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บทคัดยอ 
 

คุงนํ้ารีสอรท เปนสถานที่พักผอนตากอากาศระดับ 1 ดาว ตั้งอยูที่หมูที่ 7 ตําบลมะมุ 

อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง บนพื้นที่โครงการขนาด 5 ไร หรือ 8,000 ตารางเมตร เจาของคือคุณลัด

ดา วิเชียรรัตน 

ลักษณะพื้นที่เปนพื้นที่ราบลุมริมแมนํ้ามี ตนลําพูน ตนลําแพน และตนจาก ข้ึนอยูเต็มพื้นที่

ชวงฤดูฝนมีนํ้าทวมขัง เจาของโครงการจึงเกิดความสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่น้ีใหเกิดประโยชน และ

เล็งเห็นวาพื้นที่น้ีอยูใกลแหลงสถานที่ทองเที่ยวสําคัญหลายแหงอาทิ คอคอดกระ บอนํ้ารอนรักษาวิน 

และพระราชวังรัตนรังสรรค เปนตน เลยมีแนวคิดสรางรีสอรทแหงน้ีข้ึนเพื่อรองรับนักทองเที่ยวไดมา

เขาพัก โดยพื้นที่รีสอรทประกอบดวย 3 สวนดังน้ี สวนที่ 1 เปนสวนของอาคารที่พักขนาด 2 ช้ัน      

บนพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร สวนที่ 2 เปนสวนของบานพักช้ันเดียว และอาคารสํานักงาน บนพื้นที่ 

2,400 ตารางเมตร และสวนที่ 3 เปนพื้นที่บานพักของเจาของ บนพื้นที่ 400 ตารางเมตร โดย

คุณลัดดา วิเชียรรัตน ตองการบานพักเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่มาเปนหมูคณะ รานขายกาแฟ 

ของฝากประจําถ่ิน เชน ซาลาเปาทับหลี เม็ดมะมวงหิมพานต เพื่อชวยสงเสริมอาชีพใหกับชาวบาน 

นักทองเที่ยวก็ไดของที่มีคุณภาพ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบโครงการ เพื่อเปนพื้นที่พักผอน สิ่ง

อํานวยความสะดวก เชน ศาลา มาน่ัง พื้นที่พักผอนที่เกิดข้ึนโครงการ และตองการสรางจุดเดนใหกับ

โครงการ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว และมีกิจกรรมสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเขาพัก 

ในการศึกษาขอมูลทางกายภาพของโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท 

อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สามารถแบงพื้นที่ได 3 โซน ดังน้ี 

พื้นที่ Zone A พื้นที่ติดกับอาคารบานพักรีสอรทและทางสัญจรหลัก ทางเขา บริเวณพื้นที่

Zone A ติด กับคลองปากสวะและเพื่อนบาน ไดรับแสงแดดตลอดทั้งวัน ลักษณะของพื้นที่เปนพื้นปด 

ยังไมมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่น้ีเปนพื้นที่ทางตรงยาวเขาไปในโครงการดานหนาสวนโชวรกรางและ

เสื่อมโทรม ควรมีการจัดสวนใหมใหเปนที่ดึงดูดสายตาแกผูมาใชบริการ 
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บทคัดยอ (ตอ) 
 

พื้นที่ Zone B เปนพื้นที่ติดกับแมนํ้ากระบุรี เปนสวนของบานพักของเจาของโครงการ ยังไมมี

การจัดภูมิทัศน ลักษณพื้นที่แบบเปดโลงพื้นที่มีอากาศคอนขางรอนเน่ืองจากไดรับแสงแดดตลอดทั้ง

วันมี 

พรรณไมใหรมเงาเปนบางสวน ควรมีการจัดภูมิทัศนโดยมีพรรณไมสวยงามและใหรมเงา เน่ืองจากเปน

สวนพักผอนของเจาของโครงการ 

พื้นที่ Zone C เปนพื้นที่สวนหนาโครงการติดกับถนน ยังไมมีการจัดภูมิทัศน ลักษณะพื้นที่

แบบเปดโลง ยังไมมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่น้ีพื้นที่มีอากาศคอนขางรอนเน่ืองจากไดรับแสงแดดตลอด

ทั้งวัน มีพรรณไมใหรมเงาเปนบางสวน ควรมีการจัดภูมิทัศนโดยมีพรรณไมสวยงามและใหรมเงาเพิ่ม 

และยังขาดพื้นที่กิจกรรมสําหรับผูมาใชบริการ เชน สวนโชวพิเศษ ปกนิค สวนหยอมพักผอน และพื้นที่

ทํากิจกรรมครอบครัว ควรมีทางเดินเทาเพื่อการสัญจรที่สะดวก และที่จอดรถสําหรับผูมาใชบริการ 

ในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรทน้ี เพื่อใหโครงการสามารถนําไปสรางไดจรงิ 

และใหรูถึงการทํางานที่เปนระบบและใหมีความสวยงามใหตรงตอความตองการของเจาของโครงการ    

ในการใชงบประมาณของโครงการ 8,785,529 บาท โดยแบงเปนงาน Hardscape 4,511,386 บาท  

และงาน Softscape 2,425,471 บาท โดยจะแบงการจัดสรางงานแคในสวนที่จําเปนกอน 
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ชวยเหลือในดานตางๆ เปนทั้งกําลังใจที่ดีตอกันเสมอมา และคอยเปนแรงผลักดันใหขาพเจามีความ
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บทท่ี  2 

ศึกษาขอมูลและหลักการท่ีเก่ียวของ 

 

การออกแบบภูมิทัศนโครงการรีสอรทน้ันตองคํานึงถึงพื้นที่ประโยชนการใชและความตองการ

ของผูมาพักผอน เปนการกําหนดรูปแบบของกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่น้ันๆ ไดเปนอยางดีจําเปน

อยางย่ิงที่ตองคนหาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของในการออกแบบภูมิทัศนโครงการรีสอรท ทั้งในรูปแบบการ

จัดภูมิทัศน รูปแบบสวนตางๆ เพื่อนําขอมูลมาผสมผสานใหเกิดแนวความคิดจนกระทั่งถึงการวางแนว

ทางการออกแบบเพื่อประโยชนแกเจาของรีสอรท ใหเกิดความพึงพอใจมากที่สดุ และไดรับประโยชนสงูสุด 

ดังน้ัน จึงตองคนหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน ศึกษาความตองการของ

เจาของรีสอรท รวมผังรูปแบบสวนตางๆ เพื่อใหเกิดแนวความคิดสอดคลองกับความตองการของ

เจาของรีสอรท ใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และใหไดรับประโยชนสูงสุดของการเขาใชพื้นที่

เชนเดียวกัน 

 

2.1  ความหมายรีสอรท 

รีสอรท คือ สถานที่รองรับนักทองเที่ยวหรือนักทัศนาจรที่ตองการ ผอนคลาย คลายเครียด

เปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวตองการพักผอน หาความสําราญ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2550:25) 
รีสอรท หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการคาที่นักธุรกิจต้ังข้ึนมีลักษณะเปนโรงแรม ประเภท

หน่ึง มีที่ต้ังอยูในแหลงธรรมชาติ หรืออยูใกลกับธรรมชาติมีบรรยากาศดี เพื่อบริการที่พัก ช่ัวคราว

สําหรับเดินทาง ในเรื่องของที่พักอาศัยอาหาร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบการพักอาศัย และ

เดินทาง หรืออาคารที่มีหองนอนหลายหอง ติดตอเรียงรายกนในอาคารหลังหน่ึง หรือหลายหลังซึ่งมี

บริการตางๆ เพื่อความสะดวกของผูที่มาพัก โดยมีคาตอบแทนและคิดคาบริการเปนรายวันหรือไมเกิน

หน่ึงเดือน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2550:25)  

รีสอรท หมายถึง สถานที่พักตากอากาศ ที่สรางข้ึนเพื่อใหผูมาเยือน ใชเวลาในวันหยุดสุด

สัปดาห หรือเทศกาลตางๆ สวนใหญที่ต้ังจะอยูในสถานที่ที่ใกลกับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ การ

บริการสวนใหญคลายโรมแรม แตอาคารสถานที่จะกลมกลืนกับธรรมชาติมากกวา (ศูนยขอมูล

อสงัหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2555:2) 

โรงแรมรีสอรท (Resorts Hotel) มักต้ังอยูในบริเวณใกลชิดกับธรรมชาติ เพื่อใหแขกได

พักผอนสัมผัสกับธรรมชาติอยางแทจริง โรงแรมตองจัดบริการตางๆ โดยเนนบริการทางดานการกีฬา 

และนันทนาการตลอดกิจกรรมในการบันเทิงอื่นๆ ใหกับแขกผูมาพัก ซึ่งมีวัตถุประสงคในดานการ

พักผอนเปนหลัก (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2554:5) 



สรุป รีสอรท คือ สถานที่พักผอน ตากอากาศทามกลางบรรยากาศที่เปนธรรมชาติ ชวน

พักผอนในแงของอารมณ ความรูสึก ในวันหยุดหรือพักผอน 

 

2.2  หลักการออกแบบรีสอรท  
ยุทธชัย คณาสิริวัฒน (2548:12)  กลาววา นักวิชาการดานการโรงแรมและการทองเที่ยวได

จําแนกประเภทของรีสอรทออกเปนหลายรูปแบบ ดังน้ี 

2.2.1 จําแนกตามความใกลชิดกับตลาดปฐมภูมิ ไดแบงออกเปน 2 ประเภท โดยพิจารณาจาก

ระยะทาง และระยะเวลาในการเดินทางเขาถึง ความถ่ีในการเดินทางไปเยือน และระยะเวลาในการ

พํานัก ซึ่งสามารถแบงไดดังน้ี  

2.2.1.1 รีสอรทที่เปนจุดหมายปลายทาง (Destination Resorts) รีสอรทประเภทน้ีมัก

ต้ังอยูไกล ผูไปเยือนมักไมนิยมเดินทางโดยรถยนต เดินทางไปเยือนไดไมบอยครั้งนัก เฉลี่ยเพียงปละ 

1-2 ครั้ง แตจะใชเวลาในการพํานักราว 1 สัปดาห 

2.2.1.2 รีสอรทที่ใชจุดหมายปลายทาง (Non destination Resorts) รีสอรทประเภท

น้ีมีระยะทางไมไกลนัก นักทองเที่ยวนิยมเลือกเดินทางโดยรถยนต มีความถ่ีในการเดินทางไปเยือน

บอยครั้งกวา แตระยะเวลาในการพํานักคอนขางสั้น เฉลี่ย 1-3 วัน 

2.2 .2 มาตรฐานที่พัก เพื่ อการทอง เที่ยวประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอรท )               

ระดับ 1-4 ดาว 

2.2.2.1 ขอบขาย มาตรฐานการทองเที่ยวไทยใชสําหรับสถานที่พักที่ไดรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยครอบคลุมประเภท ตางๆ ทั้ง 4 ประเภท คือ 

1)  โรงแรมประเภท 1 หมายความวา โรงแรมที่ใหบริการเฉพาะหองพัก  

2)  โรงแรมประเภท 2 หมายความวา โรงแรมที่ใหบริการหองพักและ

หองอาหาร หรือสถานที่ สําหรับบริการอาหารหรือสถานที่สําหรับประกอบอาหาร  

3)  โรงแรมประเภท 3 หมายความวา  โรงแรมที่ ใหบริการหองพัก 

หองอาหารหรือสถานที่สําหรับบริการอาหารหรือสถานที่สําหรับประกอบอาหาร และสถานบริการ

ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการหรือหองประชุมสัมมนา  

4)  โรงแรมประเภท 4 หมายความวา โรงแรมที ่ให บร ิการหองพ ัก 

หองอาหาร หรือสถานที่สําหรับบริการอาหาร หรือสถานที่สําหรับประกอบอาหาร สถานบริการตาม

กฎหมายวาดวยสถานบริการ และหองประชุมสัมมนา  

มาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยว รีสอรท  

2.2.3 มาตรฐานการทองเที่ยวไทย ที่พักเพื่อการทองเที่ยวประเภทสถานที่พักตากอากาศ

ครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการที่เปนไปตามขอกําหนด กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ หรือ

กฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับกิจการโรงแรม 

9 
 



2.2.3.1 องคประกอบของหลักเกณฑ ประเภทสถานพักตากอากาศมีดังน้ี  

หมวดที่ 1 สถานที่ต้ัง สภาพแวดลอม สิ่งกอสรางทั่วไปและที่จอดรถ  

หมวดที่ 2 โถงตอนรับ หองนํ้าสาธารณะ และทางสัญจรภายในอาคาร  

หมวดที่ 3 หองพักแบบ Standard (รวมทางเดินระเบียง และหองนํ้า)   

หมวดที่ 5 หองอาหาร คอฟฟช็อป บาร และครัว  

หมวดที่ 8 บุคลากรและการบริการ   

หมวดที่ 9 ระบบความปลอดภัย ในพื้นที่ทั่วไป   

หมวดที่ 10 ทรัพยากรและชุมชนแวดลอม   

หมวดที่ 11 สวนของพนักงาน   

2.2.4 หลักการดําเนินงานและการใหบริการสําหรับรีสอรท  

ยุทธชัย คณาสิริวัฒน (2548:23) กลาววา ผูที่ใชบริการรีสอรทมีความตองการ

พื้นฐาน 3 ประการ ดังน้ี 

2.2.4.1 ตองการประสบการณที่แตกตางไปจากภาวะปกติที่ตนคุนเคย  

2.2.4.2 ตองการไดรับความพึงพอใจในการมาผอนคลาย ซึ่งครอบคลุมไปถึงความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน  

2.2.4.3 ตองการทองเที่ยวไปในสถานที่ที่นาสนใจหรือดึงดูดใจ หัวใจสําคัญประการ

หน่ึงของการบริหารรีสอรท เน่ืองจากผูมาใชบริการมีความคาดหวังตอรีสอรทแตกตางจากโรงแรม

ทั่วไป ซึ่ง Rutledge (Mill, 2001) ไดกําหนดหลักการออกแบบรีสอรทไว 8 ประการ 1) ตองแนใจวา

ทุกสิ่งที่ทําข้ึนมามีจุดหมาย 2) ออกแบบและสรางข้ึนเพื่อใหมนุษยใชงาน 3) ตองสามารถใชงานไดและ

มีความงามตามหลักสุนทรียศาสตร 4) สรางโดยยึดหลักความย่ังยืนคงทน 5) สรางตามสภาพและ

ความเหมาะสม 6) ใชเทคนิคการสรางที่นาพึงพอใจ 7) ใชตนทุนที่ตํ่าที่สุดเทาที่สามารถจะทําได และ 

8) จัดทําตามหลักวิสัยทัศนที่เขาใจไดงาย 

เน่ืองจากการออกแบบภูมิทัศนเปนการออกแบบที่วางภายนอกอาคาร เพื่อให

มนุษยเขาไปใชงานไดสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีความสวยงามควบคูกันไป งานดานน้ีมีมนุษยและ

ตนไมเขามาเกี่ยวของดวย นักออกแบบจึงจําเปนตองคํานึงถึงสัดสวนของมนุษย (Human Scale) กับ

ขนาดที่วางที่มนุษยเขาไปใชงาน และเขาใจคุณสมบัติและการใชงานของตนไมกับที่วางดวย  

   

2.3  ประเภทลูกคาของรีสอรท 
 Philip Kotler (2553:53) กลาววา โดยทั่วไปแลวธุรกิจโรงแรมและที่พักน้ันในเบื้องตนจะแบง

สวนของการตลาดออกเปน 2 กลุมหลักคือ 
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 2.3.1 กลุมตลาดลูกคาธุรกิจ ลูกคากลุมน้ีจําเปนตองใชหองพักโรงแรมเปนที่พักอาศัยหรือ

ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเปนการช่ัวคราว สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ ของโรงแรมหรือที่

พัก ตองตอบสนองตอความตองการนักธุรกิจเหลาน้ีได กลุมตลาดน้ีสามารถแบงยอยลงไปไดอีกเชน 

 2.3.2 ตลาดลูกคาองคกร (Accountable) เปนตลาดที่มีองคกรตางๆ เปนผูมาใชหองพักหรือ

บริการ ซึ่งองคกรตางๆ เหลาน้ีสวนใหญจะมีความตองการของตนเปนเฉพาะ 

 2.3.3 ตลาดนักเดินทางเพื่อธุรกิจอิสระ (Non-Accountable) ผูใชหองพักหรือบริการ เปน

นักเดินทางเพื่อธุรกิจที่เดิมทางมาอยางอิสระ จะเลือกใชโรงแรมหรือที่พักที่มีความเหมาะสมกับความ

ตองการสวนตัวของแตละคน 

 2.3.4 กลุมลูกคาทองเที่ยวหรือพักผอน รวมไปถึงการเดินทางจากตางถ่ินมาเย่ียมญาติของ

ตนเองในโอกาสตางๆ โรงแรมหรือที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ ของโรงแรมหรือที่พัก

ตองตอบสนองตอความตองการในการพักผอนหยอนใจของลูกคากลุมน้ีได 

 2.3.5 ตลาดนักทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Group Tour) เปนตลาดที่มีบริษัทจัดนํานักทองเที่ยว

ของตนเอง โดยเลือกใชโรงแรมหรือที่พักที่มีความเหมาะสมกับคณะทองเที่ยวแตละคณะที่อาจมี

งบประมาณและความตองการที่แตกตางกันไป 

2.3.6 ตลาดนักทองเที่ยวเดินทางอิสระ (F.I.T) เปนตลาดที่นักทองเที่ยวหรือลูกคาที่เดินทาง

มาพักผอนหยอนใจแบบเดินทางมาเองอยางอิสระ จะเลือกใชโรงแรมหรือที่พัก ที่สามารถตอบสนอง

ความตองการสวนตัวของแตละคนได 

เมื่อแบงกลุมลูกคาหลักไดแลว ก็จะแบงสวนตลาดออกเปนกลุมยอยลงไปอีกวาสิ่ง

อํานวยความสะดวกและบริการของโรงแรมหรือที่พักของตนน้ัน มีความเหมาะสมและเปนที่ตองการ

ของลูกคา หรือมีความเขมแข็งของธุรกิจในตลาดใด ทําการวิเคราะหแลวดําเนินกิจกรรมทางดาน

การตลาดมุงเนนไปยังกลุมลูกคากลุมน้ัน เพราะจะไดผลการประกอบการที่ดีกวากลุมอื่นๆ 

โดยความเปนจริงแลวธุรกิจโรงแรมหรือที่พัก ไมสามารถที่จะอิงกับลูกคากลุมใดกลุม

หน่ึงไดเปนการเฉพาะเปนเพราะการเสี่ยงตอวิกฤตการณตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอ

ลูกคากลุมน้ัน ทําใหไมสามารถเดินทางมาใชบริการของโรงแรมหรือที่พักของตนได ดังน้ัน โรงแรมตาง

จึงจะตองพยายามแบงสวนตลาดออกเปนกลุมยอยๆ หลายๆ กลุม แลวศึกษาดูวาแตละกลุมตลาดน้ัน

มีพฤติกรรมการใชหองพักและบริการตางๆ ของโรงแรมอยางไร จัดลําดับความเหมาะสมของตลาด

กลุมตางๆ กับสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการของโรงแรมหรือที่พักที่มีอยู แลวเนนการดําเนิน

กิจกรรมทางดานการตลาดกับตลาดกลุมน้ันๆ ใหเหมาะสมตามลําดับ กลุมตลาดที่มีลําดับความ

เหมาะสมมากที่สุดจะขายไดราคาสูงสุด กลุมที่มีความสมนอย ก็จะขายไดราคาตํ่าลงไปตามลําดับ 

โรงแรมหรือที่พักตองการจัดสัดสวน และจัดสรรหองพักเพื่อไวคอยบริการลูกคากลุมตางๆ ให

เหมาะสมกับสิ่งอํานวยสะดวกและบริการตางๆ ของโรงแรม และเหมาะสมกับโอกาสตางๆ ที่ความ

ตองการใชโรงแรมหรือที่พักมีการเปลี่ยนแปลงไป  
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2.4  ความสําคัญและประโยชนของการออกแบบภูมิทัศน 
 2.4.1 ความสําคัญของงานการออกแบบภูมิทัศน 

การจัดภูมิทัศนในปจจุบันเปนที่นิยมทํากันมากข้ึน เพราะการจัดภูมิทัศนเริ่มมีความสําคัญตอจิตใจและ

รางกายมนุษยเพิ่มข้ึนทุกวัน 

2.4.1.1 การจัดภูมิทัศนปองกันการพังทลายของดิน ในสภาพพื้นที่วิกฤตที่คาดวาจะมี

การพังทลายของดินสูง พื้นที่มีความลาดชัน เชน ตามไหลเขา 

ภาพท่ี 2.1  การจัดภูมิทัศนปองกันการพังทลายของดิน 

 

2.4.1.2 ปองกันแสงแดดทําใหเกิดรมเงาและเงาไมภายในบริเวณอาคาร ชวยใหรมเงา

แกคนเดินถนนหรือสัญจรไปมา รมเงายามพักผอน นอกจากปองกันแสงแดดแลว ตนไมยังชวยในการ

ดึงลม ทําใหการน่ังพักผอนใตตนไมใหญจะใหความรูสึกเย็นสบาย 

ภาพท่ี 2.2 การจัดภูมิทัศนปองกันแสงแดดทําใหเกิดรมเงา 

 

2.4.1.3 การจัดภูมิทัศนสามารถปองกันลมและเปลี่ยนทิศทางลมได เชน การปลูก

ตนไมแนนทึบเปนแถว 3-4 แถว มีไมพุมอยูดานลาง ไมใหญอยูระดับบนเปนช้ันๆ จะสามารถปองกัน

ลมไดอยางดี และในขณะเดียวกันสามารถเปลี่ยนทิศทางลมได 

ภาพท่ี 2.3 การจัดภูมิทัศนสามารถปองกันลมและเปลี่ยนทิศทางลมได 
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2.4.1.4 การจัดภูมิทัศนสามารถปองกันฝุนละอองที่กระจายทั่วๆ ไปในอากาศโดย

เลือกใชพรรณไมที่สามารถเก็บฝุนละอองไดมาก เชน สนประดิพัทธ 

ภาพท่ี 2.4 การจัดภูมิทัศนสามารถปองกันฝุนละออง 

 

2.4.1.5 สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอกทําใหบริเวณที่พักปราศจากเสียงรบกวน

หรือรบกวนนอยที่สุด การปลูกตนไมที่มีพุมแนนและหนา สามารถชวยลดเสียงไดอยางดี 

ภาพท่ี 2.5 การจัดภูมิทัศนสามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก 

 

2.4.1.6 การจัดภูมิทัศนชวยปดปงพื้นที่ที่ไมพึงประสงค อาทิ กองขยะ กองสิ่งที่สกปรก 

ปายที่ไมพึงประสงค สิ่งกอสรางที่ดูไมสวยงาม ทําใหเกิดความรูสึกดีข้ึน 

ภาพท่ี 2.6 การจัดภูมิทัศนชวยปดปงพื้นที่ที่ไมพึงประสงค 

 

2.4.1.7 เพิ่มคุณคาใหแกสิ่งกอสรางและสถาปตยกรรม เมื่อตนไมมาปลูกใกลอาคาร

หรือจัดภูมิทัศนประกอบอาคาร ทําใหอาคารหรือสถาปตยกรรมมองดูนุนนวลข้ึน กวางข้ึน สูงข้ึน ใหญ

ข้ึน กลมกลืน สมดุลมากข้ึน และมีคุณคามากข้ึน 

ภาพท่ี 2.7 การจัดภูมิทัศนเพิ่มคุณคาใหแกสิ่งกอสรางและสถาปตยกรรม 
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2.4.1.8 การจัดภูมิทัศนทําใหบริเวณที่พักอาศัยและรอบอาคารมองดูสะอาดเปน

ระเบียบความปลอดภัย เชน การทําสนามหญาเปดกวาง มีการดูแลบํารุงรักษาอยางดีทําใหมีความ

สะอาดเรียบรอย เปนระเบียบ มีความเย็น และอากาศบริสุทธ์ิทั่วบริเวณ 

ภาพท่ี 2.8 การจัดภูมิทัศนทําใหบริเวณที่พักอาศัยและรอบอาคารมองดูสะอาด 

 

2.4.1.9 การจัดภูมิทัศนเปนการปดบังสายตาจากภายนอกทําใหเกิดพื้นที่อิสระในสวน

ที่ตองการจัดกิจกรรม เชน บริเวณสระวายนํ้า พื้นที่พักผอนบริเวณอาคารสวนตัว พื้นที่พักผอนสบายๆ 

อาทิ เฉลียงไม ลานพัก มุมอานหนังสอื ในพื้นที่เหลาน้ีสามารถปลุกตนไมเปนรัว้แบงเขตปดบังสายตาได 

ภาพท่ี 2.9 การจัดภูมิทัศนเปนการปดบังสายตา 

 

  2.4.1.10 การจัดภูมิทัศนเปนการสรางบรรยากาศรอบตัวผูอยูอาศัย หรือสังคมมนุษย

ใหมีความสุข ทั้งดานอารมณและจิตใจผอนคลายความเครียด (ความสําคัญของการออกแบบภูมิทัศน 

ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สืบคนจาก 

http://www.land.arch.chula.ac.th, 2560) 

ภาพท่ี 2.10 การจัดภูมิทัศนเปนการสรางบรรยากาศรอบตัวผูอยูอาศัย 

 

 2.4.2 ประโยชนของงานออกแบบภูมิทศัน 

2.4.2.1 การจัดสวนทําใหเกิดการดูแลพื้นที่อยางดี มีขอบเขตแนนอน เกิดความ

ปลอดภัยในการใชพื้นที่ 
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2.4.2.2 การจัดสวนเปนการชวยลดมลภาวะตางๆ เชน เสียงรบกวน ฝุนละออง ลม 

แสงแดด ดวยการออกแบบมาควบคุม เพราะการจัดสวนเปนการควบคุมและสรางสภาพแวดลอมให

เหมาะสมนาอยู 

2.4.2.3 การจัดสวนทําใหพื้นที่สะอาด อากาศบริสุทธ์ิ ควบคุมระดับอุณหภูมิ แสงแดด 

ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมกับความตองการ 

2.4.2.4 การจัดสวนชวยใหมีการวางแผนการใชพื้นที่ ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด

ประโยชนมากที่สุดมีสัดสวน ขอบเขตที่เหมาะสมแนนอน เชน บริเวณพักผอนสวนตัวบริเวณออกกําลัง

กาย พื้นที่สวนครัว สนามเด็กเลน สวนไมดอกไมประดับ หรือพื้นที่ใชสอยอื่นๆ 

2.4.2.5 การจัดสวนชวยแกไขและปดบังสภาพแวดลอมที่ไมนาดู และยังแกไขการ

พังทลาย การเสื่อมโทรมของหนาดินอีกดวย 

2.4.2.6 การจัดสวนชวยใหเกิดความสุขทางดานจิตใจ เพราะไดใกลชิดกับธรรมชาติ

และพืชพรรณ  (ประโยชนของงานออกแบบภูมิทัศน ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สืบคนจาก http://www.land.arch.chula.ac.th, 2560) 

 

2.5  องคประกอบหลักภายในโครงการรีสอรท 

 2.5.1 ความหมายเกี่ยวกับองคประกอบ 

มนุษยเรารับรูถึงความสวยงาม ความพอใจของสิ่งตางๆ ไดแตกตางกัน ระดับความ

พอใจของแตละคนก็แตกตางกันออกไป ทั้งน้ีอาจข้ึนอยูกับรสนิยม สภาพสังคม ศาสนา ความเช่ือและ

สิ่งแวดลอมที่ผูรับรูน้ันดํารงชีวิตอยูได หากแตวาผูรับรูน้ันไดเขาใจถึงกระบวนการองคประกอบและ

พื้นฐานที่สําคัญของสิ่งที่ไดสัมผัส ก็ยอมไดรับรูถึงความสวยงาม ความพอใจน้ันๆ เกิดข้ึนไดอยาง

แทจริง  

 ความหมายองคประกอบของการออกแบบภูมิทัศนรีสอรท 

  องคประกอบของศิลปะหรือ (Composition) น้ันมาจากภาษาลาติน โดยคําวา Post 

น้ัน หมายถึง การจัดวาง และคําวา Comp หมายถึงเขาดวยกัน ซึ่งเมื่อนํามารวมกันแลวในทางศิลปะ 

Composition จึงหมายถึง องคประกอบของศิลปะ 

  คําวาองคประกอบ ตามความหมายพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน คือ สวนตางๆ ที่

ประกอบกันใหเกิดรูปรางใหมข้ึน 

  องคประกอบศิลป หมายถึง สิ่งที่ศิลปนและนักออกแบบใชเปนสื่อในการแสดงออก

และสรางความหมาย โดยนํามาจัดเขาดวยกันและเกิดรูปรางอนัเดนชัด (สวนศรี ศรีแพงพงษ, 2482:3) 

  องคประกอบศิลป หมายถึง เครื่องหมายหรือรูปแบบที่นํามาจัดรวมกันแลวเกิด

รูปรางตางๆ ที่แสดงออกในการสื่อความหมายและความคิดสรางสรรค (สิทธิศักด์ิ ธัญศรีสวัสด์ิกุล, 

2556:2) 

15 
 



 ดังน้ันพอสรุปโดยสังเขป ความหมายองคประกอบของการออกแบบ วาการจัดหรือการรวมสิ่ง

ตางๆ ที่ประกอบกันทําใหเกิดรูปรางใหมๆ เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน นํามาสรางสรรคเปนผลงาน 

 2.5.2 องคประกอบภายในรีสอรท 

โดยสวนใหญแลวภายในโครงการประกอบไปดวยสวนบริการดานตางๆ ดังน้ี แบง

ออกเปน 7 สวนหลักๆ ดวยกัน คือ  

2.5.2.1 บริเวณพื้นที่สาธารณะ (Public Area) 

2.5.2.2 สวนบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage Area) 

2.5.2.3 สวนบริการหองพัก (Guest Room Area) 

2.5.2.4 สวนบริการ Spa และสุขภาพ (Spa and Health Club) 

2.5 .2 .5 ส วนบริการดานกีฬา และนันทนาการ (Spost and Recreationnal 

Facilities) 

2.5.2.6 สวนบริการทั่วไป (General Service Area) 

2.5.2.7 สวนซอมบํารุงและเครื่องจักร (Maintenance and Mechanic Area) 

ซึ่งในสวนที่ 2.5.2.1-2.5.2.3 และ 2.5.2.6-2.5.2.7 น้ัน โครงการรีสอรททุก

ทาํเลและทุกรูปแบบตลาดจะไมคอยมีความแตกตางของโปรแกรมในสวนน้ีมากนัก แตโปรแกรมใน

สวนที่ 4 และสวนที่ 5 น้ัน ความแตกตางข้ึนอยูกับทําเลที่ต้ัง (Location) Trend ของตลาด และ

พฤติกรรมนักทองเที่ยวเปนสําคัญ (ธัชพงศ ธงสังกา 2555:16)   

 

2.6  แนวคิดในการออกแบบภูมิทัศนสําหรับรีสอรท 

 พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา (2552:28) การจัดภูมิทัศนรีสอรท เปนการจัดสวนเพื่อตองการใหพื้นที่

น้ันเปนเหมือนกับสถานที่พักผอน มีความสมบูรณของธรรมชาติ เปนการปรับภูมิทัศนใหเกิดความรม

รื่นสวยงามตามสภาพของภูมิประเทศ สภาพอากาศหรือรูปแบบของสถานที่พักตากอากาศตาม

สถานที่ตางๆ 

  2.6.1 สิ่งสําคัญของการจัดภูมิทัศนรีสอรท 

2.6.1.1 ภูมิประเทศ ภูมิประเทศเปนตัวกําหนดแนวทางของการจัดสวนแนวน้ี เพื่อทํา

ใหงายตอการออกแบบและความสมดุลของพื้นที่ เชน เชิงเขา แมนํ้า ลําธาร ทะเลสาบ 

2.6.1.2 พรรณไม พรรณไมคือเปนสิ่งสําคัญของการจัดสวนทุกชนิด รวมทั้งสวน

สไตลรีสอรท ที่ตองอาศัยความหลากหลายของชนิดพรรณไม 

2.6.1.3 สภาพอากาศ เปนตัวกําหนดชนิดของพรรณไม รวมถึงรูปแบบของการตกแตง

เพราะการจัดสวนรีสอรท จะเนนเขากับบรรยากาศของพื้นที่และสภาพอากาศ 
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 2.6.2 สวนประกอบของการจัดภูมิทัศนรีสอรท 

2.6.2.1 ประตูทางเขาออก ควรออกแบบเปนซุมประตูรูปทรงตางๆ บริเวณทางเขาออก

ควรออกแบบจัดสวนปลูกพรรณไมใหเดนสะดุดตา เชน ปาลมชนิดตางๆ หมากนวล หมากแดงเปนตน 

2.6.2.2 รั้ว การออกแบบรั้วนิยมใชรั้วไม ที่ไมสูงมากนัก แลวปลูกพรรณไมประดับตาม

แนวรั้ว 

2.6.2.3 การจัดสวนบริเวณสิ่งปลูกสราง ควรเนนใหมีความสวยสงา โดดเดนมี

ทางเขาออก ภายในอาคาร มีการจัดสวนหยอม โขดหิน ลําธาร นํ้าพุ นํ้าตก พรรณไมที่ใช ตองการแสง

รําไร หรือพันธุไมในรม เชน วาสนา โมก คลา กลวยไม 

2.6.2.4 มีการจัดการสวนทางเทา โดยใชแผนทางเทาสําเร็จรูป วางเช่ือมจากจุดตางๆ 

2.6.2.5 จัดสรางแปลงดอกไม เพื่อความโดดเดนสวยงาม 

2.6.2.6 มีจุดรวมพล เชน การสรางศาลา หรือที่น่ังสําหรับพักผอน 

2.6.2.7 สนามหญา มีทั้งเปนแบบปนเนินสูงเพื่อเลนระดับและแบบเรียบเสมอ มีการ

ตกแตงดวยกอนหินบาง 

2.6.2.8 ควรเลือกใชพรรณไมที ่ดูแลรักษางาย ทนทานตรงบริเวณทางเดินเทา

ภายในสวน 

 

2.7  การจัดสวนรีสอรท 
 พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา (2552:123) นิยามของการจัดสวนรีสอรท การจัดสวนรีสอรท เปนการ

จัดสวนเพื่อตองการใหพื้นที่น้ันเปนเหมือนกับสถานพักผอน มีความสมบูรณของธรรมชาติ เปนการ

ปรับภูมิทัศนใหเกิดความรมรื่นสวยงามตามสภาพของภูมิประเทศ สภาพอากาศหรือรูปแบบของ

สถานที่พักตากอากาศตามสถานที่ตางๆ 

2.7.1 สวนสไตลสวนปาธรรมชาติ  

ณัฏฐ พิชกรรม (2552:228) กลาววา บรรยากาศแบบปาหรือสวนปาน้ีถือเปน

บรรยากาศที่นาหลงใหล ติดตราตรึงใจอีกบรรยากาศหน่ึงที่สําคัญบรรยากาศลักษณะสวนปาน้ี  คน

ไทยสวนใหญสามารถเขาถึงและสัมผัสได หลายทานจึงช่ืนชอบที่จะนําบรรยากาศของสวนรูปแบบน้ีมา

จัดแตงไวในบานของตัวเอง  

การจัดแตงสวนสไตลสวนปาน้ันเหมาะกับเมืองรอนอยางประเทศไทย ทั้งประโยชนที่

ไดรับจากการสรางสวนปาก็คือ กั้นเสียงอึกทึกจากภายนอก และลดมลภาวะทางอากาศ ชวยฟอก

อากาศใหสดช่ืนไปกับธรรมชาติ ที่ยกความสดช่ืนรื่นรมยมาอยูในบานของเราเอง ไมตองไปไหนไกล  

การจะสรางสวนปา เริ่มจากจินตนาการ หรือนึกถึงธรรมชาติของปาวามีอะไรบาง เปน

ปาแบบน้ัน เชน ปารกทึบแบบปาดงดิบ แตควรศึกษาแนวทางใหดีกอน อยางในกรณีบางทานอาจช่ืน

ชอบลักษณะการปลูกตนไมปกคลุมบานจนมิด เมื่อเดินออกมาจะรูสึกเย็น แตเมื่อมากไปอาจรูสึกความ
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เย็นแบบอึดอัด ซึ่งในความเคยชินของผูอยูอาศัยอาจทําใหไมรูสึกอะไร และไมคอยเห็นความแตกตาง 

แตสําหรับผูมาเยือน จะรูสึกอึดอัดไดอยางแนนอน ซึ่งถาเราไมอยากใหเกิดความรูสึกเชนน้ี สิ่งที่ควร

คํานึงไวกอนการจัดสวนสไตลน้ี ก็คือคํานึงถึงเรื่องความอับช้ืนของพื้นที่เปนสําคัญ อันเน่ืองมาจาก

ลักษณะของสวนปาจะเหมาะกับเมืองรอนอยางประเทศไทย การปลูกตนไมจึงคอนขางหนาแนนเปน

พิเศษ ถาตําแหนงตรงน้ันไมเหมาะก็ตองเปลี่ยน หรือเปลี่ยนรูปแบบของสวนไป เปนตน 

ดังน้ัน ควรจัดสวนปาใหเปนสวนปาจริงๆ ที่ใหความรูสึกสบายมากกวาอึดอัด ใหดูเปน

ธรรมชาติ เสมือนวาสวนน้ัน เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มิใชการปรุงแตงดวยนํ้ามือมนุษยมากเกินงาม 

คําถามที่ตามมาก็คือ เชนน้ันแลวเราสามารถนําของแตงสวนมาจัดแตงสวนปาไดหรือไม และควรจัด

อยางไรจึงจะไมเสียบรรยากาศของความเปนสวนปา               

เสนหของสวนปาเมืองรอน คือสีสันที่ตัดกันของศิลาแลงสีสมและใบไมสีเขียว โดยมี

แสงแดดแผดจาลงมาขับใหการตัดกันน้ันโดดเดนข้ึน เมื่อผสมผสานกับประติมากรรมพื้นบานอันเปน

มนตรขลังของภูมิภาคมาตกแตงเขาดวยกัน ย่ิงใหกลิ่นอายของความเปนเมืองรอนไปดวย 

2.7.1.1 ทัศนียภาพของสวนแบบธรรมชาติ พื้นปลูกเปนพื้นแข็ง จึงใชพืชพรรณไมชนิด

ปลูกในกระถาง ทั้งหมด ตามภาพตัวอยางเปนการจัดสวนหนาบาน พื้นเปนพื้นแข็งปูดัวยกระเบื้อง

เซรามิก เปนพื้นเดียวกันกับบริเวณที่จอดรถ สภาพแสงไดรับแสงแดดจัดตลอดวัน จึงจัดบรรยากาศ

สวนใหรมรื่น ดูสดช่ืนดวยไมกระถางทั้งหมด โดยใชพรรณไมชนิดที่มีดอกหอมและสรางจุดเดนดวนํ้าพุ

ขนาดเล็ก พรอมตกแตงธรรมชาติดวยการเลนเสนแนวขอบเขตของสวนดวยทอนไมสนและระเบียงไม 

ภาพท่ี 2.11 ทัศนียภาพของสวนแบบธรรมชาติ พื้นปลูกเปนพื้นแข็ง 

ท่ีมา : http://www.novabizz.com 
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2.7.1.2 ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ ใชพืชพรรณไมชนิดใหความรมรื่น ดอกหอม 

ตกแตงดวยวัสดุธรรมชาติ พวกตอไม ศิลาแลง ตามภาพตัวอยางเปนการจัดสวนหนาบานขนานกับที่

จอดรถ สภาพแสงไดรับแสงแดดจัด จึงจัดบรรยกาศสวนใหรมรื่นดวยไมดอกหอม ชนิดพืชพรรณที่ไม

ตองตัดแตงมากนัก และดูแลรักษางาย พรอมทั้งตกแตงดวยตอไมและศิลาแลงเปนจุดเดนของสวน 

ภาพท่ี 2.12 ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ ใชพืชพรรณไมชนิดใหความรมรื่น 

ท่ีมา : http://www.novabizz.com 

 

2.7.1.3 ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ ใชพืชพรรณไมหลากชนิด หลายหลากวัสดุ 

ตกแตง พรางแสงดวยซุมไมเลื้อย ตามภาพตัวอยางเปนการจัดสวนในกระบะบริเวณดานหลังบาน 

สภาพแสงไดรับแสงครึ่งวันเชา ซึ่งตองการบริเวณสําหรับน่ังพักผอนหยอนใจ พื้นที่สําหรับปลูกเลี้ยง

กลวยไม และพรางตาถังเก็บนํ้าหลังบานใหนาดูมากข้ึน 

ภาพท่ี 2.13 ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ ใชพืชพรรณไมหลากชนิด 

ท่ีมา : http://www.novabizz.com 
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2.7.1.4 ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ ใชพืชพรรณหลากสีสัน ตามภาพตัวอยางเปน

การจัดสวนในพื้นที่หนาบาน สภาพแสงหนาบานแดดจัดมาก จึงตองใชระแนงพรางแสงใหพื้นที่รมรื่น 

เพื่อใชเปนที่น่ังพักผอนและชมสวน ใชไมหมอนรถไฟ และกอนหินเปนทางเดินในสวน เพื่อใหกลมกลืน

และเปนธรรมชาติ สรางสีสันโดยใชพรรณไมหลากชนิด เชน โยทะกา โกสน โมกตอ หลิวใบ และ

ผกากรอง เปนตน 

ภาพท่ี 2.14 ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ ใชพืชพรรณหลากสีสัน 

ท่ีมา : http://www.novabizz.com 

 

สวนธรรมชาติไมไดมีคุณสมบัติเพื่อสรางความโออาโอฬารใหกับอาคารและสถานที่เปนสําคัญ

อยางสวนประดิษฐ แตมีคุณสมบัติที่จะใหผูอยูอาศัยหรือผูพบเห็นสัมผัสกับบรรยากาศของความสดช่ืน

รื่นรมย อบอุน มีชีวิตชีวา หรือนาพักผอนหยอนใจ สวนลักษณะน้ีจึงเปนที่นิยมของคนจํานวนมาก 

โดยเฉพาะในบานเมืองยุคปจจุบันที่เต็มไปดวยถนนหนทาง ตึกรามบานชองแออัด และเต็มไปดวยผูคน

ที่ตางเรงรีบแขงกับเวลา แขงขันกันเพื่อประกอบภารกิจและเลี้ยงชีพ สวนจึงมีไวเพื่อคลายเครียดเมื่อ

หมดภาระหนาที่จากการทํางาน ไมวาจะเน้ือที่เล็กนอยหรือกวางขวางก็พยายามที่จะจัดแตงกัน  

                                               

2.8  หลักการวางผังบริเวณ 
เดชา บุญคํ้า (2554:101) กลาววา การวางผังบริเวณ เปนศิลปะและวิทยาศาสตรเพื่อการจัดใช

สวนตางๆ ของที่ดิน นักวางผังเปนผูกําหนดรายละเอียดในการใชที่ดินสวนตางๆ โดยการเลือกและ

วิเคราะหที่ดินน้ัน แลวทําการวางรูปผังที่ใชที่ดิน จัดรูปการสัญจรของยานพาหนะและเสนทางการ

คมนาคม วางแนวความความคิดดานทัศนะรูป (Visual Form) และการใชวัสดุ ทําการปรับปรุงทรง

ของที่ดินเดิมดวยการออกแบบการปรับระดับ (Grading) จัดทําระบบระบายนํ้าที่ถูกตองและทายที่สุด

นักวางผังบริเวณจะจัดทํารายละเอียดการกอสรางบริเวณจะจัดทํารายละเอียดการกอสรางบริเวณที่

จําเปนเพื่อการกอสราง 

ถึงแมวานักวางผังบริเวณจะเปนผูกําหนดการใชที่ดินรวมๆ ทั้งหมดก็ตาม แตก็มิไดหมายความ

วาการกําหนดสิ่งตางๆ เหลาน้ัน จะข้ึนอยูกับนักวางผังบริเวณทั้งหมด แตความจริงแลวข้ึนอยูกับ
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เจาของโครงการ ซึ่งนักวางผังบริเวณจะตองวิเคราะหและเช่ือมโยงความตองการเหลาน้ันใหสอดคลอง

ซึ่งกันและกัน ใหกลมกลืนกับลักษณะของที่ดิน อาคารเดิมและอาคารใหมตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่อยู

ใกลเคียงหรือติดกับบริเวณน้ันจะมีขนาดใหญหรือเล็กก็ตาม จะตองถือวาที่ดินบริเวณน้ันเปนสวนหน่ึง

ของสิ่งแวดลอมทั้งหมด 

 2.8.1 การสัญจร 

วางผังบริเวณ ระบบการสัญจรมีความสําคัญมากในการเช่ือมตอซึ่งจะกอใหเกิด

ความสัมพันธซึ่งกันและกันในกิจกรรมและการใชประโยชนในบริเวณ โดยเฉพะระบบการสัญจรยาน

ยนตเองถือเปนระบบเบื้องตนที่สําคัญมากอยาหน่ึงในการสรางโครงรางของผังการใชที่ดินระบบ

ดังกลาวน้ีเปนตัวสรางลําดับข้ันของการไหลหรือการเปลี่ยนขนาดจากถนนสําคัญหรือถนนหลักมาสู

ถนนยอยภายในโครงการ และเปนตัวเช่ือมระบบการสัญจรนอกบริเวณเพื่อนําคนและสินคาตางๆ มาสู

บริเวณ รูปลักษณะของการสัญจรในตัวบริเวณตองสามารถแกปญหาในเรื่องการมองในขณะมุงเขาสู

อาคารหรือจุดตางๆ เรื่องการจอดรถรับสงคน เรื่องที่จอดและเรื่องบริการโดยเดนชัดและมีลําดับ

ข้ันตอน และจะตองมีความสัมพันธเปนอยางดีกับอาคารหรือบริเวณกิจกรรมการพักผอนหยอนใจที่มี

อยูในบริเวณน้ันดวย 

ระบบการสัญจรตางๆ มิใชกระบวนการที่เพียงวาทําๆ ข้ึนมาเทาน้ันการสัญจรตางๆ 

สามารถแบงแยกออกไดหลายประเภท ไดแก ระบบตาราง ระบบรัศมี หรือระบบโคงยาว รวมทั้งระบบ

ที่เกิดจากการผสมผสานระบบตางๆ เหลาน้ีเขาดวยกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ 

2.8.1.1 ระบบตาราง เปนระบบที่เกิดข้ึนจากการวางแนวถนนที่คอนขางตรงและ

มีระยะหางเทาๆ กันตัดต้ังฉากซึ่งกันและกัน ซึ่งโดยทั่วไปแลวมักใชในพื้นที่ที่แบนราบ หรือที่มี

ความลาดสูงตํ่า หรอืชันมากและในบางครั้งก็กอใหเกิดความซ้ําซากในการมองอีกดวย  

เน่ืองจากระบบตารางเปนระบบที่งายจึงอาจจะนําไปใชในการสัญจรที่มีความซ้ําซอน

ดวย ถาจัดระบบการไหลของยานพาหนะใหถูกตอง แตสวนใหญแลวการจัดระบบดังกลาวน้ีมักจะถูก

ละเลยเปนเหตุใหเกิดความสับสนและการจราจรติดขัดข้ึน แตถาปรับระบบตารางใหเขากับความสูงตํ่า

ของพื้นที่ดวยการปรับใหโคงหรือใหเลี้ยวไปตามลักษณะพื้นที่ หรือจัดขนาดตารางให ยืดหยุนมีขนาด

แตกตางกันไปตามความจําเปน ตลอดจนการจัดลําดับขนาดการไหลของการจราจรใหถูกตองแลว

ระบบตารางก็สามารถนําไปใชไดผลดี 

ภาพท่ี 2.15 ระบบการสัญจรแบบตาราง 

ท่ีมา : http://www.Nirachorn.com 
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2.8.1.2 ระบบรัศมี คือระบบนําการไหลของการจราจรไปสูจุดกลางซึ่งเปนจุดที่มี

กิจกรรมประเภทตางๆ รวมตัวอยูหนาแนน สวนใหญจะเปนเมืองเกาๆ ถนนระบบรัศมีจะเกิดปญหา

ยุงยากในการจัดบริเวณจุดกลางใหเปนระเบียบไดยาก นอกจากน้ีจุดกลางดังกลาวน้ียังตายตัวยากตอ

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปนอยางย่ิง  

ดังน้ัน ระบบรัศมีจึงมีความยืดหยุนนอยกวาระบบตาราง การเพิ่มวงแหวนลงไปในระบบรัศมี

เปนวิธีแกไขที่จะชวยใหการจราจรสามารถไหลผานนอกจุดศูนยกลางไปได และถนนที่แยกกระจาย

จากจุดกลางจะเปนถนนสําหรับจายการไหลของยานพาหนะในระดับทองถ่ินและยานพาหนะที่ออกมา

จุดกลางเขาสูถนนวงแหวน วงแหวนน้ีสามารถขยายออกไปไดหลายวงเมื่อเมืองขยายตัว 

ภาพท่ี 2.16 ระบบการสัญจรแบบรัศม ี

ท่ีมา : http://www.Nirachorn.com 

 

2.8.1.3 ระบบทางยาว ระบบการจราจรทางยาว คือการเช่ือมการไหลของ

ยานพาหนะระหวางจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึงอยางตรงไปตรงมา ซึ่งจะเห็นตัวอยางไดชัดเจนจากทางรถไฟ

หรือคลองที่ยาว ก็จะเกิดการติดขัดการแกไขปญหาน้ีสามารถกระทําไดดวยการใสวงรอบลงไปขางใด

ขางหน่ึงของเสนทางซึ่งจะเปนการชวยการไหลของยวดยานไดดีข้ึนได 

 ภาพท่ี 2.17 ระบบการสัญจรแบบทางยาว 

ท่ีมา : https://www.Nirachorn.com 
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2.8.1.4 ระบบโคงยาว ระบบโคงยาวไดเปรยีบกวาระดับอื่นในดานความสูงตํ่าของ

ประเทศ เน่ืองจากสามารถวางใหเขากับรูปทรงของแผนดินไดมากที่สุด ระบบการสัญจรแบบน้ีมี

ความสัมพันธกับการจราจรในระดับทองถ่ินมากกวาระดับอื่น และสามารถปรับแนวถนนใหเขากับ

ความสูงตํ่าของพื้นที่ไดอยางดี ระบบโคงยาวน้ีโดยทั่วไปแลวจะมีถนนตัดผานนอยเมื่อเทียบกับระบบ

ตาราง สวนมากจะใชถนนปลายตันแบบกนถุง ซึ่งจะมีความยาวไมเกิน 150 เมตร ซึ่งวิธีน้ีจะชวยหรือมี

แนวโนมที่จะทําใหยวดยานว่ิงชาลง ถนนระบบโคงยาวน้ีมีขอไดเปรียบที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือทํา

ใหถนนมีความนาสนใจมากกวา เน่ืองจากการเปลี่ยนแปรของทิวทัศนและการเปลี่ยนแปรของความ

ยาวของถนนตลอดจนความสามารถปรับตัวเขากันไดเปนอยางดีกับประเทศ ยานพักอาศัยที่มีการ

ออกแบบและวางแผนเปนอยางดีจะเขากันไดกับถนนระบบน้ีมากกวาอยางอื่น 

ภาพท่ี 2.18 ระบบการสัญจรแบบโคงยาว 

ท่ีมา : http://www.Nirachorn.com 

 

2.8.2 การจัดรูปการสัญจรยวดยาน  

ในการจัดรูปการสัญจรยวดยานในบริเวณจะตองพิจารณาแบบเผื่อเลือกหลายๆ 

แบบเพื่อใหไดทางแกปญหาไดดีที่สุด ทั้งในแงของความคลองตัวและในแงของความกลมกลืนดาน

สุนทรียภาพนักวางผังจะตองศึกษาประเภทของคนที่เขามาใชบริเวณวาเปนกลุมลูกจาง คนงานนิสิต

นักศึกษา ผูมาเย่ียมเยือนหรือเปนกลุมที่มาใชบริการตางๆ และที่สําคัญที่สุดจะตองศึกษาวากลุมคน

เหลาน้ีเดินมาบริเวณอยางไร เชน รถประจําทาง รถสวนตัวเปนตน 

 ภาพท่ี 2.19 ที่จอดรถสงคนแบบตางๆ 

ท่ีมา : http://www.yotathai.com 
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ตรงทางเขาบริเวณไมควรใหมีสิง่ใดมาปดบังควรเปดใหโลงเพื่อใหเห็นบริเวณโดยชัดเจนระยะ

ที่สามารถมองเห็นไดทางเขาหรือระยะสายตา จะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราความเร็วและความกวาง

หรือจํานวนชองจราจรของถนน  

การจัดแนวถนนตองปรับใหเขากับลักษณะความลุมดอนที่มีอยูเดิมของบริเวณใหไดมากที่สุด

เทาที่มากได นอกจากน้ีควรใชทิวทัศนและรูปโฉมที่เดนของบริเวณมาเปนขอคํานึงในการวางแนวถนน

ดวย แทนที่ปลอยทิ้งไวโดยที่ไมไดประโยชน ไมควรใหสายตาของผูเขาบริเวณคลาดไปจากอาคารและ

ควรเนนมุมมองตรงไปที่ทางเขาอาคารเปนสําคัญ  

จากจุดเขาถึงและบริเวณกลับรถควรออกแบบใหสามารถปลอยคนลงทางดานซาย ซึ่งจะทาํให

คนที่ลงจากรถสามสารถเขาสูอาคารไดโดยไมตองเดินขามถนนบริเวณปลอยคนลงจากรถควรมีขนาด

สวนเขากับอาคารและใหมีความเหมาะสมกับชนิดของยานพาหนะ บริเวณเลี้ยวกลับรถและปลอยคน

ลงควรมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 24 เมตร และควรมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 30 เมตร 

สําหรับรถโดยสารบริเวณปลอยคนลงควรมีหลังคาคลุมเพื่อชวยปองกันฝน  

ถาบริเวณเช่ือมตอระหวางถนนกับอาคาร กําแพง ทางเดินบันไดกับตนไมมีไมเพียงพอจะทํา

ใหเกิดปญหาทางดานการมอง ระยะหางนอยที่สุดระหวางบริเวณดาดพื้นแข็งกับตนไมหรือกลุมตนไม

เดิมจะตองไมนอยกวา 2.5 เมตร แตอาจผันแปรไดข้ึนอยูกับขนาดตนไมและสภาพของบริเวณ ถาไม

บริเวณระยะหางไมเพียงพอตนไมอาจตายได เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพบริเวณข้ึนใหมมักทําให

ตนไมโดยเฉพาะตนไมขนาดใหญไมสามารถปรับตัวเองได 

ภาพท่ี 2.20 การจัดที่จอดรถ 

ท่ีมา : http://www.yotathai.com 
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2.8.3 ที่จอดรถผูมาเย่ียมละที่จอดรถประเภทอื่น  

เพื่อตอบสนองความตองการใหเพียงพอจึงควรจัดที่จอดรถใหเช่ือมตอกับทางเขา

อาคารและจะตองใหอยูในบริเวณที่สั้นที่สุด ไมควรนําไปรวมกับที่กลับรถหรือบริเวณอื่นที่จะทําใหมอง

ไมเห็นอาคาร บริเวณที่จอดรถสาธารณะควรเช่ือมตอกับทางเขาใหเห็นเดนชัด  

ในบริเวณลานจอดรถที่มีขนาดใหญ เชน ลานแอลฟลทศูนยการคา สามารถทําใหแลดู

นุมนวลไดดวยการลดระดับไดตํ่ากวาสายตาและใชตนไมเขาชวย การประมาณพื้นที่สําหรับจอดรถอาจ

ใช 24-30 ตารางเมตร/คัน ในการคํานวณ ประเทศไทยมีการกําหนดกฎหมายควบคุมการกอสราง 

บริเวณบริการ เราอาจจัดวางใหบริเวณบริการเช่ือมตอกับบริเวณจอดรถได แตถาใหดี

แลวควรจะแยกออกจากกันเพื่อลดปญหาการรบกวนซึ่งกันและกัน เน่ืองจากบริเวณบริการตองมีเน้ือที่

อยางเพียงพอ ดังน้ัน เวลาออกแบบจึงตองออกแบบใหเพียงพอ การวางตําแหนงบริเวณบริการจะตอง

ระมัดระวังมิใหขวางทิวทัศนที่งดงาม 

2.8.4 รัศมีวงเลี้ยว 

นักวางผังบริเวณตองเอาใจใสและใหความสําคัญเกี่ยวกับรัศมีวงเลี้ยวของยานยนต

ประเภทตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับการวางผังบริเวณที่กําลังวาง รวมทั้งการดูแลจัดที่เลี้ยวกับรถหรือ

ถอยกลับรถชนิดตาง 

  

ภาพท่ี 2.21 การวางแนวและกําหนดรัศมีความโคงของถนน (Spoon’s Landscape Handbook) 

ท่ีมา : http://www.coe.or.th 

ภาพท่ี 2.22 ที่กลับรถแบบกลับขางถอยหลังรถชนิดตางๆ (Spoon’s Landscape Handbook)  

ท่ีมา : http://www.coe.or.th 
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ภาพท่ี 2.23 ที่กลับรถแบบอื่นๆ (Spoon’s Landscape Handbook)  

ท่ีมา : http://www.coe.or.th 

 

2.8.5 การจัดรูปแบบสัญจรทางเทา  

 รูปของทางสัญจรทางเทานับเปนตัวเช่ืองโยงสําคัญมากอันหน่ึงในการเช่ืองโยงกิจกรรม

ตางๆ ภายในบริเวณเขาดวยกัน และอาจเปนโครงหลักสําคัญโดยเฉพาะในงานที่ทางเดินเทามี

ความสําคัญ เชน ตลาด และที่พักผอนหยอนใจ โดยพฤติกรรมแลวคนสวนใหญจะเดินในทางที่ตรง

ที่สุด ดังน้ัน ถาทําทางเทาใหสวยงามและมีความนาสนใจ ทางเทาน้ันก็มักจะยาวข้ึนแตถาทําทางเทาที่

ออมวกวนมากเกินไปคนจะไมเดินตามทางแตจะเดินทางลัดซึ่งก็มักปรากฏทางเดินใหมเกิดข้ึนเองเปน

รอยลึกยาวไปสนามหญาหรือบริเวณปลูกตนไม ในที่สุดตองลาดซีเมนตหรือปูแผนพื้นทางเดิน แต

อยางไรก็ดีการศึกษาการเคลื่อนไหลของการเดินอยางถูกตองและถ่ีถวนจะชวยจัดปญหาดังกลาวได  

ความกวางของถนนตางๆ  

ถนนยอย 2.75-3.25 เมตรตอชองจราจร  

     ถนนสําคัญ 3.00-4.25 เมตร  

     ถนนรองรับ 3.00-5.50 เมตร  

     ที่จอดรถริมถนน 2.50-3.00 เมตร  

     ถนนในบานหรือบริเวณสวนตัว 2.40-2.75 เมตร 

    ถนนบริการ 3.50-4.00 เมตร  

รัศมีวงเลี้ยว  

ถนนยอย 3.75-4.50 เมตร  

ถนนสําคัญที่มีรถบรรทุก 3.75-12.50 เมตร 

ความกวางของทางเทาหรือลานในระบบการสัญจรทางเทา ข้ึนอยูกับความจุ ขนาด

และความสัมพันธกับองคประกอบการออแบบอื่น ๆ แมวาขนาดกวาง 1.50 เมตร จะถือเปนความ
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กวางเฉลี่ยที่เหมาะสมโดยทั่วไปก็ตาม แตทางเทาบางตอนโดยเฉพาะทางสงคนจากรถหรือจุดทางเขาที่

มีคนมากมาย อาจตองกวางระหวาง 2.40-3.60 เมตร ได  

การวางแนวคิดทางเทา การจัดทัศนียภาพมุงเขาสูอาคาร ตลอดจนลําดับของที่วางทั้ง

สองขางทางเดินนับเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการออกแบบทางสัญจรทางเทา จะตองจัดแนวทางเทาให

เขากับสภาพความสูงตํ่าของพื้นที่จะตองนํารูปโฉมทางธรรมชาติที่มีอยูเดิมมาใชเปนตัวประกอบที่

สําคัญในการแกปญหาทางดานสุนทรียภาพใหมากที่สุดเทาที่จะมากได การวางแนวทางเดินเทาโดย

การใชเสนโคงมากกวาเสนตรงเปนวิธีที่ดีที่สุด การจัดทําทางเทาควรคํานึงถึงระดับความกวางให

สัมพันธกับจํานวนคนที่จะมาใชจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง 

2.8.6 มาตรฐานขนาดสะพาน ทางเทา ทางรถจักรยาน  

ทางรถจักรยานกําลังมีความสําคัญมากข้ึนในการวางผัง โดยมีอิทธิพลมาจากแนวคิด

การวางผังแบบย่ังยืนที่มุงประหยัดพลังงาน การวางผังจึงเนนระบบการสัญจรทางเทาและจักรยาน ใน

การวางผังสมัยใหมจะมีการแยกทางรถยนตออกจากทางเทาหลักโดยเด็ดขาด หากจําเปนจะตองมีการ

ตัดกัน จะตองออกแบบบริเวณจุดตัดใหมีความปลอดภัยที่สุด ในกรณีที่ตองจัดทางจักรยานรวมกับทาง

รถยนตจะตองกําหนดใหมีชองทางจักรยานเฉพาะและมีเครื่องหมายบอกอยางชัดเจน 

2.8.7 ที่จอดรถ  

บริเวณที่จอดรถนับเปนสวนการใชที่ดินที่สําคัญที่สุดอยางหน่ึง ตัวลานจอดรถอาจทํา

ใหบริเวณโดยรวมเสียทัศนียภาพไดถาการจัดวางตําแหนงไมสัมพันธกับความสูงตํ่าของการจัดวางพื้นที่

และขนาดความกลมกลืนกับสวนอื่นๆ ของบริเวณ ในการจัดบริเวณที่จอดรถนักวางผังบริเวณจะตอง

คํานึงถึงขนาดของยานพาหนะใหมากๆ และจะตองจัดขนาดพื้นที่ใหเพียงพอ ซึ่งจะตองดูขนาดความ

ยาวความกวางทั้งหมดของรถ สวนย่ืนจากลอทั้งดานหนาและดานหลังตลอดจนรัศมีวงเลี้ยวของรถ

ชนิดตางๆ ดวย นอกจากน้ีนักวางผังบริเวณจะตองจัดที่จอดรถใหสามารถรับรถขนาดใหญที่สุดที่เขามา

ใชที่จอดรถ 

2.8.7.1 ขนาดที่จอดรถน่ังสวนบุคคล ตองมีขนาดไมเล็กกวา  

1) 2.40 x 5.00 เมตร เมื่อจอดรถต้ังฉากกับแนวทางเดินรถ 

2) 2.40 x 5.50 เมตร เมื่อจอดรถทํามากกวา 30 องศา กับแนวทางเดินรถ 

3) 2.40 x 6.00 เมตร เมื่อจอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรือทํามุมนอย

กวา 30 องศา 

2.8.7.2 อาคารสาธารณะ อาคารหอพักและอาคารที่มีความสูง 3 ช้ันข้ึนไปตองมี 

1) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม อยางนอย 1 จุด ทุกช้ันและทุกคูหา 

2) เครื่องดับเพลิงอยางนอย 1 เครื่อง ตอพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะ

ไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวาช้ันละ 1 เครื่อง 
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2.8.8 ปายแนะนําทั่วไป 

ปายแนะนําทั่วไปมีวัตถุประสงคเพื่อแนะนําใหผูขับข่ีทราบถึงทิศทางและระยะทางไปสู

จุดหมายปลายทางไดอยางถูกตอง อีกทั้งยังใหขอมูลตางๆ ที่จําเปนตอการเดินทางตลอดการใชบริการ

ทางหลวงน้ันๆ ดวย ปายแนะนําทั่วไปใชติดต้ังบริเวณทางแยกเพื่อแนะนําผูขับข่ีใหทราบถึงทิศทาง

และระยะทางไปสูจุดหมายปลายทางตางๆ และใชติดต้ังบริเวณอื่น เชน ขางทางหลวง เพื่อใหขอมูลที่

สําคัญตอผูขับข่ีเกี่ยวกับระยะทาง และสถานที่ตางๆ เชน จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน แมน้ํา ลํา

คลอง สวนสาธารณะ ปาไม สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร จุดตัดทางแยกที่สําคัญ และอื่นๆ          

2.8.9 ไฟฟาแสงสวาง 

การติดต้ังไฟฟาแสงสวางมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรใหกับผูใช

รถใชถนน ในเวลากลางคืน ไฟฟาแสงสวางทําใหผูขับข่ีมีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากข้ึนหรือ

เทียบเทากับ ในเวลากลางวันและทําใหผูขับข่ีสามารถรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญตางๆ ไดอยาง

ครบถวนและมีประสิทธิภาพ  ความตองการไฟฟาแสงสวางของถนนในแตละบริเวณจะแตกตางกันไป

ตามลักษณะทางกายภาพของถนน สภาพการจราจรและสภาพแวดลอมของถนนในแตละพื้นที่ ทั้งน้ี

ข้ึนอยูกับองคประกอบของขอมูลขาวสารที่ผูขับข่ีตองรับรูดวยการมองเห็นดวย นอกจากน้ีในบางกรณี

ยังสามารถใชอุปกรณอํานวยความปลอดภัยอื่นๆ มาทดแทนไฟฟาแสงสวางได ซึ่งมีราคาถูกกวาและมี

ประสิทธิภาพใกลเคียงกัน เชน เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ปุมสะทอนแสง หลักนําทาง เปาสะทอน

แสงและไฟกระพริบ เปนตน (อริยา อรุณมท, 2559:56) 

 

2.9  หลักการเลือกใชพรรณไม  
ณัฏฐ พิชกรรม (2552:128) ศึกษาถึงการเลือกพรรณไมสําหรับการจัดสวนใหถูกตองจะทําให

การจัด ตกแตงและดูแลรักษาสวนงายข้ึน สวนจะมีลักษณะสวยงามเมื่อมีตนไมที่เหมาะสมกับสถานที่

น้ัน ซึ่งการเลือกชนิดของพรรณไมตางๆ ตองทราบถึงรายละเอียดทั่วๆ ไปดังน้ี 

2.9.1 ลักษณะทางกายภาพ  

2.9.1.1 อุณหภูมิ (Temperature) แบงตามความตองการอุณหภูมิได 3 ประเภท  

1) พืชที่ชอบอุณหภูมิตํ่าหรือเย็น 40-50 องศาฟาเรนไฮต หรือ 5-8 องศา

เซลเซียส เชน ซัลเวีย ไฮเดรนเยีย คารเนชัน ดาวเรือง บานช่ืน พิทูเนีย  

2) พืชที่ชอบอุณหภูมิปานกลาง เปนพืชเขตอบอุน ตองการอุณหภูมิ ประมาณ 

50-55 องศาฟาเรนไฮต หรือ 10-13 องศาเซลเซียส ไดแก พวงแสดตน พวงทองตน เล็บมือนาง 

บานบุรี แสงจันทร ศรีตรัง โยทะกา  
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3) พืชที่ชอบอุณหภูมิสูง จัดเปนพืชเขตรอน ตองการอุณหภูมิ 62-65 องศา

ฟาเรนไฮต หรือ 27-30 องศาเซลเซียส ตองการแดดจัดในเวลากลางวัน ไดแก หางนกยูงฝรั่ง ประดู 

นนทรี รสสุคนธ 

2.9.1.2 นํ้าหรือความช้ืนในดิน (Soil Solution) นํ้าที่อยูในชองวางระหวางเม็ดดิน มี

ความสําคัญมากตอการปลูกพืช เน่ืองจากมีสารละลายของเกลือแร ธาตุอาหารของพืช ดังน้ัน จึงมัก 

เรียกนํ้าในดินวาสารละลายในดิน ซึ่งพืชจะดูดเขาไปทางรากเพื่อนําไปใชในกิจกรรมตางๆ ภายในพืช 

ถาปริมาณนํ้าลดลงถึงจุดๆ หน่ึง จนรากไมสามารถดูดนํ้าข้ึนไปไดจะแสดงอาการเหี่ยวเฉาและตายใน

ที่สุด แตถาปริมาณนํ้ามีมากเกินไปจะทําใหปริมาณชองวางในดินสอลงไปดวย เน่ืองจากนํ้าจะไปแทรก

อยูตามรูพรุนของดิน รากพืชจะขาดออกซิเจนสําหรับหายใจ ถาปลอยไวนานๆ พืชก็จะตาย

เชนเดียวกัน 

2.9.1.3 แสง (Light) พืชตองการใชแสงแดดในการสรางอาหารแบงพืชตามความ

ตองการของแสงแดดได 3 ประเภท  

1) พืชที่โตไดดีในสภาพที่แดดจัดและแดดเต็มวัน มักจะเปนไมยืนตน และไมมี

ดอกทั่วไป ใบเล็กบาง เหี่ยวงายเมื่อขาดนํ้าเชน พวงแสดตน กรรณิการ ชงโค รําเพย หลิวไตหวัน 

แสยก ย่ีโถ  

2) พืชที่โตไดดีในสภาพแดดครึ่งวัน หรือแดดผานกรองประมาณ 50% หรือแดด

รําไร หรือแดดเฉพาะชวงเชา มักมีใบเขียวจัดหนากวาง มักเปนไมพุมขนาดตางๆ เชน ลิ้นกระบือ 

วาสนา หมากผูหมากเมีย ดาดตะกั่ว หนวดปลาหมึก  

3) พืชที่ตองการแสงนอยหรือพืชในรม เปนพืชที่ไมทนตอแดดจัดโดยตรง มัก

เปนพืชคลุมดิน พืชอวบนํ้าบางชนิด มีลําตนกับลักษณะคุณภาพของดิน หรือตองปรับปรุงดินใหมี

ลักษณะที่ตรงกับความตองการของพืชแตละชนิด ดังน้ันจึงควรมีความรูเกี่ยวกับเรื่องดินพอสมควรทั้ง

ในเรื่องกายภาพและทางเคมีของดิน 

2.9.1.4 ดิน (Soil) ตองเลือกพันธุไมใหตรงกับลักษณะคุณภาพของดิน หรือตอง

ปรับปรุงดินใหมีลักษณะที่ตรงกับความตองการของพืชแตละชนิด ดังน้ันจึงควรมีความรูเกี่ยวกับเรื่อง

ดินพอสมควรทั้งในเรื่องกายภาพและทางเคมีของดิน  

1) ลักษณะทางกายภาพของดิน เปนลักษณะที่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได 

ไดแก ลักษณะของเน้ือดิน ความพรุนของดิน สีของดิน เปนตน และลักษณะทางกายภาพเหลาน้ีเรา

ควรรับรูไดดวยความชํานาญและประสบการณ  

2) เน้ือดิน คือความหยาบ ความละเอียด ความรวน ความเหนียวของดิน

น้ันเอง เราสามารถบอกไดดวยการสัมผัส ลักษณะของดินที่พบมากมี 3 ประเภทใหญ คือ  

(1) ดินเหนียว เปนดินที่มีเน้ือดินเล็กมาก เมื่อมาเกาะกันดินจะแนน

ทึบ ระบายนํ้ายาก สามารถนํามาปนได ไมเหมาะกับการปลูกพืชนักโดยเฉพาะการจัดสวน  
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(2) ดินรวน คือดินที่มี เ น้ือคอนขางละเอียด นุมมือ ยืดหยุน

พอสมควร ระบายนํ้าไดดีพอสมควร มีแรธาตุอาหารมากกวาดินทราย เหมาะกับการปลูกพืช ดินรวนที่

แทจริงมักไมคอยพบในธรรมชาติ แตจะพบพวกที่มีเน้ือดินใกลเคียงเสียเปนสวนมาก  

(3) ดินทราย เปนดินที่เกาะตัวไมแนน ระบายนํ้าละอากาศไดดีมาก 

อุมนํ้าไดนอยพังทลายงาย มีความอุดมสมบูรณตํ่าเพราะความสามารถในการจับยึดอาหารมีนอยพืชที่

ข้ึนอยูในบริเวณดินทรายจึงขาดนํ้าและธาตุอาหารไดงาย  

3) โครงสรางดิน การจับตัวเปนเม็ดของอนุภาคเด่ียวโดยกลไกธรรมชาติเม็ด

ดินที่ไดอาจเรียกวา หนวยโครงสราง ซึ่งมีรูปรางและขนาดที่แตกตางกัน โดยทั่วไปดินที่มีการสรางตัว

มานาน มีพืชพรรณหนาแนน มีกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต เชน พืช สัตว และ จุลินทรีย มาก ถูกรบกวนจาก

การไถพรวนนอย มักจะเปนดินที่มีโครงสราง โครงสรางดินมีหลายประเภทแตละประเภทมีผลตอ

สมบัติเกี่ยวเน่ืองกับนํ้า อากาศและการกระจายของรากที่แตกตางกัน  

4) ชองวางในดิน จะผันแปรโดยผกผันกับนํ้าดิน กลาวคือ ถาในดินมีปริมาณ

ของนํ้ามาก ปริมาณชองวางในดินน้ันยอมลดลง และเมื่อดินอิ่มตัวดวยนํ้า (Soil Saturation) จะไม

ปรากฏชองวางในดินอยูเลย ชองวางในดินจะปรากฏตัวในดินทั้งที่อยูอนุภาคของดิน (Antiparticle) 

และระหวางเม็ดดิน (Interaggregate Pore) ชองวางในดินทําหนาที่กักเก็บนํ้าและธาตุอาหารตางๆ 

ตลอดจนเปนทางผานของนํ้าและอากาศในดิน ดังน้ัน ชองวางในดินจึงมีบทบาทในการระบายนํ้า การ

ถายเทอากาศในดิน การยึดนํ้าและการระบายนํ้าของดิน  

5) สีดิน ดินมีสีที่แตกตางกันหลายสี จากการดูหนาภาพตัดของดิน ดินจะมีสี

ตางกันไปในดินแตละช้ันอยางเห็นไดชัด โดยปกติดินช้ันบนจะมีสีเขมกวาช้ันลาง แมในดินประเภท

เดียวกันก็จะถูกแบงออกเปนชนิดยอยๆ ตามสีของมันและดินแตกตางกันเน่ืองจากสีของดินหินหรือสี

ของแรธาตุที่อยูในดินหิน เชน เหล็กจะใหสีแดง สีนํ้าตาล หรือสีเหลือง สวนซิลิกาแลหินปูนจะใหสี

จางๆ หรือสีเทาออนอินทรียวัตถุที่ผสมอยูในดิน ดินจะมีสีดําหรือสีเข็มแสดงวามีอินทรียวัตถุผสมอยู

มากจึงอุดมสมบูรณดวยดินสีจาง สีเทาและสีแดงแสดงความเปยกแหงของดินทําใหสีแตกตางกัน ดิน

เปยกสีจะเข็มกวา รวมทั้งเวลาดูสีของดิน ก็ทําใหเห็นสีของดินแตกตางกันไปดวย ดังน้ัน การตรวจสอบ

สีของดิน ในหองทดสอบดูสีของดิน ในหองทดลอง จึงใชดินที่แหงและดูเที่ยงวัน ในดินบางแหงที่ระดับ

นํ้าใตดินอยูสูง การระบายนํ้าของดินน้ันไมดี สีของดินช้ันลางจะเปนลายสีตางๆ เชน สีเทา สีนํ้าเงินปน

เขียว ดังน้ัน สีของดินใชอาจเปนสิ่งบอกชนิดของแรธาตุที่ปนอยูในดิน ความอุดมสมบูรณของดิน

รวมทั้งคุณสมบัติในการระบายนํ้าของดินดวย 
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6) ลักษณะของเคมีดิน ความเปนกรด-เบส หรือคา pH ของดิน แตละช้ัน

บอกถึงลักษณะดินตนกําเนิด สารเคมีที่อยูในฝนหรือนํ้าที่ไหลลงสูดิน การจัดการดิน และกิจกรรมของ

สิ่งมีชีวิตในดิน (พืช สัตว และจุลินทรีย) เชนเดียวกับพีเอชของนํ้า พีเอชของดินวัดโดยใชคาล็อก pH 

ของดินเปนตัวบงช้ีสมบัติทางเคมีของดินและธาตุอาหารในดิน กิจกรรมของสารเคมีในดินสงผลตอพี

เอช พืชแตละชนิดก็จะข้ึนไดในดินที่มีพีเอชตางกัน เกษตรกรจึงมักจะใสสารลงไปในดินเพื่อเปลี่ยนคา

พีเอชใหเหมาะกับชนิดของพืชที่จะปลูกพีเอชของดินยังมีผลตอพีเอชของนํ้าใตดินหรือแหลงนํ้าอื่นๆ ใน

บริเวณใกลเคียง ดังเชน แมนํ้า หรือทะเลสาบ คาพีเอชของดินมีคา 1-14 จําแนกเปนคาพิสัยได 10 

ระดับ ดังน้ี (Soil Survey Division Staff, 1993) 

 

ภาพท่ี 2.24 ลักษณะของเคมีดิน 

 

2.9.2 ระยะปลูกระหวางตนหรือทรงพุม (Spacing)  

ข้ึนอยูกับตําแหนงที่ปลูกและขนาดของตนไม ถาอยูในเน้ือที่พอไมเบียดเสียดกัน ตนไม

ก็จะเจริญเติบโตไดเต็มที่ เหตุที่ตองคํานึงถึง Spacing เพราะจะไดกําหนดตําแหนงตาง ๆ ของตนไมได

ถูก ไมใหแออัดเกินไปหลังจากปลูกเพียง 1-2 ป 

2.9.2.1 การเจริญเติบโต (Rate of Growth) ขนาดของตนไมและการเจริญเติบโตจะ

แสดงใหเห็นชัดถึงลักษณะของตนไมซึ่งเปนสิ่งที่มีชีวิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ และการเปลี่ยนแปลงน้ีข้ึนอยู

กับที่อยูอาศัย ซึ่งจําเปนตองทราบในการเลือก และจัดตนไมโดยคิดถึงสภาพตนไมเหลาน้ีในระยะ 20 

ปขางหนา ก็เหมือนกับการปลูกไมดอกที่เราคาดไววาจะใหดอกอีกกี่เดือนขางหนา แตไมยืนตนและไม

พุมน้ันกวาจะใหลักษณะทรงพุมที่สมบูรณเต็มที่ก็ใชเวลานานนับป ดังน้ัน การวางแปลนสําหรับตนไม 

จึงจําตองคิดถึงการเจริญเติบโตของตนไมดวยวาโตชา โตเร็ว หรือปานกลาง เพื่อจัดวางใหพอเหมาะ 

และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใหมภายหลัง การเลือกตนไมที่มีขนาดโตมากๆ ควรเลือกปลูกในบริเวณ

ที่สําคัญ ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูกับงบประมาณของเจาของโครงการ 
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1) ลักษณะผิวสัมผัสของทรงพุม (Texture of Foliage) การเลือกลักษณะทรง

พุมของตนไมแตละชนิดใหดูเรื่องความหยาบ ละเอียดของทรงพุมดวย เพื่อที่จะใหตรงตามจุดประสงค

ในการออกแบบ เชนบริเวณริมนํ้าตองการไมที่ผิวสัมผัสละเอียดนุมนวล ควรเลือกพันธุไมที่มีใบเล็ก

ฝอย หรือยาว เชน หลิว นนทรี ซึ่งถือวาเปนลักษณะทรงพุมที่ละเอียด บางสถานที่ตองการผิวสัมผัสที่

หยาบเพื่อใหตัดกับตัวอาคาร ก็ควรเลือกพันธุไมที่มีใบหยาบ ใหญ เชน หูกวาง ทองหลาง เปนตน  

 2) สี (Color) เรื่องของสีนับวามีความจําเปนในการจัดตกแตงสวนใหมีเสนห 

และมีชีวิตชีวาได สีของพรรณไมที่นํามาในการตกแตงภูมิทัศน เชน สีของใบ และดอก เพราะเปนสวน

หน่ึงในการเลือกพันธุไมตางๆ ดวย และเปนสวนสําคัญที่ไมควรมองขามในการเลือกพรรณไมทุกครั้งไป 

การเลือกสีของพรรณไมภายในสวนถาจะใหสวยงามตามที่ตองการควรเลือกสีเปนกลุมๆ โดยใหใช

พรรณไมที่มีใบหรือดอกน้ันๆ นอกจากวาบางจุดที่เราตองการใหเดนสะดุดตา อาจใชสีสดๆ ทามกลาง

สีเย็นๆ หรือสีเขียวของใบไมได แตไมควรทําจุดเดนมากเกินไปภายในสวน เพราะจะทําใหแขงกัน

ระหวางแตละจุด สวนก็จะหมดคุณคา เน่ืองจากมีสีสันที่ผสมกันมากเกินไป  

3) การเลือกพรรณไม (Plant Selection) ในการออกแบบภูมิทัศน นัก

ออกแบบจะตองรูจักพันธุไมที่จะนํามาใชในการออกแบบเปนอยางดี ซึ่งในการเลือกใชพรรณไมจะตอง

คํานึงถึงคุณสมบัติและลักษณะตางๆ ของพรรณไมดังน้ี 

(1) ขนาดความสูง หมายถึง ความสูงที่ตนไมที่เจริญเติบโตเต็มที่

ตามธรรมชาติ ภายใตการเลี้ยงดูในสถานที่เหมาะสม เพราะในการออกแบบนักออกแบบจะตองทราบ

ถึงความสูงของตนไมที่เจริญเติบโตเต็มที่แลว เพื่อหาจังหวะในการจัดใหเกิดความสวยงาม โดยมีระดับ

ความสูงตํ่าของพรรณไมที่แตกตางกัน  

(2) ขนาดทรงพุม หมายถึง อาณาเขตที่พุมใบแผปกคลุมไปถึง ทําให

ตนไมตองการเน้ือที่ที่เหมาะสมเพื่อใหมีการเจริญเติบโตตามปกติ ขนาดรูปทรงพุมนับวามีความสําคัญ

มากเพราะจะทําใหผูออกแบบทราบถึงระยะที่ใชในการปลูกตนไมแตละชนิด 

(3) การเจริญเติบโต หมายถึง ความสามารถในการเจริญเติบโตของ

พืชแตละชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับตนไมทั่วๆ ไป และเน่ืองจากการจัดสวนตองอาศัยระยะเวลา

เพื่อที่จะใหตนไมโตเต็มที่ ดังน้ัน ถาสถานที่บางแหงจําตองใชตนไมที่โตพอในชวงระยะเวลาที่สั้น นัก

ออกแบบก็สามารถเลือกใชพืชพรรณที่มีการเจริญเติบโตเร็วมาใช หรือในสถานที่บางแหงที่ตองการ

ควบคุมความสูงและรูปทรงก็ควรเลือกพรรณไมที่มีการเจริญเติบโตชา 

4) ขนาดของพืชพรรณ ขนาด คือ การเปรยีบเทียบรูปรางหรือรูปทรงโดยการ

วัด ขนาดเปนลักษณะพิเศษที่สามารถมองเห็นได ขนาดของพืชเกี่ยวของกับมาตรสวน และสัดสวนใน

การกําหนดลงในแบบหรือการจัดใหเหมาะสมกับพื้นที่ ขนาดของพืชพรรณสามารถแบงไดดังน้ี 

(1) ไมยืนตน (Tree) หมายถึง ไมเน้ือแข็งมีอายุหลายฤดู มีลําตน

เด่ียว สูงเดนชัด (ลําตนในทางพืชสวน (Horticulture) คือชวงของลําตนที่สูงจากผิวดินจนถึงกิ่งแรก 
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และจากกิ่งแรกข้ึนไปทั้งหมดเรียกวากิ่งยอด) เปนไมมีขนาดใหญ สูง มีทั้งดอกสวยงาม และใบสวยงาม

แบงไดดังน้ี  

ไมยืนตนขนาดเล็ก มีความสงูประมาณ 4-6 เมตร เชนลําดวน 

ทองอุไร หมากเหลืองแปรงลางขวด บางครั้งดูจะสับสนคลายกลืนกับไมพุมสูง การปลูกจึงข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงคดวย  

ไมยืนตนขนาดกลางมีความสูงประมาณ 10-15 เมตร เชน 

รัตนา แคฝรั่ง อินทนิล ชมพูพันธุทิพย ชงโค จําป ศรีตรัง ราชพฤกษ  

ไมยืนตนขนาดใหญ มีความสูงประมาณ 15 เมตรข้ึนไป เชน 

ประดู ทองกวาว จามจุรี เสลา ทองหลางลาย สนฉัตร ไทร กระถินณรงค  

(2) ไมพุม (Shrubs) มีลําตนแข็ง มักมีลําตนยอมๆ อยูดวยกัน

หลายๆ ลํา แผกิ่งกานและใบคอนขางแนน มีขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยปกติตํ่ากวา 3-4 เมตร ตัด

แตงทรงพุมได ถาปลูกในสวนขนาดเล็ก อาจตัดแตงใหมีลําตนเดียว เพื่อใหเหมือนไมยืนตนขนาดเล็ก 

แตถาปลูกกับไมยืนตนทั่วไปในสวนขนาดใหญ ก็ใชปลูกเปนกลุมๆ ในหมูไมพุมดวยกันปลูกริมรั้วหรือ

ทํารั้ว ปลูกเปนแนวหรือแปลงตัดแตงใหเปนรูปรางตางๆ ก็ได ไมพุมสามารถแบงได ดังน้ี  

ไมพุมเต้ีย มีความสูงประมาณไมเกิน 1 เมตร เชน เข็ม

เชียงใหม เข็มแดง เข็มเหลือง ชบาหนู ชวนชม พุดซอนแคระ โปยเซียนแคระ พยับหมอก  

ไมพุมกลาง มีความสูงประมาณไมเกิน 1.50-2.50 เมตร เชน 

เข็มเศรษฐี เข็มมวง ประทัดฟลิปปนส โกสน ชบาจีน พุทรา พูชมพู พูเรือหงส ลิ้นกระบือ หูปลาชอน  

ไมทรงพุมสูง มีความสูง 3-5 เมตร เชน ย่ีโถ ประยงค  

ทรงบาดาล เทียนหยด สนแผง ย่ีเขง หลิวทอง โมก  

(3) ไมเลื้อย (Vine) ไมเลื้อยเปนพืชที่ไมสามารถทรงตัวไดโดยเพียง

ลําพังจึงมักเลื้อยพันตันใหญหรือสิ่งพยุงเพื่อเปนที่ยึดเกาะเพื่อใหลําตนเจริญอยูได ธรรมชาติให

คุณสมบัติอวัยวะพิเศษชวยในการเลื้อยเกาะและปรับตัวทอดยาวเพื่อรับแสงไมตีบตันหนทาง

เจริญเติบโต จึงทําใหมีจํานวนชนิดของไมเลื้อยธรรมชาติมากกวาประเภทอื่น ประโยชนของไมเลื้อย 

นอกจากดอกและใบสวยงามตามชนิดและ สายพันธุแลว เถาหรือลําตนที่ทอกตัวอยางออนชอย ยัง

ชวยลดความแข็งกระดางเมื่อนํามาปลูกตกแตงใหเลื้อยหอย หรือยวยเปนพวงตามรั้วและกําแพงบาน 

นิยมนํามาปลูกประดับซุมและดัดปรับตามรูปทรงที่กําหนดใหเราไดอาศัยใบที่แนนทึบเปนรมเงาชวย

พรางแสงอาทิตยรอนแรง ใหลดลงบดบังสิ่งที่ไมนามอง สรางเสริมความชุมช่ืนใหสภาพแวดลอมแก

พันธุไมประดับบางชนิดในบริเวณโดยรอบชวยดูดซับมลพิษอีกทั้งความออนชอยบางชนิดเปนที่มาของ

ลวดลายในโลกของงานศิลปะ ลักษณะของไมเลื้อย ไมเลื้อยนานาพันธุมีลักษณะการเลื้อยและการยึด

เกาะที่ตางหากสังเกตใหดีจะพบวา มี 3 ลักษณะคือ 
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การเลื้อยพันแบบพาดพิง เปนลักษณะการทอกเลื้อยของ

ไมพุมกึ่งเลื้อยที่ตนแตกกิ่งกานยาว แลวเอนไปพาดพิงสิ่งพยุง เชน โนรา เฟองฟา และสายหยุด  

การเลื้อยแบบขัดสาน เมื่อใดที่ไมเลื้อยไมมีสิ่งพยุงมา

รองรับ ธรรมชาติก็จะนําพาลําตน ของไมเลื้อยใหเกี่ยวพันกันเองเพื่อพยุงตัวเองข้ึนรับแสงเชน

เล็บมือนาง  

การเลื้อยพันเกาะยึดเกี่ยว โดยอาศัยอวัยวะมากมายให

ยึดเกาะมีหลายลักษณะดวยกัน ไดแกยอดเลื้อยพันสิ่งพยุง เชน อัญชัน สรอยอินทนิลและพวงแสดใช

รากพิเศษที่อยูตามลําตนและขอปลองซึ่งเปนรากสนเล็กๆ ออกเปนแผงสามารถเกาะเกี่ยวสิ่งพยุง เชน 

พลูดาง นมตําเลีย มธุรส และตีนตุกแก มือพัน คือ รยางคที่เปลี่ยนรูปมาจากใบ พบตามซอกใบและ

ปลายหยด เปนเสน เล็กยาวปลายมวน งอเพื่อเลื้อยพันสิ่งพยุง เชน เสาวรส และ มวงมณีรัตน ปุมยึด

วิวัฒนาการมาจากมือพัน หรือรากพิเศษเมื่อตนทอดเลื้อยไปตามพื้นผิวที่คอนขางเรียบทึบ เชน ผนัง

หรือกําแพง สวปลายของมือพันหรือรากพิเศษจะมีปุมยึดเพื่อยึดเถาใหติดอยูกับผนัง ไดแก เถาองุน 

ตะขอเกี่ยวสิ่งพยุงมีวิวัฒนาการมาจากกานชอดอก ลักษณะปลายแหลมคม ปลายโคงงอ เกาะเกี่ยวกับ

สิ่งพยุงหรือพันตัวเอง เชน กุหลาบเลื้อย และคัดเคา ปลายใบจะเปลี่ยนเปนมือจับ ปลายใบจะยึดเปน

เสนยาว มวนงอเพื่อยึดสิ่งพยุง เชน ดองดึง หมอขาวหมอแกงลิง และหวายลิงกานใบ โดยธรรมชาติให

กานใบที่ยาวแลวบิดโคงงอเพื่อเกาะสิ่งพยุงเพื่อเกาะสิ่งพยุงหรือเกี่ยวพันตัวเอง เชน พวงแกวกุดัน พวง

แกวมณี และมะเขือเครือ เปนตน 

(4) ไมคลุมดิน (Ground Cover) เปน พรรณไมที่อยูริมนอกสุดของ

แปลง ความสูงนอยกวา 30 เซนติเมตร ปลูกเพื่อเช่ือมระดับของไมพุมกับหญา หรือพื้นดานหนาและ

เนนแนวของแปลงใหชัดเจน สรางความเปนระเบียบใหกับแปลง ใหพื้นที่สวนมากข้ึน สําหรับไมพุม

บางชนิดโคนตนจะทิ้งใบ ทําใหโคนตนดูโลง ไมสวยงาม การนําไมคลุมดินมาปลูกจะชวยแกปญหาสวน

น้ีได ในกรณีที่ไมพุม ภายในแปลงมีความสูงมาก  

ตัวอยางไมคลุมดิน กาบหอยแครง กามปูหลุด เงินไหลมา 

ดาดตะกั่ว ดาดทับทิม ปกแมลงสาป เปปเปอโรเมีย ผีเสื้อราตรี พรมกํามะหย่ี พลูดาง(พลูทอง) เฟรน

เกล็ดหอย เฟรนเงิน เฟรนบอสตัน เฟรนใบมะขาม ระฆังทอง เศรษฐีเรือนนอก เศรษฐีกานทอง หนวด

ปลาดุกแคระ กระดุมทองเลื้อย กํามะหย่ี เกล็ดแกว คุณนายต่ืนสาย ซุมกระตายเขียว เปนตน 

สรุปการเลือกใชพืชพรรณในการจัดภูมิทัศนภายในบานพักอาศัย พรรณไมที่นํามาใชสามารถ

แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ ไมยืนตน ไมพุม ไมคลุมดิน และไมเลื้อย ซึ่งแตละประเภทสามารถ

นํามาใชประดับตกแตงไดเหมือนกัน ข้ึนอยูกับความตองการและลักษณะของพรรณไมแตละชนิด สิ่ง

สําคัญที่ควรคํานึงถึงในการเลือกใชพรรณไม ก็คือตองไมมีโรค ทนตอสภาพแวดลอม ไมเปนอันตราย

ตอผูใชหรือสมาชิกในครอบครัว และดูแลรักษางาย 
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2.9.3 พืชพรรณที่ทนดินเค็ม 

การแกไขฟ นฟูดินเค็มใหกลับมาใชประโยชนในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได ดวย

วิธีการแกไขลดระดับความเค็มดินลงและเพิ่มความอุดมสมบูรณดินดวยวิธีการตางๆ น้ัน ตองลงทุนสูง

และใชระยะเวลานาน การเลือกปลูกพืชทนเค็มชนิดที่เหมาะสมกับระดับความเค็มและสภาพพื้นที่              

เปนทางเลือกที่ทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตในการแกไขปรับปรุงดินได 

2.9.3.1 การทนเค็มของพืช หมายถึง ความสามารถที่พืชจะทนตอเกลือปริมาณมากใน

บริเวณรากพืช พืชชนิดตางๆ มีความสามารถในการทนเค็มตางกัน มีปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวของกับ

การทนเค็มของพืช เชน ชนิดของเกลือ ฟาอากาศ สภาพของดิน และอายุ พืชสวนใหญมีผลผลิตลดลง

เมื่อสารละลายดินมีคาการนําไฟฟา (ECe) มากกวา 2 dS/m พืชบางชนิดทนเค็มไดถึง 4-8 dS/m แต

เมื่อระดับความเค็มสูงถึง 16 dS/m พืชเกือบทุกชนิดแสดงอาการที่ไดรับผลกระทบอยางเมื่อพืชไมทน

เค็มหรือทนเค็มนอยไดรับผลกระทบจากความเค็ม จะแสดงอาการคลายกับการที่พืชขาดนํ้า เชน 

ชะงักการเจริญเติบโต พืชมีขนาดเล็กกวาพืชที่ปลูกในดินธรรมดาแตจะไมแสดงอาการผิดปกติทาง

ใบ ใบหอลงเพื่อลดการคายนํ้าทางปากใบ พืชบางชนิดอาจมีสีเขียวเขมแกมนํ้าเงิน (Bluish Green) 

มากกวาพืชที่ข้ึนในดินปกติที่ปลูกในสภาพคลายคลึงกัน สีของใบพืชเปลี่ยนไปเขมกวาเน่ืองจากใบ

มีคลอโรฟลลมาก และมีสารเคลือบใบ (Cuticle) หนาเพื่อลดการสูญเสียนํ้า  ในบางครั้งอาจพบ

อาการปลายใบไหม (Tip Burn) เกิดจุดประ (Mottles) บนใบ ใบมวนและใบเหลืองเน่ืองจากขาดคลอ

โรฟลล ใบเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล ปลายใบและขอบใบแหงกรอบ การทนเค็มในชวงระยะการเจริญเติบโต

ของพืชก็แตกตางกัน ผันแปรไปตามระยะการเจริญเติบโตต้ังแตงอกจนกระทั่งสุกแก และอาจผันแปร

ตามระยะของการพัฒนาดวย พืชที่ปลูกสวนใหญไดรับความเสียหายต้ังแตระยะงอกหรือในการ

เจริญเติบโตชวงแรก ทําใหมีพื้นที่ที่พืชข้ึนไมไดเปนหยอมๆ ในแปลงปลูก เมื่อพนระยะกลาไปแลวพืช

จะทนเค็มไดดีข้ึน   

2.9.3.2 ความเค็มกับการเจริญเติบโตของพืช ความเค็มทําใหการเจริญเติบโต ผลผลิต 

และคุณภาพของพืชลดลง เน่ืองจาก  1) ความเครียดออสโมติก (Osmotic Stress) 2) ความเปนพิษ

ของธาตุบางชนิด (Ion Toxicity) และ 3) ความไมสมดุลของธาตุอาหาร (Bernstein, 1964) 

1) ความเครียดออสโมติก (Osmotic Stress) พืชที ่ขึ้นบนพื้นที่ดินเค็ม

จะตองใชพลังงานมากกวาปกติเพื่อดูดนํ้าและธาตุอาหารมาใชในการเจริญเติบโต เกลือในดินทําใหนํ้า

ในดินมีแรงดันออสโมติก (Osmotic Pressure) เพิ่มข้ึน และความตางศักยของนํ้า (Water Potential) 

ลดลง เซลลพืชมีอาการขาดนํ้าและอาจถึงตายได เพราะนํ้าจะไหลจากบริเวณที่มีความตางศักยสูง 

(เกลือเจือจาง) ไปสูบริเวณที่มีความตางศักยที่ตํ่ากวา (เกลือเขมขน) หากดินมีเกลือในสารละลาย

ดินเขมขนกวาในพืช ความเปนประโยชนของนํ้าในดินจะลดลง ทําใหพืชไมสามารถดูดนํ้าจากดินได มี

ผลกระทบตอการงอกและการเจริญเติบโตของพืช พืชแสดงอาการเฉา หรือขอบใบไหม ซึ่ง

เป นผลจากอิทธิพลรวมของเกลือทุกชนิดมากกวาผลของชนิดของเกลือตัวใดตัวหน่ึง 
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2) ความเปนพิษของธาตุบางชนิด (Ion Toxicity) ความเปนพิษเน่ืองจาก

ไอออนบางชนิดที่พืชดูดเขาไปสะสมมากเกินความตองการ พืชแสดงอาการขอบใบไหม และลุกลาม

เขาเส นกลางใบในที่สุด (FAO, 1976) ไอออนที่มีอิทธิผลตอการเจริญเติบโตของพืช ไดแก Na+, 

Mg+2, Cl-, CO3-2 และ SO4-2 (USSL, 1954) 

3) ความไมสมดุลของธาตุอาหาร การที่ดินมีระดับ pH สูง ทําใหความเป

นประโยชนของธาตุอาหารบางตัวลดลง เกิดผลเสียตอการเจริญเติบโตของพืช เชน ที่ระดับ pH 

ระหวาง 6-7 ฟอสเฟตอยูในรูปที่เปนประโยชนแกพืช แตที่ระดับ pH มากกวา 7 ธาตุอาหารพวกเหล็ก 

แมงกานีส สังกะสี ทองแดง และ โคบอลท อยูในรูปที่เปนประโยชนแกพืชไดนอย การเปนพิษและการ

ขาดธาตุอาหารพืช (Specific ion effect) จะเกิดข้ึนเมื่อในสารละลายดินมีความเขมขนของประจุธาตุ

บางชนิดมากกวาระดับปกติ ไปขัดขวางหรือยับย้ังการดูดธาตุอาหารและขบวนการทางสรีรวิทยา

บางอยางของพืชได  

2.9.3.3 การจําแนกพืชทนเค็มทางภูมิทัศน 

1) ไมพุ มใหญ กระถินไทย กระถินเทศ แกว แคแสด จิกสวน จิกทะเล 

ชงโคดอกเหลือง ตาล ตันหยง ตีนเปด ตีนเปดทะเล ทองกวาว ไทรยอย นนทรี ปาลมตางๆ โพทะเล 

มะขาม มะขามเทศ มะพราว มะฮอกกานี ยูคาลิปตัส ราชพฤกษ ลั่นทม หวา สารภีทะเล กะทิง สน

ทะเล สุพรรณิการ แสงจันทร หางนกยูงฝรั่ง 

2) ไมพุมตํ่าเข็มสีตางๆ เข็มปา เข็มอาดัม เล็บครุฑ ชบา ดอมเบยา เตยหอม 

ทับทิม หนามแดง มะนาวไมรู โห บานเชา แพงพวยฝรั่ง โมก ยี่เขง ยี่โถ รักทะเล สารพัดพิษ 

สับปะรดสี หางนกยูงไทย หางกระรอกแดง ออแดง 

3) ไมเลื้อยบานบุรี ใบละบาด ผักบุงฝรั่ง มอรน่ิงกลอรี่ พวงเงิน พวงแกวแดง 

พวงชมพู เฟองฟา ชออินทนิล สรอยอินทนิล และรางจืด เล็บมือนาง    

 

 

 

2.10  แบบมาตรฐานเข่ือนปองกันตล่ิงพัง 
 รูปแบบการปองกันตลิ่งทั้งในและตางประเทศสามารถสรุปการจําแนกประเภทเขื่อน

ปองกันตลิ ่ง ออกเปน 3 ประเภท ไดแก เ ขื ่อนปองกันตลิ ่งชนิดลาดเอียง  ( Slope Bank 

Protection) เขื่อนปองกันตลิ่งชนิดแนวต้ัง (Vertical Bank Protection) และเข่ือนปองกันตลิ่ง

ชนิดผสม 

 ทั้งน้ีการเลือกรูปแบบของเข่ือนปองกันตลิ่งตองอาศัยขอมูลอื่นๆ ประกอบเขาดวยกัน เชน 

ขอมูลทางดานชลศาสตรและปฐพีกลศาสตร สภาพของลํานํ้าและแหลงวัสดุ และยังตองคํานึงถึงความ

สวยงามทางดานสถาปตยกรรมและประโยชนใชสอยอีกดวย 
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2.10.1 เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดลาดเอียง (Slope Bank Protection) 

  เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดลาดเอียง เปนการปองกันตลิ่งโดยการถมดวยวัสดุที่คัดเลือก

ตามขอกําหนด จนกระทั่งมีความลาดเอียงที่พอเหมาะทําใหตลิ่งมีความมั่นคงแข็งแรง ความลาดเอียง

ของเข่ือน (อัตราสวนระยะแนวต้ังตอระยะแนวราบ) โดยทั่วไปอยูระหวาง 1:2 ถึง 1:3 ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ

คุณสมบัติของดินริมตลิ่งและวัสดุถม หลังจากน้ันจึงทําการปูทับดวยโครงสรางปดทับหนาตลิ่งหรือ 

Revetment เข่ือนชนิดน้ีสามารถดําเนินการกอสรางไดงาย ไมตองอาศัยชางฝมือและราคาคากอสราง

ไมสูงนัก แตถาตลิ่งมีความสูงมากจะทําใหลาดของตัวเข่ือนย่ืนล้ําเขาไปในลํานํ้ามาก อันอาจจะเกิด

ปญหาในการใชลํานํ้าได 

ภาพท่ี 2.25 เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดลาดเอียง 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 2.26 เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดลาดเอียง 

 

2.10.2 เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดแนวต้ัง (Vertical Bank Protection) 

 การกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งชนิดลาดเอียงในลํานํ้าที่แคบหรือตลิ่งมีความสูงชันมาก 

อาจไมเปนการเหมาะสม เน่ืองจากลาดของตัวเข่ือนจะย่ืนล้ําเขาไปในลํานํ้ามาก ทําใหเกิดปญหาใน

การใชลํานํ้าได วิธีแกปญหาวิธีหน่ึง คือ เลือกใชเข่ือนปองกันตลิ่งชนิดแนวต้ัง 
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ภาพท่ี 2.27 เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดแนวต้ัง 

 

 2.10.3 เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดผสม 

  เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดผสมเปนการผสมผสานระหวางเข่ือนปองกันตลิ่งชนิดลาดเอยีง

กับเข่ือนปองกันตลิ่งชนิดแนวต้ังเขาดวยกัน การเลือกใชเข่ือนปองกันชนิดผสมตองคํานึงถึงลักษณะ

ความกวางของลํานํ้าเพื่อไมใหความลาดของตัวเข่ือนย่ืนล้ําเขาไปในลํานํ้ามาก อันอาจจะเกิดปญหาใน

การใชลํานํ้าได (แบบมาตรฐานเข่ือนปองกันตลิ่งพัง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน สืบคนจาก http://www.gerd.eng.ku.ac.th, 2560) 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.28 เข่ือนปองกันตลิ่งชนิดผสม 

 

2.11  กรณีศึกษา  
กรณีศึกษาเปนการศึกษาโครงการที่มีลักษณะของการจัดภูมิทัศนคลายคลึงกันกับโครงการ

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน โครงการคุงนํ้ารีสอรท และทําการศึกษาแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน 

รูปแบบของสวนและองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวความคิดในการจัดภูมิทัศน

โครงการซึ่งโครงการที่นํามาเปนตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก 
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2.11.1 บานหินทราย รีสอรท 

บานหินทราย รีสอรท ต้ังอยูระหวางหาดเฉวงและหาดละไม 2 กิโลเมตรจากหาดทั้ง

สองถึงรีสอรท รีสอรทน้ีเติมเต็มความงามของธรรมชาติของเกาะที่มีความสะดวกสบายหรูหรา

ทามกลางธรรมชาติที่สวยงาม คุณสามารถเพลิดเพลินกับการดํานํ้าดูปะการัง รีสอรทแหงน้ีหันหนาเขา

หาทะเลทําใหคุณมีความเพลิดเพลินใจในสิ่งที่คุณเห็นอยางงดงาม บางครั้งสามารถสรางแรงบันดาลใจ

ใหคุณทําอะไรสักอยางที่คุณอยากทํา และน่ังพักผอนเพื่อหาความสงบสุข มีหองอาหารบรรยากาศดี ไว

ใหบริการทาน ทานจึงสามารถเต็มอิ่มไปกับอาหารทะเลสดใหมหลากหลายเมนู ทั้งไทย และนานาชาติ 

ไปพรอมๆ กับการช่ืนชมบรรยากาศธรรมชาติของทะเลหรือความโรแมนติกของทองทะเลยามคํ่าคืน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.29 การจัดสวน บานหินทราย รีสอรท 

ท่ีมา : http://th.thai-tour.com 

 

ภาพท่ี 2.30 การจัดสวน บานหนิทราย รสีอรท 

ท่ีมา : http://th.thai-tour.com 
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ภาพท่ี 2.31 ทางเดิน  บานหินทราย รีสอรท 

ท่ีมา : http://th.thai-tour.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.32 พืชพรรณ บานหินทราย รีสอรท 

ท่ีมา : http://th.thai-tour.com 

 

2.11.2 ไมดา รีสอรท 

ไมดา รีสอรท กาญจนบุรี ที่พักสวยๆ ทามกลางธรรมชาติอันเขียวชะอุม ที่ต้ังอยูหาง

จากสะพานขามแมนํ้าแควเพียง 30 นาทีเทาน้ัน หองพักทันสมัยตกแตงอยางหรูหราหลากหลายสไตล

หลายแบบใหเลือกพัก ไมวาจะเปนหอง เปนเตนท หรือจะเปนแบบวิลลาก็สวยหรูหราไมตางกัน แถม

ภายในรีสอรท ยังมีบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายไมวาจะเปน wifi  สระวายนํ้ากลางแจง 

บริการนวดสปา รานอาหาร กิจกรรมแอดเวนเจอร มากมาย อีกทั้งยังรับจัดประชุมสัมนา งานแตง 

และงานเลี้ยงสังสรรคอีกดวย 
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ภาพท่ี 2.33 ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไมดา รีสอรท  

ท่ีมา : http://www.chillpainai.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.34 ความปลอดภัยไฟสองสวาง ไมดา รีสอรท 

ท่ีมา : http://www.chillpainai.com 

 

2.10.3 ยู อินจันทรี กาญจนบุรี รีสอรท 

ยู อินจันทรี กาญจนบุรี รีสอรท ไดช่ือวาเปนที่พักในเครือ U Hotels & Resorts 

เรื่องการบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกน้ันครบครั้น แตที่นาประทับใจกวา คือความลงตัวระหวาง

การใหบริการแบบมาตรฐานสากล แตสัมผัสไดถึงความเปนกันเองแบบไทยๆ บวกกับการเขาใกล

ธรรมชาติ แถมใกลสะพานขามแมน้ําแคว อีกคําถามที่ปลอยใหคาใจไมได อะไรคือ อินจันทร ีแลวเราก็

ไดคําตอบที่ทําใหอมย้ิมพนักงานตอนรับช้ีไปที่ตนไมใหญกลางรีสอรท แลวเลาวา ถาคุณลองสังเกตดีๆ 

ตนไมตนใหญที่คุณเห็นอยูน้ี มีตนไม 2 ชนิดเติบโตพันเกี่ยวจนแทบเปนตนเดียวกัน ตนหน่ึงคือตนอิน 

ตนหน่ึงคือตนจัน ตนไมทั้งสองถูกปลูกไวขางๆ กันต้ังแตตนเล็กๆ ถึงตอนน้ีก็อายุรวม 100 ปแลว 
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ภาพท่ี 2.35 ที่พักผอนริมนํ้า ยู อินจันทรี กาญจนบุรี รีสอรท 

ท่ีมา : http://www.chillpainai.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.36 ความปลอดภัยไฟสองสวาง ยู อินจันทรี กาญจนบุรี รสีอรท 

ท่ีมา : http://www.chillpainai.com 

ภาพท่ี 2.37 พื้นที่โรงจอดรถ ยู อินจันทรี กาญจนบรุี รสีอรท 

ท่ีมา : http://www.chillpainai.com 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปพื้นที่และการนําไปใช 

หัวขอประเด็นในการศึกษา หัวขอประเด็นในการศึกษา 

1. การจัดสวนเลียนแบบธรรมชาติ 

 

สิ่งที่สามารถนําไปใชกับพื้นที่

โครงการคือ มีรูปแบบสไตลการ

จั ด ส วนที่ มี ค วามคล า ยกั บ

ธรรมชาติ ดูแลวเหมือนไดเขา

มาสัมผัสกับธรรมชาติจริง 

2. การเลอืกใชวัสดุดาดแข็งและดาดออน 

 

สิ่งที่สามารถนําไปใชกับพื้นที่

โครงการคือ ทางเดินเทา ควร

เปนพื้นกระเบื้องปูพื้นภายนอก  

ซึ่ งมีความสวยงามและดูแล

รักษางายพรอมทั้งชวยลดความ

แข็งของการวางพื้นที่ได เชน 

กระเบื้องทารเบส   

 

3. การใชพืชพรรณเพื่อใหเกิดความสวยงาม 

 

สิ่งที่สามารถนําไปใชกับพื้นที่

โครงการคือ การจัดวางตนไมที่

มีความคลายกับธรรมชาติ ที่

เหมาะสมสําหรับการตกแตง

สวนเพื่อใหมีภาพพจนเหมือน

ธรรมชาติจริง   
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ตารางท่ี 2.1 สรุปพื้นที่และการนําไปใช (ตอ) 

หัวขอประเด็นในการศึกษา หัวขอประเด็นในการศึกษา 

4. กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

สิ่งที่สามารถนําไปใชกับพื้นที่

โครงการคือ การเปดใหบริการ

นักทองเที่ยวไดไปเพลิดเพลิน

การชมธรรมชาติและกิจกรรม

ผจญภัยอื่นๆ 

5. ไฟสองสวาง 

 

สิ่งที่สามารถนําไปใชกับพื้นที่

โครงการ คือ การ เพิ่ มความ

ปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว

ที่มาเขาพัก 

6. ที่น่ังพักผอน 

 

สิ่งที่สามารถนํามาใชกับพื้นที่

โครงการคือ การจัดใหมีที่ น่ัง

พักผอนริมแมนํ้า เพื่อเพิ่มความ

ผอนคลายใหกับนักทองเที่ยว  

7. กิจกรรมบริการลานจอดรถ 

 

สิ่งที่สามารถนํามาใชกับพื้นที่

โครงการคือ การมีขอบเขตใน

การจอดรถที่เปนระเบียบและมี

เขตแดนกั้นใหรูในการจอดรถ 

การสัญจรเพื่อความปลอดภัย

แ ล ะ ค ว า ม เ ป น ร ะ เ บี ย บ

เรียบรอยในการสัญจร 
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บทท่ี  3 

การศึกษาวิเคราะหขอมูลและพื้นท่ีโครงการของผูใช 

 

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท ซึ่งเจาของรีสอรทคือ คุณลัดดา วิเชียรรัตน 

โดยตองการทราบขอมูลตางๆ แลวจึงสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูใชโครงการและสามารถที่จะแกไขปญหาภายในพื้นที่โครงการไดอยาง

ถูกตองใหตรงตามวัตถุประสงคและสงผลใหพื้นที่โครงการน้ันสมบูรณและมีประสิทธิภาพซึ่งการศึกษา

ขอมูลและวิเคราะหน้ันเราจะแบงเปน 2 สวนคือ ขอมูลระดับมหภาค และขอมูลระดับจุลภาค ดังน้ี 

 

3.1  ขอมูลระดับมหภาค 
3.1.1 ตราประจําจังหวัดระนอง 

 

ภาพท่ี 3.1 ตราประจําจังหวัดระนอง 

ท่ีมา : http://www.rntc.ac.th/rntc2017/images/data/7.pdf 

 

ตราประจําจังหวัดระนอง มีความหมายดังน้ี เลข 5 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

ปราสาท หมายถึง พระที่น่ังรัตนรังสรรค ภูเขา หมายถึง ภูเขานิเวศนคีรี พานแวนฟา หมายถึง ชาว

จังหวัดระนอง 

3.1.2 คําขวัญประจําจังหวัด 

คอคอดกระ ภูเขาหญา กาหยูหวาน ธารนํ้าแร มุกแทเมืองระนอง 

 

 

  



3.1.3 ตนไมประจําจังหวัด 

ตนไมประจําจังหวัดระนอง คือ อินทนิล  ช่ือทางวิทยาศาสตร Lagerstroemia 

Speciosa พรรณไมชนิดน้ีจัดอยูในวงศตะแบก อินทนิล หรือ อินทนิลนํ้า เปนไมยืนตน เปนพรรณไมที่

พบข้ึนทั่วไปตามที่ราบลุมและบริเวณริมฝงแมนํ้า ลําหวย ในปาเบญจพรรณช้ืนและปาดงดิบทั่วทุกภาค 

จะพบมากในปาดงดิบภาคใต มีดอกสีมวง สวยงาม มีช่ือในแตละทองถ่ินตางๆ 

ภาพท่ี 3.2 ตนไมประจําจังหวัดระนอง 

ท่ีมา : http://www.rntc.ac.th/rntc2017/images/data/7.pdf 

 

 3.1.4 ที่ต้ังจังหวัดระนอง 

จังหวัดระนอง ต้ังอยูชายฝงทะเลตะวันตกของภาคใต มีพื้นที่ประมาณ 2,141,250 ไร มี

ลักษณะพื้นที่เรียวและแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอําเภอกระบุรี 

เพียง 9 กิโลเมตร  ระนองเปนอีกจังหวัดหน่ึงที่มีประวัติความเปนมายาวนานนับต้ังแตครั้งกรุงศรี

อยุธยาเรืองอํานาจ เดิมเปนหัวเมืองขนาดเล็กข้ึนกับเมืองชุมพร คําวาระนองเพี้ยนมาจากคําวา แรนอง 

เน่ืองจากในพื้นที่จังหวัดมีแรอยูมากมาย จากกรุงเทพมหานคร ใชเสนทางสายธนบุรี-ปากทอ ระยะทาง 

90 กิโลเมตร แยกซายเขาทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผานเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ถึงสี่

แยกปฐมพร (ชุมพร) เลีย้วขวาไปจนถึงจังหวัดระนอง รวมระยะทาง 568 กิโลเมตร 

 3.1.5 อาณาเขตติดตอจังหวัดระนองมีดังน้ี 

3.1.5.1 ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดชุมพรและประเทศสหภาพพมา 

3.1.5.2 ทิศใต ติดตอกับจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดพังงา 

3.1.5.3 ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดชุมพร 

3.1.5.4 ทิศตะวันตก ติดตอกับแมนํ้ากระบุรีซึ่งกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับ

ประเทศสหภาพพมา และมหาสมุทรอินเดีย 
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ภาพท่ี 3.3 แผนที่แสดงอาณาเขตติดตอ 

ท่ีมา : http://www.rntc.ac.th/rntc2017/images/data/7.pdf 

 

 3.1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 

จังหวัดระนองมีภูมิประเทศประกอบดวย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซอน ทางทิศ

ตะวันออกของจังหวัดพื้นที่ลาดเอียดลงสูทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก ภูเขาสูงสุด คือ ภูเขาพอตา

โชงโดง สูง 1,700 ฟุต นอกจากน้ียังมีที่ราบแคบๆ ระหวางแนวภูเขากับชายฝงทะเล ทําใหกอใหเกิดลํา

นํ้าสายสั้น ๆ  หลายสาย แมนํ้าที่สําคัญ ไดแก แมนํ้ากระบุรี เปนแมนํ้าสายสําคัญกั้นพรมแดนไทย - พมา ตน

นํ้าเกิดจากเขานํ้าตุนและเขาจอมแห ทางทิศเหนือไหลลงทะเลอันดามัน ยาวประมาณ 95 กิโลเมตร

คลองลําเลียง ตนนํ้าเกิดจากเขาบางใหญและเขาแดนทางทิศเหนือไหลลงสูแมนํ้ากระบุรี ที่บานนานอย 

ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 

  คลองวัน ตนนํ้าเกิดจากเขาหินลุ ทางทิศเหนือของจังหวัด ไหลลงสูแมนํ้ากระบุรี ที่

บานทับหลี ยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

คลองกระบุรี ตนนํ้าเกิดจากเขาผักแวน เขตชุมพร-ระนอง แมนํ้ากระบุรี ผานอําเภอ

กระบุรี ยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

คลองละอุน ตนนํ้าเกิดจากเทือกเขาหวยเสียด และเขาหินดานทางทิศตะวันออกไหล

ลงสูแมนํ้ากระบุรีที่บานเขาฝาชี ยาวทั้งหมดประมาณ 35 กิโลเมตร คลองหาดสมแปน ตนนํ้าเกิดจาก

เทือกเขาจอมแหลม และเขานมสาวไหลลงสูทะเลอันดามัน ที่บานเกาะกลาง ยาวทั้งหมดประมาณ 19 

กิโลเมตร 

คลองกะเปอร ตนนํ้าเกิดจากเขายายหมอน ไหลลงสูทะเลอันดามันที่บานบางลําพู 

ยาวทั้งหมดประมาณ 32 กิโลเมตร 

คลองกําพวน ตนนํ้าเกิดจากเขาพระหมี ไหลลงสูทะเลอันดามันที่บานกําพวน ยาว

ทั้งหมดประมาณ 19 กิโลเมตร 
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 3.1.7 สภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดระนองไดช่ือวาเปนเมือง ฝนแปด แดดสี่ น่ันคือมีฝนตก 8 เดือน และฝนแลง

เพียง 4 เดือน นับวาเปนจังหวัดที่ฝนตกชุกมากที่สุดในประเทศไทย เน่ืองจากอยูติดกับทะเลอันดามัน 

ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตอยางมาก 

3.1.7.1 ลักษณะอุณหภูมิ เน่ืองจากเปนจังหวัดที่ต้ังอยูในคาบมหาสมุทรที่เปนแหลม

ย่ืนออกไปในทะเล จึงไดรับลมมรสุมอยางเต็มที่ คือมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย และ

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใตและอาวไทย ทาใหไดรับไอนํ้าและความชุมช้ืนมาก อุณหภูมิ

เฉลี่ยจึงไมสูงมาก และอากาศไมรอนจัดในฤดูรอน สวนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นในบางครั้งอุณหภูมิ

เฉลี่ยตลอดปประมาณ 27.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด

เฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส เดือนมีนาคมเปนเดือนที่มีอากาศรอนที่สุดของปมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.0 

องศาเซลเซียส อุณหภูมสิูงที่สุดที่เคยตรวจวัดไดคือ 39.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2526 

สําหรับเดือนที่มีอากาศเย็นที่สุดคือเดือนมกราคม มีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 21.9 องศาเซลเซียส เคย

ตรวจวัดอุณหภูมิตํ่าที่สุดได 13.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2499 

 

แผนภูมิท่ี 3.1 แสดงอุณหภูมิในชวงป พ.ศ. 2555-2559  

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2560)                  

    

  3.1.7.2 ปริมาณนํ้าฝน เน่ืองจากจังหวัดระนองอยูทางดานฝงตะวันตกของภาคใตซึ่ง

รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตอยางเต็มที่ในฤดูฝน จะเปนจังหวัดที่มีฝนอยูในเกณฑดีมาก สวนในฤดู

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกนอยเน่ืองจากทิวเขาดานตะวันออกของภาคใตปดกั้นลมไว ปริมาณ

ฝนเฉลี่ยตลอดปประมาณ 4,275.4 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 203 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ

เดือนสิงหาคม มีฝนเฉลี่ย 794.1 มิลลิเมตร ฝนตกเฉลี่ย 27 วัน ฝนสูงสุดใน 24 ช่ัวโมง เคยตรวจได 

460.9 มิลลิเมตร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2513 
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แผนภูมิท่ี 3.2 แสดงปริมาณนํ้าฝนในชวงป พ.ศ. 2555-2559 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2560) 

                    

  3.1.7.3 ความเร็วลมเฉลี่ย ระบบหมุนเวียนของลมในจังหวัดระนองมีความชัดเจนดี 

เดือนตุลาคมถึงธันวาคมจะเปนลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กําลังลมเฉลี่ย 7-9 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธจะเปนลมทิศตะวันออก กําลังลมเฉลี่ย 7-9 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เดือน

มีนาคมถึงเมษายนจะเปนลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กําลังลมเฉลี่ย 7-9 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เดือน

พฤษภาคมถึงกันยายนจะเปนลมทิศใต กําลังลมเฉลี่ย 7-11 กิโลเมตรตอช่ัวโมง กําลังลมสูงสุดในแตละ

ฤดูมีดังน้ี ฤดูรอนเคยตรวจลมสูงที่สุดได 65 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เปนลมทิศตะวันออกในเดือนเมษายน 

ฤดูฝนเคยตรวจลมสูงที่สุดได 111 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เปนลมทิศตะวันตกในเดือนตุลาคม และฤดู

หนาวเคยตรวจลมสูงที่สุดได 89 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เปนลมทิศตะวันออกคอนไปทางเหนือเล็กนอยใน

เดือนมกราคม 

  3.1.7.4 แสดงความช้ืนสัมพัทธ ความช้ืนสัมพัทธสัมพันธกับมวลอากาศและอิทธิพล

ของลมมรสุมเปนสําคัญ ตลอดทั้งปจังหวัดระนองจะมีความช้ืนสัมพัทธอยูในเกณฑสูง เน่ืองจากไดรับ

อิทธิพลจากมรสุมทั้งสองฤดูอยางเต็มที่ มรสุมทั้งสองน้ีกอนจะพัดเขาสูบริเวณจังหวัดไดผานทะเลและ

มหาสมุทรจึงไดพัดเอาไอนํ้าและความชุมช้ืนมาดวย ทําใหบริเวณจังหวัดมีความชุมช้ืนและความช้ืน

สัมพัทธสูงเปนเวลานาน ความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ยตลอดปประมาณ 83% ความช้ืนสัมพัทธสูงสุดเฉลี่ย 

96% ความช้ืนสัมพัทธตํ่าสุดเฉลี่ย 68% เคยตรวจความช้ืนสัมพัทธตํ่าที่สุดเคยตรวจได 28% ในเดือน

มกราคม 

  3.1.7.5 ฤดูกาล ฤดูกาลของจังหวัดระนองแบงตามลักษณะลมฟาอากาศของประเทศ

ไทยออกไดเปน 3 ฤดูคือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว ดังน้ี 

49 
 



1) ฤดูรอน เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะน้ี

เปนชวงวางของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม ทําใหอากาศรอนทั่วไป อากาศ

จะรอนจัดที่สุดในเดือนเมษายน แตไมรอนมากนักเน่ืองจากภูมิประเทศเปนคาบสมุทรอยูใกลทะเล 

กระแสลมและไอนํ้าจากทะเลทําใหอากาศคลายความรอนลงไปมาก 

   2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย และรองความกดอากาศตํ่าจะพาดผานภาคใตเปนระยะๆ 

อีกดวย จึงทําใหมีฝนตกมากตลอดฤดูฝน และเดือนสิงหาคมจะมีฝนตกชุกที่สุดในรอบป  

3) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในระยะน้ี

จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็นและแหงจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทําให

อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็น แตเน่ืองจากจังหวัดระนองอยูใกลทะเล อุณหภูมิจึงลดลง

เล็กนอยเปนครั้งคราว อากาศจึงไมหนาวเย็นมากนัก และตามชายฝงมีฝนตกทั่วไป แตมีปริมาณไมมาก 

3.1.7.6 พายุ พายุหมุนเขตรอนที่ผานบริเวณภาคใตและทําความกระทบกระเทือน

ใหกับจังหวัดระนอง สวนมากเปนพายุดีเปรสช่ันที่มีกําลังออน ซึ่งเกิดจากทะเลจีนใตและมหาสมุทร

แปซิฟคและมีสวนนอยที่เกิดจากทางมหาสมุทรอินเดีย พายุดีเปรสช่ันหรือพายุโซนรอนที่เคลือ่นตัวเขา

สูภาคใตเกือบทุกครั้งจะทําความกระทบกระเทือนใหกับจังหวัดระนองดวย คือทําใหฝนตกหนัก ลม

กระโชกแรงและเกิดสภาวะนํ้าทวมฉับพลันข้ึนได กําลังแรงของลมและคลื่นในทะเลจะทําอันตรายแก

เรือในทะเล และอาคารบานเรือนที่อยูตามชายฝงทะเลได พายุหมุนที่มีความรุนแรงและทําความ

เสียหายแกภาคใตเปนบริเวณกวางและจังหวัดระนองที่ผานมาไดแกพายุโซนรอน “ฮาเรียต” ซึ่งกอตัว

ข้ึนในทะเลจีนใตใกลปลายแหลมญวน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2505 แลวเคลื่อนตัวเขาสูอาวไทยพรอม

ทวีความรุนแรงข้ึนเปนพายุโซนรอน และไดเคลื่อนตัวผานจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และ

จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ 25-26 ตุลาคม 2505 ลงสูทะเลอันดามัน พายุน้ีไดทําความเสียหายเกือบ

ทุกจังหวัดในภาคใต โดยมีผูเสียชีวิตถึง 935 คน และบาดเจ็บ 445 คน ทรัพยสินของราชการและ

เอกชนเสียหายคิดเปนมูลคาถึง 1,320 ลานบาท นับเปนความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่รายแรงที่สุด

ของประเทศไทย และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2515 พายุดีเปรสช่ันซึ่งออนกําลังลงจากพายุไตฝุน “แซลลี”่ 

ผานเขามาในจังหวัดระนอง ทําใหมีฝนตกหนักใน 24 ช่ัวโมงวัดจํานวนได 94.0 มิลลิเมตร 

 สรุปลักษณะอากาศทั่วไป เน่ืองจากเปนจังหวัดที่ต้ังอยูทางภาคใตดานฝงตะวันตกไดรับ

อิทธิพลของลมมรสุมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตอยางเต็มที่ จึงมีฝนตกชุกหนาแนนกวาจังหวัดอื่น ๆ 

และตกเกือบตลอดป สวนฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัดเพราะอยูไกลจากอิทธิพลของอากาศหนาว

พอสมควร แตบางครั้งอาจมีฝนตกได เน่ืองจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทยพาเอา

ฝนมาตก จากการศึกษาสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตอปสามารถนําไปใชในการพิจารณาเลือกพรรณไม ซึ่ง

ทําใหรูวาในเดือนไหนที่เราตองดูแลพืชพรรณเปนพิเศษ อัตราที่พืชพรรณไดรับปริมาณนํ้าฝนในแตละ

เดือนมากนอยเพียงใด ทิศทางความเร็วลมมีผลตอการออกแบบและการคํานวณหาปริมาณนํ้าฝนที่ตก
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ในพื้นที่วามีเพียงพอตอการใชในงานภูมิทัศนมากนอยเพียงใด ดังน้ัน การศึกษาสภาพอากาศจึงมีผลตอ

การออกแบบ การเลือกใชพืชพรรณ รวมถึงการดูแลรักษาพืชพรรณทางภูมิทัศน 

(สืบคนจาก ภูมิอากาศจังหวัดระนอง กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/province.php?id=74) 

(2560) 

  3.1.8 ศึกษาขอมูลโครงสรางดินของพื้นที่โครงการ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4 แสดงกลุมชุดดินของพื้นที่โครงการ 

ท่ีมา : http://oss101.ldd.go.th 

 

กลุมชุดดินที่ 51 

การจําแนกดิน Loamy-skeletal, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic 

Lithic Udorthents การกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปน

ระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลกของหินทรายและหินในกลุม หนวยที่ดินน้ีเปนกลุมชุดดิน ที่มี

เน้ือดินเปนพวกดินรวนปนเศษหิน พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต เศษหินสวนใหญเปนพวกเศษหิน

ทรายและควอรต หรือหินดินดาน สีดินเปนสีนํ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง พบทั่วๆ ไปในบริเวณที่ลาดเชิง

เขาหรือเนินเขาตางๆ เปนดินต้ืนมาก มีการระบายนํ้าดี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดแก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 ปจจุบันบริเวณดังกลาวเปนปาดิบช้ืน 

บางแหงใชปลูกยางพาราหรือปลอยทิ้งเปนปาละเมาะ ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมน้ีไดแก ชุดดินหวย

ยาง ชุดดินระนอง ชุดดินย่ีงอ การจัดเรียงช้ัน A-AC-C-R 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินต้ืน ดินบนเปนดินรวนปนทราย มีสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปน

เหลือง ดินลางเปนดินรวนถึงเปนดินรวนเหนียวปนกอนหินและมีช้ันหินพื้นภายในความลึก 50 

เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแลวลดลงตาม

ความลึก  
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ตารางท่ี 3.1 แสดงคาความสมบูรณของกลุมชุดดิน  

 

ท่ีมา : http://oss101.ldd.go.th 

  

 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน เปนดินต้ืนมีเศษหินปะปนอยูในเน้ือดินเปนปริมาณมาก 

และดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า บริเวณที่มีความลาดชันสูงมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของ

หนาดิน 

ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชกลุมชุดดินที่ 51 ไมคอยเหมาะสมในการที่จะนํามาใชปลูก

พืชเศรษฐกิจทุกชนิด เน่ืองจากเปนกลุมดินต้ืนที่พบช้ันกรวดเศษหินปะปนในดินต้ืน และพบในสภาพ

พื้นที่มีความลาดชันสูง แตถามีการพัฒนาหรือการจัดการที่เหมาะสมก็จะสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ

ตางๆ เชน ยางพารา ไมผลบางชนิด พืชไรได 

ในการศึกษาสภาพดินในพื้นที่โครงการสามารถนําไปใชในการพิจารณาเลือกพรรณไม ซึ่งทํา

ใหรูวาเราตองเลือกพืชพรรณชนิดไหนเปนพิเศษ อัตราที่พืชพรรณไดรับปริมาณแรธาตุในดินมากนอย

เพียงใด และลักษณะดินเปนแบบไหนในพื้นที่วามีเพียงพอตอการใชในงานภูมิทัศนมากนอยเพียงใด 

ดังน้ันการศึกษาสภาพดินจึงมีผลตอการออกแบบ การเลือกใชพืชพรรณ รวมถึงการดูแลรักษาพืช

พรรณทางภูมิทัศน 

 

3.2  ขอมูลระดับจุลภาค 
3.2.1 การเขาถึงพื้นที่โครงการ 

พื้นที่โครงการคือคุงนํ้ารีสอรท ต้ังอยูที่ หมูที่ 7 ตําบลมะมุ อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

สามารถเดินทางมาไดโดย รถยนตสวนตัว  และรถทัวรโดยสารสาธารณะ กรุงเทพ-ระนอง มาจากถนน

เพชรเกษม หมายเลข 4  

  

ความลึก 

(ซม.) 

อินทรีย 

วัตถุ 

ความจุ

แลกเปลี่ยน 

แดดไอออน 

ความ

อ่ิมตัว 

เบส 

ฟอสฟอรัสท

ท่ีเปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม

ท่ีเปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ

ของดิน 

0-25 ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า สูง ปานกลาง 

25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 

50-100 ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : การเขาถึงพื้นที่โครงการ ภาพท่ี 3.5 

สัญลักษณ :              

                           แสดงที่ต้ังของพื้นที่      

 

 

 

ถนนเพชร

พ้ืนท่ี

ถนนเพชร



3.2.2 สภาพของพื้นที่โครงการ 

สถานที่ต้ังโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนของคุงนํ้ารีสอรท เปนสถานพักตาก

อากาศระดับ 1 ดาว โดยมีพื้นที่โดยประมาณ 8,000 ตารางเมตร แบงเปนพื้นที่รีสอรท อยูอาศัย

ภายใน 3,200 ตารางเมตร และพื้นที่สําหรับจัดภูมิทัศนขนาด 4,800 ตารางเมตร 

3.2.3 อาณาเขตติดตอกับโครงการ 

3.2.3.1 ทิศเหนือติดตอกับเพื่อนบาน พื้นที่มุมมองแบบปด ขอเสนอแนะ ควรที่จะปด

กั้นดวยพุมสูงเพื่อใหแขกที่เขามาใชบริการไดรับความเปนสวนตัว 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6 อาณาเขตติดตอทางทิศเหนือ 

3.2.3.2 ทิศใตติดตอกับคลองปากสวะประโยชนคือ ไดรับลม ผลกระทบคือ ตลิ่งเกิด

การทรุดตัวในพื้นที่ อาจจะทําใหอาคารที่พักพังทลายเสียหายได 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.7 อาณาเขตติดตอทางทิศใต 
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3.2.3.3 ทิศตะวันออกติดตอกับถนน เพชรเกษมไดรับแสงแดดโดยตรง ขอเสนอแนะ

ควร ที่จะมีตนไมใหญเพื่อใหเกิดรมเงาแกพื้นที่โครงการ แตก็ไมควรปลูกใหใกลกันเกิดไปเพราะจะ

ปดบังมุมมองของผูมาใชบริการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.8 อาณาเขตติดตอทางทิศตะวันออก 

 

3.2.3.4 ทิศตะวันตกติดตอกับแมนํ้ากระบุรีประโยชนคือไดรับลม และแสงแดดโดยตรง 

ผลกระทบคือ ตลิ่งเกิดการทรุดตัวในพื้นที่ ขอดี คือไดรับลมจึงควรที่จะเปนพื้นที่เปดโลงและอาจจะ

ปลูกไมยืนตนเพื่อใหรมเงาบาง ขอเสีย คือเมื่อมีฝนตกหนักทําใหตลิ่งที่อยูบริเวณคลองเกิดการทรุดตัว 

อาจจะทาํใหอาคารที่พักพังทลายเสียหายได 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.9 อาณาเขตติดตอทางทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : อาณาเขตติดตอ ภาพท่ี 3.10 

สัญลักษณ :              

แสดงที่ต้ังของพื้นที่ 

 

   

3.2.4 ลักษณะของสถาปตยกรรม 

ภายในโครงการรีสอรท มีสไตลแนวรวมสมัยหรือ Contemporary มีการผสมผสานระหวาง

สไตล Classic กับสไตล Modern เขามาไวดวยกัน มีลักษณะไมหรูหราโดยจะเนนที่ความเรียบงาย 

ความเปนระเบียบ 

พื้นที่บริเวณภายในโครงการปจจุบันมีการใชประโยชนอยูแลวซึ่งภายในประกอบดวย

อาคารตอนรับ บานพักหลังเล็ก อาคารที่พักแบบช้ันเดียว บานพักเจาของโครงการ อาคารที่พักแบบ 2 ช้ัน 

ที่จอดรถ ศาลาริมนํ้า และปายโครงการซึ่งแสดงเปนพื้นที่ดังน้ี   

เพ่ือนบาน 

แมน้ํากระบุรี ถนน เพชรเกษม 

คลองปากสวะ 



3.2.4.1 อาคารตอนรับลักษณะแนวสถาปตยกรรมเปนอาคารช้ันเดียว ตัวของอาคาร

เปนที่สวนของการติดตอสอบถาม และเปนที่พักของพนักงานของรีสอรทตัวอาคารดานผนังเปน

สีชมพูออน  หลังคาสีนํ้าตาล มีความสูงประมาณ 5 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.11 อาคารตอนรับ 

3.2.4.2 บานพักหลังเล็ก ลักษณะแนวสถาปตยกรรมเปนบานเด่ียวหลังเล็กมีสไตล 

Contemporary ตัวบานสีนํ้าตาลครีม หลังคาสีนํ้าตาล มีความสูงประมาณ 4 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.12 บานพักหลังเล็ก 

3.2.4.3 อาคารที่พักช้ันเดียว ลักษณะแนวสถาปตยกรรมอาคารเด่ียว สไตล Modern 

ช้ันเดียว มีหองพักติดตอกัน 4 หอง ตัวอาคารแตละหองทาสีแตตางกัน หองที่ 1 จะเปนสีปูนเปอย 
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หองที่ 2 จะเปนสีเหลือง หองที่ 3 จะเปนสีเขียว หองที่ 4 จะเปนสีชมพูออน หลังคาสีนํ้าตาล มีความ

สูงประมาณ 5 เมตร 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.13 อาคารที่พักช้ันเดียว 

3.2.4.4 บานพักเจาของโครงการ ลักษณะแนวสถาปตยกรรมเปนบานเด่ียวหลังเล็กมี

สไตล Contemporary ตัวบานสีเทาครีม หลังคาสีนํ้าตาล มีความสูงประมาณ 4 เมตร 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.14 บานพักเจาของโครงการ 

3.2.4.5 อาคารที่พัก 2 ช้ัน ลักษณะแนวสถาปตยกรรมอาคาร 2 ช้ัน สไตล Modern 

ตัวอาคารดานลางสีนํ้าตาลครมี ดานบนสีชมพูออน หลงัคาสีนํ้าตาล มีความสงูประมาณ 8 เมตร 
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ภาพท่ี 3.15 อาคารที่พัก 2 ช้ัน 

3.2.4.6 โรงจอดรถ ลักษณะแนวสถาปตยกรรมหลังคาจั่วมุงกระเบื้องลอนคู มีความสูง

ประมาณ 3.5 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.16 โรงจอดรถ 

สรุปลักษณะเดนของสถาปตยกรรม 

หลังคาที่มีสีสันที่เหมือนกันทําใหดูเรียบงายความมีชีวิตชีวาและดวยตัวอาคารที่มีสีสัน

สดใสทําความมีชีวิตชีวา มีการจัดเรียงตัวอาคารที่เปนระเบียบ และบรรยากาศริมฝงแมนํ้า ทําให

ความรูสึกถึงความสงบและสะดวกสบาย จึงทําใหเปนเอกลักษณของรีสอรทที่มีตัวอาคารเรียงกันเปน

แนวตรงยาวเขาไปดวย 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : ลักษณะทางสถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางเดิม ภาพท่ี 3.17 

สัญลักษณ :              

                              สิ่งกอสรางเดิม 

 

บานพักเจาของ

 อาคารท่ีพักแบบ 2 
 

โรงจอดรถ 

อาคารตอนรับ อาคารท่ีพักแบบชัน้

 

บานพักเดียว 
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3.2.5 พรรณไมเดิมในพื้นที่โครงการ 

 

 

  

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : ตําแหนงพรรณไมภายในโครงการ ภาพท่ี 3.18 

สัญลักษณ :    

               

              หูกระจก 13 ตน                  ตะขบ 3 ตน 

        

               

              พญาสัตบรรณ 2 ตน             ปาลมนํ้ามัน 19 ตน           
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ตารางท่ี 3.2 สรุปลักษณะพืชพรรณภายในพื้นที่โครงการ 

 

ช่ือพันธไม ภาพประกอบ ลักษณะทั่วไป ลักษณะนิสัย/ประโยชน ประโยชนดานภูมิทัศน 

หูกระจง 

 

 

 

 

 

 

 

ตะขบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เปนไมที่มีการเจริญเติบโตเร็ว 

แล ะมี อ า ยุ ยื น  สํ า หรั บ ใน

ประเทศไทยพบตนหูกระจง

อยูทั้งหมด 3 สายพันธุ คือ หู

กระจงธรรมดา หูกระจงหนาม 

และหูกระจงแคระ  

 

 

เปนไมยืนตนขนาดเล็ก ลําตน

อ อ น มี ห น า ม แ ข็ ง  ผิ ว ใ บ

ดานบนสีเขียวเขมเปนมัน ใบ

ออนสีแดงแกมนํ้าตาล ใบหอย

ลง ขอบใบมีรอยหยักหยาบๆ 

เปนไมประดับชนิดหน่ึง ที่มี

การเจริญเติบโตเร็ว และมี

อายุยืน ทั้งยังเปนไมที่มีทรง

พุมสวยงามแตกกิ่งเปนช้ัน ๆ 

 

 

 

 

ผลสุกรับประทานเปนผลไมสด 

ใชทําแยม ใบออนรับประทาน

เปนผักสด ผลดิบใชแกทองเสีย 

นํ้าค้ันจากใบใชรักษาอาการ

อักเสบของเปลือกตา  

เปนไมที่มีลักษณะเปน

ทรงพุ ม  จึ ง นิยมนํามา

ปลูกเพื่อตกแตงสวน หรือ

ใชประดับริมถนน ทําให

บริเวณบานมีความรมรื่น   

 

 

 

ใหรมเงาไดดี เพิ่มความ

รมรื่นใหกับพื้นที่ ชวยบัง

แดดไดดี 

62 



ตารางท่ี 3.2 สรุปลักษณะพืชพรรณภายในพื้นที่โครงการ (ตอ) 

ช่ือพันธไม ภาพประกอบ ลักษณะทั่วไป ลักษณะนิสัย/ประโยชน ประโยชนดานภูมิทัศน 

พญาสัตบรรณ 

 

 

 

 

 

 

ปาลมนํ้ามัน 

 จัดอยูในวงศโมก เปนไมยืน

ตนรูปทรงสูงใหญเปนไมเน้ือ

ไมแนนและคอนขางเปราะ มี

เปลือกหนาเปนเกล็ดสีนํ้าตาล 

 

 

 

เปนพืชตระกูลปาลมลักษณะ

ลําตน เ ด่ี ยว  ผิ วของลํ าต น

คลายๆ ตนตาล ลักษณะใบ

เปนรูปกางปลา 

สําคัญดอกมีกลิ่นหอมแรงไป

จนกระทั่งฉุน โดยเฉพาะในตอน

กลางคืน กลิ่นของดอกจะฉุน

รุนแรงมากเปนพิเศษ 

 

 

 

ป า ล ม นํ้ า มั น จั ด เ ป น  พื ช

เศรษฐกิจ มี ถ่ินกําเ นิดอยู ใน

ทวีปแอฟริกา เปนพืชที่ใหผล

ผลิต นํ้ามันตอหนวยพื้นที่สูง 

เน่ืองจากเปนไม ยืนตนที่

นิยมปลูกในบานเพื่อใหรม

เงาและใหความสวยงาม 

เนนบริเวณที่เปนพื้นที่โลง 

 

 

 

ใหรมเงาไดดี ทรงพุมสวย

เปนจุดเดน 
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สรุปพืชพรรณภายในพื้นทีโ่ครงการคุงนํ้ารีสอรท มี ตนหูกระจง ตะขบ พญาสัตบรรณ ปาลม

นํ้ามัน ปลกูอยูบริเวณริมถนน และริมแมนํ้ากระบุรี ใหรมเงาไดดี แตมีปญหาในเรื่องของทรงพุมที่ขาด

การดูแล จึงควรมีการทําตัดแตงทรงพุมเพื่อใหเกิดความสวยงาม พืชพรรณบางตนตองการเอาออกจาก

โครงการมีตนตะขบ และพญาสัตบรรณ และเพื่อความปลอดภัยในการเขาใชสถานที่ (ดังภาพที่ 3.18 

และตารางที่ 3.2)  

3.2.6 สภาพภูมิอากาศ 

พื้นที่โครงการไดรับแสงข้ึนจากทางทิศตะวันออกตลอดทั้งวันโดยประมาณ 12 ช่ัวโมง

ตอวัน ซึ่งการโคจรของดวงอาทิตยจะออมทางทิศใต ดังน้ัน จึงสงผลใหพื้นที่โครงการที่ไดรับปริมาณ

แสงแดดแตละพื้นที่แตสวนไมเทากัน ซึ่งอาจจะมีผลตอการออกแบบและกิจกรรมที่จะมีข้ึนในพื้นที่

โครงการ โดยมีรายละเอียดและผลกระทบดังน้ี 

3.2.6.1 บริเวณทางทิศเหนือในพื้นที่โครงการจะไดแสงจากดวงอาทิตยทางทิศ

ตะวันออกสองเขามาในพื้นที่ในชวงเชา เน่ืองจากพื้นที่บริเวณทิศเหนือเปนพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่โลงไมมี

ตนไมบดบังแสง และจะมลีมหนาวที่พัดมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการออกแบบใหมีพื้นที่รม

เงาควรมีการเลือกใชพรรณไมตามเหมาะสมพื้นที่ที่ใหบดบังแสงได 

3.2.6.2 บริเวณทางทิศตะวันออกในพื้นที่โครงการจะไดแสงแดดรําไรมีพื้นที่ติดกับทาง

สัญจรในพื้นที่โครงการ และมีลมที่พัดมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ เปนลมหนาวเน่ืองจากทางทิศ

ตะวันออกเปนพื้นที่ที่ติดกับทางสัญจรสายหลักอาจจะมีฝุนละอองที่เปนมลพิษทางอากาศ โดยการ

ออกแบบน้ันใหมีพื้นที่รมเงาจัดภูมิทัศน เพื่อสรางความรมรื่นแกพื้นที่น้ันและคอยกําจัดฝุนละออง 

3.2.6.3 บริเวณทิศใต ในพื้นที่โครงการจะไดรับแสงรําไรเน่ืองจากทางทิศใตของ

โครงการ และจะมีลมที่พัดมาทางตะวันออกตกเฉียงใต เปนลมรอน   

3.2.6.4 บริเวณทางทิศตะวันตก ในสวนพื้นที่โครงการน้ีจะไดรับแสงแดดตลอดวันใน

ปริมาณที่พอสมควรและจะมีลมรอนที่พัดมาทางตะวันออกตกเฉียงใต กาออกแบบน้ันใหพื้นที่รมรื่น 

เน่ืองจากบริเวณทางทิศตะวันตกไดสะสมแดดมาจากบายถึงเย็นจะทําใหมีการคลายความรอนเกิดข้ึน

ในชวงเย็น จึงตองมีการใชพืชพรรณในการจัดภูมิทัศนเพื่อเปนการระบายความรอนในสวนพื้นที่

โครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : ภูมิอากาศพื้นที่โครงการ ภาพท่ี 3.19 

สัญลักษณ :         

            ดวงอาทิตย                        ลมทิศตะวันตกเฉียงใต 

 

            ขอบเขตพื้นที่                      ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

          

            แดดตอนบาย                       แดดตอนเชา 

 

 

 

 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลมหนาวพัดมา 

ชวงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ลมรอนพัดมา 

ชวงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 



3.2.7 ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการภายในพื้นที่โครงการ 

ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนของคุงนํ้ารีสอรท น้ัน

พบวามีระบบไฟฟา ระบบประปา และระบบการระบายนํ้าดังน้ี 

3.2.7.1 ระบบไฟฟาพื้นที่โครงการใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอกระบุรี 

โดยในพื้นที่โครงการไดใชแนวสายไฟไปจากประตูทางเขารีสอรทดานทิศใต เขามาที่หมอแปลงของ

โครงการแลวจายไปยังสวนตางๆ ภายในรีสอรทซึ่งเสาไฟฟาหลักอยูดานหนาทางเขาโครงการ ในการ

ออกแบบจึงควรคํานึงถึงความสูงของพืชพรรณเพื่อไมใหเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟา 

ภาพท่ี 3.20 เสาไฟสายหลักที่เขาสูโครงการ 

3.2.7.2 ระบบประปา พื้นที่โครงการใชระบบการประปาที่มาจากการประปาของ

อําเภอกระบุรี ภายในรีสอรทมีปมนํ้าหลักเพื่อกักเก็บนํ้าและสงไปยังสวนตางๆของพื้นที่ เพื่อใชอุปโภค

บริโภค แตปจจุบันในโครงการยังไมมีระบบนํ้าสําหรับรดนํ้าตนไม การออกแบบจึงควรคํานึงถึงการใช

นํ้าไมใหขาดแคลนนํ้า 

ภาพท่ี 3.21 การเขาถึงระบบประปาในโครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : ระบบไฟฟาและประปา ภาพท่ี 3.22 

สัญลักษณ :   

                 ระบบไฟฟา                       หมอแปลงไฟฟา  

 

                  ระบบประปา                     ถังเก็บนํ้า 

 

 



68 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนของคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : การสัญจรของคุงนํ้ารีสอรท ภาพท่ี 3.23 

สัญลักษณ :   

                เสนทางสัญจรหลัก               

 

                ทางเขา-ทางออกโครงการ            

 

 

 

ทางเขาหลัก 

ทางเขาหลัก 



3.2.8 ระบบการสัญจร 

ทางสัญจรในพื้นที่โครงการ มีถนนทางเขา-ออก 2 ทาง คือ ทางทิศตะวันออก แบง

ออกเปนทางเขาทางออกของอาคารที่พักแบบสองช้ันและบานพักของเจาของโครงการ และทางเขา

ทางออกของบานพักและอาคารตอนรับ ถนนสายหลักภายในพื้นที่โครงการเปนถนนหินคลุกสีเทา 

กวาง 4 เมตร รวมถึงพื้นทางเขาอาคารตางๆ  แตจากการสํารวจพบปญหาเรื่องพื้นดินเดิมเกิดการทรุด

ตัว บนพื้นถนนทําใหเกิดอันตรายขนาดใชถนน ควรมีการเก็บออกจากโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.24 ทางสัญจร 

 

3.2.9 มุมมองและทัศนียภาพ  

จากการสํารวจสภาพพื้นที่โครงการ สามารถแบงลักษณะของมุมมองออกเปน 2 

ลักษณะคือ มุมมองจากภายนอกเขาสูพื้นที่โครงการ และมุมมองจากภายในออกสูภายนอกพื้นที่

โครงการ 

3.2.9.1 มุมมองจากภายนอกเขาสูภายในพื้นที่โครงการ 

1) ทัศนียภาพดานทิศเหนือติดตอกับเพื่อนบานแบบปด (Close View) พื้นที่

มุมมองแบบปดปดลอมดวยตัวบาน ทําใหมองไมเห็นพื้นที่ดานขางไมควรที่จะมีตนไมใหญมากั้นบังลม 
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ภาพท่ี 3.25 มุมมองจากภายนอกทางทิศเหนือ 

 

2) ทัศนียภาพดานทิศใตจะติดกับคลองปากสวะเปนมุมมองแบบปด 

(Close View) เพราะเปนมุมปดกั้นการมองเห็นพื้นที่ภายในโครงการจากทางดานขาง เห็นดานหลัง

ของบานพัก ยังไมมีการจัดพื้นที่ เปนพื้นที่รกรางติดริมตลิ่งคลองควรที่จะปรับปรุงพื้นที่โดยการจัดวาง

แนวหินกั้นการพังทลายของดิน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.26 มุมมองจากภายนอกทางทิศใต 

 

3) ทัศนียภาพดานทิศตะวันออกเปนมุมมองแบบเปด (Open View) สามารถ

มองเห็นทางเขาโครงการ เปนมุมมองแบบเปดมองเขาไปภายในโครงการสวนดานหนาทางเขาที่ขาด

การดูแลทําใหมีสภาพเสื่อมโทรม ควรที่จะจัดสวนใหมในสวนน้ีใหสวยงาม 
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ภาพท่ี 3.27 มุมมองจากภายนอกทางทิศตะวันออก 

 

4) ทัศนียภาพดานทิศตะวันตก เปนมุมมองแบบเปด (Open View) เพราะ

เปนมุมโลงมองเห็นพื้นที่ภายในโครงการจากทางดานหลัง เห็นบานศาลา ยังไมมีการจัดพื้นที่ ควรที่จะ

ปรับปรุงพื้นที่โดยการจัดสวนใหสวยงาม และทําทางเดินเทา 

ภาพท่ี 3.28 มุมมองจากภายนอกทางทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : มุมมองจากภายนอกเขาสูภายในพื้นที่โครงการ ภาพท่ี 3.29 

สัญลักษณ :   

 

                    แสดงมุมมองภายนอก        

 

 

1 

4 

3 

2 



3.2.9.2 มุมมองจากภายในออกสูภายนอกพื้นที่โครงการ 

1)  ทัศนียภาพดานทิศเหนือ เปนมุมมองแบบปด (Close View)  เพราะเปน

มุมปดกั้นการมองเห็นพื้นที่ภายในโครงการ มีอาคารที่พักปดกั้น ควรที่จะจดัพื้นที่ใหเปนพื้นที่พักผอน 

จัดสวนใหสวยงาม 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.30 มุมมองจากภายในทางทิศเหนือ 

 

   2) ทัศนียภาพดานทิศใต เปนมุมมองแบบปด (Close View)  สามารถ

มองเห็นพื้นที่ดานขางภายในโครงการเปนพื้นที่อาคารที่พัก  มีการใชพื้นที่ไมเหมาะสม ทําใหดูไม

สวยงามตอผูเขามาใชบริการเหมาะที่จะเปนสวนโชวแบบสวยงามหนามองและเปนที่ดึงดูดความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.31 มุมมองจากภายในทางทิศใต 

 

3)  ทัศนียภาพดานทิศตะวันออกเปนมุมมองแบบเปด (Open View)  

สามารถมองเห็นพื้นที่โลงภายในโครงการมีพรรณไมใหญใหรมเงา มองเห็นถนนดานหนาโครงการ 

ภายในพื้นที่มีหญาข้ึนรก ควรที่จะมีพื้นที่พักผอนและพื้นที่จัดสวน  
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ภาพท่ี 3.32 มุมมองจากภายในทางทิศตะวันออก 

 

4) ทัศนียภาพดานทิศตะวันตกเปนมุมมองแบบเปด (Open View)  สามารถ

มองเห็นพื้นที่โลงภายในโครงการมีพรรณไมใหญใหรมเงา มองเห็นแมนํ้ากระบุรีดานหลังโครงการ 

ภายในพื้นที่มีหญาข้ึนรก ควรที่จะมีพื้นที่พักผอน ทางเดินเทา และพื้นที่จัดสวน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.33 มุมมองจากภายในทางทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : มุมมองจากภายในออกสูภายนอกพื้นที่โครงการ ภาพท่ี 3.34 

สัญลักษณ :   

                 แสดงมุมมองภายใน    

 

 

 

 

 

1 

4 

3 

2 
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3.2.10 การแบงโซนตามลักษณะของพื้นที่โครงการ 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : การแบงโซนตามลักษณะของพื้นที่โครงการ ภาพท่ี 3.35 

สัญลักษณ :   

                                 Zone A                                             

                    

                                 Zone B 

                 

                                 Zone C                             

 

 

A 

A 

C 

B 



3.2.11 สรุปขอมูลดานลักษณะของพื้นที่โครงการ 

จากการศึกษาและวิเคราะหสามารถแบงพื้นที่ออกเปนโซน ได 3 โซน ดังน้ี คือ Zone 

A, Zone B, Zone C และ Zone D โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.3 สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ 

Zone Site characteristic Remark 

Zone A 

 

 

Zone B                                

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ Zone A เน้ือที่ประมาณ  

2,800 ตารางเมตร ต้ังอยูดาน

ทิศเหนือและทิศใตเปนพื้นที่ติด

กับอาคารบานพักรีสอรทและ

ทางสัญจรหลัก ทางเขา บรเิวณ

พื้นที่ Zone A ติด 

กับคลองปากสวะและเพื่อน

บาน ไดรับแดดตลอดทั้ ง วัน

ลักษณะของพื้นที่ เปนพื้นปด 

ยังไมมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่

น้ี 

 

พื้นที่ Zone B เน้ือที่ประมาณ  

400 ตารางเมตร ต้ังอยูดานทิศ 

ตะวันตก เปนพื้นที่ติดกับแมนํ้า

กระบุรี เปนสวนของบานพัก

ขอเจาของโครงการ ยังไมมีการ

จัดภูมิทัศน ลักษณพื้นที่แบบ

เปดโลง  

เปนพื้นที่ทางตรงยาวเขาไป 

ในโครงการดานหนาสวน 

โชวรกรางและเสื่อมโทรม ควร

มีก ารจัดสวนใหม ให เป นที่

ดึงดูดสายตา แกผูมาใชบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

เปนพื ้นที ่โล งยัง ไมมีการจ ัด

ภูมิทัศนทําใหพื ้นที ่มีอากาศ

คอนขางรอนเ น่ืองจากไดรับ

แดดตลอดทั้งวันมีพรรณไมให

รมเงาเปนบางสวน ควรมีการ

จัดสวนโดยมีพรรณไมสวยงาม

และใหรมเงา เน่ืองจากเปน

ส ว นพั ก ผ อ น ขอ ง เ จ า ขอ ง

โครงการ 
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ตารางท่ี 3.3 สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ (ตอ) 

Zone Site characteristic Remark 

Zone C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พืน้ที่ Zone C เน้ือที่ประมาณ 

4,800 ตารางเมตร ต้ังอยูดาน

ทิศตะวันออก เปนพื้นที่สวน

หนาโครงการติดกับถนน ยังไม

มีการจัดภูมิทัศน ลักษณพื้นที่

แบบเปดโลง ยังไมมีการจัด

กิจกรรมในพื้นที่น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนพื้นที่โลงกวางยังไมมีการ 

จัดภูมิทัศนทําใหพื้นที่มีอากาศ 

คอนขางรอนเ น่ืองจากไดรับ

แดดตลอดทั้งวันมีพรรณไมให

รมเงาเปนบางสวน ควรมีการ

จัดสวนโดยมีพรรณไมสวยงาม

และใหรมเงาเพิ่ม และยังขาด

พื้นที่กิจกรรมสําหรับผูมาใช

บริการ อยางเชน สวนโชวพิเศษ 

ปกนิค สวนหยอมพักผอน และ

พื้นที่ทํากิจกรรมครอบครัว 

ควรมีทางเดินเทาเพื่อการสัญจร

ที่สะดวก และที่จอดรถสําหรับผู

มาใชบริการ 

 

 

 

3.3  ศึกษาความตองการของผูใชโครงการ 
 ความตองการของผูใชโครงการคุงนํ้ารีสอรท เจาของโครงการคุณลัดดา วิเชียรรัตน ตองการ

บานพักเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่มาเปนหมูคณะ รานขายกาแฟ ของฝากประจําถ่ิน เชน 

ซาลาเปาทับหลี เม็ดมะมวงหิมพานต เพื่อชวยสงเสริมอาชีพใหกับชาวบาน นักทองเที่ยวก็ไดของที่มี

คุณภาพ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบโครงการ เพื่อเปนพื้นที่พักผอน สิ่งอํานวยความสะดวก เชน 

ศาลา มาน่ัง พื้นที่พักผอนที่เกิดข้ึนโครงการ และตองการสรางจุดเดนใหกับโครงการ เพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยว และมีกิจกรรมสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเขาพัก  
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ตารางท่ี 3.4 แสดงความตองการของเจาของโครงการ 

ลําดับ ชื่อเจาของโครงการ เพศ ความตองกาของเจาของโครงการ 

1 คุณลัดดา วิเชียรรัตน หญิง ตองการปดบงัความเปนสวนตัว

ของบานพักแตละหลัง ตองการ

สวนสไตลปาธรรมชาติ 

 

3.4  การแบงโซนตามลักษณะพื้นท่ีโครงการ 
 โครงการออกแบบโครงการคุงนํ้ารีสอรท ไดทําการวิเคราะหพื้นที่จากความตองการของ

เจาของบโครงการ สภาพภูมิอากาศ อาณาเขตติดตอทั้งดานในโครงการและดานนอกโครงการ 

 3.4.1 Zone A เปนพื้นที่ดานทิศใตเปนพื้นที่อาคารที่พัก บานพัก และอาคารตอนรับ ติดกับ

คลองปากสวะ มีพื้นที่ 2,800 ตารางเมตร 

 3.4.2 Zone B เปนพื้นที่ดานทิศเหนือเปนพื้นที่บานพักเจาของโครงการ ติดกับเพื่อนบาน มี

พื้นที่ 400 ตารางเมตร 

 3.4.3 Zone C เปนพื้นที่ดานทิศตะวันออกเปนพื้นที่รกราง และที่จอด ติดกับถนนหนา

โครงการและแมนํ้ากระบุรี มีพื้นที่ 4,800 ตารางเมตร 
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ตารางท่ี 3.5 สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ 

Zone  รายละเอียด พื้นที่รองรบั

โดยประมาณ 

หมายเหตุ 

Zone A Zone A เปนบริเวณสวนตอนรับเปนสวน

พื้นที่อาคารบานพัก และอาคารตอนรับ 

 

 

 

 

ในพื้นที่น้ีจะไดรับแสงแดดนอยตลอดทั้งวัน 

 

มีเน้ือที่ทั้งหมด  

2,800 ตร.ม. 

เพิ่มพื้นที่จอด

รถ จัดภูมิทัศน

บริเวณอาคาร

ตอนรับ และ

เพิ่มพื้นที่ความ

เปนสวนตัว

ใหกับอาคาร

บานพักแตละ

หลงั 
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ตารางท่ี 3.5 สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ (ตอ) 

Zone รายละเอียด พื้นที่รองรบั

โดยประมาณ 

หมายเหตุ 

Zone B Zone B เปนบริเวณบานพักของเจาของ

โครงการ  

 

พื้นที่น้ีจะไดรับแสงแดดมากในตลอดทั้งวัน 

 

มี เ น้ื อที่ ทั้ ง หมด 

400 ตร.ม. 

เพิ่มพื้นจัดภูมิทัศน

บริเวณบานพัก

เจาของโครงการ 

และเพิม่พื้นที่

ความเปนสวนตัว

ใหกับเจาของ

โครงการ 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปลักษณะของพื้นที่โครงการ (ตอ) 

Zone รายละเอียด พื้นที่รองรบั

โดยประมาณ 

หมายเหตุ 

Zone C Zone C เปนบริเวณพื้นที่รกราง และที่จอด 

ของโครงการ  

 

 

พื้นที่น้ีจะไดรับแสงแดดมากในตลอดทั้งวัน 

 

มีเน้ือทีท่ั้งหมด

4,800 ตร.ม. 

เพิม่พื้นจัดภูมิทศัน

บรเิวณพื้นที่รกราง

ใหนาสนใจ และ

เหมาะกับการ

พักผอนของ

นักทองเที่ยว และ

ปรับเปลี่ยนทีจ่อด

รถใหมใหพอดีกบั

ผูที่เขามาใช

บริการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : แผนผังแสดงความสําคัญของพื้นที่ (Bubble Diagram) ภาพท่ี 3.36 

สัญลักษณ :   

               ทางสัญจรหลัก               ความสัมพันธของพื้นที่      

               

               ปดกั้นดวยพืชพรรณ         ทางเขา-ทางออก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : แผนผัง Site Relation ในพื้นที่โครงการ ภาพท่ี 3.37 

สัญลักษณ :   

                พื้นที่สวนโชว สวนหยอม และสวนพักผอน 

                พื้นที่สวนบริการ                     ความสัมพันธของพื้นที่ 

                เสนทางสัญจร                       ปดกั้นดวยพืชพรรณ 

                พื้นที่สวนตัว                          พื้นที่ปายโครงการ 

                พื้นที่ลานจอดรถ  

 

 



บทท่ี  4 

ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน 

 

4.1  ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพท่ี 4.1 บทนํา (Introduction)  

 



 
ภาพท่ี 4.2 การวิเคราะหพื้นที่ (Site Analysis)  
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ภาพท่ี 4.3 การวิเคราะหพื้นที่ (Site Analysis)  

 

 

87 
 



 

ภาพท่ี 4.4 การวิเคราะหพื้นที่ (Site AnalYsis)  
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ภาพท่ี 4.5 การวิเคราะหพื้นที่ (Site Analysis) 
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ภาพท่ี 4.6 แนวคิดหลัก (Main Concept Design)  
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ภาพท่ี 4.7 ผังแมบท (Master Plan) 
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ภาพท่ี 4.8 ผังไฟ (Lighting Plan) 
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ภาพท่ี 4.9 Detail Plan (Zone A) 
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ภาพท่ี 4.10 Perpective Zone A 
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ภาพท่ี 4.11 Detail Plan (Zone B) 
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ภาพท่ี 4.12 Perpective Zone B 
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ภาพท่ี 4.13 Detail Plan (Zone C) 
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ภาพท่ี 4.14 Perpective Zone C 
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4.2  การประมาณราคา 

ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมทิัศน 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละคาแรงงาน 

(บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

งาน Softscpae 

1 ไมยนืตน 

  1. ตนปาลมยะวา สูง 6 ม. 9.00 ตน 6,500.00 58,500.00 650.00 5,850.00 64,350.00 

  2. ตนจิกน้ํา 8 นิ้ว 13.00 ตน 15,000.00 195,000.00 850.00 11,050.00 206,050.00 

  3. ตนหวา 10 นิ้ว 9.00 ตน 10,000.00 90,000.00 750.00 6,750.00 96,750.00 

  4. ตนปาลมปาติโคต สูง 6 ม. 6.00 ตน 6,000.00 36,000.00 650.00 3,900.00 39,900.00 

  5. ตนชงโคฮอลแลนด 10 นิ้ว 8.00 ตน 8,500.00 68,000.00 750.00 6,000.00 74,000.00 

  6. ตนจิกทะเล 12 นิ้ว 12.00 ตน 6,500.00 78,000.00 850.00 10,200.00 88,200.00 

  7. ตนกระทิง 4 นิ้ว 8.00 ตน 3,000.00 24,000.00 550.00 4,400.00 28,400.00 

  8. ตนแสงจันทร 4 นิ้ว 12.00 ตน 4,000.00 48,000.00 550.00 6,600.00 54,600.00 

  9. ไมค้ํายัน  77.00 ชุด 650.00 50,050.00 65.00 5,005.00 55,055.00 

รวม 707,305.00 

2 ไมพุมไมคลุมดิน 

  1. บานไมรูโรยฝร่ัง ถุง 5 นิ้ว 2,040.00 ตน 12.00 24,480.00 1.20 2,448.00 26,928.00 

  2. บลูฮาวาย กถ. 6 นิ้ว 4,395.00 ตน 15.00 65,925.00 1.50 6,592.50 72,517.50 

  3. ชบาดาง 3 สี กถ. 6 นิ้ว 2,169.00 ตน 20.00 43,380.00 2.00 4,338.00 47,718.00 

  4. ขาไกเขียว ถุง 4 นิ้ว 2,419.00 ตน 3.00 7,257.00 0.30 725.70 7,982.70 

  5. ใบเงิน ถุง 4 นิ้ว 2,251.00 ตน 3.00 6,753.00 0.30 675.30 7,428.30 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ)  

ลําดบั รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุและคาแรงงาน 

(บาท) หนวยละ จํานวนเงนิ หนวยละ จํานวนเงนิ 

  6. ใบทอง ถุง 4 นิ้ว 86.44 ตน 3.00 259.32 0.30 25.93 285.25 

  7. กระดุมทองเล้ือย ถุง 4 นิ้ว 2,960.00 ตน 2.30 6,808.00 0.23 680.80 7,488.80 

  8. ยี่โถ กถ. 8 นิ้ว 2,073.00 ตน 50.00 103,650.00 5.00 10,365.00 114,015.00 

  9. กาบหอยแครง กถ. 6 นิ้ว 382.00 ตน 15.00 5,730.00 1.50 573.00 6,303.00 

  10. ไผฟลิปปนดาง กถ. 6 นิ้ว 1,437.00 ตน 15.00 21,555.00 1.50 2,155.50 23,710.50 

  11. ตอยติ่งฝร่ัง กถ. 6 นิ้ว 3,568.00 ตน 2.30 8,206.40 0.23 820.64 9,027.04 

  12. ประทัดใตหวัน กถ. 8 นิ้ว 1,876.00 ตน 35.00 65,660.00 3.50 6,566.00 72,226.00 

  13. เข็มปตตาเวีย กถ. 8 นิ้ว 2,346.00 ตน 35.00 82,110.00 3.50 8,211.00 90,321.00 

  14. แพงพวยฝร่ัง ถุง 5 นิ้ว 2,894.00 ตน 12.00 34,728.00 1.20 3,472.80 38,200.80 

  15. ดาดตะก่ัว ถุง 4 นิ้ว 4,744.00 ตน 3.00 14,232.00 0.30 1,423.20 15,655.20 

  16. โมกพวง ถุง 6 นิ้ว 4,755.00 ตน 60.00 285,300.00 6.00 28,530.00 313,830.00 

  17. ไทรอินโด กถ.10 นิ้ว 1,410.00 ตน 300.00 423,000.00 30.00 42,300.00 465,300.00 

  18. มอนิ่งกลอรี กถ. 8 นิ้ว 6.00 ตน 35.00 210.00 3.50 21.00 231.00 

  19. บานเชาสีเหลือง ถุง 8 นิ้ว 964.00 ตน 35.00 33,740.00 3.50 3,374.00 37,114.00 

  20. เตยดาง กถ. 6 นิ้ว 2,387.00 ตน 15.00 35,805.00 1.50 3,580.50 39,385.50 

  21. บานบุรีแคระ กถ. 8 นิ้ว 695.00 ตน 35.00 24,325.00 3.50 2,432.50 26,757.50 

  ดินปลูก 200.83 ลบ.ม. 450.00 90,373.50 100.00 20,083.00 110,456.50 

  รวม 1,532,881.59 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละคาแรงงาน 

(บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

  22. หญาพาสพาลัม  3,538.00 ตร.ม 22.00 77,836.00 2.20 7,783.60 85,619.60 

  ดินปลูก 176.90 ลบ.ม. 450.00 79,605.00 100.00 17,690.00 97,295.00 

  ทรายปรับระดับ 5.91 ลบ.ม. 310.00 1,832.10 91.00 537.81 2,369.91 

รวม 185,284.51 

  รวมทั้งสิ้น             2,425,471.10 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 1 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละ 

คาแรงงาน (บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

1 งานพ้ืนทางเดินทําพ้ืนผิวคอนกรตีแสตมป ลาย VERONA-STONE สี SW-12 

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 179.68 ตร.ม. - - 25.00 4,492.00 4,492.00 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 8.98 ลบ.ม. 360.00 3,232.80 91.00 817.18 4,049.98 

  คอนกรีตหนา 0.15 ม. 26.95 ลบ.ม. 1,635.00 44,063.25 436.00 11,750.20 55,813.45 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 179.68 ตร.ม. 31.00 5,570.08 5.00 898.40 6,468.48 

  ไมแบบ 17.03 ตร.ม. 180.00 3,065.40 133.00 2,264.99 5,330.39 

  ตะปู 3.41 กก. 30.00 102.18 - - 102.18 

  คอนกรีตแสตมป ลาย VERONA-STONE สี SW-12หนา 0.03 ม. 179.68 ตร.ม. 550.00 98,824.00 99.00 17,788.32 116,612.32 

รวม 192,868.80 

2 รานกาแฟ 

  2.1 รานขายกาแฟ               

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 93.64 ตร.ม. - - 25.00 2,341.00 2,341.00 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 1 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละ 

คาแรงงาน(บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 4.68 ลบ.ม. 360.00 1,685.52 91.00 426.06 2,111.58 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1) 4.68 ลบ.ม. 1,400.00 6,552.00 398.00 1,862.64 8,414.64 

  คอนกรีต หนา 0.20 ซม. 18.72 ลบ.ม. 1,635.00 30,607.20 436.00 8,161.92 38,769.12 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 56.75 ตร.ม. 31.00 1,759.25 5.00 283.75 2,043.00 

  เหล็ก DB12 242.33 กก. 20.44 4,953.23 2.80 678.52 5,631.75 

  เหล็ก RB6 54.79 กก. 22.11 1,211.41 2.80 153.41 1,364.82 

  ลวดผูกเหล็ก 8.90 กก. 30.00 267.00 - - 267.00 

  ไมแบบ 86.44 ตร.ม. 180.00 15,559.20 133.00 11,496.52 27,055.72 

  ตะปู 17.29 กก. 30.00 518.64 - - 518.64 

  งานฉาบ 240.60 ตร.ม. 58.00 13,954.80 82.00 19,729.20 13,954.80 

  ผนังกออิฐมอญ คร่ึงแผน 120.30 ตร.ม. 245.00 29,473.50 89.00 10,706.70 29,473.50 

  ผนังขัดมันเรียบ 240.60 ตร.ม. 76.00 18,285.60 82.00 19,729.20 18,285.60 

  เหล็กกลอง ขนาด 2X2 นิ้ว หนา 2.0 มม. 84.90 เมตร 85.00 7,216.50 24.83 2,108.07 9,324.57 

  เหล็กกลอง ขนาด 2X4 นิ้ว หนา 2.0 มม. 210.72 เมตร 145.00 30,554.40 38.33 8,076.90 38,631.30 

  เหล็กกลอง ขนาด 4X4 นิ้ว หนา 3.2 มม. 13.02 เมตร 260.83 3,396.01 76.33 993.82 4,389.82 

  เหล็กกลอง ขนาด 6X6 นิ้ว หนา 3.2 มม. 12.00 เมตร 406.00 4,872.00 116.16 1,393.92 6,265.92 

  พ้ืนไมเทียม WPC 14X300X2.5 ซม. สีMahogany 32.00 ตร.ม. 2,415.00 77,280.00 100.00 3,200.00 77,280.00 

  หลังคาไม sci wood 2X6 นิ้ว @0.05 ซม. ผิวเรียบลายไม 16.32 ตร.ม. 1,200.00 19,584.00 100.00 1,632.00 19,584.00 

  หลังคาเมทัลชีท ติดฉนวนกันความรอน สีเนเชอรัล บราวน 66.00 ตร.ม. 1,200.00 79,200.00 20.00 1,320.00 79,200.00 

  ประตู ขนาด 1.80X2.10 ม.กระจกลามิเนส หนา 4 มม. สีเขียวตดัแสง 1.00 บาน 4,500.00 4,500.00 - - 4,500.00 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 1 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละ 

คาแรงงาน (บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

  หนาตาง ขนาด 1.40X1.65 ม.กระจกลามิเนส หนา 4 มม. สีเขียวตัดแสง 5.00 บาน 2,350.00 11,750.00 - - 11,750.00 

  หนาตาง ขนาด 1.00X0.40 ม.กระจกลามิเนส หนา 4 มม. สีเขียวตัดแสง 6.00 บาน 1,650.00 9,900.00 - - 9,900.00 

  ปายชื่อราน 1.00 ชิ้น 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.00 

  SELECTION OAK BROWN OAK 20x120 ซม. 48.00 กลอง 1,450.00 69,600.00 100.00 4,800.00 69,600.00 

  ทรายลางเหลืองเข็ม เบอร 5 หนา 1 ซม. 10.89 ตร.ม. 250.00 2,722.50 99.00 1,078.11 3,800.61 

รวม 486,957.39 

  2.2 ลานจอดรถหนารานกาแฟ               

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 118.18 ตร.ม. - - 25.00 2,954.50 2,954.50 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 5.91 ลบ.ม. 360.00 2,127.24 91.00 537.72 2,664.96 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1) 5.91 ลบ.ม. 1,400.00 8,274.00 398.00 2,352.18 10,626.18 

  คอนกรีต หนา 0.10 ซม. 11.81 ลบ.ม. 1,635.00 19,309.35 436.00 5,149.16 24,458.51 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 9 มม. @0.30 ม 118.18 ตร.ม. 48.00 5,672.64 5.00 590.90 6,263.54 

  ไมแบบ 17.62 ตร.ม. 180.00 3,171.60 133.00 2,343.46 5,515.06 

  ตะปู 3.52 กก. 30.00 105.72 - - 105.72 

  หมอนคอนกรีตสําเร็จรูป ขนาด 0.15X0.10X1.80 ม. 4.00 ชิ้น 560.00 2,240.00 50.00 200.00 2,440.00 

รวม 55,028.47 

  2.2 ทางเดินบริเวณรานกาแฟ               

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 19.73 ตร.ม. - - 25.00 493.25 493.25 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 0.99 ลบ.ม. 360.00 355.14 91.00 89.77 444.91 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1)  0.99 ลบ.ม. 1,400.00 1,386.00 398.00 394.02 1,780.02 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 1 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละ 

คาแรงงาน (บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

  คอนกรีต หนา 0.10 ซม. 1.97 ลบ.ม. 1,635.00 3,220.95 436.00 858.92 4,079.87 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 19.73 ตร.ม. 31.00 611.63 5.00 98.65 710.28 

  ไมแบบ 4.01 ตร.ม. 180.00 721.80 133.00 533.33 1,255.13 

  ตะปู 0.80 กก. 30.00 24.06 - - 24.06 

  ทรายลางเหลืองเข็ม เบอร 5 หนา 1 ซม. 19.73 ตร.ม. 250.00 4,932.50 99.00 1,953.27 6,885.77 

รวม 15,673.29 

3 งานที่นั่ง 1  (มี 5 ตัว) 

  ไมเทียม sci wood ลายไม ขนาด 2"X3" 1.05 ตร.ม. 1,170.00 1,228.50 100.00 105.00 1,333.50 

  ไมเทียม sci wood ลายไม ขนาด 11/2"X8" 1.10 ตร.ม. 2,415.00 2,656.50 100.00 110.00 2,766.50 

  เหล็กกลอง ขนาด 2X2 นิ้ว หนา 0.2 มม. 12.00 เมตร 85.00 1,020.00 24.83 297.96 1,317.96 

รวม 5,417.96 

  ที่นั่ง 1   5.00 ตัว 5,418.00 27,090.00 - - 27,090.00 

4 งานบานเจาของโครงการ 

  4.1 ถนนทางเขาบานเจาของโครงการ               

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 117.65 ตร.ม. - - 25.00 2,941.25 3,628.75 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 5.88 ลบ.ม. 360.00 2,116.80 91.00 535.08 2,651.88 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1) 5.88 ลบ.ม. 1,400.00 8,232.00 398.00 2,340.24 10,572.24 

  คอนกรีต หนา 0.10 ซม. 11.76 ลบ.ม. 1,635.00 19,227.60 436.00 5,127.36 24,354.96 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 117.65 ตร.ม. 31.00 3,647.15 5.00 588.25 4,235.40 

  ไมแบบ 5.45 ตร.ม. 180.00 981.00 133.00 724.85 1,705.85 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 1 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละ 

คาแรงงาน (บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

  ตะปู 1.09 ตร.ม. 30.00 32.70 - - 32.70 

  คอนกรีตแสตมป ลาย VERONA-STONE สี SW-10 117.65 ตร.ม. 550.00 64,707.50 99.00 11,647.35 76,354.85 

รวม 123,536.63 

  4.2 โรงจอดรถบานเจาของโครงการ               

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 27.50 ตร.ม. - - 25.00 687.50 3,628.75 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 1.37 ลบ.ม. 360.00 493.20 91.00 124.67 617.87 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1) 1.37 ลบ.ม. 1,400.00 1,918.00 398.00 545.26 2,463.26 

  คอนกรีต หนา 0.20 ซม. 5.50 ลบ.ม. 1,635.00 8,992.50 436.00 2,398.00 11,390.50 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 27.50 ตร.ม. 31.00 852.50 5.00 137.50 990.00 

  ไมแบบ 4.20 ตร.ม. 180.00 756.00 133.00 558.60 1,314.60 

  ตะปู 0.48 ตร.ม. 30.00 14.40 - - 14.40 

  เหล็กกลอง ขนาด 2X4 นิ้ว หนา 2.0 มม. 85.98 เมตร 145.50 12,510.09 38.33 3,295.61 15,805.70 

  เหล็กกลอง ขนาด 6X6 นิ้ว หนา 3.2 มม. 17.40 เมตร 406.00 7,064.40 116.16 2,021.18 9,085.58 

  ครอบสันลอนคู 57.00 แผน 67.00 3,819.00 - - 3,819.00 

  ครอบขาง 114.00 แผน 40.00 4,560.00 - - 4,560.00 

  หลังคา พรีมา 55X56 ซม. สีแดง 147.00 แผน 84.00 12,348.00 - - 12,348.00 

  คอนกรีตแสตมป ลาย European-cobble สี SW-9 27.50 ตร.ม. 550.00 15,125.00 99.00 2,722.50 17,847.50 

รวม 83,885.17 

5 งานที่นั่ง 2  (มี 9 ตัว) 

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 2.42 ลบ.ม. - - 25.00 60.50 60.50 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 1 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละ 

คาแรงงาน (บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 0.12 ลบ.ม. 360.00 43.20 91.00 10.92 54.12 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1) 0.12 ลบ.ม. 1,400.00 168.00 398.00 47.76 215.76 

  คอนกรีต 0.48 ลบ.ม. 1,635.00 784.80 436.00 209.28 994.08 

  อิฐมอญ 4 ชอง 4.12 ตร.ม. 245.00 1,009.40 89.00 366.68 1,376.08 

  อิฐโบราณ 1.46 ตร.ม. 147.00 214.62 75.00 109.50 324.12 

  ผิวทรายลางสีขาวขดัมัน เบอร 5 หนา 0.01 ซม. 2.06 ตร.ม. 250.00 515.00 99.00 203.94 718.94 

รวม 3,743.60 

  ที่นั่ง2 9.00 ตัว 3,743.60 33,692.40     33,692.40 

6 ขอบคนัหินสําเรจ็รปู ขนาด 15x100x30 ซม. 79.00 ทอน 175.00 13,825.00 50.00 3,950.00 17,775.00 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 7.79 ลบ.ม. 360.00 2,804.40 91.00 708.89 3,513.29 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท1) 7.79 ลบ.ม. 1,400.00 10,906.00 398.00 3,100.42 14,006.42 

  ทรายหยาบบดอัด 7.79 ตร.ม. - - 25.00 194.75 194.75 

รวม 35,489.46 

7 งานซุมรานกาแฟ 

  เหล็กกลอง ขนาด 2X2 นิ้ว หนา 2.0 มม. 36.00 เมตร 85.00 3,060.00 24.83 893.88 3,953.88 

รวม 3,953.88 

                  

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 2 

1 ลานกจิกรรม 

  1.1 ลานกจิกรรม               
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 2 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละ 

คาแรงงาน(บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 383.42 ตร.ม. - - 25.00 9,585.50 9,585.50 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 19.17 ลบ.ม. 360.00 6,901.56 91.00 1,744.56 8,646.12 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1) 19.17 ลบ.ม. 1,400.00 26,838.00 398.00 7,629.66 34,467.66 

  คอนกรีต หนา 0.10 ซม. 38.34 ลบ.ม. 1,635.00 62,685.90 436.00 16,716.24 79,402.14 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 383.42 ตร.ม. 31.00 11,886.02 5.00 1,917.10 13,803.12 

  ไมแบบ 12.58 ตร.ม. 180.00 2,264.40 133.00 1,673.14 3,937.54 

  ตะปู 2.52 กก. 30.00 75.48 - - 75.48 

  คอนกรีตแสตมป ลาย VERONA-STONE สี SW-11 133.63 ตร.ม. 550.00 73,496.50 99.00 13,229.37 86,725.87 

  คอนกรีตแสตมป ลาย VERONA-STONE สี SW-12 290.00 ตร.ม. 550.00 159,500.00 99.00 28,710.00 188,210.00 

รวม 424,853.43 

  1.2 มานั่งลานกจิกรรม               

  คอนกรีต หนา 0.15 ซม. 6.62 ลบ.ม. 1,635.00 10,823.70 436.00 2,886.32 13,710.02 

  ไมแบบ 22.61 ตร.ม. 180.00 4,069.80 133.00 3,007.13 7,076.93 

  ตะปู 4.52 กก. 30.00 135.66 - - 135.66 

  ทรายลาง สีขาว เบอร 5 หนา 1 ซม. 13.34 ตร.ม. 250.00 3,335.00 99.00 1,320.66 4,655.66 

รวม 25,578.27 

2 งานถนนลาดยางมะตอย หนา 5 ซม. 

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 2,949.94 ตร.ม. - - 25.00 73,748.50 73,748.50 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 192.69 ลบ.ม. 360.00 69,368.40 91.00 17,534.79 86,903.19 

  ผิวทางลาดยาง หนา 5 ซม. 2,949.94 ตร.ม. 185.10 546,033.89     546,033.89 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 2 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละ 

คาแรงงาน (บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

รวม 706,685.58 

3 งานลาดจอดรถ 

  3.1 ลาดจอดรถ               

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 774.10 ตร.ม. - - 25.00 19,352.50 19,352.50 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 38.71 ลบ.ม. 360.00 13,933.80 91.00 3,522.16 17,455.96 

  คอนกรีต หนา 0.15 ซม. 116.11 ลบ.ม. 1,635.00 189,839.85 436.00 50,623.96 240,463.81 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 9 มม. @0.30 ม 697.54 ตร.ม. 48.00 33,481.92 5.00 3,487.70 36,969.62 

  ไมแบบ 21.12 ตร.ม. 180.00 3,801.60 133.00 2,808.96 6,610.56 

  ตะปู 4.22 กก. 30.00 126.72 - - 126.72 

  หมอนคอนกรีตสําเร็จรูป ขนาด 0.15X0.10X1.80 ม. 22.00 ชิ้น 560.00 12,320.00 50.00 1,100.00 13,420.00 

รวม 334,399.17 

  3.2 โรงจอดรถ 2               

  คอนกรีต หนา 0.10 ซม. 2.10 ลบ.ม. 1,635.00 3,433.50 436.00 915.60 4,349.10 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 21.00 ตร.ม. 31.00 651.00 5.00 105.00 756.00 

  ไมแบบ 2.10 ตร.ม. 180.00 378.00 133.00 279.30 657.30 

  ตะปู 0.42 กก. 30.00 12.60 - - 12.60 

  เหล็กกลอง ขนาด 2X2 นิ้ว หนา 2.0 มม. 37.98 เมตร 85.00 3,228.30 24.83 943.04 4,171.34 

  เหล็กกลอง ขนาด 2X4 นิ้ว หนา 2.0 มม. 71.28 เมตร 145.50 10,371.24 38.33 2,732.16 13,103.40 

  เหล็กกลอง ขนาด 8X8 นิ้ว หนา 4.5 มม. 16.20 เมตร 816.66 13,229.89 231.30 3,747.06 16,976.95 

  คอนกรีตแสตมป ลาย European-cobble 21.00 ตร.ม. 550.00 11,550.00 99.00 2,079.00 13,629.00 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 2 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละ 

คาแรงงาน (บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

  หลังคาเมทัลชีท ติดฉนวนกันความรอน สีเนเชอรัล บราวน 27.36 ตร.ม. 1,200.00 32,832.00 20.00 547.20 33,379.20 

รวม 87,034.90 

                  

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 3 

1 งานบานพัก 1  

  1.1 งานทางเดินบานพัก 1               

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 124.44 ตร.ม. - - 25.00 3,111.00 34,020.25 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 6.22 ลบ.ม. 360.00 2,239.20 91.00 566.02 30,686.04 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท1) หนา 0.10 ซม. 12.44 ลบ.ม. 1,400.00 17,416.00 398.00 4,951.12 22,367.12 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 124.44 ตร.ม. 31.00 3,857.64 5.00 622.20 4,479.84 

  ไมแบบ 17.20 ตร.ม. 180.00 3,096.00 133.00 2,287.60 5,383.60 

  ตะปู 3.44 กก. 30.00 103.20 - - 103.20 

  ทรายลาง สีเหลืองออน เบอร 5 หนา 1 ซม. 124.44 ตร.ม. 250.00 31,110.00 99.00 12,319.56 43,429.56 

รวม 140,469.61 

  1.2 ทางเดินหลังปายโครงการ               

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 60.24 ตร.ม. - - 25.00 1,506.00 34,020.25 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 3.01 ลบ.ม. 360.00 1,083.60 91.00 273.91 30,686.04 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1)   3.01 ลบ.ม. 1,400.00 4,214.00 398.00 1,197.98 5,411.98 

  คอนกรีต หนา 0.10 ซม. 6.02 ลบ.ม. 1,635.00 9,842.70 436.00 2,624.72 12,467.42 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 60.24 ตร.ม. 31.00 1,867.44 5.00 301.20 2,168.64 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 3 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละ 

คาแรงงาน (บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

  ไมแบบ 6.92 ตร.ม. 180.00 1,245.60 133.00 920.36 2,165.96 

  ตะปู 1.38 กก. 30.00 41.52 - - 41.52 

  คอนกรีตแสตมป ลาย VERONA-STONE สี SW-12 60.24 ตร.ม. 550.00 33,132.00 99.00 5,963.76 39,095.76 

  1.3เกาอ้ีสนาม SALABANSUAN 10.00 ตัว 8,000.00 80,000.00 - - 80,000.00 

รวม 206,057.57 

2 แปลนขยายบานพัก 2  

  2.1 ทางเดินบริเวณบาพัก               

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 47.44 ตร.ม. - - 25.00 1,186.00 1,186.00 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 2.37 ลบ.ม. 360.00 853.92 91.00 215.85 1,069.77 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1) หนา 0.15 ซม. 7.11 ลบ.ม. 1,400.00 9,954.00 398.00 2,829.78 12,783.78 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 47.44 ตร.ม. 31.00 1,470.64 5.00 237.20 1,707.84 

  ไมแบบ 19.80 ตร.ม. 180.00 3,564.00 133.00 2,633.40 6,197.40 

  ตะปู 3.96 กก. 30.00 118.80 - - 118.80 

  ทรายลาง สีเหลืองออน เบอร 5 หนา 1 ซม. 47.44 ตร.ม. 250.00 11,860.00 99.00 4,696.56 16,556.56 

รวม 39,620.15 

  2.2 ทางเดินบริเวณอาคารตอนรับ               

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 49.13 ตร.ม. - - 25.00 1,228.25 1,228.25 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 2.46 ลบ.ม. 360.00 884.34 91.00 223.54 1,107.88 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1) หนา 0.10 ซม. 4.91 ลบ.ม. 1,400.00 6,874.00 398.00 1,954.18 8,828.18 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 49.13 ตร.ม. 31.00 1,523.03 5.00 245.65 1,768.68 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 3 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละ 

คาแรงงาน (บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

  ไมแบบ 3.40 ตร.ม. 180.00 612.00 133.00 452.20 1,064.20 

  ตะปู 0.63 กก. 30.00 18.90 - - 18.90 

  ทรายลาง สีเหลืองเขม เบอร 5 หนา 1 ซม. 49.13 ตร.ม. 250.00 12,282.50 99.00 4,863.87 17,146.37 

  กรวดแมน้ําสีน้ําผ้ึง เบอร 2  11.70 ลบ.ม. 516.00 6,037.20 - - 6,037.20 

รวม 116,439.97 

3 งานปายโครงการ 

  งานปรับพ้ืนที่เนินดิน (เคร่ืองจักร) 387.86 ลบ.ม. 320.00 124,115.20 99.00 38,398.14 162,513.34 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 1.53 ลบ.ม. 360.00 550.80 91.00 139.23 690.03 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1) 1.53 ลบ.ม. 1,400.00 2,142.00 398.00 608.94 2,750.94 

  คอนกรีต 7.65 ลบ.ม. 1,635.00 12,507.75 436.00 3,335.40 15,843.15 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 30.60 ตร.ม. 31.00 948.60 5.00 153.00 1,101.60 

  ไมแบบ 16.75 ตร.ม. 180.00 3,015.00 133.00 2,227.75 5,242.75 

  ตะปู 3.35 กก. 30.00 100.50 - - 110.40 

  อิฐ3รู ขนาด 6.5X10.5X21.5 ซม. 80.12 ตร.ม. 245.00 19,629.40 89.00 7,130.68 26,760.08 

  อิฐบล็อก ขนาด 9X19X39 ซม. 6.00 ตร.ม. 178.00 1,068.00 60.00 360.00 1,428.00 

  เหล็ก DB12 12.66 เสน 182.00 2,304.12 30.00 379.80 2,683.92 

  เหล็ก RB6 4.02 เสน 50.00 201.00 8.00 32.16 233.16 

  ลวดผูกเหล็ก 3.36 กก. 30.00 100.80 - - 267.00 

  ตัวอักษรสแตนเลสมิลเลอรโกล (ไทเทเนียม) - เหมา 12,000.00 - - - 12,000.00 

  กระเบ้ืองหินเทียม ขนาด 5.5X19 ซม. สีเหลืองออน 68.00 ตร.ม. 1,099.00 74,732.00 198.00 13,464.00 88,196.00 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 3 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละ 

คาแรงงาน (บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

รวม 319,820.37 

4 งานทาน้าํ 

  เสาเข็ม I18 30.00 ตน 480.00 14,400.00 - - 14,400.00 

  คอนกรีต 1.35 ลบ.ม. 1,635.00 2,207.25 436.00 588.60 2,795.85 

  เหล็ก DB12 245.08 กก. 20.44 5,009.44 2.80 686.22 5,695.66 

  เหล็ก RB6 36.68 กก. 22.00 806.96 3.00 110.04 917.00 

  ลวดผูกเหล็ก 8.45 กก. 30.00 253.50 - - 253.50 

  ไมแบบ 36.00 ตร.ม. 180.00 6,480.00 133.00 4,788.00 11,268.00 

  ตะปู 7.20 กก. 30.00 216.00 - - 216.00 

  เหล็กตัวซี 10X5X2 ซม.หนา 4.5 มม.สี น้ํามัน 118.00 เมตร 108.16 12,762.88 34.50 4,071.00 16,833.88 

  เหล็กกลอง ขนาด 2X2 นิ้ว หนา 2.0 มม. 22.00 เมตร 85.00 1,870.00 24.83 546.26 2,416.26 

  เหล็กกลอง ขนาด 4X4 นิ้ว หนา 3.2 มม. 27.96 เมตร 260.83 7,292.81 76.33 2,134.19 9,426.99 

  พ้ืนไมเทียม WPC 14X300X2.5 ซม. สี Beech Wood 84.00 ตร.ม. 2,415.00 202,860.00 100.00 8,400.00 202,860.00 

รวม 267,083.14 

5 งานศาลา ( 2 หลัง) 

  งานปรับพ้ืนที่พรอมบดอัด 24.50 ตร.ม. - - 25.00 612.50 612.50 

  ทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. 1.23 ลบ.ม. 360.00 441.00 91.00 111.48 552.48 

  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1) 1.23 ลบ.ม. 1,400.00 1,722.00 398.00 489.54 2,211.54 

  คอนกรีต หนา 0.25 ซม. 6.12 ลบ.ม. 1,635.00 10,006.20 436.00 2,668.32 12,674.52 

  เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @0.20 ม 24.50 ตร.ม. 31.00 759.50 5.00 122.50 882.00 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) Zone 3 

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย 
ราคาวัสด ุ คาแรงงาน รวมคาวัสดแุละ 

คาแรงงาน (บาท) หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน 

  ไมแบบ 3.75 ตร.ม. 180.00 675.00 133.00 498.75 1,173.75 

  ตะปู 0.75 กก. 30.00 22.50 - - 22.50 

  เหล็กกลอง ขนาด 1X1 นิ้ว หนา 1.2 มม. 36.00 เมตร 28.16 1,013.76 7.33 263.88 1,277.64 

  เหล็กกลอง ขนาด 2X2 นิ้ว หนา 2.0 มม. 144.56 เมตร 85.00 12,287.60 24.83 3,589.42 15,877.02 

  เหล็กกลอง ขนาด 4X4 นิ้ว หนา 3.2 มม. 2.00 เมตร 260.83 521.66 76.33 152.66 674.32 

  เหล็กกลอง ขนาด 8X8 นิ้ว หนา 4.5 มม. 9.20 เมตร 816.66 7,513.27 231.33 2,128.24 9,641.51 

  เหล็กกลอง ขนาด 2X4 นิ้ว หนา 2.0 มม. 22.00 เมตร 145.50 3,201.00 38.33 843.26 4,044.26 

  กระเบ้ืองไมเบญจพรรณ บราวนเมท 16X16 ซม. สีน้ําตาล 24.50 ตร.ม. 196.88 4,823.56 - - 2,411.78 

  หลังคาเฌอรา ซีดาร 1.2X20X35 ซม. สีบราวนเชสนัท 32.00 กลอง 674.20 21,574.40 - - 10,787.20 

รวม 62,843.02 

                  

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) อื่นๆ 

1 งานระบบไฟฟา 

  ไฟผนัง LIGMAN NO.40571 หลอด 27 w 6.00 อัน 4,200.00 25,200.00 135.00 810.00 810.00 

  ไฟสองตนไม LIGMAN NO.50553 หลอด 30 w 40.00 อัน 3,200.00 128,000.00 90.00 3,600.00 131,600.00 

  ไฟเสาสนาม LIGMAN NO.10001 หลอด 27 w 73.00 อัน 4,000.00 292,000.00 150.00 10,950.00 302,950.00 

  ไฟเสาสูง LIGMAN NO.21121 หลอด 40 w 34.00 อัน 12,000.00 408,000.00 1,600.00 54,400.00 462,400.00 

  สวิทซไฟ 12.00 จุด 60.00 720.00 80.00 960.00 1,680.00 

  สวิทซกันน้ํา (ภายนอกอาคาร)  ฝงผนัง 3.00 จุด 60.00 180.00 80.00 240.00 180.00 

งานประมาณราคาภูมิทศันดาดแข็ง (Hardscape) อื่นๆ 
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ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

 

 

 

หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

สายไฟ NYY คิด 20% ของวัสดุ - เหมา 302,324.00 - - - 302,324.00

1,201,944.00

2

HDPE 50 MM. PN 6.3 4.00 มวน 3,300.00 13,200.00 45.00 180.00 13,380.00

HDPE 32 MM. PN 6.3 10.00 มวน 1,500.00 15,000.00 35.00 350.00 15,350.00

LDPE 25 MM. PN 4 3.00 มวน 1,100.00 3,300.00 25.00 75.00 3,375.00

SOLENOILD VALVE 1" FLOW 0 - 11 m/h 9.00 ตัว 1,100.00 9,900.00 250.00 2,250.00 12,150.00

PUMP 1.5 HP / 1.1 KW. / 220 V .  / H= 40.5 - 33 M. / F= 20 - 110  L/M 2.00 เครื่อง 11,200.00 22,400.00 1,500.00 3,000.00 25,400.00

POP UP SPRINKLER LX ADJUSTABLE ARC NOZZLES15 A / 2.07  bar  / 65.00 ตัว 150.00 9,750.00 35.00 2,275.00 25,400.00

POP UP SPRINKLER LX ADJUSTABLE ARC NOZZLES 12 A / 2.07 bar  /  80.00 ตัว 180.00 14,400.00 35.00 2,800.00 25,400.00

POP UP SPRINKLER LX ADJUSTABLE ARC NOZZLES 8 A / 2.07  bar 144.00 ตัว 180.00 25,920.00 35.00 5,040.00 25,400.00

MINI SPRAY HEAD R=1.25 M. flow120 -180 l/h 150.00 ตัว 30.00 4,500.00 10.00 1,500.00 25,400.00

171,255.00

3

งานขุดพรอมถมกลับ 34.81 ลบ.ม . - - 99.00 3,446.19 3,446.19

ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม . 5.59 ลบ.ม . 360.00 2,012.40 91.00 508.69 2,521.09

โรยหินกอสราง เบอร 2# 8.93 ลบ.ม . 516.00 4,607.88 - - 4,607.88

บอพักสําเร็จรูป CCP ขนาด 30 ซม . SIZE 50x50x8/10x100 ซม . 9.00 บอ 3,460.00 31,140.00 450.00 4,050.00 35,190.00

ทอ RCP. SIZE 30x100 ซม . คสล. รวมติดตั้ง 77.00 ทอน 310.00 23,870.00 - - 23,870.00

ทอ Neo Drain ∅3 นิ้ว 38.00 ทอน 1,380.00 52,440.00 - - 52,440.00

งานระบบสปงเกอร

งานระบายน้ํา

รวม

รวม

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

งานประมาณราคาภูมิทัศนดาดแข็ง (Hardscape) อื่นๆ
รวมคาวัสดุและ

คาแรงงาน (บาท)

114 
 



115 

ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคาภูมิทัศน (ตอ) 

 
 

 

 

 

หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

Geotextile 1.00 มวน 3,450.00 3,450.00 - - 3,450.00

บอพักสําเร็จ ขนาด 40X45X40 ซม .  พรอมฝา 23.00 ชุด 140.00 3,220.00 - - 3,220.00

128,745.16

4,511,386.02

4,511,386.02

2,425,471.00

6,936,857.02

1.2665

8,785,529.02

 Factor F 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

รวม

รวมราคางาน Hardscape

รวม

รวมราคางาน Softscpae

รวม

งานประมาณราคาภูมิทัศนดาดแข็ง (Hardscape) อื่นๆ

ลําดับ รายละเอียดงาน ปริมาณ หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุและ

คาแรงงาน (บาท)
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บทท่ี  5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท สวนใหญเปนพื้นที่ตนลําพูน ตนลําแพน และ

ตนจาก ข้ึนอยูเต็มพื้นที่ชวงเวลาหนาฝนมีนํ้าทวมขังเจาของโครงการเกิดความสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่น้ี

ใหเกิดประโยชน และเล็งเห็นวาพื้นที่น้ีอยูใกลแหลงสถานที่ทองเที่ยวสําคัญหลายแหงอาทิ คอคอดกระ 

บอนํ้ารอนรักษาวิน และพระราชวังรัตนรังสรรค เปนตน เลยมีแนวคิดสรางรีสอรทแหงน้ีข้ึนเพื่อรองรับ

นักทองเที่ยวไดมาเขาพัก โดยคุณลัดดา วิเชียรรัตน ตองการบานพักเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับนักทองเที่ยว

ที่มาเปนหมูคณะ รานขายกาแฟ ของฝากประจําถ่ิน เชน ซาลาเปาทับหลี เม็ดมะมวงหิมพานต เพื่อ

ชวยสงเสริมอาชีพใหกับชาวบาน นักทองเที่ยวก็ไดของที่มีคุณภาพ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบ

โครงการ เพื่อเปนพื้นที่พักผอน สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ศาลา มาน่ัง พื้นที่พักผอนที่เกิดข้ึน

โครงการ และตองการสรางจุดเดนใหกับโครงการ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว และมีกิจกรรมสําหรับ

นักทองเที่ยวที่มาเขาพัก 

 เน่ืองจากทางโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน คุงนํ้ารีสอรท ตองการปรับปรุงพื้นที่

โครงการใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่โครงการ จึงเกิดแนวคิดหลัก คือ คุงนํ้า แนวความคิดน้ีไดมาจาก

ความเหมาะสมสอดคลองกับช่ือโครงการ รวมถึงสภาพพื้นที่เดิมของโครงการเปนพื้นที่ที่ต้ังอยูบริเวณ

สวนโคงนํ้าหรือสวนเวาของลํานํ้าที่ลึกเขาหาฝง จึงทําใหสภาพพื้นที่โครงการที่ติดกับแมนํ้ากระบุรีถูก

กระแสนํ้ากัดเซาะจนกลายเปนแนวโคงริมตลิ่งยาวตลอดอาณาเขตของโครงการ จึงเกิดเปน Concept    

คุงนํ้า เปนการนําความเอกลักษณของสภาพพื้นที่ และรูปทรง (HardScape) มีรูปทรงสวนเวาและสวน

โคง รวมถึงการเลือกใชวัสดุเพื่อใหกลมกลื่นกับธรรมชาติเพื่อใหผูเขาพักและผูที่เขามาใชบริการพื้นที่

สัมผัสกับลายโคงลายเวาที่ออกแบบไวกับพื้นที่ และบรรณยากาศที่รมรื่นดวยพรรณไมประกอบกับวิว

ทิวทัศน และลมพัดเขามาจากแมนํ้าใหพื่นที่มีอากาศดี เหมาะสําหรับน่ังพักผอนผอนคลายกับ

ครอบครัว  

ในการศึกษาขอมูลทางกายภาพของโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน คุงนํ้ารีสอรท อําเภอ

กระบุรี จังหวัดระนอง สามารถแบงพื้นที่ได 3 โซน ดังน้ี 

5.1.1 พื้นที่ Zone A พื้นที่ติดกับอาคารบานพักรีสอรทและทางสัญจรหลัก ทางเขา บริเวณ

พื้นที่ Zone A ติดกับคลองปากสวะและเพื่อนบาน ไดรับแสงแดดตลอดทั้งวัน ลักษณะของพื้นที่เปน

พื้นปด ยังไมมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่น้ีเปนพื้นที่ทางตรงยาวเขาไปในโครงการดานหนาสวนโชวรกราง

และเสื่อมโทรม ควรมีการจัดสวนใหมใหเปนที่ดึงดูดสายตา แกผูมาใชบริการ 



5.1.2 พื้นที่ Zone B เปนพื้นที่ติดกับแมนํ้ากระบุรี เปนสวนของบานพักขอเจาของโครงการ 

ยังไมมีการจัดภูมิทัศน ลักษณพื้นที่แบบเปดโลงพื้นที่มีอากาศคอนขางรอนเน่ืองจากไดรับแสงแดด

ตลอดทั้งวันมีพรรณไมใหรมเงาเปนบางสวน ควรมีการจัดสวนโดยมีพรรณไมสวยงามและใหรมเงา 

เน่ืองจากเปนสวนพักผอนของเจาของโครงการ 

5.1.3พื้นที่ Zone C เปนพื้นที่สวนหนาโครงการติดกับถนน ยังไมมีการจัดภูมิทัศน ลักษณ

พื้นที่แบบเปดโลง ยังไมมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่น้ีพื้นที่มีอากาศคอนขางรอนเน่ืองจากไดรับแสงแดด

ตลอดทั้งวันมีพรรณไมใหรมเงาเปนบางสวน ควรมีการจัดสวนโดยมีพรรณไมสวยงามและใหรมเงาเพิ่ม 

และยังขาดพื้นที่กิจกรรมสําหรับผูมาใชบริการ อยางเชน สวนโชวพิเศษ ปกนิค สวนหยอมพักผอน 

และพื้นที่ทํากิจกรรมครอบครัว ควรมีทางเดินเทาเพื่อการสัญจรที่สะดวก และที่จอดรถสําหรับผูมาใช

บริการ 

ในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรทน้ี เพื่อใหโครงการสามารถนําไปสรางไดจรงิ 

และใหรูถึงการทํางานที่เปนระบบและใหมีความสวยงามใหตรงตอความตองการของเจาของโครงการ    

ในการใชงบประมาณของโครงการ 8,785,529 บาท โดยแบงเปนงาน Hardscape 4,511,386 บาท  

และงาน Softscape 2,425,471 บาท โดยจะแบงการกอสรางงานแคในสวนที่จําเปนกอน 

 

5.2  ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 เพื่อใหโครงการสามารถนําไปสรางไดจริงควรกําหนดขอบเขตการทํางาน และ

ระยะเวลาในการออกแบบและกอสรางที่ชัดเจน การเลือกพรรณไมที่มีความสมบูรณทนตอสภาพพื้นที่ 

เพื่อใหงานออกมามีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประวัตถุประสงคมากที่สุด 

 5.2.2 เน่ืองจากสภาพพื้นที่โครงการมีขนาดใหญ ควรมีการแบงพื้นที่ และการดําเนินการเปน

สวนๆ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการดําเนินงาน เพื่อไมใหใชงบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

1.1   ความเปนมาของโครงการ 

   คุงนํ้ารีสอรท เปนสถานที่พักผอนตากอากาศระดับ 1 ดาว ต้ังอยูที่หมูที่ 7 ตําบลมะมุ อําเภอกระบุรี 

จังหวัดระนอง บนพื้นที่โครงการขนาด 5 ไร หรือ 8,000 ตารางเมตร เจาของคือคุณลัดดา วิเชียรรัตน 

ซึ่งเดิมพื้นที่เปนพื้นที่ราบลุมริมแมนํ้ามี ตนลําพูน ตนลําแพน และตนจาก ข้ึนอยูเต็มพื้นที่ชวงเวลาหนา

ฝนมีนํ้าทวมขังเจาของโครงการเกิดความสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่น้ีใหเกิดประโยชน และเล็งเห็นวาพื้นที่

น้ีอยูใกลแหลงสถานที่ทองเที่ยวสําคัญหลายแหงอาทิ คอคอดกระ บอนํ้ารอนรักษาวิน และพระราชวัง

รัตนรังสรรค เปนตน เลยมีแนวคิดสรางรีสอรทแหงน้ีข้ึนเพื่อรองรับนักทองเที่ยวไดมาเขาพัก โดยพื้นที่

รีสอรทประกอบดวย 2 สวนดังน้ี สวนที่ 1 เปนสวนของอาคารที่พัก และอาคารตอนรับ บนพื้นที่ 

2,800 ตารางเมตร สวนที่ 2 เปนพื้นที่บานพักของเจาของ บนพื้นที่ 400 ตารางเมตร     

            ปจจุบันภายในพื้นที่คุงนํ้ารีสอรท ยังไมมีการออกภูมิทัศนใหเหมาะสมกับพื้นที่โครงการ 

เน่ืองจากบางบริเวณไมสามารถปลูกพืชพรรณไดซึ่งเกิดจากปญหาของเรื่องดินเค็ม เสนทางสัญจร

ภายในไมมีความชัดเจน สถานที่สําหรับพักผอนของนักทองเที่ยวไมเพียงพอ รวมถึงเรื่องความ

ปลอดภัยของแสงสวางภายในโครงการ อีกทั้งตําแหนงปายบอกทางเขาโครงการมีขนาดเล็กไมสามารถ

ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาใชรีสอรทแหงน้ี 

             ดังน้ัน จากปญหาดังกลาว จึงทําใหเจาของโครงการมีแผนในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน

คุงนํ้ารีสอรท เพื่อใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของเจาของโครงการ เพื่อใหสภาพพื้นที่เกิดความ

สวยงาม ดึงดูดนักทองเที่ยว และใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

1.2  วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.2.1  ศึกษาขอมูลเกี่ยวของกบัหลักการออกแบบภูมทิัศนรสีอรท 

1.2.2  ศึกษาและวิเคราะหขอมลูลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่เพื่อกําหนดกจิกรรม 

1.2.3  ศึกษาและวิเคราะหขอมลูพฤติกรรมความตองการของผูใชโครงการ 

1.2.4  เพื่อออกแบบผลงานโครงการออกแบบปรบัปรุงภูมทิศันคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี        

จังหวัดระนอง  
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1.3  ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 การเขาถึงโครงการ 

 
 

เรื่อง  : โครงการออกแบบปรับปรงุภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : การเขาถึงโครงการ                                                                   ภาพท่ี 1.1 

สัญลักษณ :  ที่ต้ังโครงการ 

                          เสนทางการเดินทาง 
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1.3.2 ขอบเขตของการออกแบบ 

             ขอบเขตพื้นที่ของโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี 

จังหวัดระนอง หมูที่ 7 ตําบลมะมุ อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พื้นที่โครงการน้ีมีอาณาเขตติดตอกับ

สวนตางๆ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ทิศเหนือ ติดกับเพื่อนบาน                                          ทิศใต ติดกับคลองปากสวะ 

 

 

 

 

  

          ทิศตะวันออก ติดกับถนนเพชรเกษม                              ทิศตะวันตก ติดกับแมนํ้ากระบรุ ี

 

 

เรื่อง  : โครงการออกแบบปรับปรงุภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : พื้นที่ที่ติดตอกบัภายนอกของโครงการ                                                  ภาพท่ี 1.2 

สัญลักษณ :   ทิศเหนือ ทิศใต 

 

 ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบปรับปรงุภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

แสดง : พื้นที่ที่ติดตอกบัภายในโครงการ                                                     ภาพท่ี 1.3 

สัญลักษณ :    ทิศเหนือ ทิศใต 

  

  ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก 
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1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.4.1  ทราบถึงขอมลูเกี่ยวกบัหลักการออกแบบภูมทิัศนพื้นที่รีสอรท 

1.4.2  ทราบถึงลกัษณะทางกายภาพของพื้นทีเ่พื่อกําหนดกจิกรรม 

1.4.3  ทราบถึงขอมลูพฤติกรรมความตองการของผูใชโครงการ 

1.4.4  นําเสนอผลงานโครงการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศนคุงนํ้ารีสอรท อําเภอกระบรุี        

จังหวัดระนอง 

 

1.5  วิธีการดําเนินการศึกษา 

1.5.1 การศึกษาขอมูลทีเ่กี่ยวของกับการออกแบบภูมทิัศนรสีอรทและกรณีศึกษา 

1.5.1.2 ศึกษาความหมายและความสําคัญในการออกแบบภูมิทัศนที่พักอาศัย 

1.5.1.2 ศึกษาแนวคิดรูปแบบสวนของรีสอรท 

1.5.1.3 กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ 

1.5.2 ศึกษาวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และผูใช 

1.5.2.1 ขอมูลเกี่ยวกบัสภาพพื้นที ่

1) ศึกษาที่ต้ังโครงการ 

2) ลักษณะภูมิอากาศ 

3) ศึกษาโครงสรางดิน 

4) ศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมเดิม 

5) ศึกษาเสนทางการสัญจร 

6) ศึกษาทัศนียภาพและมุมมอง 

7) ศึกษาขอมูลระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

8) ศึกษาพืชพรรณเดิม 

1.5.2.2 ขอมูลดานผูใช 

1) ขอมูลความตองการของผูใชบรกิารคุงนํ้ารีสอรท 

2) พฤติกรรมและกจิกรรมของผูใชบริการคุงนํ้ารีสอรท 

1.5.3 การสรุปขอมลู 

1.5.3.1 สรุปลักษณะพื้นที่ ปญหาและแนวทางการแกไขปญหา 

1.5.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่จากพฤติกรรม และความตองการของผูใช

โครงการ 

1.5.3.3 กําหนดลักษณะกจิกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่และแกไขปญหา 

1.5.4 ข้ันตอนการออกแบบ 

1.5.4.1 กําหนดเกณฑในการออกแบบ 
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1.5.4.2 กําหนดความสัมพันธของกิจกรรมในโครงการ 

1.5.4.3 กําหนดแนวความคิดดานตางๆ 

1) แนวความคิดทางดานภูมิทัศนดาดออน 

2) แนวความคิดทางดานภูมิทัศนดาดแข็ง 

3) แนวความคิดทางดานสถาปตยกรรม 

4) แนวความคิดทางดานระบบสัญจร                                   

5) แนวความคิดทางดานสิ่งอํานวยความสะดวก                                                                         

6) แนวความคิดทางดานระบบไฟฟาและแสงสวาง                                                                   

7) แนวความคิดทางดานการดูแลรักษาภูมิทัศน  

1.5.4.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 

1.5.4.5 สรางเกณฑในการออกแบบ  

1.5.4.6 เสนอแบบแปลนข้ันสุดทาย 

1.5.4.7 แสดงแบบแปลนรายละเอียด 

1.5.4.8 แสดงแบบรูปตัด รูปดาน 

1.5.4.9 แสดงรปูแบบทัศนียภาพตางๆ 

1.5.4.10 ทําการประมาณราคา 

1.5.5 สรุปผลและประเมินผล  

1.5.5.1 นําเสนอผลงานการออกแบบ  

1.5.5.2 ขอเสนอแนะ  

1.5.6 จัดทํารูปเลม 
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 1.6  ลําดับข้ันตอนในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 แผนภูมิท่ี 1.1 ลําดับข้ันตอนในการศึกษา 

 

ขั้นตอนในการศึกษา 

การศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการออกแบบภูมิ

ทัศนรีสอรทและกรณีศึกษา 

- ศึกษาความหมายและความสําคัญในการออกแบบ

ภูมิทัศนที่พักอาศัย 

- ศึกษาแนวคิดรูปแบบสวนของรีสอรท 

- กรณีศึกษาที่เก่ียวของ 

ศึกษาวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของ

พ้ืนท่ีและผูใช 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที ่
- ศึกษาที่ตั้งโครงการ  

- ลักษณะภูมิอากาศ 

- ศึกษาโครงสรางดิน 

- ศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมเดิม 

- ศกึษาเสนทางการสัญจร 

-  ศกึษาทัศนียภาพและมุมมอง 

- ศกึษาขอมูลระบบสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

- ศึกษาพืชพรรณเดิม 

2. ขอมูลดานผูใช 
- ขอมูลความตองการของผูใชบริการคุงนํ้ารีสอรท 

- พฤติกรรมและกิจกรรมของผูใชบริการคุงนํ้ารีสอรท 

การสรุปขอมูล 

- สรุปลักษณะพื้นที่ ปญหาและแนวทางการ

แกไขปญหา 

- สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่จาก

พฤติกรรม และความตองการของ 

- กําหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตาม

ศักยภาพของพื้นที่และแกไขปญหา 

สรุปผลและประเมินผล 

- นําเสนอผลงานการออกแบบ 

- ขอเสนอแนะ  

 

ขั้นตอนการออกแบบ 

- กําหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 

- กําหนดความสัมพันธของกิจกรรมโครงการ 

- กําหนดแนวความคิดตาง 

- สรางเกณฑในการออกแบบ  

- เสนอแบบแปลนขัน้สุดทาย  

- แสดงแบบแปลนรายละเอียด 

- แสดงแบบรูปตัด รูปดาน 

- แสดงแบบทัศนียภาพตางๆ  

- ทําการประมาณราคา 

  

 

จัดทํารูปเลม 
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ประวัติผูจัดทํา 
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เกิด 5 กรกฎาคม 2538 

 

การศึกษา  

 ปการศึกษา 2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
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    โรงเรียนบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 
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    โรงเรียนบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี  

 ปการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน 

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน 

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 

สถานที่ติดตอ 89/9 หมู 1 ตําบลบานนา อําเภอบานนาเดิม  

  จังหวัดสุราษฎรธานี 84240 

 โทรศัพท : 08 2287 0843 

 E-mail : sam_5738@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 


