาคารและจะตอ้งใหอ้ยูใ่นบริเวณที่สั้นที่สุด ไม่ควรนาํไปรวมกบัที่กลบัรถหรือบริเวณอ่ืนที่จะทาํให้
มองไม่เห็นอาคาร บริเวณที่จอดรถสาธารณะควรเช่ือมต่อกบัทางเขา้ใหเ้ห็นเด่นชดั 

         ในบริเวณลานจอดรถที่มีขนาดใหญ่ เช่น ลานแอลฟัลตศู์นยก์ารคา้ สามารถทาํให้แลดู
นุ่มนวลไดด้ว้ยการลดระดบัไดต้ ํ่ากวา่สายตาและใชต้น้ไมเ้ขา้ช่วย การประมาณพื้นที่สาํหรับจอดรถ
อาจใช้ 24-30 ตารางเมตร/คนั ในการคาํนวณ ประเทศไทยมีการกาํหนดกฎหมายควบคุมการ
ก่อสร้าง 

         บริเวณบริการ เราอาจจดัวางใหบ้ริเวณบริการเช่ือมต่อกบับริเวณจอดรถได ้แต่ถา้ให้ดี
แลว้ควรจะแยกออกจากกนัเพื่อลดปัญหาการรบกวนซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจากบริเวณบริการตอ้งมี
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เน้ือที่อยา่งเพยีงพอ ดงันั้น เวลาออกแบบจึงตอ้งออกแบบใหเ้พยีงพอ การวางตาํแหน่งบริเวณบริการ
จะตอ้งระมดัระวงัมิใหข้วางทิวทศัน์ที่งดงาม 
            2.5.4. รัศมีวงเล้ียว 

         นักวางผงับริเวณตอ้งเอาใจใส่และให้ความสําคญัเก่ียวกบัรัศมีวงเล้ียวของยานยนต์
ประเภทต่าง ๆ ที่เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการวางผงับริเวณที่กาํลงัวาง รวมทั้งการดูแลจดัที่เล้ียวกับรถ
หรือถอยกลบัรถชนิดต่าง ๆ  

 

 
ภาพที่ 2.15 การวางแนวและกาํหนดรัศมีความโคง้ของถนน ( Spoon’s landscape handbook ) 
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ภาพที่ 2.16 ที่กลบัรถแบบกลบัขา้งถอยหลงัรถชนิดต่าง ๆ ( Spoon’s landscape handbook ) 

 
ภาพที่ 2.17 ที่กลบัรถแบบอ่ืน ๆ  ( Spoon’s landscape handbook ) 
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ภาพที่ 2.18 วงเล้ียวสาํหรับรถสาล่ียาว 15 เมตร ( Spoon’s landscape handbook ) 

 
2.5.5. การจดัรูปแบบสญัจรทางเทา้ 
           รูปของทางสัญจรทางเทา้นับเป็นตัวเช่ืองโยงสําคญัมากอันหน่ึงในการเช่ืองโยง

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริเวณเขา้ดว้ยกนั และอาจเป็นโครงหลกัสาํคญัโดยเฉพาะในงานที่ทางเดิน
เทา้มีความสาํคญั เช่น ตลาด และที่พกัผอ่นหยอ่นใจ โดยพฤติกรรมแลว้คนส่วนใหญ่จะเดินในทาง
ที่ตรงที่สุด ดังนั้น ถ้าทาํทางเทา้ให้สวยงามและมีความน่าสนใจ ทางเทา้นั้นก็มกัจะยาวขึ้นแต่ถ้า
ทาํทางเทา้ที่ออ้มวกวนมากเกินไปคนจะไม่เดินตามทางแต่จะเดินทางลดัซ่ึงก็มกัปรากฏทางเดินใหม่
เกิดขึ้นเองเป็นรอยลึกยาวไปสนามหญา้หรือบริเวณปลูกตน้ไม ้ในที่สุดตอ้งลาดซีเมนตห์รือปูแผ่น
พื้นทางเดิน แต่อยา่งไรก็ดีการศึกษาการเคล่ือนไหลของการเดินอยา่งถูกตอ้งและถ่ีถว้นจะช่วยจดั
ปัญหาดงักล่าวได ้
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ความกวา้งของถนนต่าง ๆ 
ถนนยอ่ย    2.75 – 3.25 ม.  ต่อช่องจราจร 
ถนนสาํคญั    3.00 – 4.25 ม. 
ถนนรองรับ    3.00 – 5.50 ม. 
ที่จอดรถริมถนน    2.50 – 3.00 ม. 
ถนนในบา้นหรือบริเวณส่วนตวั  2.40 – 2.75 ม. 
ถนนบริการ    3.50 – 4.00 ม. 

รัศมีวงเล้ียว 
ถนนยอ่ย    3.75 – 4.50 ม. 
ถนนสาํคญัทีมี่รถบรรทุก   105 – 150 ม. 

 ความกวา้งของทางเทา้หรือลานในระบบการสัญจรทางเทา้ ขึ้นอยู่กับความจุ ขนาดและ
ความสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบการออแบบอ่ืน ๆ แมว้่าขนาดกวา้ง 1.50 เมตร จะถือเป็นความกวา้ง
เฉล่ียที่เหมาะสมโดยทัว่ไปก็ตาม แต่ทางเทา้บางตอนโดยเฉพาะทางส่งคนจากรถหรือจุดทางเขา้ที่มี
คนมากมาย อาจตอ้งกวา้งระหวา่ง 2.40 เมตร ถึง 3.60 เมตร ได ้
 การวางแนวคิดทางเทา้ การจดัทศันียภาพมุ่งเขา้สู่อาคาร ตลอดจนลาํดบัของที่ว่างทั้งสอง
ขา้งทางเดินนบัเป็นปัจจยัที่สาํคญัที่สุดในการออกแบบทางสัญจรทางเทา้ จะตอ้งจดัแนวทางเทา้ให้
เขา้กบัสภาพความสูงตํ่าของพื้นที่จะตอ้งนาํรูปโฉมทางธรรมชาติที่มีอยูเ่ดิมมาใชเ้ป็นตวัประกอบที่
สาํคญัในการแกปั้ญหาทางดา้นสุนทรียภาพใหม้ากที่สุดเท่าที่จะมากได ้การวางแนวทางเดินเทา้โดย
การใชเ้ส้นโคง้มากกว่าเส้นตรงเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจดัทาํทางเทา้ควรคาํนึงถึงระดบัความกวา้งให้
สมัพนัธก์บัจาํนวนคนที่จะมาใชจ้ากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงดว้ย 
 ในการกาํหนดรูปลกัษณะการสญัจรทางเทา้ นอกจากคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าวมาแลว้
จะตอ้งคาํนึงถึง สีและผวิของวสัดุที่จะนาํมาใชใ้ห้กลมกลืนและสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ใน
ผงับริเวณนั้นดว้ย 
 2.5.6  มาตรฐานขนาดสะพาน ทางเทา้ ทางรถจกัรยาน 
            ทางรถจกัรยานกาํลงัมีความสาํคญัมากขึ้นในการวางผงั โดยมีอิทธิพลมาจากแนวคิด
การวางผงัแบบย ัง่ยนืที่มุ่งประหยดัพลงังาน การวางผงัจึงเน้นระบบการสัญจรทางเทา้และจกัรยาน 
ในการวางผงัสมยัใหม่จะมีการแยกทางรถยนตอ์อกจากทางเทา้หลกัโดยเด็ดขาด หากจาํเป็นจะตอ้งมี
การตดักัน จะตอ้งออกแบบบริเวณจุดตดัให้มีความปลอดภยัที่สุด ในกรณีที่ตอ้งจดัทางจกัรยาน
ร่วมกบัทางรถยนตจ์ะตอ้งกาํหนดใหมี้ช่องทางจกัรยานเฉพาะและมีเคร่ืองหมายบอกอยา่งชดัเจน 
 



27 
 

 
ภาพที่ 2.19 แสดงภาพตดัทางสญัจรร่วมที่มีจกัรยานแยกจากทางรถและทางเดินเทา้ 
 

 
ภาพที่ 2.20 การออกแบบยกขอบทางจกัรยาน 

 

 
ภาพที่ 2.21 แสดงขนาดการจดัพื้นที่จอดจกัรยาน 
 

2.5.7 ที่จอดรถ 
           บริเวณที่จอดรถนับเป็นส่วนการใชท้ี่ดินที่สาํคญัที่สุดอยา่งหน่ึง ตวัลานจอดรถอาจ
ทาํใหบ้ริเวณโดยรวมเสียทศันียภาพไดถ้า้การจดัวางตาํแหน่งไม่สัมพนัธ์กบัความสูงตํ่าของการจดั
วางพื้นที่และขนาดความกลมกลืนกบัส่วนอ่ืน ๆ ของบริเวณ ในการจดับริเวณที่จอดรถนักวางผงั
บริเวณจะตอ้งคาํนึงถึงขนาดของยานพาหนะให้มาก ๆ และจะตอ้งจดัขนาดพื้นที่ให้เพียงพอ ซ่ึง
จะต้องดูขนาดความยาวความกวา้งทั้ งหมดของรถ ส่วนยื่นจากล้อทั้ งด้านหน้าและด้านหลัง 
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ตลอดจนรัศมีวงเล้ียวของรถชนิดต่าง ๆ ด้วย นอกจากน้ีนักวางผงับริเวณจะตอ้งจดัที่จอดรถให้
สามารถรับรถขนาดใหญ่ที่สุดที่เขา้มาใชท้ี่จอดรถ 
 ในการจดัที่จอดรถควรพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.5.7.1 ขนาดของที่จอดรถ คิดเป็นตารางเมตรและระยะกวา้งยาวที่ตอ้งการและที่มีอยู ่
2.5.7.2 มุมที่รถจอดควรเป็นเท่าใด 90 , 60 หรือ 45 องศา 
2.5.7.3 ทิศทางการแล่นของรถไปยงัจุดต่าง ๆ ของบริเวณ 
2.5.7.4 ประเภทของที่จอดรถ ผูข้บัจอดเองหรือมีผูน้าํไปจอดให้ 
2.5.7.5 ความกวา้งของช่องจอด 2.40 2.70 2.85 หรือ 3.00 เมตร 
2.5.7.6 ความกวา้งของช่องทางวิง่รถ 
2.5.7.7 รูปลกัษณะการสญัจรภายในบริเวณที่จอดรถ ทั้งของรถเองและขนาดของคน

เดินจุดทางเขา้ออกที่เหมาะสมที่มีการตดักนันอ้ยที่สุด 
2.5.7.8 ความสวยงาม การลดระดับพื้นบริเวณที่จอดรถให้ต ํ่ากว่าระดับสายตา การ

ปลูกตน้ไมบ้งั การใหแ้สงสวา่ง และวสัดุปูหรือลาดพื้น 
2.5.7.9 การระบายนํ้ าในบริเวณที่จอดรถ 
2.5.7.10 ระยะเดินไกลที่สุดจากที่จอดรถไปยงัอาคาร 
2.5.7.11 การแยกที่จอดรถธรรมดาออกจากที่จอดรถบริเวณ 

2.5.8 ประเภทที่จอดรถตามระยะเวลา 
         โดยทัว่ไปผูว้างผงับริเวณจะตอ้งแบ่งที่จอดรถออกเป็นประเภท ดงัน้ี 

2.5.8.1 ที่จอดรถลูกคา้หรือผูท้ี่มาติดต่อ ( Visitors parking ) เป็นที่จอดรถระยะสั้น
เพือ่ทาํธุระ เช่น ธนาคาร ไปรษณีย ์ร้านคา้หรือภตัตาคาร จึงควรจดัไวใ้ห้ใกลอ้าคารให้มาก
ที่สุด และกาํหนดเวลาจอดสั้นตามลกัษณะธุรกรรม 
 2.5.8.2 ที่จอดรถพนักงาน หรือจอดตั้งแต่เชา้จนถึงเวลาเลิกงาน สามารถให้จอด
ไกลไปจากอาคารได ้แต่ควรจดัให้มีร่มเงามีระบบให้ความปลอดภยัและให้มีทางเดินมาสู่
อาคารโดยสะดวก จะกระตุน้ให้พนักงานเต็มใจไปจอดเพื่อสามารถให้มีที่จอดรถใกล้
อาคารสาํหรับอาํนวยความสะดวกแก่ผูท้ี่มาติดต่อมากขึ้น 
 2.5.8.3 ที่จอดรถบริการ ได้แก่รถขนส่งของ รถเก็บขยะ บริเวณที่จอดรถควร
สะดวกในการรับส่ง ควรมีลานหือชานชาลา และบริเวณควรมิดชิด 
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ภาพที่ 2.22 แสดงรูปการแบบการจดัที่จอดรถแบบต่าง ๆ 
 

2.5.8.4 ที่จอดรถสาํหรับคนพิการ ในประเทศพฒันาแลว้จะมีกฎหมายบงัคบัให้มีการจดัที่
จอดสาํหรับคนพกิารมีป้ายบ่งบอกไวช้ดัเจน โดยจดัเน้ือที่จอดในตาํแหน่งที่สะดวกที่สุด ช่องจอดก็
จะกวา้งเป็นพิเศษพียงพอสําหรับใช้เก้าอ้ีเข็นหมุนตวัได้สะดวกและหากมีการเปล่ียนระดับพื้น 
จะตอ้งมีทางลาดไปยงัที่ต่าง ๆ ในบริเวณไดท้ั้งหมด ในต่างประเทศคนที่ไม่พิการที่ฝ่าฝืนมาใช้ที่
จอดรถสาํหรับคนพกิาร จะถือวา่ทาํผดิกฎหมายจะถูกปรับตามอตัราที่ค่อนขา้งสูง คนพิการในกรณี
น้ีอนุโลมใหร้วมถึงผูสู้งอายมุากดว้ยโดยตอ้งขอบตัรพเิศษ 

 

 
ภาพที่ 2.23 แสดงการจดัที่จอดรถคนพกิาร 
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 2.5.9 การปรับระดบั 
          การปรับระดบั คือ การกระทาํที่เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงรูปทรงของแผ่นดินจากเดิม
เพือ่วตัถุประสงคห์น่ึง นบัเป็นงานส่วนที่สาํคญัที่สุดส่วนหน่ึงในการออกแบบและก่อสร้างทางภูมิ
ทศัน์ตลอดจนการวางผงับริเวณ วตัถุประสงคส์าํคญั 3 ประการของการปรับดบัไดแ้ก่ 
                        2.5.9.1 เพื่อสร้างบริเวณที่ราบ เพื่อใช้ในการตั้งหรือวางบางส่ิง เช่น บา้น อาคาร
พาณิชย ์สนามกีฬา ลานจอดรถ เป็นตน้ 
                        2.5.9.2 เพื่อสร้างทางสัญจรให้มีระดับราบเพียงพอแก่การสัญจรโดยสะดวก เช่น 
ถนน ทางเทา้ ทางรถไฟ ทางลาด ทางจกัรยาน เป็นตน้ 
                       2.5.9.3 เพื่อสร้างลกัษณะพิเศษแก้ปัญหาเฉพาะบางอย่าง เช่น การสร้างเนินดินเพื่อ
ซ่อนลานจอดรถหรือบงักองขยะเพื่อการทาํไหล่เนินลาดน้อยพอเพียงเพื่อป้องกนัการกดัเซาะหรือ
พงัทลาย หรือทาํไหล่เนินลาดพอกบัเคร่ืองตดัหญา้ได ้หรือป้องกนัรักษาตน้ไมเ้ด่ียวหรือตน้ไมก้ลุ่ม 
เป็นตน้ 
                       จึงจะตอ้งไตร่ตรองถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการปรับระดับ การปรับระดบัมี
ตั้งแต่การใชจ้อบเสียม และบุง้ก๋ีเพื่อขุดและถมดินบริเวณเล็ก ๆ ไปจนถึงงานวิศวกรรมขนาดใหญ่ 
ซ่ึงจะตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรกลขุดยา้ยดินนับหม่ืนหรือนับแสนลูกบาศก์เมตร เช่น งานสร้างทางหลวง
ตามภูเขาหรือเขื่อนกั้นนํ้ า ตลอดจนงานก่อสร้างสนามกอลฟ์ เป็นตน้ 
                   1) นิยามศพัทเ์ทคนิคที่ใชเ้สมอในงานปรับระดบั 
 อตัราความลาด ( Grade ) ไดแ้ก่ ร้อยละของส่วนยกหรือส่วนลดของระดบัต่อระยะ 100 
เมตร 
 
 สูตร 
 %  ความลาด  =  VD/HD  x  100 
 VD  =  ระยะยก 
 HD  =  ระยะราบ ( Horizontal distant ) 

 
ภาพที่ 2.24 อตัราความลาด 



31 
 

 ความเอียง ( Pitch ) ไดแ้ก่ ความลาดที่ทาํขึ้นบนผิวลาดเพื่อการระบายนํ้ า อาจเป็น % หรือ
เลขเตม็ก็ได ้( ล่าง – ทางเทา้ทั้งสองขา้ง ) 
 

 
ภาพที่ 2.25 ระยะหลงัเต่า  
 
ระยะหลงัเต่า ไดแ้ก่ ระยะของระดบัในส่วนกลางของถนนหรือทางเทา้เพือ่ป้องกนันํ้ าขงั 
 
 

 
ภาพที่ 2.26 ความลาดชนั 
 

ความลาดชนั ( Wash ) ไดแ้ก่ ความลาดที่ทาํขั้นบนัได เพือ่ป้องกนันํ้าขงั ส่วนมากบอกเป็น
เซนติเมตรหรือร้อยละ 
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ภาพที่ 2.27 ความสอบของผวิทาง 
 

ความลาด ( Batter ) ไดแ้ก่ ปริมาณความสอบของผวิทางตั้งฉากเสน้ด่ิง เช่น กาํแพงดิน ใช้
บอกเป็นเซนติเมตรต่อเมตร หรือ % 
 
 

 
ภาพที่ 2.28 ระยะทางตั้งของเนิน 
 ความลาด ( Batter ) ไดแ้ก่ อตัราส่วนของระยะทางนอนต่อระยะทางตั้งของเนิน เช่น 3 : 1 
 ความลาดมากสุด ไดแ้ก่ อตัราส่วนของความลาดมากสุดของเนินที่เหมาะสมตามสภาพของ
วสัดุ 
  หินตนั         ¼  : 1 
  ดินแน่นแขง็       1 ½  : 1 
  หินหลวม ( หินผ ุ)       ½ : 1 
  ดินอ่อน         2 : 1 
  กรวด        1 ½ : 1 
  เนินตดัหญา้       3 : 1 
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                     2) ระดบัจุด ( Spot elevation ) 
                          ระดบัจุด คือ ระดบัความสูงที่แสดงเป็นจุด โดยใชเ้คร่ืองหมาย ‘’X’’ ระดบั 

จุดมีความสาํคญัมากในการใชแ้สดงระดบัในส่วนหรือบริเวณที่มีความลาดชนัน้อยจนไม่อาจแสดง
ไดด้ว้ยเสน้ระดบั ดงันั้น ระดบัจุดจึงใชม้ากในงานออกแบบรายละเอียด โดยปกติจะใชบ้อกโดยการ
เขียนตัวเลขระดับกํากับไว้ ซ้ึงมักจะเป็นเลขทศนิยม เป็นการบอกระดับความสูงในจุดที่ท ํา
เคร่ืองหมาย ‘’X’’ ไวเ้ท่านั้น จุดระดบัที่มีการกาํหนด ไดแ้ก่ ระดบัจุดใชบ้อกจุดสูงสุดของยอดเนิน 
จุดตํ่าสุดของแอ่ง ฐานกาํแพง ระดบัขอบมุมเล้ียวของทางระบายนํ้ า โคนตน้ไมท้ี่จะเก็บรักษาไว ้เป็น
ตน้ 

 
ภาพที่ 2.29 ระดบัจุด 

 
(1)  ตาํแหน่งต่าง ๆ ที่จะตอ้งใชร้ะดบัจุด 

พื้นชั้นล่างของอาคารทุก ๆ มุมของอาคาร แท่นหน้าประตูทางเขา้หรือชานพกัมุมของลาน
จอดรถ เฉลียง หรือผวิดาดแขง็อ่ืน ๆมุมชานพกับนัไดอนับน และฐานบนัไดขั้นสุดทา้ยยอดและฐาน
ของกาํแพง ขอบและการระบายนํ้ ายอดของกอ้นหินและโคนตน้ไมใ้หญ่ฝาบนและปากท่อนํ้ าของ
บ่อพกั บ่อดกันํ้ า รูรับนํ้ า 

(2) อตัราความลาดเอียง ( Gradients ) 
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ตารางที่   2.1อตัราความลาดเอียง ( Gradients ) 
ประเภท มากสุด% นอ้ยสุด% 

1. ถนนต่าง ๆ  
2. ลานจอดรถ 
3. ลานบริการ 
4. ทางเดินสาํคญัเขา้สูอ้าคาร 
5. ชานหรือแท่นหนา้ทางเขา้อาคาร 
6. ทางเดินเทา้สาํคญั 
7. ทางลาด 
8. เฉลียงและบริเวณนัง่เล่น 
9. สนามหญา้สาํหรับพกัผอ่น 
10. ร่องต้ืนระบายนํ้ า 
11. เนินปลูกหญา้ตดัดว้ยเคร่ือง 
12. เนินไม่ตอ้งตดัหญา้ 

8 
5 
5 
4 
2 
8 

10 
2 
3 

10 
ความลาด 3:1 
ความลาด 3:1 

0.5 
0.5 
0.5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
- 
- 

 
3) การกดัเซาะกบัความลาดเอียง 

                            โดยทัว่ไปดินจะถูกนํ้ าซะกร่อนไดเ้ม่ือความเอียงลาดเกินกวา่ 2 % ขึ้นไปแต่ถา้
เป็นดินร่วนซุยเพยีงแค่ 1 % ขึ้นไปก็เกิดการกดัเซาะไดแ้ลว้ ดงันั้น จึงควรป้องกนัโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น 
ปลูกพชืคลุมดิน อาทิเช่น หญา้ หรือพืชคลุมดินบางชนิด หรือคาดดว้ยวสัดุแข็ง เช่น หิน คอนกรีต 
หรือกรุดว้ยตาข่าย เป็นตน้ 

(1) การปรับระดบัเพือ่ทาํพื้นใหร้าบ 
                                    อาคาร ลานจอดรถ สนามกีฬา เหล่าน้ีตอ้งการพื้นที่ที่ค่อนขา้งแบน

ราบ แต่ในขณะเดียวกนับริเวณเหล่าน้ีก็จะตอ้งมีความเอียงลาดพอเพียงและถูกตอ้งเพื่อการระบาย
นํ้ าที่ดี 

การปรับระดบัเพือ่ใหพ้ื้นที่ราบทาํได ้3 วธีิ ไดแ้ก่ 
(1.1)โดยการตดัไหล่เนิน 
(1.2)โดยการถมไหล่เนิน 
(1.3)โดยใชท้ั้งตดัและถมประกอบกนั 

        เพือ่ใหช้ดัเจนในเร่ืองของการตดัและถม จะเห็นว่าการปรับระดบัจะประกอบไปดว้ย
งานหลกั 2 ประเภทดว้ยกนั คือ 



35 
 

1.การขดุยา้ยเรียกวา่ การตดั 
2.การเพิม่จาํนวนดินเรียกวา่ การถม 
ดังนั้น ผงัการปรับระดับจึงเป็นตัวบอกผูรั้บเหมาก่อสร้างให้ทราบว่า ที่ใดบา้งจะต้อง

เคล่ือนยา้ยดินออกไป และที่ใดบา้งที่จะตอ้งถมดินเพิม่เขา้ไป 
(2) กรรมวธีิในการปรับระดบั 

กรรมวธีิในการปรับระดบัหากกล่าวถึงหลกัการขั้นพื้นฐานแลว้ก็ค่อนขา้งง่าย 
(2.1) กาํหนดตาํแหน่งและขนาดของบริเวณที่จะทาํการปรับ

ระดบั 
(2.2) พจิารณาดูวา่จะใชว้ธีิ ตดั ถม หรือตดัและถอน 
(2.3) กาํหนดระดบัสาํเร็จของบริเวณที่จะปรับระดบัใหเ้หมาะสม

กบัวธีิที่ 2 
(2.4) กาํหนดความลาดของเนินกาํแพงดินที่จะเกิดใหม่ 

(3)  การปรับระดบัใหพ้ื้นราบโดยใชว้ธีิตดัไหล่เนิน 
วิธีน้ีจะมีกาํแพงดินลาดลอ้มรอบบริเวณที่ราบอยู ่3 ดา้นขา้งทั้งสองดา้นจะเพิ่มขึ้นไปทาง

ดา้นหลงั ส่วนกาํแพงดา้นหลงัจะสูงที่สุดเป็นการสร้างที่ราบตํ่ากวา่เสน้ระดบัเดิม 
ขั้นแรก กาํหนดบริเวณที่ตอ้งการใหร้าบบนแผนที่เสน้ระดบั 
ขั้นสอง กาํหนดระดบัสาํเร็จของพื้นที่ราบใหม่ ( Fin Gr. ) โดยถือเอาเส้นระดบัเส้นแรกที่

อยูน่อกขอบที่ต ํ่ากว่าแลว้บวกระดบัไป 0.5 ของความสูงของเส้นระดบันั้น ซ่ึงระดบัที่ไดน้ี้จะเป็น
ระดบัใหม่ของบริเวณที่จะทาํใหร้าบ 

  การปรับระดบัให้พื้นราบโดยใชว้ิธีถมไหล่เนิน 
การปรับระดบัให้พื้นราบโดยใชว้ิธีถมไหล่เนิน คือ การตอ้งหาดินมาจากที่อ่ืนมาถมไหล่

เนินหรือเป็นการสร้างที่ราบขึ้นเหนือเส้นระดับเดิม ขั้นแรกกาํหนดบริเวณที่ราบที่ตอ้งการแล้ว
กาํหนดสาํเร็จ ซ่ึงในการกาํหนดระดบัน้ีจะตอ้งกาํหนดโดยคาํนึงถึงว่าเส้นระดบัเส้นแรกจะตอ้งสูง
กวา่เสน้ระดบัพื้นที่กาํหนดโดยหักระดบัออก 0.5 ของความสูงเส้นระดบัเสร็จแลว้จึงกาํหนดความ
ลาดของเนินราบที่เกิดขึ้นมาใหม่ 

   การปรับระดบัใหพ้ื้นราบโดยวธีิตดัและถม 
เป็นการผสมกรรมวิธีการตัดและถมเขา้ด้วยดันตามวิธีปกติในการปรับบริเวณให้ราบ

โดยทัว่ไป ทั้งน้ีเพราะดินที่ถูกขดุออกมาก็จะนาํไปถมเนินขา้งตํ่า เป็นการประหยดัในการปรับระดบั
ในแง่ที่วา่ ไม่ตอ้งขนดินไปทิ้งที่อ่ืนหรือหาดินจากที่อ่ืนมาถม อีกทั้งยงัช่วยประหยดัแรงงานและค่า
ใช่จ่ายดว้ย เร่ิมตน้กรรมวิธีการปรับระดบัคือการกาํหนดบริเวณลงในผงัเส้นระดบักาํหนดระดบัที่
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ราบ โดยถือระดบับริเวณกลางของเส้นระดบัคู่กลางที่วิ่งผ่านที่ราบ ในที่น้ีเส้น 6 และ 7 อยูบ่ริเวณ
กลางที่ราบ ดังนั้น ระดบั 6.5 จึงเป็นระดับสาํเร็จ จากนั้น ก็ทาํการปรับเส้นระดบัตามกรรมวิธีตดั
และถม 

การปรับระดบัเพือ่การสญัจร ( Grading for circulation ) 
หลกัการ คนและยานพาหนะจะเคล่ือนไปได ้2 ทิศทาง คือ ทางนอนและทางด่ิง เราเคล่ือน

ไปทางนอนก็เพราะเราตอ้งการจะไปยงัที่ใดที่หน่ึง และเคล่ือนไปทางด่ิงก็เพราะเราจาํเป็นตอ้งขา้ม
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง คือที่มาของหลักการเบื้องตน้ที่ว่า เส้นทางการสัญจรตอ้งราบให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปไดซ่ึ้งออกจะเกินจริงอยูบ่า้ง เพราะบางคร้ังคนเราก็ตอ้งมีการปีนภูเขาเล่นเพือ่ชมวิว หรือตอ้ง
ขึ้นที่สูง แต่โดยทัว่ไปแลว้ทางสัญจรที่ชนัจะทาํให้เกิดความเหน่ือยลา้ให้แก่ทั้งคนและยานพาหนะ 
ถา้คิดวา่ทางสญัจรเป็นบริเวณราบที่ยาวยดืออกไปเราก็สามารถใชว้ิธีการเดียวกนั ทั้งสามวิธีที่กล่าว
มา คือ วธีิปรับระดบัโดยการตดั ถม และการตดัและถม  

   การปรับระดบัถนนที่เกือบขนานกบัเสน้ระดบัโดยวิธีการตดั 
ขั้นแรก จดัวางตาํแหน่งของถนนตามมาตราส่วนของแผนที่เส้นระดบั ขั้นต่อไปกาํหนด

ระดบัสาํเร็จของถนน จากน้ีก็ลากเสน้ระดบัใหม่โดยลากเส้นระดบัขา้งตํ่าของถนน ขวางตั้งฉากกบั
แนวถนนและโยงไปบรรจบกบัเสน้ระดบัเดิม โดยเร่ิมจากเสน้ระดบัเสน้ล่างสุดขึ้นไป 

 

 
ภาพที ่2.30 การวางแนวถนนบนเนินโดยวธีิเดียว 
 

 วิธีน้ีจะเกิดการตดัอยา่งเดียว แต่ถนนจะมีความลาดชนัไม่สมํ่าเสมอตามลกัษณะ
ของเส้นระดบัเดิม แต่ใชก้นัมากในเนินที่ชนัมาก ๆ ซ่ึงจะตอ้งใชว้ิธีถมเขา้ช่วยเล็กน้อย เพื่อให้ได้
ความลาดที่สมํ่าเสมอ 

   การปรับระดบัถนนที่เกือบขนานกบัเสน้ระดบัโดยวิธีการถม 
วิธีทาํตรงกันข้ามกับวิธีตดั ด้วยการเร่ิมลากเส้นระดับเดิมโดยเร่ิมจากศูนยล์งมา วิธีก็

เช่นเดียวกนั จะไม่ไดพ้ื้นผวิของถนนที่มีความลาดสมํ่าเสมอ เวน้แต่เนินเดิมจะมีความสมํ่าเสมออยู่
แลว้ปกติในสภาพจริงที่เนินชนัจะไม่ “ถม” เพยีงอยา่งเดียวเพราะไม่มัน่คง อยา่งดงัรูป 



37 
 

 
ภาพที่ 2.31 แสดงวิธีปรับระดบัแนวถนนบนเนินโดยวิธีถมอยา่งเดียว  

 
   การปรับระดบัถนนที่เกือบขนานกบัเสน้ระดบัโดยวธีิการตดัและถม 

วธีิน้ีเป็นวิธีที่ใชก้นัปกติโดยเฉพาะในบริเวณที่ไม่ลาดชนัมากเกินไป วิธีทาํก็เป็นการรวม
วธีิทั้งตดัและถมเขา้ดว้ยกนั โดยการเลือกระดบั ณ จุดที่เส้นระดบัตดัผ่านก่ึงกลางถนนโดยปริมาณ 
การทาํถนนใหมี้ความลาดสมํ่าเสมอทาํไดง่้าย โดยการแบ่งระยะห่างของเสน้ระดบัให้ไดร้ะยะเท่า ๆ 
กนั ส่วนอตัราความลาดชนันั้นสามารถกาํหนดไดค้่อนขา้งแน่นอน โดยการวางแนวถนนให้ทาํมุม
มากหรือนอ้ยกวา่เสน้ระดบั 

 
ภาพที ่2.32 แสดงวิธีปรับระดบัแนวถนนบนเนินโดยวิธีตดัและถม 
 

 การปรับระดบัถนนโดยวธีิตั้งฉากกบัเสน้ระดบั 
วธีิน้ีก็ไม่แตกต่างกนักบัเสน้ระดบัอ่ืน ๆ เท่าใดและออกจะดูเขา้ใจง่ายกว่างานที่จะตอ้งทาํก็

คือ การกาํหนดทางเอียงลาดของถนน แลว้จดัแบ่งเส้นระดับใหม่ขวางตั้งฉากกบัถนนให้ไดร้ะยะ
ตามความลาดที่ตอ้งการแลว้เช่ือมเสน้ระดบัใหม่เหล่านั้นกบัเสน้ระดบัเดิม วธีิน้ีเหมาะสมใชก้บัเนิน
ที่มีความลาดพอเหมาะ หรือใกลเ้คียงกบัชนิดของทางสญัจรที่จะสร้างขึ้นเนินที่ชนัเกินไปไม่ควรใช้
วธีิน้ีเพราะจะตอ้งตดัมากเกินไป 



38 
 

 
ภาพที ่2.33 แสดงวิธีปรับระดบัถนนบนเนินโดยวธีิตั้งฉากกบัเสน้ 

 
  ขอ้พจิารณาปัจจยัของบริเวณในงานปรับระดบั 

การเขา้ใจกรรมวธีิทางกลศาสตร์ในการปรับระดบั เป็นเพียงแต่ส่ิงขั้นตน้ในงานปรับระดบั
ขั้นต่อไปในงานปรับระดบัก็คือ ตวัอุปสรรคในงานปรับระดบัและวธีิการออกแบบซ่ึงเก่ียวกบัความ
เหมาะสมในแง่ต่าง ๆ รวมทั้งความสวยงามดว้ย ในขั้นน้ีควรเรียนรู้อุปสรรคก่อน ขอ้อุปสรรคแรกที่
จะตอ้งนาํมาพจิารณารวมกบัการจดัทาํผงัปรับระดบั ดงัน้ี 

  1)  พิจารณาพืชพรรณเดิม ( ไม้ยนืตน้และไมพุ้่ม ) ว่าตน้ไหนกลุ่มไหน
จะตอ้งเก็บรักษาไว ้ตน้ไหนจะตอ้งขดุยา้ยหรือโค่นทิ้ง โดยการประเมินค่าในแง่ของสภาพ ( รูปทรง 
ขนาด ความสมบูรณ์ และโรค ) ประโยชน์ ราคาปลูกทดแทน ผลของตาํแหน่งตน้ไมท้ี่มีผลต่อผงั
ใหม่ โดยปกติแล้วเราจะประเมินถึงค่าปลูกทดแทนซ่ึงแพงมากถ้าจะให้ได้ตน้ไม้ในสภาพเดิม 
ดงันั้น จึงควรเก็บรักษาตน้ไมเ้ดิมไวใ้หน้านที่สุดเท่าที่จะมากได ้

  2)  ระดับสํา เร็จพื้นชั้ นล่างของอาคารเดิม ระดับน้ี เป็นตัวคงที่ที่
เปล่ียนแปลงไม่ได ้ดงันั้น ระดบัใหม่ที่จะทาํขึ้นจะตอ้งเขา้กนัไดก้บัระดบัพื้นดิน และเพือ่ป้องกนันํ้ า
ท่วมอาคารเดิม 

  3) ระดับความสําเร็จของถนนเดิม เช่นเดียวกับระดับพื้นอาคารเดิม 
เปล่ียนแปลงไม่ไดโ้ดยเฉพาะถนนสาธารณะจะเปล่ียนแปลงโดยเอกชนไม่ได ้

  4) รูปทรงเดิมของแผน่ดิน จะเปล่ียนแปลงรูปทรงเดิมของแผ่นดินไดม้าก
นอ้ยเพยีงใดนั้นขึ้นอยูก่บัวจิารณญาณ เช่น รูปทรงเดิมสวยงามเพยีงใดมีคุณค่าที่เก็บรักษาไวห้รือไม่ 
หรือชนัเกินไปที่จะปรับระดบัได ้หรือการเส่ียงต่อการพงัทลาย เป็นตน้ 
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  5) บริเวณที่ดินขา้งเคียง เน่ืองจากในการปรับระดบัอาจจะตอ้งกระทาํไป
จนชิดเขตที่ดิน ดินที่เกิดจากการถมอาจทลายลงไปในบริเวณที่ดินขา้งเคียงที่ต ํ่ากว่า และที่สาํคญั
ที่สุดคือจะตอ้งไม่ปรับใหน้ํ้ าในบริเวณนํ้ าทิ้งลงไปในบริเวณที่ดินของผูอ่ื้น 

  6) สาธารณูปโภคเดิม ทั้งบนดินและใตดิ้นไม่ควรไปแตะตอ้ง เพราะจะทาํ
ใหเ้กิดความเสียหายหรือตอ้งทาํเสียงบประมาณ เป็นการส้ินเปลืองโดยไม่สมควร 

  7) ปัจจยัทางธรณีวทิยา ปัจจยัทางธรณีวิทยาทั้งบนดินและใตดิ้น เช่น หิน
โผล่ นํ้ าใตดิ้น บริเวณที่แฉะ ชนิดของดินที่มีปัญหาในการปรับระดบัเหล่าน้ีควรหลีกเล่ียง เวน้แต่จะ
ไดพ้จิารณาความเป็นไปไดท้างเทคนิคแลว้ 

             8) ระบบระบายนํ้ าเดิม เช่น ทางนํ้ า แอ่งนํ้ า บึง สระ เป็นตน้ ควรปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติเดิมมากที่สุด การปรับระดบัใหม่จะตอ้งให้สอดคลอ้งกบัสภาพธรรมชาติเดิม
ใหม้ากที่สุด 

 

2.6 หลกัการเลอืกใช้พรรณไม้ 
 ศึกษาถึงการเลือกพรรณไมส้าํหรับการจดัสวนให้ถูกตอ้งจะทาํให้การจดั ตกแต่งและดูแล
รักษาสวนง่ายขึ้น สวนจะมีลกัษณะสวยงามเม่ือมีตน้ไมท้ี่เหมาะสมกบัสถานที่นั้น ซ่ึงการเลือกชนิด
ของพรรณไมต่้าง ๆ ตอ้งทราบถึงรายละเอียดทัว่ ๆ ไปดงัน้ี 
 2.6.1 ลกัษณะทางกายภาพ 

2.6.1.1 อุณหภูมิ (Temperature) แบ่งตามความตอ้งการอุณหภูมิได ้3 ประเภท  

   1) พชืที่ชอบอุณหภูมิต ํ่าหรือเยน็ 40-50 องคศ์าฟาเรนไฮต ์หรือ 5-8 องศา
เซลเซียส เช่น ซลัเวยี ไฮเดรนเยยี คาร์เนชนั ดาวเรือง บานช่ืน พทิูเนีย 

   2) พืชที่ชอบอุณหภูมิปานกลาง เป็นพืชเขตอบอุ่น ต้องการอุณหภูมิ 
ประมาณ 50-55 องค์ศาฟาเรนไฮต์ หรือ 10-13 องศาเซลเซียส ได้แก่ พวงแสดตน้ พวงทองต้น 
เล็บมือนาง บานบุรี แสงจนัทร์ ศรีตรัง โยทกา 

   3) พชืที่ชอบอุณหภูมิสูง จดัเป็นพืชเขตร้อน ตอ้งการอุณหภูมิ 62-65 องค์
ศาฟาเรนไฮต์ หรือ 27-30 องศาเซลเซียส ตอ้งการแดดจดัในเวลากลางวนั ไดแ้ก่ หางนกยูงฝร่ัง 
ประดู่ นนทรี รสสุคนธ ์

   2.6.1.2 นํ้ าหรือความช้ืนในดิน (Soil solution) นํ้ าที่อยูใ่นช่องวา่งระหว่างเม็ดดิน มี
ความสาํคญัมากต่อการปลูกพชื เน่ืองจากมีสารละลายของเกลือแร่ ธาตุอาหารของพืช ดงันั้น จึงมกั



40 
 

เรียกนํ้ าในดินวา่สารละลายในดิน ซ่ึงพืชจะดูดเขา้ไปทางรากเพื่อนาํไปใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ภายใน
พชื ถา้ปริมาณนํ้ าลดลงถึงจุดๆหน่ึง จนรากไม่สามารถดูดนํ้ าขึ้นไปไดจ้ะแสดงอาการเหียวเฉาและ
ตายในที่สุด แต่ถา้ปริมาณนํ้ ามีมากเกินไปจะทาํให้ปริมาณช่องว่างในดินสอลงไปดว้ย เน่ืองจากนํ้ า
จะไปแทรกอยูต่ามรูพรุนของดิน รากพชืจะขาดออกซิเจนสาํหรับหายใจ ถา้ปล่อยไวน้านๆ พืชก็จะ
ตายเช่นเดียวกนั 

              2.6.1.3 แสง (Light) พชืตอ้งการใชแ้สงแดดในการสร้างอาหารแบ่งพืชตามความ
ตอ้งการของแสงแดดได ้3 ประเภท 

   1) พืชที่โตได้ดีในสภาพที่แดดจดัและแดดเต็มวนั มักจะเป็นไม้ยืนต้น 
และไมมี้ดอกทัว่ไป ใบเล็กบาง เห่ียวง่ายเม่ือขาดนํ้ า เช่น พวงแสดตน้ กรรณิการ์ ชงโค รําเพย หลิว
ไตห้วนั แสยก ยีโ่ถ  

    2) พืชที่โตไดดี้ในสภาพแดดคร่ึงวนั หรือแดดผ่านกรองประมาณ 50 % 
หรือแดดราํไร หรือแดดเฉพาะช่วงเชา้ มกัมีใบเขียวจดัหนากวา้ง มกัเป็นไมพุ้่มขนาดต่างๆ เช่น ล้ิน
กระบือ วาสนา หมากผูห้มากเมีย ดาดตะกัว่ หนวดปลาหมึก                          

                             3) พืชที่ต้องการแสงน้อยหรือพืชในร่ม เป็นพืชที่ไม่ทนต่อแดดจัด
โดยตรง มักเป็นพืชคลุมดิน พืชอวบนํ้ าบางชนิด มีลาํต้นกับลักษณะคุณภาพของดิน หรือตอ้ง
ปรับปรุงดินให้มีลกัษณะที่ตรงกบัความตอ้งการของพืชแต่ละชนิด ดงันั้นจึงควรมีความรู้เก่ียวกับ
เร่ืองดินพอสมควรทั้งในเร่ืองกายภาพและทางเคมีของดิน     

               2.6.1.4. ดิน (Soil) ตอ้งเลือกพนัธุ์ไมใ้ห้ตรงกบัลกัษณะคุณภาพของดิน หรือตอ้ง
ปรับปรุงดินให้มีลกัษณะที่ตรงกบัความตอ้งการของพืชแต่ละชนิด ดงันั้นจึงควรมีความรู้เก่ียวกับ
เร่ืองดินพอสมควรทั้งในเร่ืองกายภาพและทางเคมีของดิน  

1) ลกัษณะทางกายภาพของดิน เป็นลกัษณะที่สามารถมองเห็นหรือสมัผสั
ได ้ไดแ้ก่ ลกัษณะของเน้ือดิน ความพรุนของดิน สีของดิน เป็นตน้ และลกัษณะทางกายภาพเหล่าน้ี
เราควรรับรู้ไดด้ว้ยความชาํนาญและประสบการณ์   

                            2) เน้ือดิน คือความหยาบ ความละเอียด ความร่วน ความเหนียวของดิน
นั้นเอง เราสามารถบอกไดด้ว้ยการสมัผสั ลกัษณะของดินที่พบมากมี 3 ประเภทใหญ่ คือ 



41 
 

                              3) ดินเหนียว เป็นดินที่มีเน้ือดินเล็กมาก เม่ือมาเกาะกนัดินจะแน่นทึบ 
ระบายนํ้ ายาก สามารถนาํมาป้ันได ้ไม่เหมาะกบัการปลูกพชืนกัโดยเฉพาะการจดัสวน 

      4) ดินร่วน คือดินที่มีเน้ือค่อนขา้งละเอียด นุ่มมือ ยืดหยุ่นพอสมควร 
ระบายนํ้ าไดดี้พอสมควร มีแร่ธาตุอาหารมากกว่าดินทราย เหมาะกบัการปลูกพืช ดินร่วนที่แทจ้ริง
มกัไม่ค่อยพบในธรรมชาติ แต่จะพบพวกที่มีเน้ือดินใกลเ้คียงเสียเป็นส่วนมาก 

     5)  ดินทราย  เป็นดินที่เกาะตวัไม่แน่น  ระบายนํ้ าละอากาศไดดี้มาก  อุม้
นํ้ าไดน้อ้ยพงัทลายง่าย  มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าเพราะความสามารถในการจบัยดึอาหารมีน้อยพืชที่
ขึ้นอยูใ่นบริเวณดินทรายจึงขาดนํ้ าและธาตุอาหารไดง่้าย 

     6) โครงสร้างดิน  การจบัตวัเป็นเม็ดของอนุภาคเด่ียวโดยกลไกธรรมชาติ
เม็ดดินที่ไดอ้าจเรียกวา่ หน่วยโครงสร้าง  ซ่ึงมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกนั  โดยทัว่ไปดินที่มีการ
สร้างตวัมานาน  มีพชืพรรณหนาแน่น  มีกิจกรรมของส่ิงมีชีวติ เช่น พชื สตัว ์และ จุลินทรีย ์มาก ถูก
รบกวนจากการไถพรวนน้อย  มักจะเป็นดินที่มีโครงสร้าง โครงสร้างดินมีหลายประเภทแต่ละ
ประเภทมีผลต่อสมบติัเก่ียวเน่ืองกบันํ้ า  อากาศและการกระจายของรากที่แตกต่างกนั 

                            7) ช่องว่างในดิน จะผนัแปรโดยผกผนักับนํ้ าดิน กล่าวคือ ถ้าในดินมี
ปริมาณของนํ้ ามาก ปริมาณช่องว่างในดินนั้นยอ่มลดลง และเม่ือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า (Soil saturation) 
จะไม่ปรากฏช่องว่างในดินอยู่เลย ช่องว่างในดินจะปรากฏตัวในดินทั้งที่อยู่อนุภาคของดิน 
(antiparticle) และระหวา่งเม็ดดิน (Interaggregate  pore) ช่องว่างในดินทาํหน้าที่กกัเก็บนํ้ าและธาตุ
อาหารต่างๆ ตลอดจนเป็นทางผา่นของนํ้ าและอากาศในดิน ดงันั้นช่องวา่งในดินจึงมีบทบาทในการ
ระบายนํ้ า  การถ่ายเทอากาศในดิน  การยดึนํ้ าและการระบายนํ้ าของดิน 

8) สีดิน ดินมีสีที่แตกต่างกนัหลายสี จาการดูหน้าภาคตดัของดิน  ดินจะมี
สีต่างกันไปในดินแต่ละชั้นอย่างเห็นได้ชดั  โดยปกติดินชั้นบนจะมีสีเขม้กว่าชั้นล่าง  แมใ้นดิน
ประเภทเดียวกนัก็จะถูกแบ่งออกเป็นชนิดยอ่ยๆ  ตามสีของมนัและดินแตกต่างกนัเน่ืองจากสีของ
ดินหินหรือสีของแร่ธาตุที่อยูใ่นดินหิน  เช่น เหล็กจะให้สีแดง  สีนํ้ าตาล หรือสีเหลือง  ส่วนซิลิกา
และหินปูนจะใหสี้จางๆ  หรือสีเทาอ่อนอินทรียวตัถุที่ผสมอยูใ่นดิน  ดินจะมีสีดาํหรือสีเข็มแสดงว่า
มีอินทรียวตัถุผสมอยูม่ากจึงอุดมสมบูรณ์ดว้ยดินสีจาง สีเทาและสีแดงแสดงความเปียกแห้งของดิน
ทาํใหสี้แตกต่างกนั  ดินเปียกสีจะเขม็กวา่  รวมทั้งเวลาดูสีของดิน  ก็ทาํให้เห็นสีของดินแตกต่างกนั
ไปดว้ย  ดงันั้นการตรวจสอบสีของดิน  ในห้องทดสอบดูสีของดิน ในห้องทดลอง จึงใชดิ้นที่แห้ง
และดูเที่ยงวนั ในดินบางแห่งที่ระดบันํ้ าใตดิ้นอยูสู่ง  การระบายนํ้ าของดินนั้นไม่สู้ดี สีของดินชั้น
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ล่างจะเป็นลายสีต่างๆ  เช่น สีเทา สีนํ้ าเงินปนเขียว  ดงันั้นสีของดินใชอ้าจเป็นส่ิงบอกชนิดของแร่
ธาตุที่ปนอยูใ่นดิน  ความอุดมสมบูรณ์ของดินรวมทั้งคุณสมบติัในการระบายนํ้ าของดินดว้ย 

                             9) ลกัษณะของเคมีดิน  ความเป็นกรด-เบส หรือค่าพีเอชของดิน แต่ละ

ชั้นบอกถึงลักษณะดินตน้กาํเนิด สารเคมีที่อยู่ในฝนหรือนํ้ าที่ไหลลงสู่ดิน การจดัการดิน และ

กิจกรรมของส่ิงมีชีวติในดิน (พชื สตัว ์และจุลินทรีย)์ เช่นเดียวกบัพเีอชของนํ้ า พีเอชของดินวดัโดย

ใชค้่าล็อก pH ของดินเป็นตวับ่งช้ีสมบติัทางเคมีของดินและธาตุอาหารในดิน กิจกรรมของสารเคมี

ในดินส่งผลต่อพเีอช พชืแต่ละชนิดก็จะขึ้นไดใ้นดินที่มีพเีอชต่างกนั เกษตรกรจึงมกัจะใส่สารลงไป

ในดินเพือ่เปล่ียนค่าพเีอชใหเ้หมาะกบัชนิดของพชืที่จะปลูกพีเอชของดินยงัมีผลต่อพีเอชของนํ้ าใต้

ดินหรือแหล่งนํ้ าอ่ืนๆ ในบริเวณใกลเ้คียง ดงัเช่น แม่นํ้ า หรือทะเลสาบ ค่าพีเอชของดินมีค่า 1 - 14 

จาํแนกเป็นค่าพสิยัได ้10 ระดบั ดงัน้ี (Soil Survey Division Staff, 1993) 

 

 

ภาพที่ 2.34 แสดงค่าของดิน 

ที่มา : http://globethailand.ipst.ac.th 
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วธีิการตรวจวดั  

การเตรียมตวัอยา่งดินสาํหรับหอ้งปฏิบตัิการ 

1) ใช้ตะแกรงร่อนดินเบอร์ 10 (ช่องตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร) เหนือ
กระดาษ แลว้เทดินตวัอยา่งลงในตะแกรง ใส่ถุงมือยางเพือ่กนัไม่ใหก้รดและเบสจากมือของผูป้ฏิบติั
ไปทาํใหค้่าพเีอชของดิน ผดิไปจากความเป็นจริง 

2) ค่อยๆ เขี่ยเบาๆ ทาํให้ดินผ่านช่องตะแกรงลงไปบนกระดาษ อยา่ดนัจน
ตะแกรงลวดโก่งดว้ยการกดดินแรงเกินไป หยบิเอาหินและส่ิงปะปนอ่ืนๆ ออกจากตะแกรงทิ้งไป 
เก็บรักษาตวัอยา่งดินที่ร่อนแลว้ แต่ละชนิดไวส้าํหรับการวเิคราะห์อ่ืนๆ 

 

ภาพที่ 2.35 แสดงการเตรียมดิน 

ที่มา : http://globethailand.ipst.ac.th 

   3) นาํดินตวัอยา่งที่เอาหินออกแลว้จากกระดาษใตต้ะแกรงร่อนลงใน
ถุงพลาสติกหรือภาชนะที่แหง้และสะอาด ปิดปากภาชนะ และเขียนฉลากไวท้ี่ถุงเช่นเดียวกบัที่เขียน
ไวท้ี่ภาชนะที่ใชเ้ก็บดินภาคสนาม (เลขที่ชั้นดิน ระดบัความลึกชั้นตวัอยา่งดิน วนัที่ ช่ือจุดศึกษา 
ตาํแหน่งจุดศึกษา ฯลฯ) ตวัอยา่งดินน้ีสามารถนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์อ่ืนๆ ในหอ้งปฏิบติัการบน
ฉลาก ใหเ้ขียนช่ือจุดศึกษา เลขที่ตวัอยา่งดิน เลขที่ชั้นดิน ความลึกระดบับนสุดจากผวิดิน ความลึก
ระดบัล่างสุดจากผวิดิน วนัที่ที่เก็บตวัอยา่งดิน 
                  4) เก็บรักษาตวัอยา่งดินน้ีไวใ้นที่ที่ปลอดภยั ในที่แหง้จนกวา่จะนาํไปใช ้

 การตรวจวดัค่าความเป็นกรด-เบสของดิน 
                1) ชัง่ตวัอยา่งดินที่แห้งและร่อนแลว้มา 20 กรัม เทลงในบีกเกอร์ แลว้เติม
นํ้ ากลัน่ 20 หรือ 100 มิลลิลิตร เพือ่ใหไ้ดอ้ตัราส่วนดิน : นํ้ า เท่ากบั 1 : 1 ในกรณีดินร่วนและดิน
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ทราย หรืออตัราส่วน 1 : 5 ในกรณีดินเหนียว (ดินในประเทศไทยส่วนใหญ่ใชอ้ตัราส่วน 1 : 5) 
                2) ใชแ้ท่งแกว้คนดินนานเวลา 30 วนิาที แลว้พกัทิ้งไว ้3 นาที ทาํอยา่งน้ี 5 
คร้ัง 
                3) เม่ือคนดินครบ 5 คร้ังแลว้ ตั้งทิ้งไวจ้นดินในบีกเกอร์ตกตะกอน จะ
เห็นนํ้ าใสๆ อยูบ่ริเวณดา้นบน 
                4) จุ่มกระดาษวดัค่าพเีอช หรือปากกาวดัค่าพเีอชที่ปรับค่ามาตรฐาน ลง
ไปในบริเวณนํ้ าใสๆ อยา่จุ่มลงไปใหโ้ดนดินดา้นล่างรอจนค่าหยดุน่ิง แลว้อ่านค่าพเีอช 
                5) เม่ือวดัค่าพเีอชเสร็จแลว้ ใชน้ํ้ ากลัน่ลา้งปากกาวดัค่าพเีอชบริเวณส่วน
ที่สมัผสักบัดินใหส้ะอาด แลว้ใชก้ระดาษทิชชูซับใหแ้ห้ง 

 

ภาพที่ 2.36 แสดงการวดัค่าดิน 

ที่มา : http://globethailand.ipst.ac.th 

2.6.2 ระยะปลูกระหวา่งตน้หรือทรงพุม่ (Spacing) 

        ขึ้นอยู่กับตาํแหน่งที่ปลูกและขนาดของตน้ไม้ ถ้าอยู่ในเน้ือที่พอไม่เบียดเสียดกัน 
ตน้ไมก้็จะเจริญเติบโตไดเ้ตม็ที่ เหตุที่ตอ้งคาํนึงถึง Spacing เพราะจะไดก้าํหนดตาํแหน่งต่าง ๆ ของ
ตน้ไมไ้ดถู้ก ไม่ใหแ้ออดัเกินไปหลงัจากปลูกเพยีง 1 - 2ปี 

2.6.2.1 การเจริญเติบโต (Rate of Growth) 
ขนาดของตน้ไมแ้ละการเจริญเติบโตจะแสดงให้เห็นชดัถึงลกัษณะของตน้ไมซ่ึ้งเป็นส่ิงที่มีชีวิตที่
เปล่ียนไปเร่ือย ๆ และการเปล่ียนแปลงน้ีขึ้นอยูก่บัที่อยูอ่าศยั ซ่ึงจาํเป็นตอ้งทราบในการเลือก และ
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จดัตน้ไมโ้ดยคิดถึงสภาพตน้ไมเ้หล่าน้ีในระยะ 20 ปีขา้งหนา้ ก็เหมือนกบัการปลูกไมด้อกที่เราคาด
ไวว้า่จะให้ดอกอีกก่ีเดือนขา้งหน้า แต่ไมย้นืตน้และไมพุ้่มนั้นกว่าจะให้ลกัษณะทรงพุ่มที่สมบูรณ์
เต็มที่ก็ใช้เวลานานนับปี ดงันั้นการวางแปลนสําหรับตน้ไม ้จึงจาํตอ้งคิดถึงการเจริญเติบโตของ
ตน้ไม้ดว้ยว่าโตช้า โตเร็ว หรือปานกลาง เพื่อจดัวางให้พอเหมาะ และหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลง
ใหม่ภายหลงั การเลือกตน้ไมท้ี่มีขนาดโตมาก ๆ ควรเลือกปลูกในบริเวณที่สาํคญั ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูก่บั
งบประมาณของเจา้ของโครงการดว้ย 

1) ลกัษณะผวิสมัผสัของทรงพุม่ (Texture of Foliage) 
           การเลือกลกัษณะทรงพุม่ของตน้ไมแ้ต่ละชนิดใหดู้เร่ืองความหยาบ ละเอียดของทรง

พุ่มดว้ย เพื่อที่จะให้ตรงตามจุดประสงคใ์นการออกแบบ เช่นบริเวณริมนํ้ าตอ้งการไม้ที่ผิวสัมผสั
ละเอียดนุ่มนวล ควรเลือกพนัธุ์ไม้ที่มีใบเล็กฝอย หรือยาว เช่น หลิว นนทรี ซ่ึงถือว่าเป็นลกัษณะ
ทรงพุม่ที่ละเอียด บางสถานที่ตอ้งการผวิสมัผสัที่หยาบเพือ่ใหต้ดักบัตวัอาคาร ก็ควรเลือกพนัธุ์ไมท้ี่
มีใบหยาบ ใหญ่ เช่น หูกวาง ทองหลาง เป็นตน้  

2) สี (Color)  
            เร่ืองของสีนบัวา่มีความจาํเป็นในการจดัตกแต่งสวนใหมี้เสน่ห์ และมีชีวิตชีวาได ้
สีของพรรณไมท้ี่นาํมาในการตกแต่งภูมิทศัน์ เช่น สีของใบ และดอก เพราะเป็นส่วนหน่ึงในการ
เลือกพนัธุไ์มต่้าง ๆ ดว้ย และเป็นส่วนสาํคญัที่ไม่ควรมองขา้มในการเลือกพรรณไมทุ้กคร้ังไป การ
เลือกสีของพรรณไมภ้ายในสวนถ้าจะให้สวยงามตามที่ตอ้งการควรเลือกสีเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้
พรรณไม้ที่มีใบหรือดอกนั้น ๆ นอกจากว่าบางจุดที่เราตอ้งการให้เด่นสะดุดตา อาจใช้สีสด ๆ 
ท่ามกลางสีเยน็ ๆ หรือสีเขียวของใบไมไ้ด ้แต่ไม่ควรทาํจุดเด่นมากเกินไปภายในสวน เพราะจะทาํ
ใหแ้ข่งกนัระหวา่งแต่ละจุด สวนก็จะหมดคุณค่า เน่ืองจากมีสีสนัที่ผสมกนัมากเกินไป 

3) การเลือกพรรณไม ้(Plant Selection) 
ในการออกแบบภูมิทศัน์ นกัออกแบบจะตอ้งรู้จกัพนัธุไ์มท้ี่จะนาํมาใชใ้นการออกแบบเป็น

อยา่งดี ซ่ึงในการเลือกใชพ้รรณไมจ้ะตอ้งคาํนึงถึงคุณสมบติัและลกัษณะต่าง ๆ ของพรรณไมด้งัน้ี  

                                  (1) ขนาดความสูง หมายถึง ความสูงที่ตน้ไมท้ี่เจริญเติบโตเต็มที่ตาม
ธรรมชาติ  ภายใตก้ารเล้ียงดูในสถานที่เหมาะสม เพราะในการออกแบบนักออกแบบจะตอ้งทราบ
ถึงความสูงของตน้ไมท้ี่เจริญเติบโตเต็มที่แลว้ เพื่อหาจงัหวะในการจดัให้เกิดความสวย งาม โดยมี
ระดบัความสูงตํ่าของพรรณไมท้ี่แตกต่างกนั   
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                                   (2) ขนาดทรงพุ่ม หมายถึง อาณาเขตที่พุ่มใบแผ่ปกคลุมไปถึง 
ทาํให้ตน้ไมต้อ้งการเน้ือที่ที่เหมาะสมเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามปกติ ขนาดรูปทรงพุ่มนับว่ามี
ความสาํคญัมากเพราะจะทาํใหผู้อ้อกแบบทราบถึงระยะที่ใชใ้นการปลูกตน้ไมแ้ต่ละชนิด   

                                  (3) การเจริญเติบโต หมายถึง ความสามารถในการเจริญเติบโต
ของพชืแต่ละชนิด เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ไมท้ัว่ ๆ ไป และเน่ืองจากการจดัสวนตอ้งอาศยัระยะเวลา
เพือ่ที่จะใหต้น้ไมโ้ตเตม็ที่ ดงันั้นถา้สถานที่บางแห่งจาํตอ้งใชต้น้ไมท้ี่โตพอในช่วงระยะเวลาที่สั้น 
นักออกแบบก็สามารถเลือกใชพ้ืชพรรณที่มีการเจริญเติบโตเร็วมาใช ้หรือในสถานที่บางแห่งที่
ตอ้งการควบคุมความสูงและรูปทรงก็ควรเลือกพรรณไมท้ี่มีการเจริญเติบโตชา้  

4)  ขนาดของพชืพรรณ  

ขนาด คือ การเปรียบเทียบรูปร่างหรือรูปทรงโดยการวดั ขนาดเป็นลกัษณะพิเศษที่สามารถ
มองเห็นได ้ขนาดของพชืเก่ียวขอ้งกบัมาตรส่วน และสัดส่วนในการกาํหนดลงในแบบหรือการจดั
ใหเ้หมาะสมกบัพื้นที่ ขนาดของพชืพรรณสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

      (1)ไมย้นืตน้ (tree) หมายถึง ไมเ้น้ือแขง้มีอายหุลายฤดู มีลาํตน้
เด่ียว  สูงเด่นชดั (ลาํตน้ในทางพชืสวน (Horticulture)  คือช่วงของลาํตน้ที่สูงจากผวิดินจนถึงก่ิงแรก 
และจากก่ิงแรกขึ้นไปทั้งหมดเรียกว่าก่ิงยอด) เป็นไมมี้ขนาดใหญ่ สูง มีทั้งดอกสวยงาม และใบ
สวยงามแบ่งไดด้งัน้ี 

                   ไม้ยนืตน้ขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 4-6 เมตร เช่นลาํดวน ทองอุไร หมากเหลือง
แปรงลา้งขวด บางคร้ังดูจะสบัสนคลา้ยกลืนกบัไมพุ้ม่สูง การปลูกจึงขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคด์ว้ย 

                   ไมย้นืตน้ขนาดกลางมีความสูงประมาณ  10-15 เมตร เช่น รัตนา แคฝร่ัง อินทนิล ชมพู
พนัธุท์ิพย ์ ชงโค  จาํปี  ศรีตรัง  ราชพฤกษ ์

                   ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 15 เมตรขึ้นไป เช่น ประดู่ ทองกวาว จามจุรี 
เสลา  ทองหลางลาย สนฉตัร ไทร กระถินณรงค ์

               (2) ไมพุ้่ม (Shrubs) มีลาํตน้แข็ง มักมีลาํต้นย่อมๆ อยู่ด้วยกัน
หลายๆลาํ แผก่ิ่งกา้นและใบค่อนขา้งแน่น มีขนาดเล็ก  และขนาดกลาง  โดยปกติตํ่ากว่า 3-4 เมตร 
ตดัแต่งทรงพุ่มได ้ ถ้าปลูกในสวนขนาดเล็ก อาจตดัแต่งให้มีลาํตน้เดียว เพื่อให้เหมือนไมย้ืนตน้
ขนาดเล็ก แต่ถา้ปลูกกบัไมย้นืตน้ทัว่ไปในสวนขนาดใหญ่ ก็ใชป้ลูกเป็นกลุ่มๆ  ในหมู่ไมพุ้ม่ดว้ยกนั 
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ปลูกริมร้ัวหรือทาํร้ัว  ปลูกเป็นแนวหรือแปลงตดัแต่งให้เป็นรูปร่างต่างๆ ก็ได ้ไมพุ้่มสามารถแบ่ง
ได ้  ดงัน้ี      

           ไมพุ้ม่เต้ีย มีชบาความสูงประมาณไม่เกิน 1 เมตร เช่น เขม็เชียงใหม่ เข็มแดง เข็มเหลือง ชบา
หนู ชวนชม พดุซอ้นแคระ โป๊ยเซียนแคระ พยบัหมอก 

          ไม้พุ่มกลาง มีความสูงประมาณไม่เกิน 1.50 เมตร – 2.50 เมตร เช่น เข็มเศรษฐี เข็มม่วง 
ประทดัฟิลิปปินส์ โกสน ชบาจีน พทุรา พูช่มพ ูพูเ่รือหงส์ ล้ินกระบือ หูปลาช่อน   

          ไมท้รงพุม่สูง  มีความสูง 3-5 เมตร เช่น ยีโ่ถ ประยงค ์ทรงบาดาล  เทียนหยด คาํเงาะ 

 สนแผง  ยีเ่ข่ง  หลิวทอง  โมก 

                  ( 3) ไมเ้ล้ือย (Vine)  ไมเ้ล้ือยเป็นพืชที่ไม่สามารถทรงตวัไดโ้ดย
เพยีงลาํพงัจึงมกัเล้ือยพนัตนัใหญ่หรือส่ิงพยงุเพือ่เป็นที่ยดึเกาะเพือ่ใหล้าํตน้เจริญอยูไ่ด ้ธรรมชาติให้
คุณสมบตัิออวยัวะพิเศษช่วยในการเล้ือยเกาะและปรับตวัทอดยาวเพื่อรับแสงไม่ตีบตนัหนทาง
เจริญเติบโต จึงทาํให้มีจาํนวนชนิดของไมเ้ล้ือยธรรมชาติมากกว่าประเภทอ่ืน   ประโยชน์ของไม้
เล้ือย  นอกจากดอกและใบสวยงามตามชนิดและ สายพนัธุ์แลว้  เถาหรือลาํตน้ที่ทอกตวัอยา่งอ่อน
ชอ้ย  ยงัช่วยลดความแข็งกระดา้งเม่ือนาํมาปลูกตกแต่งให้เล้ือยห้อย หรือ ยว้ยเป็นพวงตามร้ัวและ
กาํแพงบา้น  นิยมนาํมาปลูกประดบัซุม้และดดัปรับตามรูปทรงที่กาํหนดใหเ้ราไดอ้าศยัใบที่แน่นทึบ
เป็นร่มเงาช่วยพรางแสงอาทิตยร้์อนแรง   ใหล้ดลงบดบงัส่ิงที่ไม่น่ามอง  สร้างเสริมความชุ่มช่ืนให้
สภาพแวดลอ้มแก่พนัธุไ์มป้ระดบับางชนิดในบริเวณโดยรอบช่วยดูดซบัมลพษิอีกทั้งความอ่อนชอ้ย
บางชนิดเป็นที่มาของลวดลายในโลกของงานศิลปะ  ลกัษณะของไม้เล้ือย  ไมเ้ล้ือยนานาพนัธุ์มี
ลกัษณะการเล้ือยและการยดึเกาะที่ต่างหากสงัเกตใหดี้จะพบวา่ มี 3 ลกัษณะคือ 

                  การเล้ือยพนัแบบพาดพิง  เป็นลักษณะการทอกเล้ือยของไม้พุ่มก่ึงเล้ือยที่ตน้แตกก่ิง
กา้นยาว  แลว้เอนไปพาดพงิส่ิงพยงุ  เช่น  โนรา  เฟ่ืองฟ้า  และสายหยดุ 

                  การเล้ือยแบบขดัสาน เม่ือใดที่ไมเ้ล้ือยไม่มีส่ิงพยงุมารองรับ ธรรมชาติก็จะนาํพาลาํตน้ 
ของไมเ้ล้ือยใหเ้ก่ียวพนักนัเองเพือ่พยงุตวัเองขึ้นรับแสงเช่นเล็บมือนาง 

                  การเล้ือยพนัเกาะยดึเก่ียว   โดยอาศยัอวยัวะมากมายให้ยึดเกาะมีหลายลกัษณะดว้ยกัน
ไดแ้ก่ยอดเล้ือยพนัส่ิงพยงุ  เช่น  อญัชนั  สร้อยอินทนิลและพวงแสดใชร้ากพเิศษที่อยูต่ามลาํตน้และ
ขอ้ปลอ้งซ่ึงเป็นรากสน้เล็กๆ  ออกเป็นแผงสามารถเกาะเก่ียวส่ิงพยงุ  เช่นพลูด่าง  นมตาํเรีย  มธุรส  
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และตีนตุก๊แก  มือพนั  คือ รยางคท์ี่เปล่ียนรูปมาจากใบ พบตามซอกใบและปลายหยด  เป็นส้น  เล็ก
ยาวปลายมว้น งอเพือ่เล้ือยพนัส่ิงพยงุ  เช่น  เสาวรส  และ  ม่วงมณีรัตน์  ปุ่ มยดึววิฒันาการมาจากมือ
พนั  หรือรากพเิศษเม่ือตน้ทอดเล้ือยไปตามพื้นผิวที่ค่อนขา้งเรียบทึบ  เช่น  ผนังหรือกาํแพง  ส่วน
ปลายของมือพนัหรือรากพเิศษจะมีปุ่ มยดึเพื่อยดึเถาให้ติดอยูก่บัผนัง  ไดแ้ก่  เถา  องุ่น  ตะขอเก่ียว
ส่ิงพยงุมีวิวฒันาการมาจากกา้นช่อดอก  ลกัษณะปลายแหลมคม   ปลายโคง้งอ   เกาะเก่ียวกบัส่ิง
พยงุหรือพนัตวัเอง  เช่นกุหลาบเล้ือย  และ  คดัเคา้  ปลายใบจะเปล่ียนเป็นมือจบั  ปลายใบจะยดึเป็น
เส้นยาว  ม้วนงอเพื่อยึดส่ิงพยุง  เช่นดอกดึง  หม้อขา้ว  หม้อแกงลิง  และหวายลิงก้านใบ  โดย
ธรรมชาติให้กา้นใบที่ยาวแลว้บิดโคง้งอเพื่อเกาะส่ิงพยงุเพื่อเกาะส่ิงพยงุหรือเก่ียวพนัตวัเอง  เช่น  
พวงแกว้กุดนั  พวงแกว้มณี  และมะเขือเครือ เป็นตน้ 

                                          (4) ไมค้ลุมดิน  (Ground  cover)  เป็น  พรรณไมท้ี่อยูริ่มนอกสุด
ของแปลง  ความสูงน้อยกว่า 30 เซนติเมตร  ปลูกเพื่อเช่ือมระดับของไม้พุ่มกับหญ้า หรือพื้น
ดา้นหนา้และเนน้แนวของแปลงให้ชดัเจน  สร้างความเป็นระเบียบให้กบัแปลง  ให้พื้นที่สวนมาก
ขึ้น  สาํหรับไมพุ้ม่บางชนิดโคนตน้จะทิ้งใบ  ทาํให้โคนตน้ดูโล่ง  ไม่สวยงาม    การนาํไมค้ลุมดิน
มาปลูกจะช่วยแกปั้ญหาส่วนน้ีได ้  ในกรณีที่ไมพุ้่ม  ภายในแปลงมีความสูงมาก  ไมค้ลุมดินควรมี
ความสูงมากใหเ้หมาะสมกบัไมพุ้ม่  ซ่ึงไมพุ้่มบางชนิดอาจตดัให้สั้น  เล้ียงเป็นไมค้ลุมดินได ้ และ
ในทางกลบักนั  ไมค้ลุมดินบางชนิดอาจเล้ียงแบบปล่อยใหสู้งเป็นไมพุ้ม่ไดเ้ช่นเดียวกนั 

          ตวัอยา่งไมค้ลุมดิน  กาบหอยแครง  กา้มปูหลุด  เงินไหลมา  ดาดตะกัว่  ดาดทบัทิม  ปีกแมลง
สาป  เปปเปอโรเมีย  ผเีส้ือราตรี  พรมกาํมะหยี ่ พลูด่าง(พลูทอง)  เฟิร์นเกล็ดหอย  เฟิร์นเงิน  เฟิร์น
บอสตนั  เฟิร์นใบมะขาม  ระฆังทอง  เศรษฐีเรือนนอก  เศรษฐีก้านทอง  หนวดปลาดุกแคระ 
กระดุมทองเล้ือย    กาํมะหยี ่  เกล็ดแกว้   คุณนายต่ืนสาย  ซุม้กระต่ายเขียว  เป็นตน้   

สรุปการเลือกใช้พืชพรรณในการจดัภูมิทัศน์ภายในบ้านพกัอาศยั พรรณไม้ที่นํามาใช้
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน และไมเ้ล้ือย ซ่ึงแต่ละประเภท
สามารถนาํมาใชป้ระดบัตกแต่งไดเ้หมือนกนั ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการและลกัษณะของพรรณไมแ้ต่
ละชนิด ส่ิงสาํคญัที่ควรคาํนึงถึงในการเลือกใชพ้รรณไม ้ก็คือตอ้งไม่มีโรค ทนต่อสภาพแวดลอ้ม 
ไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชห้รือสมาชิกในครอบครัว และดูแลรักษาง่าย  
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2.7 กรณศึีกษา 
ตารางที่ 2.2 โรงแรมลาํปางริเวอร์ลอดจ ์( Lampang River Lodge ) 

LOCATION IMAGE CONCEPT 
แสดงบริเวณ
ดา้นหนา้โรงแรม 

 

การนาํอิฐมาก่อเป็นป้าย
หนา้โรงแรมแสดงถึงความ
เป็นวฒันธรรมพื้นบา้น
ลา้นนา ซ่ึงดูเป็นธรรมชาติ 

แสดงบริเวณ
ทางเดินภายใน
โรงแรม 

 

การทาํซุม้ใหเ้ป็นที่โล่ง
และใชเ้ป็นท่อนไม้
ธรรมชาติ ทาํใหม้องเห็น
ความเป็นธรรมชาติภายใน
โรงแรมไดอ้ยา่งดีมาก 
ระหวา่งการสญัจรก็จะ
รู้สึกถึงอากาศบริสุทธ์ิ 

แสดงการตกแต่ง
ดว้ยประติมากรรม
และ
เคร่ืองป้ันดินเผา 

 

การนาํประติมากรรมและ
งานเคร่ืองป้ันดินเผามา
ผสมผสานกบัสวนที่เป็น
ธรรมชาติทาํใหดู้เป็น
ลา้นนาและสวยงามยิง่ขึ้น 

 
ที่มา :  http://www.riverlodge.co.th 
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ตารางที่ 2.3 สายธารไอยรา รีสอร์ท ( รีสอร์ทเพือ่สุขภาพ ) 
LOCATION IMAGE CONCEPT 

แสดงส่ิงแวดลอ้ม
ภายในรีสอร์ท 

 

 

ส่ิงแวดลอ้มที่เตม็ไป
ดว้ยภูเขา แม่นํ้ า  
ผสมผสานธรรมชาติกบั
แนวความคิดไดอ้ยา่งลง
ตวั เป็นรีสอร์ทที่ตกแต่ง
และสร้างสรรคจ์ากภูมิ
ทศัน์ ของธรรมชาติ
อยา่งแทจ้ริง 

 
การจดัภูมิทศัน์บริเวณ
ทางเดิน 

 

 

 
ผสมผสานธรรมชาติกลั
แนวความคิดในการใช้
พื้นที่วา่งให้เกิด
ประโยชน์ใหมี้ความ
กลมกลืน  

 
ที่มา : http://www.agoda.com 

 
 
 

 

http://www.agoda.com/th-th/


51 
 

ตาครางที่ 2.4 บา้นสวนกาแฟ จงัหวดัเชียงใหม่ 
LOCATION IMAGE CONCEPT 

แสดงการจดัพื้นที่
ถ่ายรูป 

 

การจดัร้านกาแฟตอ้งมี
จุดเด่นเพือ่เกิดความสะดุด
ตาแก่ผูท้ี่สญัจรผา่นไปมา 
และเป็นจุดที่ผูใ้ชบ้ริการ
มกัจะชอบถ่ายรูปเก็บไว้
เป็นที่ระลึก 

 
การสร้างบรรยากาศ
ที่ดีใหก้บั
ผูใ้ชบ้ริการ 

 

 

 

 
ส่วนใหญ่แลว้ร้านกาแฟ
มกัจะเป็นจุดที่
นกัท่องเที่ยวใชบ้ริการ
มากกวา่ลูกคา้ประจาํดงันั้น
ส่ิงที่จะทาํใหมี้ผูม้าใช้
บริการประทบัใจคือ
บรรยากาศภายในร้านและ
การจดัภูมิทศัน์บริเวณที่
ดูป็นธรรมชาติที่สุด 

 
ที่มา : https://www.bansuancafe.com 



บทที่ 3 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
โครงการการปรับปรุงโครงสร้างทางภูมิทศัน์  ห้าเชียงรีสอร์ท เป็นโครงการธุรกิจเอกชน 

ด าเนินการโดยบริษทัห้าเชียงรีสอร์ท จ ากดั พื้นที่โครงการตั้งอยูบ่ริเวณริมทางหลวงหมายเลข 118 
(เชียงใหม่-เชียงราย) หลักกิโลเมตรที่ 23 บา้นโป่งดิน ต าบลโป่งดิน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 163 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ในการปรับปรุงและออกแบบภูมิทศัน์ทั้งหมด 3 
ไร่ 2 งาน 238 ตารางวา กิจกรรมเดิมในพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ท  าการเกษตร ท านาขา้ว สวนล าไย และ
สวนมะม่วง นอกจากน้ีพื้นที่ยงัมีล าน ้ าแม่ลายไหลพาดผ่านจากทางดา้นทิศใตไ้หลออกจากพื้นที่
ทางดา้นทิศเหนือ 

 
 
 

 
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภาพที่ 3.1 แสดงแผนที่จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3.1 ข้อมูลระดบัมหาภาค 
 3.1.1 ลกัษณะภูมิประเทศ 

ชนิดของภูมิลกัษณ์หลกัและความส าคญัของแต่ละชนิด 
3.1.1.1 UNIFORM SLOPE  ภูมิลกัษณ์แบบความลาดชนัสม ่าเสมอพบบริเวณพื้นที่ 

โครงการด้านทิศเหนือ และตะวนัตกของพื้นที่โครงการ ซ่ึงเส้นชั้นความสูงที่มีระยะห่างเท่ากัน
ตลอด ภูมิลกัษณ์แบบน้ีเป็นผลดีต่อการระบายน ้ าออกจากพื้นที่ไดเ้ป็นอยา่งมาก 

           3.1.1.2 CONVEX SLOPE  ภูมิลกัษณ์แบบความลาดชนันูน จะพบบางส่วนขอพื้นที่ 
ทางดา้นทิศตะวนัออกเสน้ชั้นความสูงมีระยะชิดดา้นล่างของความลาดชนัและมีระยะห่างที่ดา้นลา้ง
พื้นที่ส่วนน้ีตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการพงัทลายของดิน 
                         3.1.1.3 CONCAVE SLOPE  ภูมิลกัษณ์แบบความลาดชนัเวา้จะพบบางส่วนของ
พื้นที่ทางดา้นทิศตะวนัออก เส้นชั้นความสูงมีระยะชิดดา้นบนของความลาดชนัและมีระยะห่างที่
ดา้นล่างพื้นที่ส่วนน้ียงัคงตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการพงัทลายของดินเช่นเดียวกบั CONVEX SLOPE 
                        3.1.1.4 FLOOD PLAIN  ภูมิลักษณ์แบบที่ราบน ้ าท่วมถึง จะพบเป็นส่วนใหญ่ 
บริเวณพื้นที่ทางดา้นทิศใตพ้ื้นที่ส่วนน้ีจะอยูส่องฟากของล าน ้ าแม่ลาย จะมีน ้ าท่วมขงัในช่วงฤดูฝน 
จึงเป็นสาเหตุใหพ้ื้นที่ส่วนน้ีใชท้  าการเกษตรที่ตอ้งการน ้ ามาก เช่น การท านาขา้ว เป็นตน้ 
 3.1.2 ลกัษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศเป็นตวัการที่มีอิทธิพลในการก าหนด ลกัษณะของพชืพรรณและ 
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของพื้นที่ ตามที่ไดก้ล่าวแลว้ว่า “ห้าเชียงรีสอร์ท” ตั้งอยูใ่นพื้นที่ของ
อ าเภอดอยสะเก็ดซ่ึงอยูใ่นเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศ ซ่ึงลกัษณะภูมิอากาศ โดยการจ าแนก
ตามแบบของคอปเพน็ (Koppen Classification) นั้น จงัหวดัเชียงใหม่ไดจ้ดัอยูใ่นลกัษณะภูมิอากาศ
แบบฝนตกชุกสลบัแหง้แลง้อยูใ่นเขตร้อนมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพภูมิประเทศแบบภูเขา ท า
ใหมี้ปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพทัธ์แตกต่างกนัไปตามต าแหน่งและความสูงต ่าของ
พื้นที่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี คือ 

การวางแนวไม้ยืนตน้  ไม้พุ่ม  ตลอดส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  ในโครงการ  ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น
ตวัก าหนดขอบข่ายของโครงการสร้าง  น าเสนอออกมาในรูปของการออกแบบโครงสร้าง  ซ่ึงการ
เขียนแบบโครงสร้างน้ี  จะตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  า  ในการก าหนดขอบข่ายของงาน  การก าหนด
ของวสัดุ  ชนิด  จ  านวนที่ใช้  และตรงมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้างที่ผูรั้บเหมา  ช่างก่อสร้าง  
และตวัเจา้ของงานสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจน 
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โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์  ห้าเชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพที3่.2 แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 
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ตารางที่  3.1  แสดงอุณหภูมิ และความช้ืนสมัพทัธข์องจงัหวดัเชียงใหม่  พ.ศ. 2550-2552 

ที่มา : ฝ่ายแผนที่และขอ้มูลกรมอุตุนิยมวทิยา  จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.1.2.1  อุณหภูมิ 
ลกัษณะของอุณหภูมิในช่วงปี พ.ศ.2550-2552 โดยเฉล่ียแลว้จะมีระดบัดงัน้ี 

1) ระดบัอุณหภูมิต  ่าสุดโดยเฉล่ียประมาณ  15.16  องศาเซลเซียส 
2) ระดบัอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉล่ียประมาณ  35.60  องศาเซลเซียส 
3) ระดบัอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีประมาณ  26.25  องศาเซลเซียส 

3.1.2.2  ความช้ืนสมัพทัธ์ 
ลกัษณะความช้ืนสมัพทัธใ์นช่วงปี พ.ศ. 2550-2552 โดยเฉล่ียแลว้มีระดบัความช้ืน

สมัพทัธด์งัน้ี 
1) ความช้ืนสมัพทัธเ์ฉล่ียทั้งปี ประมาณร้อยละ 76.27 
2) ความช้ืนสมัพทัธสู์งสุดในเดือนกนัยายน ประมาณร้อยละ 95.32 
3) ความช้ืนสมัพทัธต์  ่าสุดในเดือนกุมภาพนัธ ์ประมาณร้อยละ 27.30 

 
 
 

เดือน อุณหภูมิ ( ◦c ) ความช้ืนสมัพทัธ ์( % ) 
เฉล่ียสูงสุด เฉล่ียต ่าสุด เฉล่ียรวม เฉล่ียสูงสุด เฉล่ียต ่าสุด เฉล่ียรวม 

มกราคม 
กุมภาพนัธ ์
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กนัยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธนัวาคม 

30.58 
32.69 
34.54 
35.60 
33.45 
32.74 
31.70 
31.62 
31.28 
31.48 
30.19 
29.21 

15.16 
16.25 
19.39 
22.85 
23.63 
24.10 
23.90 
23.76 
18.54 
22.31 
18.83 
16.73 

22.87 
24.47 
26.70 
29.22 
28.54 
28.42 
27.80 
27.69 
24.91 
26.90 
24.51 
22.97 

91.00 
80.80 
78.00 
80.30 
90.00 
90.40 
90.70 
95.30 
95.32 
94.80 
94.20 
91.20 

35.30 
27.30 
30.90 
28.50 
53.00 
57.40 
62.22 
62.60 
63.00 
58.40 
48.80 
43.10 

63.15 
54.45 
54.45 
54.40 
71.50 
73.90 
76.46 
78.95 
79.16 
76.60 
71.50 
67.15 

เฉล่ีย/ปี 32.09 20.45 26.25 89.40 47.50 76.27 
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ตารางที่  3.2  แสดงปริมาณน ้ าฝน  ลม  ความยาวนานของแสงและปริมาณน ้ าระเหยปี  2550 – 2552 
เดือน ปริมาณน ้ าฝน ลม ความยาวนาน

ของแสงแดด 
(เดือน/วนั) 

ปริมาณน ้ าฝน
ระเหยเฉล่ีย 
(มิลลิเมตร) 

ปริมาณ
เฉล่ีย 

(มิลลิเมตร) 

จ านวนวนัที่
ฝนตก 

ความเร็ว
เฉล่ีย 

ทิศทาง 

มกราคม 
กุมภาพนัธ ์
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กนัยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธนัวาคม 

9.26 
24.76 
28.46 
51.68 
187.54 
199.12 
130.92 
208.30 
138.08 
131.84 
19.60 
4.84 

0.80 
0.80 
3.60 
6.80 
14.20 
12.60 
18.80 
21.60 
18.20 
13.20 
4.00 
1.80 

1.25 
3.10 
2.77 
6.60 
5.67 

10.37 
5.82 
5.65 
4.57 
4.62 
2.87 
3.37 

S 
S 
S 

SW 
S 

SW 
SW 
SW 
SW 
N 
N 
N 

232.64 
269.40 
255.18 
243.46 
200.56 
143.42 
108.08 
123.50 
148.74 
189.52 
255.40 
236.16 

110.91 
126.24 
159.25 
175.80 
166.26 
144.14 
122.37 
129.57 
146.53 
127.43 
111.15 
105.70 

เฉล่ีย/ปี 87.80 8.70 4.72 - 198.80 135.44 
ที่มา : ฝ่ายแผนที่และขอ้มูลกรมอุตุนิยมวทิยา  จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.1.2.3  ปริมาณน ้ าฝน 
จ านวนน ้ าฝนในช่วงปี พ.ศ. 2550-2552 โดยเฉล่ียแลว้มีระดบัดงัน้ี 

1) ฝนตกเฉล่ียทั้งปีประมาณ  87.80 มิลลิเมตร/ปี 
2) ฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม เฉล่ียประมาณ 208.30 มิลลิเมตร/

เดือน 
3) ฝนตกนอ้ยที่สุดในเดือนธนัวาคม เฉล่ียประมาณ 4.84 มิลลิเมตร/เดือน 

3.1.2.4 ความเร็วลม 
ลมในช่วงปี พ.ศ. 2550-2552 โดยเฉล่ียแลว้มีระดบัดงัน้ี 

1) ความเร็วลมทั้งปีประมาณ 4.72  กิโลเมตร/ชัว่โมง 
2) เดือนที่มีลมแรงที่สุดคือ เดือนมิถุนายน ประมาณ 3.9 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
3) เดือนที่ลมวดัได้ต  ่าสุดคือ เดือนมกราคม ประมาณ 1.25 กิโลเมตร/

ชัว่โมงในทิศใต ้
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3.1.2.5 แสงแดด 
แสงแดดในช่วงปี พ.ศ. 2550-2552 มีปริมาณเฉล่ียดงัน้ี 

1) แสงแดดมากที่สุดในเดือนกุมภาพนัธ ์เฉล่ียประมาณ 9.6 ชัว่โมง/วนั 
2) แสงแดดนอ้ยที่สุดในเดือนกรกฎาคม เฉล่ียประมาณ 3.48 ชัว่โมง/วนั 

จ านวนเมฆตลอดทั้งปีมีจ  านวนเมฆเฉล่ียประมาณ 5 ส่วนของจ านวนเมฆในทอ้งฟ้า 8 ส่วนในฤดู
หนาวจะมีเมฆประมาณ 3-4 ส่วน ฤดูร้อนมีเมฆประมาณ 3 ส่วน และฤดูฝน ซ่ึงมีอากาศชุ่มช้ืนทอ้ง
ปามีเมฆมากประมาณ 6-7 ส่วนสภาพอากาศโดยทัว่ไปแลว้ของพื้นที่จะไม่ค่อยมีความแตกต่างจาก
สภาพภูมิอากาศโดยรวมของจงัหวดัเชียงใหม่มากนกัเน่ืองจากอยูใ่นระดบัความสูงที่ไม่แตกต่างกนั 
ตวัเมืองเชียงใหม่อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 300 เมตรตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูง  299  ถึง  300  
เมตร  จากระดบัน ้ าทะเล  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและเชิงเขา  

ดงันั้นสภาพทางกายภาพและภูมิอากาศนั้นมีความใกลเ้คียงกบัพื้นที่โครงการ 
 

3.2 ลกัษณะโครงสร้างดนิภายในโครงการ 
ดินที่พบในพื้นที่โครงการหา้เชียงรีสอร์ทน้ี พบดินอยู ่2 ชุดดิน คือ 
3.2.1 ดินชุดที่หน่ึง (ALUVIAL COMPLEX)  เป็นดินตะกอนจากการพฒันาของน ้ าซ่ึงทบั

ถมอยู ่ไม่มีโครงสร้างของดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี หนา้ดินลึกมาก จะไม่พบชั้นหินในช่วง 1-2 
เมตร นบัจากผวิดินลงไป ดินบริเวณน้ีจะถูกน ้ าขงัตลอดปีหรือจะถูกน ้ าท่วมขงับางฤดูเท่านั้น ดินชุด
ที่หน่ึงน้ีพบบริเวณพื้นที่ราบทางดา้นทิศใตข้องพื้นที่โครงการ จากขอ้มูลดงักล่าวพื้นที่ส่วนที่มีดิน
ชุดน้ีอยูจ่ะท าการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ที่มีน ้ าหนักมากยอ่มท าการก่อสร้างไม่ได ้เน่ืองจากไม่
สามารถถา้หากจะก่อสร้างตอ้งลงทุนก่อสร้างฐานรากดว้ยการลงทุนค่อนขา้งมากฉะนั้นพื้นที่ส่วนน้ี
ควรจะท าการก่อสร้างที่มีน ้ าหนักไม่มากนัก หรือใชท้  าการเพาะปลูกพืชที่สามารถขึ้นไดใ้นสภาพ
ดินแบบไม่มีโครงสร้างน้ีได้ เช่น ขา้ว กลว้ย เป็นตน้ โดยการจดัการพื้นที่ส่วนน้ีตอ้งวางแผนการ
ป้องกนัน ้ าท่วมในพื้นที่บางช่วงฤดูกาลดว้ย 
  3.2.2 ดินชุดที่ 46 (ดินล้ี, LI)  เป็นดินที่พบตั้งแต่ความลาดชนั 5-10% ของพื้นที่โครงการ 
ดินชุดน้ีมีหน้าดินลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร เน้ือดินประเภท Loam จนถึง Clay Loam  ดินมีสี
น ้ าตาลตามโครงสร้างของดินเป็นแบบ Moderat Fine Subangular Blocky มีคุณสมบติัระบายน ้ าดี 
ดินชั้นล่างจะพบกรวด และชั้นหินจะอยูลึ่กลงไป ดินชุดน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้ง  ประกอบ
ไปดว้ย Organic Matter ปานกลางถึงมาก, Phosphorus และ Nitrogen, มีปานกลางและมี Potassium 
สูงมาก ดินชุดน้ีมีโอกาสเป็นเบสไดต้  ่า ปกติ PH ของดินชุดน้ีจะมี PH ประมาณ 5.5-6.5 ในดินชั้น
บน และ PH  5.0-6.0 ในดินชั้นล่างในพื้นที่โครงการจะพบดินชุดน้ีบริเวณพื้นที่มีความลาดชนัตั้งแต่ 
3-9% จากคุณสมบติัดงักล่าวของดินล้ี ท  าให้ทราบว่า การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่สามารถท าได้
โดยง่าย เน่ืองจากดินชั้นล่าง มีชั้นกรวดและชั้นหินรองรับน ้ าหนักของอาคารไดเ้ป็นอยา่งดี และถา้
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หากจะท าการเพาะปลูกพชืจ าพวกไมพุ้ม่และไมค้ลุมดินสามารถกระท าไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากดินชั้น
บนลึกและมีความอุดมสมบรูณ์เพยีงพอ หรือแมแ้ต่จะปลูกไมย้นืตน้ก็สามารถปลูกไดดี้เน่ืองจากราก
ของไมย้นืตน้สามารถชอนไชไปตามช่องวา่งระหวา่งอนุภาคของเม็ดกรวดได ้
 

3.3 องค์ประกอบโครงการและความสัมพนัธ์ 
จากการส ารวจพื้นที่พบวา่มุมมองและทศันียภาพของพื้นที่โครงการ เม่ือมองออกไปบริเวณ

รอบพื้นที่จะมีทศันียภาพที่แตกต่างกนั กล่าวคือ 
 3.3.1 มุมมองทางดา้นทิศเหนือจะเห็นถนนจงัหวดัหมายเลข 118 (เชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด)         
มีการจราจรไม่หนาแน่นมากนัก บา้นเรือนและร้านอาหารไดรั้บฝุ่ นละอองและเสียงจากยวดยาน
พาหนะด้วยพอสมควร แต่เม่ือมองถนนจะพบสวนผลไม้และสภาพเทือกเขาที่ยงัคงมีสภาพป่า
ธรรมชาติอยู่ และในช่วงกลางคืนจะได้รับอิทธิพบแสงจากไฟรถยนต์ที่สาดส่องเขา้มาในพื้นที่ 
เน่ืองจากเป็นถนนสายหลกั จ าเป็นตอ้งมีการจดัการพรางแสงไฟ, เสียงและฝุ่ นละอองน้ีดว้ย มุมมอง
ดา้นน้ีควรจะปิดบงับา้งเล็กนอ้ยแต่ไม่ถึงกบัปิดบงัหมดเน่ืองจากเป็นส่วนของทางเขา้โครงการ 

 
ภาพที่ 3.3 มุมมองทางดา้นทิศเหนือ 
 
 3.3.2 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออก  จะมองเห็นถนนสาธารณะที่มีการจราจรไม่มากนัก 
เม่ือมองจากในพื้นที่จะไม่เห็นพื้นที่ของสวนไมผ้ล เน่ืองจากบริเวณดา้นทิศตะวนัตกน้ีจะสูงกว่าใน
พื้นที่ 

3.3.3 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก จะมองเห็นเนินดินที่ท  าการเกษตรกรรม การท านา วิถี
ชีวิตแบบชนบท สภาพธรรมชาติ สภาพวิถีชีวิตเกษตรกรรมของคนในพื้นที่เป็นภาพที่มีความ
สวยงาม จุดน้ีควรอนุรักษแ์ละปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้ขา้กบัสภาพธรรมชาติ 



59 

 

 
ภาพที่ 3.4 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออก 
 
 3.3.4 มุมมองทางดา้นทิศใต ้จะเห็นทุ่งนาและเนินบางส่วนของพื้นที่เอกชน ถา้หากมีการ
จดัการที่ดีอีกมุมหน่ึงน่าจะน ามาใชป้ระโยชน์เม่ือมองจากพื้นที่รอบ ๆ โครงการเขา้มาในพื้นที่จะ
พบวา่มุมมองและทศันียภาพภายในโครงการเม่ือมาจากภายนอกพื้นที่จะไม่เหมือนกนั 

 
ภาพที่ 3.5 มุมมองทางดา้นทิศใต ้
  

3.3.5 มุมมองจากถนนจงัหวดัหมายเลข 118  เม่ือมองเขา้มาในพื้นที่จะไม่เห็นรายละเอียด
มากนกัเน่ืองจากมีเนินบงัอยู ่และบริเวณทางเขา้ค่อนขา้งทรุดโทรม และประกอบกบักลุ่มตน้ล าใยที่
บงัอยูด่ว้ย การจราจรจะลดความเร็วลงในช่วงน้ี จ  าเป็นตอ้งมี Landmark สร้างขึ้นเพื่อให้สังเกตพื้นที่
โครงการไดง่้ายและสะดุดตาและสร้างความน่าสนใจใหก้บัพื้นที่โครงการดว้ย 
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 3.3.6 มุมมองทางสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกจากมุมน้ีจะเห็นพื้นที่โครงการเกือบทั้งหมด  
ถา้มีกิจกรรมที่ตอ้งการความเป็นส่วนตวั จ าเป็นตอ้งปิดปังมุมมองจากภายนอกส่วนน้ีทั้งหมด 
 3.3.7 มุมมองทางสาธารณะด้านทิศตะวนัตก จะมองเห็นพื้นที่โครงการได้ไม่มากนัก 
เน่ืองจากมีแนวตน้ไผบ่ดบงัมุมมองอยู ่

 
ภาพที่ 3.6 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัตก 
 
 3.3.8 มุมมองดา้นทิศใต ้จะเห็นพื้นที่ไดเ้กือบทั้งหมด เน่ืองจากจะมีบางส่วนที่เป็นเนินสูง 
ถา้หากเป็นส่วน Private จ าเป็นตอ้งปิดปังมุมมองส่วนน้ี 
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3.4 ข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 

 
 

 
 

  
 

สัญลกัษณ์  :  
 
 
     ร้านกาแฟ                                  ลานน ้ าพ ุ                             อาคารตอ้นรับ 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภาพที ่3.7 แสดงขอบเขตของโครงการ                                 
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ตารางที่ 3.3 แสดงความตอ้งการของผูใ้ช ้
ZONE ความตอ้งการ หมายเหตุ 

A 
ร้านกาแฟและขายของที่ระลึก 

-ความร่มร่ืนดา้นหนา้โครงการ 
-ความสะดวกสบายในการ
สญัจรทางเทา้ 
-ความสะดวกและปลอดภัย
ของการจอดยานพาหนะ 

- 

B 
ลานพกัผอ่น 

-ทางสัญจรทางเท้าที่ชัดเจน
และสะดวก  
-บริเวณพกัผอ่นที่ร่มร่ืน 
-มุมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

- 

C 
อาคารตอ้นรับ 

-จุ ด เ ด่ นที่ ใ ห้นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว
ประทบัใจเม่ือแรกเห็น 
-ความสะดวกและปลอดภัย
ของทางสญัจร 

- 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์เจา้ของโครงการ 
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 3.5 กจิกรรมโครงการ 
ตารางที่ 3.4 แสดงกิจกรรมโครงการ 

ZONE โครงการหา้เชียงรีสอร์ท  จ านวน พื้นที่ใชส้อย พื้นที่ใชส้อยรวม 
A ร้านคา้-บริการ 

บริเวณสระน ้ า 
บริเวณขายของพื้นเมือง 
พื้นที่จอดรถ 
ปูหญา้ 
พื้นคอนกรีต บริเวณทางเดิน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

160 ตร.ม. 
74 ตร.ม. 
148 ตร.ม. 
78 ตร.ม. 
380 ตร.ม. 
500 ม. 

 
 
 

1,340 ตร.ม. 

B ลานกิจกรรมนนัทนาการ 
ศาลาพกัผอ่น 

สวนอาหาร 
ปูหญา้ 
พื้นคอนกรีต บริเวณทางเดิน 

1 
5 
1 
1 
1 

300 ตร.ม. 
78 ตร.ม. 
210 ตร.ม. 
460 ตร.ม. 
500 ม. 

 
 
 

1,548 ตร.ม. 

C อาคารส านกังาน 

สระวา่ยน ้ า 
พื้นที่ลานจอดรถ 
พื้นที่ทางเขา้-ออก 
คอนกรีตพมิพล์ายบริเวณลานน ้ าพ ุ

พื้นคอนกรีต บริเวณทางเดิน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1,200 ตร.ม. 
300 ตร.ม. 
350 ตร.ม. 
550 ตร.ม. 
50 ตร.ม. 
500 ม. 

 
 
 

2,950 ตร.ม. 

 5,838 ตรม. 
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3.6 แสดงแบบแปลนกจิกรรม Bubble Diagram และ Site Relation 

 
ภาพที่ 3.8 Bubble Diagram และ Site Relation Zone A 
 

 
ภาพที่ 3.9 Bubble Diagram และ Site Relation Zone B 
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ภาพที่ 3.10 Bubble Diagram และ Site Relation Zone C 
 



 

 

บทที ่ 4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 

4.1 ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
ตารางท่ี 4.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 

Zone Site Characteristics ประเด็นใน
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

 
 
 
 
 

A 

     เป็นบริเวณร้านกาแฟ ทางทิศ
เหนือ มีพื้นท่ีติดกบัทางเขา้รี
สอร์ท จึงจดัเป็นส่วนท่ีเนน้ความ
สวยงามเป็นจุดเด่น และรู้สึก
ผอ่นคลายเพราะเป็นโซนแรกท่ี
จะมองเห็นจากถนนหลกัและ
เช่ือมต่อกบั Zone B 

การเขา้ถึง 
 
 

ภูมิอากาศ 
 
 

ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

     เป็นพื้นท่ีติดกบัถนนหลกั
มีปัญหาดา้นมลภาวะทางเสียง
และฝุ่ นละออง 
     พื้นท่ีไดรั้บแสงแดดจดัเป็น
ผลท าใหภ้ายในพื้นท่ีได้
ผลกระทบเร่ืองของความร้อน 
     เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการ
เป็นพื้นท่ีท่ีเคยมีการจดัถูมิ
ทศัน์มาก่อน ดงันั้นในการ
ออกแบบจะตอ้งค านึงถึงการ
เช่ือมโยงของพื้นท่ีและการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย 

 
 
 
 
 

B 

     เป็นบริเวณลานน ้าพุ ทางทิศ
ตะวนัตก มีโซนท่ีขายของท่ี
ระลึก เคร่ืองป้ันดินเผาและสินคา้
OTOP จึงจดัใหเ้ป็นจุดสนใจและ
เป็นสถานท่ีท่ีน าเสนอความเป็น
เอกลกัษณ์ของรีสอร์ท 

การเขา้ถึง 
 
 
 

ภูมิอากาศ 
 
 

พืชพรรณ 

     เป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อกบั
ร้านคา้จึงมีผลท าใหส้ภาพ
ทรุดโทรมไดง่้ายเน่ืองจากมี
การสัญจรตลอดเวลา 
     พื้นท่ีไดรั้บแสงแดดจดัจึง
ท าใหไ้ม่มีผูค้นมาใชพ้ื้นท่ีใน
การท ากิจกรรม 
     เน่ืองจากทางโครงการมี
พนัธ์ุไมใ้หญ่จ านวนมากและ
ไม่สามารถโค่นทิ้งหรือ
เคล่ือนยา้ยได ้
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ตารางท่ี 4.1 ขอ้จ ากดัในการออกแบบ(ต่อ) 
Zone Site Characteristics ประเด็นใน

การศึกษา 
ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ

ออกแบบ 
B  ระบบ

สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

     เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการ
เป็นพื้นท่ีท่ีเคยมีการจดัถูมิ
ทศัน์มาก่อน ดงันั้นในการ
ออกแบบจะตอ้งค านึงถึงการ
เช่ือมโยงของพื้นท่ีและการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย 

C      เ ป็นบริเวณอาคารต้อนรับ 
ทางทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกับ
ลานน ้ าพุ จัดให้มีลานกิจกรรม
และมีจุดเด่นแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์  และวิ ถี ชี วิ ตของ
จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีน้ีเช่ือมต่อ
กบั Zone A และ Zone B 

 

การเขา้ถึง 
 
 
 

พืชพรรณ 
 
 
 

ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

     เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีหลกั
ของโครงการจึงจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงความสะดวกและ
ปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
     เน่ืองจากทางโครงการมี
พนัธ์ุไมใ้หญ่จ านวนมากและ
ไม่สามารถโค่นทิ้งหรือ
เคล่ือนยา้ยได ้
     เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการ
เป็นพื้นท่ีท่ีเคยมีการจดัถูมิ
ทศัน์มาก่อน ดงันั้นในการ
ออกแบบจะตอ้งค านึงถึงการ
เช่ือมโยงของพื้นท่ีและการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย 
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4.2  แนวความคดิหลกัของโครงการ 
แนวความคิดหลกัในการออกแบบ(Main Concept) คือ สวนป่าอิงเขาเพื่อการพกัผ่อน 

เพื่อให้เขา้กบัลกัษณะภูมิประเทศและสถาปัตยกรรม เพื่อให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงามและตอบสนอง
ความตอ้งการของผูท่ี้มาใช้บริการรวมถึงกิจกรรมนนัทนาการ ไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด
โดยแน่นความมีเอกลกัษณ์ของสวนป่าอิงเขาเพื่อการพกัผ่อน ผสมผสานกบัการเลือกใช้พรรณไม้
เหมาะกบัภูมิอากาศแบบร้อนช่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกจิกรรมในโครงการ 
 ลกัษณะของโครงการจะเป็นโรงแรมและรีสอร์ทตากอากาศโดยมีการเช่ือมโยงกิจกรรม
อ่ืนๆสอดแทรกลงในพื้นท่ีโครงการเป็นกิจกรรมทั้งท่องเท่ียวผจญภยั  ศิลปะวฒันธรรมล้านนา  
กิจกรรมดา้นสุขภาพ  และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยจะมีการ
เช่ือมต่อกิจกรรมดว้ยการสัญจรเขา้ทุกส่วนในโครงการรวมถึงการสร้างบรรยากาศตกแต่งภายใน
โครงการให้น่าสนใจเหมาะแก่การเขา้มาพกัผอ่น  เพื่อให้ผูใ้ชเ้กิดความประทบัใจในโครงการและ
บริการท่ีจดัไวใ้หอ้ยา่งสะดวก 
 Zone A เป็นบริเวณร้านกาแฟ ทางทิศเหนือ มีพื้นท่ีติดกบัทางเขา้รีสอร์ท จึงจดัเป็นส่วน
ท่ีเนน้ความสวยงามเป็นจุดเด่น และรู้สึกผอ่นคลายเพราะเป็นโซนแรกท่ีจะมองเห็นจากถนนหลกั
และเช่ือมต่อกบั Zone B 

 Zone B เป็นบริเวณลานน ้ าพุ ทางทิศตะวนัตก มีโซนท่ีขายของท่ีระลึก เคร่ืองป้ันดินเผา
และสินคา้ OTOP จึงจดัใหเ้ป็นจุดสนใจและเป็นสถานท่ีท่ีน าเสนอความเป็นเอกลกัษณ์ของรีสอร์ท 

สภาพพื้นท่ีโครงการ 
ปัจจุบนัพ้ืนท่ีในรีสอร์ทบางส่วนถูก
ปล่อยท้ิงไวไ้ม่ไดป้ระโยชน์ และเป็น
ท่ีทรุดโทรมจึงมีผลใหน้กัท่องเท่ียว
ลดลง 

ความตอ้งการ 
-พ้ืนท่ีนัง่เล่นพกัผอ่น 
-ลานกิจกรรมและนนัทนาการ 
-ทางสญัจรท่ีสะดวก 
-ความสวยงามของภูมิทศัน ์

 

    สวนป่าอิงเขาเพื่อการพกัผอ่น 
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 Zone C เป็นบริเวณอาคารตอ้นรับ ทางทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบัลานน ้ าพุ จดัให้มีลาน
กิจกรรมและมีจุดเด่นแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ และวถีิชีวติของจงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีน้ีเช่ือมต่อ
กบั Zone A และ Zone B 

 
 

 
 

สัญลกัษณ์  :  
 
 
     ร้านกาแฟ                                  ลานน ้าพุ                              อาคารตอ้นรับ 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภาพท่ี 4.1 แสดงพื้นท่ีโครงการโดยรวม                                      
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ตารางที ่4.2 แสดงพื้นท่ีของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ 
 

ทีม่า : พื้นท่ีภายในโครงการ 

 
 
 
 
 

 

โซน 
 

กิจกรรม 
 

องคป์ระกอบ 
 

ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

 

พนัธ์ุไม ้

Zone A 
บริเวณร้านกาแฟ 
ทางทิศเหนือ มี
พื้นท่ีติดกบั

ทางเขา้รีสอร์ท 
 

 
มุมพกัผอ่นและ

รับประทานอาหาร 

 
ลานพกัผอ่น 

 

 

แผน่ทางเทา้ ชุดโตะ๊
สนาม ไฟสนาม 

 
 แกว้  ปีบ 

ทองหลางด่าง     
ราชพฤกษ ์พุท

รักษา 

Zone B 
บริเวณลานน ้าพุ 
ทางทิศตะวนัตก 
มีพื้นท่ีติดกบัร้าน

กาแฟ 

 
จุดถ่ายภาพ และ
ลานจ าหน่ายของท่ี

ระลึก 

 

ลานพกัผอ่น  
สวนหยอ่ม 

 

แผน่ทางเทา้  หิน
กรวด  ประติมากรรม 

ไฟสนาม 

 
 
- 

 
Zone C 

บริเวณอาคาร
ตอ้นรับ ทางทิศ
ตะวนัตก มีพื้นท่ี
ติดกบัลานน ้าพุ 

 
 

จุดตอ้นรับลูกคา้
และลานกิจกรรม 

 

 
ลานกิจกรรม 

 
 

แผน่ทางเทา้ 
เคร่ืองป้ันดินเผา 
ประติมากรรม ไฟ
สนาม  หินกรวด 

 
 

ปีบ ข้ีเหล็ก
อเมริกนั    

ทองหลางลาย          
มะฮอกกานีใบ
ใหญ่  ราชพฤกษ ์

ประดู่  
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4.4 แนวคดิในการวางผงัและเกณฑ์ในการออกแบบ 
 
 

 
ภาพที ่4.1 แนวความคิด Zone  A   

 

 4.4.1  Zone  A  เป็นพื้นท่ีติดทางทิศเหนือ บริเวณดา้นหนา้โครงการ   มีแนวคิดใน
การวางผงั คือ 

           ทางสัญจรหลกัติดกบัถนนหนา้โครงการและทางสัญจรรองเขา้สู่ภายใน
โครงการใหส้ะดวกและดูสวยงาม รู้สึกเป็นธรรมชาติ 

            พืชพรรณ มีการจดัวางตน้แกว้ไวด้า้นหนา้เพื่อให้รู้สึกสวยงามแลดูอบอุ่น 
และปลูกไมพุ้ม่บริเวณทางเทา้เพิ่มความสวยงาม 

         งานระบบใหค้วามสะดวกดว้ยระบบไฟสนามบริเวณมุมนัง่เล่น วสัดุตกแต่ง
เนน้เป็นประติมากรรม เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของภาคเหนือ 

            การดูแลรักษา บริเวณหนา้โครงการมีการใหน้ ้าระบบสปริงเกอร์ 
 

 
 



 

71 
 

 
 

ภาพที ่4.2 แนวความคิด Zone  B   
 

 4.4.2  Zone  B  เป็นพื้นท่ีติดกบั Zone A เป็นลานน ้าพุ  มีแนวคิดในการวางผงั คือ 

         มีทางสัญจรรองท่ีเช่ือมต่อกบัร้านกาแฟเขา้สู่ภายในโครงการใหส้ะดวกและดู
สวยงาม รู้สึกเป็นธรรมชาติ 

         พืชพรรณ เนน้ไมพุ้ม่ และไมด้อกเพื่อท่ีจะโชวล์านนน ้ าพุเดิมท่ีมีอยูใ่หเ้ด่นข้ึน  
       งานระบบใหค้วามสะดวกดว้ยระบบไฟสนามบริเวณมุมนัง่เล่น วสัดุตกแต่ง
เนน้เป็นประติมากรรม เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของภาคเหนือ 

         การดูแลรักษา บริเวณหนา้โครงการมีการใหน้ ้าระบบสปริงเกอร์ 
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ภาพที ่4.3 แนวความคิด Zone  C   
 

  4.4.3  Zone  C  เป็นพื้นท่ีติดกบั Zone B  เป็นบริเวณอาคารตอ้นรับอยูท่างทิศใต ้ 
มีแนวคิดในการวางผงั คือ 

           มีทางสัญจรท่ีเช่ือมจากลานน ้าพุและทางสัญจรหลกัจากหนา้โครงการให้
สะดวกและดูสวยงาม รู้สึกเป็นธรรมชาติ 

           พืชพรรณ เนน้ไมพุ้ม่และไมด้อกเพราะบริเวณน้ีมีไมย้นืตน้เดิมอยู ่และไม่
ตอ้งการให้ตดัทิ้ง 
        งานระบบใหค้วามสะดวกดว้ยระบบไฟสนามบริเวณมุมนัง่เล่น วสัดุตกแต่ง
เนน้เป็นประติมากรรม เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของภาคเหนือ 

           การดูแลรักษา บริเวณหนา้โครงการมีการใหน้ ้าระบบสปริงเกอร์ 
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  4.5  แนวความคดิในด้านการเลอืกใช้พรรณพชื (Planting Design) 
          การเลือกใชพ้รรณไม ้จะตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ  ลกัษณะดิน  สภาพภูมิอากาศรวมถึง
พืชพรรณตามท่ีมีอยู่ตามทอ้งถ่ินเป็นหลกั  โดยการเลือกพืชพรรณไมไ้ปใช้ในงานออกแบบควร
เลือกตามลกัษณะทางกายภาพ  เช่น ขนาดของล าตน้ ทรงพุ่ม  ความสูง  ผิวสัมผสัการผลดัใบ  สี 
กล่ิน และการเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลตลอดจนถึงการดูแลรักษา  เช่นการร่วงหล่นของผล  ใบ  
ดอก  ก่ิง  ระบบรากท่ีไม่เป็นอนัตรายต่ออาคาร  หรือส่ิงก่อสร้างต่างๆความหนาแน่นของใบ ความ
ทนทานต่อโรค และแมลงรวมถึงการเลือกพรรณไม ้ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้ในพื้นท่ี  โดยเฉพาะ
ผูใ้ชเ้ป็นเด็กภายในโครงการ  เช่น  ตน้ไมท่ี้ใชไ้ม่เป็นพิษ  ไมมี้หนามก่ิงไม่เปราะและหกัง่าย  และมี
ผลท่ีไมใ้หญ่จนเกินไป ตลอดจนค านึงถึงความตอ้งการดา้นบรรยากาศและมุมมอง  และ กิจกรรมใช้
สอย  ในการเลือกพืชพรรณท่ีปลูกกลางแจง้ตอ้งทนต่อความร้อนจากแสงแดด  กระแสลม   ปลูกไม้
ในร่มตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ีมีแสงแดดนอ้ย รวมถึงสามารถจดัหา  จดัซ้ือไดส้ะดวกและง่าย
ต่อการขนส่ง 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถจ าแนกพืชพรรณตามการประยุกคใ์ชก้บังานภูมิท ศน์ตามพื้นท่ี
แต่ละโซนต่างๆ  ไดด้งัน้ี 

Zone A เป็นพื้นท่ีส่วนโชวแ์ละบริเวณพื้นท่ีนั่งพกัผ่อนพื้นท่ีดงักล่าวมีขอ้จ ากดัคือโดด
แสงแดดตลอดทั้งวนั ดงันั้นจึงตอ้งค านึงถึงการเลือกใช้พนัธ์ุไมท่ี้ให้ร่มเงา ทนแดดและดูแลง่าย 
เพื่อใหร่้มเงาและลดความร้อน 

Zone B เป็นพื้นท่ีโชวค์วามเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงใหม่ และส่วนขายของท่ีระลึก 
จึงเนน้เป็นไมพุ้ม่ ไมด้อกไมป้ระดบัท่ีเพิ่มความเป็นเอกลกัษณ์มากข้ึน 

Zone C เป็นส่วนอาคารตอ้นรับและบริการนกัท่องเท่ียว พื้นท่ีส่วนน้ีจะมีลานกิจกรรมและ
ศาลาเพื่อจดังานสังสรรค์แก่นกัท่องเท่ียว ช่วงท่ีแสงแดดส่องถึงแรงท่ีสุดคือกลางวนั ดงันั้นควร
เลือกใชพ้นัธ์ุไมท่ี้ทนต่อแสงแดด มีพุ่มใบหนาแน่น ก่ิงไม่หกัหือเปราะง่ายเพื่อไม่เกิดอนัตรายขณะ
ใชง้านในพื้นท่ี 

 

  4.6  แนวความคดิด้านสาธารณูปโภค 
 4.6.1 ระบบไฟฟ้า จดัให้มีแสงสวา่งภายในสวนเพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชโ้ครงการ
ในเวลากลางคืน และยงัเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการพกัผ่อนอีกดว้ย ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ
ควรใช้การเดินสายไฟแบบใตดิ้น ร้อยสายไฟชนิดฝังใตดิ้นท่ีมีลกัษณะกนัน ้ า และควรมีการระบุ
ต าแหน่งไวเ้พื่อตรวจสอบดูแลรักษาเป็นช่วงๆ การวางระบบไฟฟ้าควรมีการติดตั้งด้วยระบบ
อตัโนมติัเปิด-ปิดเพื่อความสะดวก 
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 4.6.2  ระบบน ้า การติดตั้งและระบบระบายน ้ าไดมี้การติดตั้งไวก่้อนแลว้ สะดวกแก่การรด
น ้ าพืชพรรณและการใช้สวย ส่วนระบายน ้ าจะระบายน ้ าเสียออกสู่ท่อระบายน ้ าท่ีมีอยู่รอบพื้นท่ี
โครงการ 
 

  4.7   แนวความคดิในการเลอืกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
   แนวความคิดในการเลือใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกในสวนตอ้งเลือกใช้
วสัดุท่ีมีความคงทนถาวร เพราะตอ้งเจอแดด ลมและฝน 

   4.7.1 งานระบบไฟแสงสว่าง เป็นระบบท่ีเพิ่มความสะดวกในเวลากลางคืนและยงัให้
ความสวยงามอีกทางหน่ึงดว้ย ระบบแสงสวา่งท่ีใชใ้นงานภูมิทศัน์สามารถแบ่งตามลกัษณะการใช้
งาน 2 ประเภท 

           4.7.1.1 ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องตน้ไม ้

 

 
 

ภาพที ่4.4 ระบบไฟสนาม 

ทีม่า : http://www.mjlight.en.alibaba.com 

http://www.mjlight.en.alibaba.com/
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4.7.1.2 ระบบไฟใตน้ ้า เช่น ไฟสระวา่ยน ้า ลานน ้าพุ บ่อน ้า 
 

 
 

ภาพที ่4.5 ระบบไฟใตน้ ้า 
ทีม่า : http://www.mjlight.en.alibaba.com 

 
 4.7.2 ชุดโต๊ะเก้าอ้ี ควรเลือกวสัดุท่ีทนแดดทนฝน วสัดุท่ีท าเฟอร์นิเจอร์จะเป็นไมท้าสี
น ้ามนั ไฟเบอร์ อลัลอยด ์เหล็กทาสีน ้ามนั หากเป็นวสัดูอ่ืนควรมีหลงัคากนัแดดกนัฝน 

 

 
 

ภาพที ่4.6 ชุดโตะ๊เกา้อ้ี 

ทีม่า : http://www.tawanlanna.com 
 

http://www.mjlight.en.alibaba.com/
http://www.tawanlanna.com/
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 4.7.3 ศาลาในสวน อาจจะเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นอิสระและส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างติดก าแพงท่ีมี
หลงัคาและเปืดรอบดา้น ท่ีใชเ้ป็นท่ีหลบแดหลบฝน ท่ีพกัผอ่น หือส่ิงตกแต่งสวน 
 

 
 

ภาพที ่4.7 ศาลาในสวน 
ทีม่า : http://suansuay.co.th 
 

4.8 แนวคดิด้านการดูแลรักษา 
 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์ คือ การดูแลรักษาพืชพรรณ Soft scape ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ 
และรวมถึงการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง Hard Scape ให้มีความสวยงามเหมาะสมกบัการใช้
งานอยูเ่สมอ 
 4.8.1 งานดูแลรักษาพืชพรรณ Soft Scape เป็นงานท่ีจะตอ้งท าอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้พืช
พรรณเจริญเติบโตสมบูรณ์ 
  4.8.1.1 การให้น ้ าพืชพรรณและสนามหญ้า ในการให้น ้ าคือ ให้ทางสายยาง
ทางดา้นทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออก บริเวณทิศเหนือหนา้โครงการ และทิศใตด้า้นหลงัโครงการ 
มีการใหน้ ้าโดยระบบสปลิงเกอร์เพราะเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่ 
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ภาพที ่4.8 การใหน้ ้าแบบฉีดฝอยหรือฝนเทียม 
ทีม่า : http://sprinkler-mai-ngam.blogspot.com 
   
  4.8.1.2 การตดัแต่งพืชพรรณให้รูปทรงสวยงาม คือการควบคุมการเจริญเติบโต 
ปรับปรุงรูปทรงของพืชใหส้วยงาม และการป้องกนัการจดัศรัตรูพืชเพื่อใหเ้จริญเติบโตไดดี้ 
หลกัการตดัแต่ง 

1) ตดัแต่งพืชพรรณท่ีเป็นโรคและแมลงออกก่อน 
2) ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ใหถู้กตอ้งตามลกัษณะงาน 
3) ตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีตอ้งใชค้นปีนข้ึนไปตดั ควรตดัก่ิงดา้นบนลงมา

ก่อน 
4) ก่ิงไมใ้หญ่ท่ีมีน ้ าหนกัมาก เม่ือตดัแลว้ก่ิงอาจหกัหล่นท าให้เกิดความ

เสียหายได้ ดงันั้นในการตดัควรมีการผูกเชือก ณ จุดกลางของศูนย์
ถ่วงจะช่วยลดอนัตรายลงได ้

5) ไม่ควรตดัก่ิงยอดของไมย้นืตน้ เพราะจะท าให้เสียรูปทรง 
6) แผลขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการตดัแต่ง ควรป้องกนัน ้ าและเช้ือโรคเขา้

ท าลายโดยใชส้ารเคมีป้องกนัโรคและแมลงฉีดพน่หรือทาสี 
 4.8.1.3 การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ศตัรูพืชท่ีท าลายพืชพรรณให้เกิดความเสียหายขาด

ความ    สวยงามและท าใหพ้ืชชะลอการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดงัน้ี 
แมลงศตัรูพืช โรคพืช สัตวช์นิดต่างๆ 
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1) หลกัการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
                    (1) พิจารณาสาเหตุของศัตรูพืชให้แน่ชัดเสียก่อน แล้วจึงหาวิธีในการ

ป้องกนัก าจดัท่ีเหมาะสมตามสาเหตุท่ีเกิด 
                                   (2) ควรรีบป้องกนัก าจดัแมลงและโรคทนัทีท่ีพบ เช่น การจบัแมลงไป
ท าลายหรือเก็บส่วนของพืชท่ีเป็นโรค เผาไฟก่อนท่ีจะเกิดการระบาด 
                                 (3) เลือกใช้สารเคมีให้ตรงกับชนิดของศตัรูพืช รวมทั้งอ่านวิธีการใช้
และส่วนผสมจากบริษทัผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด 

                           (4) ก่อนฉีดพ่นควรหาหน้ากากหรือชุดป้องกนัสารเคมี และคนท่ีฉีดพ่น
ตอ้งอยูเ่หนือลมเสมอ 

 (5) ไม่ควรสูบบุหร่ีระหวา่งการท างาน 
       (6) หลงัจากฉีดพ่นสารเคมีแล้วตอ้งอาบน ้ าชะล้างร่างกายให้เรียบร้อย

แลว้เปล่ียนเส้ือผา้ใหท้นัที 
4.8.2  การดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแข็ง (Hard Scape)  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการรักษาความ
มัน่คงแข็งแรง ท าความสะอาดและซ้อมแซมบ ารุงภูมิทศัน์ดาดแข็งให้สามารถใช้งานได้
สะดวกและปลอดภยั  
 4.8.2.1  งานระบบไฟแสงสวา่งมีวธีิการดูแลรักษา ดงัน้ี 
  1) ระบบไฟสนาม เช่น โคมไฟทางเดิน ไฟส่องตน้ไม ้ 
                               (1) หมัน่ตรวจตามขั้วปลัก๊ไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ หากพบรอย

แตก ปลิ ตอ้งซอ้มแซม หรือเปล่ียนทนัทีโดยช่างผูช้  านาญงาน 
                                            (2)  เสาโคมไฟ ผกุร่อนใหท้าสี หรือส่งบริษทัซอ้ม 
                                            (3)  ฐานเสาไฟทรุดหรือเอียงจะตอ้งร้ือและซ้อมแซมเสียใหม่ให้อยูใ่น
สภาพเดิม 
     2) ระบบไฟใตน้ ้า เช่น ไฟในสระวา่ยน ้า บ่อน ้า 
                                            (1) ตรวจสอบจุดร้ัวซึมน ้ าของดคมไฟซ่ึงอาจท าให้น ้ า เข้าไปใน
หลอดไฟ ควรอุดรอยร้ัวซึมถึงแมจ้ะมีขนาดเล็ก 
                                            (2) ไฟไม่ติดจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทุกชนิด 
หรือเปล่ียหลอดไฟเสียใหม่ 
                                            (3)  ตรวจสอบระดบัใหท้่วมพน้หลอดไฟอยูเ่สมอ เพื่อลดความร้อนของ
หลอดไฟ และตอ้งตรวจจุดท่ีวางระบบไฟใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีดีอยูเ่สมอ 

2) ศาลา มีวธีิการดูแลรักษา ดงัน้ี 
                                           (1) สีซีดหรือหลุดลอกให้ทาสีใหม่ ถา้ไม่ทาสีใหม่ควรใชไ้มไ้ผต่อกเป็น
แนว หรือปลูกตีนตุก๊แกใหป้กคลุมเพื่ออ าพรางสายตา 
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(2) เกิดการทรุดตวัของพื้น ควรร้ือพื้นออกแลว้ท าการปรับปรุงใหม่ 
(3) หลงัคาร่ัวซึม จะตอ้งท าการเปล่ียนวสัดุหลงัคาใหม่ 
 

4.9 แนวความคดิด้านระบบการสัญจร 
 เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการติดกบัทางหลวงจงัหวดั ซ่ึงเป็นถนนสายหลกัจึงไดน้ ามาวิเคราะห์
ถึงระบบการสัญจรท่ีผา่น ไป – มา และขนาดของถนนในพื้นท่ีของโครงการเป็นถนนท่ีไม่ใหญ่มาก
นกั 
 นอกจากน้ีระบบการสัญจร มีความส าคัญอย่างยิ่งในการเช่ือมต่อ ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีโครงการ โดยเฉพาะ
ระบบการสัญจรในพื้นท่ี 
 4.9.1 เส้นทางสัญจร 
          เป็นเส้นทางท่ีใช้สัญจรหลกัโดยเส้นทางน้ีสามารถเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีกิจกรรมต่าง ๆ 
ไดห้มด ซ่ึงการสัญจรหลกัน้ีเร่ิมจากบริเวณหน้าโครงการเขา้สู่พื้นท่ีต่าง ๆ ภายในโครงการ โดยมี
แนวคิดในการออกแบบให้ทางสัญจรสามารถเขา้ถึงและเช่ือมต่อกนัไดทุ้กส่วนเพื่อง่ายในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงแนวความคิดจะมีการออกแบบ โดยใช้พืชพรรณเพื่อแสดงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งทางสัญจรหลกัและสัญจรรอง 
          แนวความคิดในการออกแบบเส้นทางสัญจรรองมีการออกแบบให้แตกต่างกับ
เส้นทางสัญจรหลกัและมีการเช่ือมต่อกบัทางสัญจรหลกัเพื่อการเช่ือมต่อกิจกรรมท่ีง่าย เส้นทาง
สัญจรรองออกแบบให้เป็นเส้นทางส าหรับทางเดินเทา้ซ่ึงความยาวของเส้นทางรองจะมีความยาว
นอ้ยกวา่เส้นทางหลกันอกจากน้ีเส้นทางสัญจรรองจะมีตน้ไมเ้พื่อให้ร่มเงาแก่การเดินตลอดเส้นทาง
ออกแบบใหเ้ช่ือมต่อกบัเส้นทางสัญจรหลกัเพื่อสะดวกในการเช่ือมต่อกิจกรรมภายในโครงการ 
          ออกแบบให้เป็นเส้นทางเดินเทา้โดยออกแบบให้มีลกัษณะท่ีต่างกนั โดยใชล้กัษณะ
ของพืชพรรณและลกัษณะของแผน่ทางเดิน 
 

4.10 ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
 การศึกษาพื้นท่ีโครงการ การก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบนั้นตอ้งศึกษาขอ้มูลของพื้นท่ี
โครงการอย่างละเอียด  เพื่อตอ้งการก าหนดเป้าหมายในการจดัให้ชดัเจนและมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
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ตารางที ่4.3 สรุปเกณฑใ์นการออกแบบ Zone A 
 

 
 
 

รูปแบบสวน วสัดุตกแต่ง เกณฑใ์น
การ

ออกแบบ 

ขอ้จ ากดั 

 

 

 

 

พื้นท่ี
ดา้นหนา้
โครงการ
ในการ
ออกแบบ
จดัใหเ้ป็น
พื้นท่ี
สาธารณะ
และจดัเป็น
พื้นท่ี
พกัผอ่น
เป็นมุม
รับประทาน
อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

เน่ืองจากพื้นท่ี
ส่วนน้ีติดกบั
ถนนทางหลวง
ของจงัหวดั มี
การมองเห็น
จาก
บุคคลภายนอก
ไดง่้าย จึง
จดัเป็นส่วนโชว ์
สวนท่ีมีความ
เอกลกัษณ์ของ
ภาคเหนือ คือ 
สวนสไตล์
ลา้นนา เช่นการ
น าเอา
ประติมากรรม
เคร่ืองป้ันดินเผา
ทางภาคเหนือ
มาประยกุตใ์ช้
ในการจดัสวน
ใหมี้ความ
กลมกลืนกนั
อยา่งลงตวั 
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ตารางที ่4.4 สรุปเกณฑใ์นการออกแบบ Zone B 

 
 
 
 
 

 

รูปแบบสวน วสัดุตกแต่ง เกณฑใ์นการ
ออกแบบ 

ขอ้จ ากดั 

 

 

 

 
 
 

- พื้นท่ีส่วนน้ี
เป็นพื้นท่ี
ดา้นหลงัถดัจาก
ร้านกาแฟ 
ลกัษณะพื้นท่ีมี
ลานน ้าพุ ยงัไม่มี
การจดัภูมิทศัน์
ท าใหไ้ม่เป็นท่ี
ดึงดูดสายตาจาก
ผูท่ี้เขา้พกั จึงมี
ความจ าเป็นท่ี
ตอ้งมีการน าไม้
ดอกสีสันสดใส
และ
ประติมากรรมมา
ใชใ้นการจดัภูมิ
ทศัน์เพื่อให้เป็น
จุดดึงดูดสายตา
และเป็นเอก
ลกัษณะของสวน
สไตลล์า้นนา
อยา่งสมบูรณ์ 

- ปลูกไมพุ้ม่เพื่อ
ไม่ใหบ้ดบงัความ
สวยงามของน ้าพุ
และ
ประติมากรรมท่ี
น ามาใชใ้นการจดั
สวน และเนน้ไม้
ดอกสีสันสดใสท่ี
เป็นไมท้าง
ภาคเหนือมาใช้
เป็นจุดดึงดุด
สายตา 
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ตารางที ่4.5 สรุปเกณฑใ์นการออกแบบ Zone C 

รูปแบบสวน วสัดุตกแต่ง เกณฑใ์นการ
ออกแบบ 

ขอ้จ ากดั 

 

 
 

 

 
 
 

เป็นส่วนบริการ 
ตอ้นรับ และท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ส าหรับลูกคา้ มีความ
ตอ้งการความร่มร่ืน
และร่มเงาจากไมย้นื
ตน้ และออกแบบให้
มีศาลาส าหรับเป็นท่ี
พกัผอ่นและท า
กิจกรรมต่าง ๆ จึง
ออกแบบให้เป็น
สวนเลียนแบบ
ธรรมชาติสไตล์
ลา้นนา 

เน่ืองจากพื้นท่ี
ส่วนน้ีมีพนัธ์ไม้
เดิมเป็นไมย้นีตน้
ขนาดใหญ่
จ านวนมาก 
พื้นท่ีส่วนน้ีจึง
ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
ไมย้นืตน้ เนน้ใช้
เฉพาะ
ประติมากรรม
และไมพุ้ม่เพื่อ
ลดความแขง็กระ
ด่างของ
ประติมากรรม
ใหดู้เป็น
ธรรมชาติมาก
ข้ึน 
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4.11 เกณฑ์ในการประเมินผล 
      จากการไดส้อบถามประชาชนท่ีอยูใ่นระแวกพื้นท่ีโครงการ จึงไดล้กัษณะเกณฑท่ี์ดีของรีสอร์ทท่ีจะเกิดข้ึน  

4.11.1ใหค้วามสะดวกแก่ผูม้าใชบ้ริการ 
4.11.1.1มีป้ายบอกช่ือกิจกรรมท่ีมีในโครงการ 
4.11.1.2ถนนภายนรีสอร์ทมีความกวา้งพอและไดส้ัดส่วนต่างๆ 

4.11.2   ตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภยั 
4.11.2.1 มีศูนยใ์หค้  าแนะน าและบริการ 
4.11.2.2 มีสุขาท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ 

4.11.3   ใหค้วามปลอดภยั 
4.11.3.1 มียามรักษาความปลอดภยั 
4.11.3.2 มีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ 

   4.11.3.3 มีประตูเขา้ออกไม่มากนกั 
4.11.3.4 มีร้ัวกนับริเวณท่ีไม่ปลอดภยั 
4.11.3.5 แยกถนนออกจากทางเดินอยา่งเด็ดขาด 

 
 

4.12 ก าหนดแปลนทางเลอืก  3 ทางเลอืก  
 จากการศึกษาพื้นท่ีโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ห้าเชียงรีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ท  าการ
ออกแบบทางเลือก 3 ทางเลือก โดยในแต่ละทางเลือกจะมีการจดัวางวสัดุตกแต่ง วสัดุพืชพรรณแตกต่างกนั
ออกไปแต่รูปแบบของสวนนั้นยงัคงเดิมอยู ่ดงัภาพต่อไปน้ี 
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โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม ่

ภาพท่ี 4.9 แบบทางเลือกท่ี 1   

 
ZONE  A  
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โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภาพท่ี 4.10 แบบทางเลือกท่ี 2 

 
ZONE  A  
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โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภาพท่ี 4.11 แบบทางเลือกท่ี 3  

 
ZONE  A  
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โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภาพท่ี 4.12 แบบทางเลือกท่ี 1  

 
ZONE  B  



 

88 
 

 
 

 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภาพท่ี 4.13 แบบทางเลือกท่ี 2 

 
ZONE  B  
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โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภาพท่ี 4.14 แบบทางเลือกท่ี 3 

 
ZONE  B  
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โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภาพท่ี 4.15 แบบทางเลือกท่ี 1 

 
ZONE  C   
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โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภาพท่ี 4.16 แบบทางเลือกท่ี 2 

 
ZONE  C   
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โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์  หา้เชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภาพท่ี 4.17 แบบทางเลือกท่ี 3   

 
ZONE  C   
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4.13  การให้คะแนน เกณฑ์ในการประเมนิทางเลอืก 
 

ตารางที ่ 4.6 การใหค้ะแนนเกณฑใ์นการประเมินทางเลือก 
ZONE เกณฑใ์นการประเมินทางเลือก แบบท่ี1 แบบท่ี2 แบบท่ี3 

A รูปแบบทางสัญจรง่าย ต่อการ
เขา้ถึงไปยงัพื้นท่ีส่วนอ่ืน 

2 3 3 

มีสวนธรรมชาติใกล้เคียงกบัห้อง
กระจก 

3 3 3 

ออกแบบสวนท่ีเป็นจุดเด่น สร้าง
เป็นจุดถ่ายรูป 

2 4 4 

B มีความร่มร่ืน 3 3 3 

มีพื้นท่ีโล่ง 2 3 4 

มีรูปแบบทางสัญจรท่ีสะดวก 2 2 4 

พื้ น ท่ี มีขนาดเพี ยงพอส าห รับ
กิจกรรมต่างๆ 

2 3 4 

C มีความสามารถในการบริการ 2 2 3 

คะแนนรวม 18 23 28 

หมายเหตุ ความหมายของระดบัการใหค้ะแนน 
1 ปรับปรุง  2 พอใช ้  3 ดี   4 ดีมาก  

  

จากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกสามารถรวมคะแนนโดยมีผลการใหค้ะแนน ดงัต่อไปน้ี 
ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม 18 คะแนน 
ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม 23 คะแนน 
ทางเลือกท่ี 3 ไดค้ะแนนรวม 28 คะแนน 
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ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่รูปแบบการวางกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ คือรูปแบบกิจกรรม
ทางเลือกท่ี 3 มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด จึงน าทางเลือก
น้ีไปพฒันาในการออกแบบต่อไป 



บทที5่ 

ผลงานการออกแบบและประเมินราคา 

5.1 ผลงานการออกแบบ 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI 
LANDSCAPE TECHNOLOGY

OF MISS  WITCHUTA CHONLADACH &MISS SAKULTALA INKEAW

1 � ก าท   แีละ ล กการที่    นการออกแบบ   มิท �น รี อร ท
2      � ก า  านกา  า  อง   นที่ า  น ครงการ 
3      � ก า  อม ลผ      ครงการและก ิกรรม ครงการ
4      น าเ นอผลงานการออกแบบปร บปร ง  ท �น    า  น ครงการ   าเ ี งรี อร ท

  

   า    นที ่องรี อร ทเป นเนินเ ี    ล บก บ   นทีล่  ม และ  งม ี เ าล อมรอบ และทางรี
 อร ท   ม ี  นทีเ่ก าทีเ่ค    งานรกร างเล เก ิค ามค ิ ะปร บปร งทาง  มทิ �น เ  อ่   กล บมา     าอกีคร  ง ทาง
กล  ม  งเก ิแน ค ามค ิที ่ะปร บปร งเป น  านที ่ กผ อน   อน   และ   ค ามร   น  าน   น รรม และ
 นบ รรมเนี มประเ  ลี านนาก บประ า น และน กท องเที ่  บริเ     นที ่  ง ครงการ    งอ    นเ  นทางการ
ท องเที ่   ง    เ ี ง  ม   ป  งแ ล งท องเที ่  น  ง    เ ี งรา  
 ครงการ  าเ ี งรี อร ท  ะ      บริการแก ประ า น และบรร าน กท องเที ่  น  านเป น  านที ่ กผ อน
   อน   มแี ล งท องเที ่  น  ง    เ ี งรา  น กท องเที ่  ามาร       กเที ่  ม  ร อ  กค างค นบริเ  
 ครงการนี     อกีท  งมรีะ ะทางเ  ีง    ก ิลเม ร  าก  ง    เ ี ง  ม     เ ลา นการเ นิทาง   ร  น   เ  ีง 
   นาท ีก เ นิทาง  ง ครงการ ประ า น น  ง    เ ี ง  ม  ามาร เ นิทางมา  กผ อน และท �น� ก า   
   นทีก่ ิกรรมน นทนาการ  าง      ปร บ   เ  าก บ  า แ  ล อมทีเ่ป นอ   

THE LANDSCAPE IMPROVEMENT PROJECT OF HACHLANG RESORT,

DOISAKET DISTRICT CHIANGMAI PROVINCE.

 

 า ที ่5.1 บทน ำโครงกำร (Introduction) 
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SITE  EXISTING

  า    นที่ องรี อร ทเป นเนินเ ี    ล บก บ   นที่ล  ม และ  งมี  เ าล อมรอบ และทางรี อร ท   มี
   นที่เก าที่เค    งานรกร างเล เก ิค ามค ิ ะปร บปร งทาง  มิท �น เ  อ่   กล บมา     าอกีคร  ง ทางกล  ม  งเก ิ
แน ค ามค ิที่ ะปร บปร งเป น  านที่  กผ อน   อน   และ   ค ามร   น  าน   น รรม และ นบ รรมเนี มประเ  ี
ล านนาก บประ า น และน กท องเที่   บริเ     นที่   ง ครงการ    งอ    นเ  นทางการท องเที ่   ง    เ ี ง  ม   ป  งแ ล ง
ท องเที่   น  ง    เ ี งรา  
 ครงการ  าเ ี งรี อร ท  ะ      บริการแก ประ า น และบรร าน กท องเที่   น  านเป น  านที่  กผ อน   อน   มีแ ล ง
ท องเที่   น  ง    เ ี งรา  น กท องเที ่  ามาร       กเที่   ม  ร อ  กค างค นบริเ   ครงการนี     อกีท  งมีระ ะทาง
เ  ีง    ก ิลเม ร  าก  ง    เ ี ง  ม     เ ลา นการเ นิทาง   ร  น   เ  ีง    นาท ีก เ นิทาง  ง ครงการ ประ า น น
  ง    เ ี ง  ม  ามาร เ นิทางมา  กผ อน และท �น� ก า      นที่ก ิกรรมน นทนาการ  าง      ปร บ   เ  าก บ
  า แ  ล อมที่เป นอ   

THE LANDSCAPE IMPROVEMENT PROJECT OF HACHLANG RESORT,

DOISAKET DISTRICT CHIANGMAI PROVINCE.

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI 
LANDSCAPE TECHNOLOGY

OF MISS  WITCHUTA CHONLADACH &MISS SAKULTALA INKEAW

 า ที ่5.2 กำรวเิครำะห์พื้นท่ีโครงกำร (Site Existing)  



 
 

97 

 

 

�          :�           � � � � � �          :    � � � � � � �          �
:        

                              
                             �

2       �    �          
      

                     �             
                          

                                     
                                   
                                          
                                    
                                  
                                        
                        

SITE  ANALYSIS

THE LANDSCAPE IMPROVEMENT PROJECT OF HACHLANG RESORT,

DOISAKET DISTRICT CHIANGMAI PROVINCE.

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI 
LANDSCAPE TECHNOLOGY

OF MISS  WITCHUTA CHONLADACH &MISS SAKULTALA INKEAW

 า ที ่5.3 กำรวเิครำะห์พื้นท่ีโครงกำร (Site Analysis)  
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SITE  ZONING

Z0NE  A Z0NE  B Z0NE C

                          
                        
                             
                             
                          
                      
             

                         
                         
       
                        
       
                            
                     
         

                          
                           
                         
                        
                       
        

THE LANDSCAPE IMPROVEMENT PROJECT OF HACHLANG RESORT,

DOISAKET DISTRICT CHIANGMAI PROVINCE.

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI 
LANDSCAPE TECHNOLOGY
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MASTER PLAN
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5.2 การประมา ราคางาน  มทิ �น  

 ารางที ่5.1 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงกำร 
งำน Hard scape 

ล ำดั
บท่ี 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

ค่ำแรง/
หน่วย 
(บำท) 

รวม(บำท) 

1 ศำลำส ำเร็จรูปทรงลำ้นนำ
ขนำด 6X6ม. 

10 หลงั 60,000.00 9,000.00 690,000.00 

2 ลำนปูนปูกระเบ้ืองหินแก
รนนิต 

240 ตร.ม. เหมำ  180,000.00 

3 แผน่พื้น คสล 800 ตร.ม. เหมำ  248,000.00 
4 แผน่ทำงเทำ้ 1,000 ตร.ม. เหมำ  50,000.00 
5 กรวดขำวเบอร์2 100 ถุง 40.00  4,000.00 

รวมเป็นเงิน  1,172,000.00 
 

 ารางที่ 5.2 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงกำร 

ชุดระบบไฟฟ้ำส่องสวำ่ง 

ล ำดบั
ท่ี 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

ค่ำแรง/
หน่วย 

(บำท) 

รวม(บำท) 

1 ไฟส่องตน้ไม ้ 50 ชุด 1,000.00 150.00 57,500.00 
2 ไฟเสำสูงเพื่อควำมสวำ่ง 130 ชุด 2,500.00 375.00 373,750.00 
3 ไฟก่ิง 80 ชุด 1,200.00 180.00 110,400.00 
4 ไฟใตน้ ้ำ 5 ชุด 2,500.00 375.00 14,375.00 
5 ชุดระบบไฟฟ้ำ 6 ชุด 30,000.00 4,500.00 207,000.00 
6 โครมไฟ 15 ชุด 1,500.00 225.00 25,875.00 
7 ไฟเสำเต้ีย 30 ชุด 3,000.00 450.00 103,500.00 

รวมเป็นเงิน  892,400.00 
 



 
 

111 

 

 ารางที่ 5.3 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงกำร 

งำนระบบน ้ำ 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

ค่ำแรง/หน่วย 
(บำท) 

รวม(บำท) 

เหมำงำนรวมระบบน ้ำ 2 ชุด 560,000.00 84,000.00 728,000.00 
ประกอบดว้ย      

ป๊ัมไดโว ่MITSUBISHI 400 
W. 

14 ตวั    

หวัฟองเบียร์ สแตนเลส 
ขนำด 1” 

28 หวั    

บอลลว์ำลว์ พีวซีี 1” 28 หวั    
      

 รวมเป็นเงิน  728,000.00 

 ารางที่ 5.4 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงกำร 

วสัดุพืชพรรณ (ตน้ไมใ้หญ่) 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/
หน่วย 
(บำท) 

ค่ำแรง/หน่วย 
(บำท) 

รวม(บำท) 

ปีป O 8 น้ิว สูง7เมตร 81 ตน้ 9,500.00 1,425.00 884,925.00 

ข้ีเหล็กอเมริกนั O 5 น้ิว สูง 5 
เมตร 

8 ตน้ 5,00.00 750.00 46,000.00 

รำชพฤกษ ์O 8 น้ิว สูง 6 เมตร 30 ตน้ 4,000.00 600.00 138,000.00 

ประดู่ O 5 น้ิว สูง 5 เมตร 30 ตน้ 6,500.00 975.00 224,250.00 

เสลำ O 5 น้ิว สูง 5 เมตร 16 ตน้ 7,900.00 1,185.00 145,360.00 

พุทรักป่ำ O 5 น้ิว สูง 5 เมตร 5 ตน้ 1,000.00 150.00 5,750.00 

ค ำหมอกหลวง O 5 น้ิว สูง 5 
เมตร 

3 ตน้ 2,500.00 375.00 8,625.00 

     1,561,585.00 
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  ารางที่ 5.5 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงกำร 

 วสัดุพืชพรรณ (ตน้ไมพุ้ม่-ไมเ้ล้ือย-ไมค้ลุมดิน) 

 

 

 

ล ำดบั
ท่ี 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/หน่วย 
(บำท) 

ค่ำแรง/
หน่วย 

(บำท) 

รวม(บำท) 

1 แกว้ สูง1.5 เมตร 13 ตน้ 500.00 75.00 7,475.00 
2 เขม็แดง กระถำง 4” 22 ตร.ม. 15.00 3.00 396.00 
3 คริสติน่ำ กระถำง

4” 
10 ตร.ม. 12.00 2.00 140.00 

4 เทียนทอง กระถำง
4” 

15 ตร.ม. 11.00 2.00 195.00 

5 หญำ้นวลนอ้ย 3,200 ตร.ม. 25.00 4.00 92,800.00 
รวมเป็นเงิน  101,006.00 

งำน Hard scape + Softs cape  4,454,991.00 
ค่ำด ำเนินงำน  15  เปอร์เซ็นต ์  668,248.65 

รวมเป็นเงิน  5,123,239.65   
ก ำไร  10  เปอร์เซ็นต ์  512,323.97   

รวมเป็นเงิน  5,635,563.62   
ภำษี  7  เปอร์เซ็นต ์  394,489.45   

รวมเป็นเงิน  6,030,053.07                             ค่ำออกแบบ  5  เปอร์เซ็นต ์ 39,753.50 
ค่ำออกแบบ  5  เปอร์เซ็นต ์  301,502.65 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  6,331,555.72 



บทที่  6 
สรุปผลการจัดท าโครงการและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการจดัท าโครงการ 
การจดัท าโครงการออกแบบโครงสร้างทางภูมิทศัน์   ห้าเชียงรีสอร์ท  อ าเภอดอยสะเก็ด  

จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นการศึกษาคน้ควา้  แนวความคิดในการออกแบบโครงสร้าง  ของงานภูมิทศัน์  
องคป์ระกอบบริเวณ  การก าหนดวสัดุ  รวมถึงการวางแนวระบบต่าง ๆ ในงานภูมิทศัน์  เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนงานก่อสร้างทางภูมิทศัน์ในโครงการ  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนจะจดั
ท างานออกมาน าเสนอในรูปงานเขียนแบบที่มีความถูกตอ้งแม่นย  า  และให้ตรงมาตรฐานในการ
เขียนแบบ  เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจที่ตรงกนัในงานเขียนแบบ 

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบพื้นที่โครงการ  รวมถึงการศึกษา
ลักษณะของโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ  ทั้งทางด้านการวางระบบต่าง ๆ  ใน
โครงการไม่วา่จะเป็น  ระบบการระบายน ้ า   ระบบการให้น ้ าและในดา้นการเขียนแบบ  เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการวางแนวระบบต่าง ๆ  รวมถึงการเขียนแบบให้ไดม้าตรฐานการเขียนก่อสร้าง
ทางภูมิทศัน์ 

จากแนวความคิดหลักของโครงการ  เน่ืองจากเป็นลักษณะโครงการที่จะปรับปรุงเป็น
สถานที่พกัผ่อนและให้ความรู้ในด้านวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา   ดังนั้ น
แนวทางในการออกแบบจึงมีรูปแบบการแสดงทางวฒันธรรม ประเพณีและศิลปกรรมของชาว
ลา้นนา มีการจดัพื้นที่กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ โดยปรับให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มที่เป็นอยูส่ภาพ
บรรยากาศและพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ  เพื่อตอ้งการผูพ้กัอาศยัไดมี้ความใกลชิ้ดกบัธรรมชาติให้มาก  
และใหผู้พ้กัอาศยัไดพ้กัผอ่นและเกิดการผอ่นคลาย  ซ่ึงจะเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลกัษณ์ของโครงการ
น้ี 

ในการออกแบบโครงสร้างทางภูมิทศัน์  จึงตอ้งมีการศึกษาถึงแนวความคิด  ระบบต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น  ระบบระบายน ้ า  ระบบการให้น ้ า  ลักษณะของโครงสร้างทั้งยงัศึกษาถึงมาตรฐาน
เขียนแบบโครงสร้างจากที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้  และน ามาประยกุตใ์ชว้างแผนในการวางระบบ
ต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กิดความถูกตอ้ง  และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

6.1.1 สรุปผลการน าเสนอผลงานการเขียนแบบโครงสร้างทางภูมิทศัน์ 
        ในการน าเสนอผลงานของโครงการออกแบบโครงสร้างทางภูมิทศัน์  ห้าเชียงรีสอร์ท  

อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  ไดน้ าเสนอผลงานในรูปของการเขียนแบบโครงสร้างภูมิทศัน์
ซ่ึงมีรายละเอียดแนวความคิดและรูปแบบการจดัท า  ดงัน้ีคือ 
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         6.1.1.1 การเขียนแบบการปรับระดบัดิน  ซ่ึงการปรับระดบัดินในงาน  เน่ืองจากพื้นที่
เดิมเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชนัแตกต่างกนัในแต่ละส่วนดงันั้นจึงไดมี้การปรับระดบัเพิ่มโดยอาศยั  
รูปลักษณ์ทางธรรมชาติเดิมของพื้นที่มาเป็นแนวทางในการเขียนแบบจะน าเสนอผลงาน  จะ
น าเสนอผลงานโดยการเขียนเส้นระดับโดยก าหนดให้เส้นปะในงานเพื่อง่ายในการแบ่งแยกเส้น
ระหวา่ง  เสน้ระดบัและเสน้แสดงภาพพื้นที่ 
                    6.1.1.2 การเขียนแบบผงับริเวณรวม  เป็นการเขียนแบบผงัในบริเวณรวมในพื้นที่แสดง
การวางผงัของพื้นที่โครงการ  อาคารเสน้ทางการสญัจร  ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  ในงานภูมิทศัน์ 
                    6.1.1.3 การเขียนผงัแสดงระยะทางสัญจร  เป็นการเขียนผงัแสดงระยะการสัญจรหลกั
ในพื้นที่โครงการซ่ึงในการก าหนดการเขียนระยะจะใชก้ารก าหนดเส้นอา้งอิงขึ้นมา  รวมดว้ยการตี
ตารางเสร็จ  ซ่ึงมีขนาด  50 × 50 เมตร  โดยจะบอกระยะจากก่ึงกลางของถนน 
                  6.1.1.4 การเขียนผงัแสดงระยะและวสัดุเป็นการเขียนแบบเพื่อบอกระยะส่ิงก่อสร้าง

และวสัดุที่ใชใ้นงานซ่ึงในการเขียนบอกเส้นระยะจะอา้งอิงมาจากเส้นตารางกริด   ซ่ึงไดก้  าหนดตี
เสน้ไว ้ ซ่ึงมีระยะห่างกนัเสน้ละ  50  เมตร  ส่วนการก าหนดการใชว้สัดุจะใชก้ารเขียนสัญลกัษณ์ใน
งานโดยการก าหนดเป็นตวัเลขและมีการอธิบายแบบอยูใ่นส่วนของรายการประกอบแบบ 
                    6.1.1.5 การเขียนผงัระบบการวางสปริงเกลอร์   เป็นการน าเสนอผลงานการจดัท าระบบ
สปริงเกลอร์  โดยมีการก าหนดต าแหน่งในการวางป๊ัมน ้ า  แนวท่อ  ขนาดรัศมีและชนิดรัศมีของ
สปริงเกลอร์ในงานเขียนแบบซ่ึงในการเขียนท่อจะน าเสนอโดยใชล้กัษณะของเส้น  เป็นการบอก
ทิศทางของท่อ  ส่วนรัศมีตวัสปริงเกลอร์จะใชก้ารเขียนวงรัศมีเป็นตวับอกในงานโครงงานน้ีจะใช้
รัศมีในการใหน้ า  2  ชนิดคือ  รัศมีการใหน้ ้ า  20 เมตร  และ  10  เมตร 

6.1.1.6 การเขียนแบบขยายโครงสร้างทางภูมิทศัน์ 
                      1) การเขียนแบบบอกระยะวสัดุ  และระดบั  จะใชว้ิธีการบอกเหมือนการ

เขียนผงัแสดงระยะและวสัดุแต่มีการเพิม่รายละเอียดที่ไม่มีในการเขียนผงัระยะและวสัดุ 
                      2) การเขียนแบบแสดงโครงการไมย้นืตน้  เป็นการเขียนบอกต าแหน่งที่จะใช้

ปลูกตน้ไมซ่ึ้งในงานเขียนแบบจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดสญัลกัษณ์พนัธุไ์ม ้ และจ านวนตน้ไมก้ ากบั
ไวทุ้กคร้ังในงาน  รวมทั้งตอ้งมีการเขียนอธิบายสัญลักษณ์ในงาน   การบอกช่ือสามัญ  ช่ือวิทย ์  
ของพรรณไมท้ี่ใช ้ และจ านวนรวมของพรรณไมท้ี่ใชใ้นงาน 

                      3) การเขียนแสดงการขยายถนนและทางระบายน ้ า  เป็นการแสดงแบบ
รายละเอียดของถนนชนิดต่าง ๆ  การใชว้สัดุ  และการก าหนดการใช ้  ชนิดของรางระบายน ้ าและ
รายละเอียดในการก่อสร้าง 
                                  4) การเขียนแบบแสดงการปลูกไมพุ้่ม  ไมย้นืตน้  และปาล์ม  เป็นการเขียน
บอกรายละเอียดการปลูกตน้ไมก้ารใชว้สัดุในการปลูกและการค ้ายนัตน้ไมใ้นการปลูกตน้ไม ้
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6.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
             6.1.2.1 ปัญหาเกิดจากดา้นเทคนิคโปรแกรม  แบบอกัษรตวัหนังสือภาษาไทยใน

โปรแกรม Autodesk Land Desktop บางเวอร์ชัน่ตวัอกัษรกบัสระไม่ตรงกนัท าใหอ่้านยาก 
                        6.1.2.2 ปัญหาในการพมิพแ์บบพื้นที่มีขนาดใหญ่  ลงบนกระดาษที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก
กวา่จะไม่สามารถแสดงผลการเขียนแบบไดอ้ยา่งชดัเจน 
                        6.1.2.3 ในการประมวลผลขอ้มูลของไฟล์ที่มีขนาดใหญ่จะล่าชา้หรืออาจท าให้เกิด
ขอ้ผดิพลาดในการเปิดใชง้านได ้
                        6.1.2.4 ในการพิมพแ์บบอาจมีขอ้ผิดพลาดหรือปัญหาตกหล่นเน่ืองจากเคร่ืองพิมพ์
บางรุ่นไม่ไดท้  าเพือ่รองรับรูปแบบภาษาไทยหรือรองรับโปรแกรมไดบ้างเวอร์ชัน่เท่านั้น     
   

6.2  ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการท างาน 

ในการจดัท าโครงการ มีการก าหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขตงาน ระยะเวลาที่
ชัดเจน จึงได้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวตัถุประสงค์ที่วางไวแ้ละทนัตาม
ระยะเวลาที่ก  าหนดไว ้

ในการจดัท าโครงการ ผูจ้ดัท  าควรมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานดา้นการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office 2007 และโปรแกรมที่เก่ียวกับการออกแบบ เช่น
AutoCad2007 , Sketch Up และ Photoshop cs6 เพื่อให้การจดัท าโครงการเป็นไปไดด้ว้ยดี และทนั
ตามระยะเวลาที่ก  าหนดไว ้
 6.2.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 

เพือ่ให้ไดผ้งัแม่บทที่สามารถน าไปก่อสร้างไดจ้ริง ในการออกแบบควรมีการ
ค านึงถึงวสัดุที่น ามาใชใ้นการออกแบบ ซ่ึงควรเป็นวสัดุที่สามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งถ่ินและใน
การออกแบบพืชพนัธุ์ควรเลือกใช้พืชพนัธุ์ที่มีความแข็งแรง ดูแลรักษาง่ายและสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มในพื้นที่โครงการ 
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