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บทคัดย่อ 

 
 โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท เจ้าของรีสอร์ท คือคุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ 
โครงการตั้งอยู่ที่ 39 หมู่ 8 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีขนาด
พ้ืนที่โดยประมาณ 11 ไร่ หรือ 17,600 ตารางเมตร โดยเป็นพ้ืนที่ออกแบบ 5 ไร่ 2 งาน หรือ 8,800 ตารางเมตร 
 ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนและมีอาณาเขตติดทะเลอ่าวไทย พ้ืนที่จึงมีปัญหา
น้ าทะเลกัดเซาะชายฝั ่งอย่างรุนแรง ต าบลพันท้ายนรสิงห์ มีความต้องการให้พื้นที ่เป็นแหล่ง
ท่องเที ่ยวและแหล่งอนุร ักษ์ฟื ้นฟูชายฝั ่ง  โดยคุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสส รณ์ มีความต้องการ        
ที่สอดคล้องกับต าบลพันท้ายนรสิงห์ จึงได้เช่าพ้ืนที่ของนิคมสหกรณ์บ้านไร่จัดตั้ง ชานเล รีสอร์ท ขึ้น 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนและยังมีพ้ืนที่ว่างที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ คุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ 
จึงต้องการให้มีอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะส าหรับใช้ท ากิจกรรม 
ปัจจุบันมีห้องพักอาศัย 32 ห้อง รองรับผู้เข้ามาพักโดยประมาณ 68 คน จึงต้องการห้องพักอาศัย
เพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะ 
 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 5 โซน ดังนี้ 
 พื้นที่ Zone A เป็นพื้นที่ส่วนตรงกลางของโครงการเป็นป่าชายเลน ที่นั ่งรับประทาน
อาหาร และส านักงานของโครงการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแดดน้อยตลอดทั้งวัน เพราะมีป่าชายเลนบด
บังแสงแดดอยู่ มีสิ่งปลูกสร้างเดิม คือ ลานแอดยางมะตอย ที่นั่งรับประทานอาหาร และป่าโกงกาง 
ส่วนใหญ่ในพื้นท่ียังไม่มีการใช้ประโยชน์ จึงมีการออกแบบก าหนดเส้นทางเดินชมธรรมชาติ และจัดภูมิ
ทัศน์บริเวณโดยรอบของพ้ืนที่ให้มีความสวยงาม 
 พ้ืนที่ Zone B เป็นพ้ืนที่บริเวณทางทิศเหนือของโครงการ ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่โล่งกว้าง โดย
พ้ืนที่ส่วนนี้จะได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน เพราะไม่มีพรรณไม้เดิม ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ยังไม่มีการใช้
ประโยชน์ การออกแบบอาคารอเนกประสงค์ ที่นั่งพักผ่อนเพื่อรองรับผู้เข้าใช้ และจัดภูมิ ทัศน์
บริเวณรอบๆ ให้เหมาะสมกับต่อการใช้งานในพ้ืนที่ โดยก าหนดการใช้พ้ืนที่ เช่น การจัดภูมิทัศน์ให้มี 



ข 
 

บทคัดย่อ (ต่อ) 
 

ความร่มเงาในพ้ืนที่ ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อนแก่ผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่โครงการ 
 พ้ืนที่ Zone C เป็นพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่โล่งกว้างติด      
กับทะเล พ้ืนที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน เพราะไม่มีพรรณไม้ที่ให้ความร่มเงา เป็นพ้ืนที่โล่งยังไม่มีการ
ใช้ประโยชน์ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับทะเลจึงท าการออกแบบบ้านพัก เพ่ือรองรับกับผู้ที่เข้ามาใช้
ในอนาคต ดังนั้น จึงมีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที่ให้เหมาะสม และจัดพรรณไม้ปิดบังพ้ืนที่ให้เป็นส่วนตัว 
 พ้ืนที่ Zone D เป็นพ้ืนที่ทางทิศใต้ของโครงการเป็นบริเวณบ้านพักอาศัย ที่รับประทาน
อาหารและมีลานอเนกประสงค์เพ่ือท ากิจกรรม โดยพื้นที่ส่วนนี้จะได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน เพราะไม่
มีร่มเงาจากพรรณไม้  พ้ืนที่ส่วนนี้ เป็นลานอเนกประสงค์กว้าง ดังนั้น จึงมีการออกแบบลาน
อเนกประสงค์ให้มีที่นั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้เพิ่มขึ้นเพราะพื้นที่ติดกับทะเลมีทัศนียภาพที่สวยงาม และ 
มีการจัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ให้มีความสวยงาม 
 พ้ืนที่ Zone E เป็นพ้ืนที่ทางทิศเหนือเป็นที่จอดรถและป้ายทางเข้าของโครงการ พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่โล่ง
ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ซึ่งการจอดรถในพ้ืนที่โครงการยังไม่เป็นระเบียบ เพราะไม่มีเส้นขอบเขตของ       
ที่จอดรถที่แน่นอน และยังไม่มีป้ายทางเข้าโครงการที่เห็นได้ชัดเจน ดังนั้นจึงมีการจัดสรรที่จอดรถ             
ให้เป็นระเบียบเพ่ือรองรับกับคนที่เข้ามาโครงการ และออกแบบป้ายทางเข้าเพ่ือให้รู้ต าแหน่ง        
ของโครงการได้ชัดเจนขึ้น มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณป้ายทางเข้าเพ่ือให้ปิดกั้นเขตให้กับพ้ืนที่ 
 ในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท นี้ เพ่ือให้โครงการสามารถน าไปสร้างได้จริง 
และให้รู้ถึงการท างานที่เป็นระบบและให้มีความสวยงามให้ต้องต่อความต้องการของเจ้าของโครงการ    
ในการใช้งบประมาณของโครงการ 12,986,441 บาท โดยแบ่งเป็นงาน Hardscape 9,025,521 บาท  
งาน Softscape 1,619,318 บาท และงานระบบ 2,341,602 บาท โดยจะแบ่งการท างานแค่ในส่วน       
ที่จ าเป็นก่อน 
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 ในการจัดท าโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่โครงการทั้งหมด 17,600 ตารางเมตร เป็นพื้นที่จัดภูมิทัศน์ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี ด้วยการอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้อมูลจากเจ้าของโครงการ คุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ที่คอยอ านวย
ความสะดวกในการให้สถานที่ศึกษาโครงการปัญหาพิเศษ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดท าโครงการปัญหาพิเศษให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 ขอขอบคุณอาจารย์บุญญาพร  บุญศรี อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่คอยชี้แนะให้
ค าปรึกษาในทั้งด้านข้อมูลและแนวคิดในการปฏิบัติงาน ให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดเวลา 4 ปีที่
ได้ท าการศึกษา และขอขอบคุณอาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ทุกท่านที่คอยแนะน าให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล แนวคิดด้านต่างๆ และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

  

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท เจ้าของรีสอร์ทคือคุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ 

โครงการตั้งอยู่ที่ 39 หมู่ 8 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีขนาด
พ้ืนที่โดยประมาณ 11 ไร่ หรือ 17,600 ตารางเมตร โดยเป็นพ้ืนที่ออกแบบ 5 ไร่ 2 งาน หรือ 8,800 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนและมีอาณาเขตติดทะเลอ่าวไทย พ้ืนที่จึงมีปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างรุนแรง ต าบลพันท้ายนรสิงห์ มีความต้องการให้พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูชายฝั่ง โดยคุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ มีความต้องการที่สอดคล้องกับ ต าบลพันท้ายนรสิงห์    
จึงได้เช่าพ้ืนที่ของนิคมสหกรณ์บ้านไร่จัดตั้ง ชานเล รีสอร์ท นี้ขึ้น 

ปัจจุบันพ้ืนที่ ชานเล รีสอร์ท มีพ้ืนที่ด้านทิศใต้กับทิศตะวันตกติดกับทะเลมีปัญหาน้ าทะเล  
กัดเซาะชายฝั่ง จึงมีการปลูกป่าตามแนวพระราชด าริ เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากน้ ากัดเซาะชายฝั่ง
และฟื้นฟูชายฝั่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนและยังมีพื้นที่ว่างที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์  
โดยคุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ต้องการให้มีอาคารอเนกประสงค์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็น
หมู่คณะที่ใช้ท ากิจกรรม ปัจจุบันมีห้องพักอาศัย 32 ห้อง รองรับผู้เข้ามาพักโดยประมาณ 68 คน
จึงต้องการห้องพักอาศัยรูปแบบเดิมเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท ากิจกรรม
เป็นหมู่คณะ และในพื้นที่โครงการยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ โดยพันธุ์ไม้เดิมเป็นไม้ทนเค็ม และให้มีการ
จัดภูมิทัศน์ที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติและสอดคล้องกับท่ีพักอาศัย 

ดังนั้น จากความต้องการของคุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ จึงต้องการออกแบบอาคาร
อเนกประสงค์ ห้องพักอาศัย และท าการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการ เพ่ือเป็นที่
รองรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนและท ากิจกรรม ให้มีความพึงพอใจกับการที่เข้ามาใช้บริการใน
บรรยากาศทีก่ลมกลืนกับธรรมชาติ 

 

1.2  วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ท 
1.2.2 เพ่ือศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

โครงการ 
1.2.3 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
1.2.4 เพ่ือน าเสนอโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
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1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
1.3.1 การเข้าถึงพ้ืนที่ 

 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่ ภำพที่ 1.1 
สัญลักษณ์ : 
 
                                        ทางสัญจร 

 ที่มำ : - 
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1.3.2 ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตพ้ืนที่การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล  รีสอร์ท อ าเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีขนาดพื้นที่โครงการ 11 ไร่ หรือ 17,600 ตารางเมตร พ้ืนที่โครงการ
มีอาณาเขตติดต่อกับส่วนต่างๆ ดังนี้ขอบ 

เขตการศึกษา 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
แสดง : ขอบเขตการศึกษา ภำพที่ 1.2 
สัญลักษณ์ : 
 
                                        ขอบเขตของพ้ืนที่ 

 ที่มำ :  http://www.google.co.th/maps 
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ขอบเขตการศึกษา 
 

 
 

 
 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
แสดง : พ้ืนที่ตั้งโครงการ ชาน เลรีสอร์ท ภำพที่ 1.3 
สัญลักษณ์ : - 
 
 

 ที่มำ : - 
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ทิศเหนือ  ติดกับพ้ืนที่ส่วนบุคคล เป็นพื้นที่รกร้าง 
ทิศใต ้  ติดกับพ้ืนที่ติดทะเล 
ทิศตะวันออก  ติดกับพ้ืนที่ส่วนบุคคล พ้ืนที่เขตชุมชน 
ทิศตะวันตก  ติดกับพ้ืนที่ติดทะเล 

 พ้ืนที่ที่ติดต่อกับภายนอกโครงการ 
  

 

เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
แสดง : พ้ืนที่ติดต่อภายนอกโครงการ ภำพที่ 1.4 
สัญลักษณ์ :  
 
                                      ชี้บอกต าแหน่ง 

 ที่มำ : - 
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้องกับออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ท 
1.4.2 ทราบถึงศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

โครงการ 
1.4.3 ทราบถึงการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความต้องของผู้ใช้โครงการ 
1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รสีอร์ท 
 

1.5  วิธีกำรด ำเนินกำร 
1.5.1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์และกรณีศึกษา 

1.5.1.1 ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับรีสอร์ทในงานภูมิทัศน์ 
1.5.1.2 ศึกษาทฤษฎีการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณชายฝั่ง 
1.5.1.3 ศึกษารูปแบบรีสอร์ทเพ่ือรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีออกแบบ 
1.5.1.4 ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน (กรณีศึกษา) 

1.5.2 ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนทีโ่ครงการ 
1.5.2.1 ศึกษาท่ีตั้งโครงการและอาณาเขตทีต่ิดต่อกับโครงการ 
1.5.2.2 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
1.5.2.3 ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 
1.5.2.4 ศึกษาสภาพภูมิอากาศ 
1.5.2.5 ศึกษาลักษณะของดิน 
1.5.2.6 ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม 
1.5.2.7 ศึกษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
1.5.2.8 ศึกษาทัศนียภาพของมุมมอง 
1.5.2.9 ศึกษาลักษณะพืชพรรณ 

1.5.3 ศึกษาถึงผู้ใช้โครงการ 
1.5.3.1 ลักษณะพฤติกรรมจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
1.5.3.2 ความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ 

1.5.4 สรุปข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ 
1.5.4.1 สรุปศักยภาพพ้ืนที่โครงการ 
1.5.4.2 สรุปลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ 

1.5.5 ขั้นตอนการออกแบบ 
1.5.5.1 ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
1.5.5.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมกับพ้ืนที่ใช้สอย 
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1.5.5.3 การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่โครงการ 
1.5.5.4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
1.5.5.5 เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
1.5.5.6 เสนอแบบแปลนรายละเอียด 
1.5.5.7 แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
1.5.5.8 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
1.5.5.9 สรุปผลงานการออกแบบ 
1.5.5.10 เขียนแบบโครงสร้าง 
1.5.5.11 ท าการประมาณราคา 

1.5.6 ขั้นตอนการประเมินผล 
1.5.6.1 สรุปผลการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
1.5.6.2 น าเสนอผลงานการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
1.5.6.3 ข้อเสนอแนะ 

1.5.7 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนการศึกษา 

ขั้นตอนในกำรศึกษำ 

ศึกษำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรออกแบบภมิูทัศน์และกรณีศึกษำ 
- ศึกษาทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับรีสอรท์ในงานภูมิทัศน์ 
- ศึกษารูปแบบรีสอร์ทเพื่อรวบรวมขอ้มูลในพื้นที่ออกแบบ 
- ศึกษาโครงการทีม่ีความใกล้เคียงกนัใน (กรณีศึกษา) 
- ศึกษาทฤษฎีการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณชายฝั่ง 

 

 

ข้อมูลด้ำนกำยภำพของพ้ืนทีโ่ครงกำร 
- ศึกษาที่ตั้งโครงการและอาณาเขตที่ติดต่อกับโครงการ 
- การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
- ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 
- ศึกษาสภาพภูมิอากาศ 
- ศึกษาลักษณะของดิน 
- ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม 
- ศึกษาระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภค 
- ศึกษาทัศนียภาพของมุมมอง 
- ศึกษาลักษณะพืชพรรณ 

ศึกษำถึงผู้ใช้โครงกำร 
- ลักษณะพฤติกรรมจ านวนของผู้ใช้โครงการ 
- ความต้องการของผู้ใช้พื้นที่โครงการ 

 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
- ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
- ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมกับพื้นที่ใช้สอย 
- การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โครงการ 
- เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
- เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
- เสนอแบบแปลนรายละเอียด 
- แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน 
- แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ 
- สรุปผลงานการออกแบบ 
- เขียนแบบโครงสร้าง 

- ท าการประมาณราคา 

สรุปข้อมูลของพ้ืนที่โครงกำร 
- สรุปศักยภาพพื้นที่โครงการ 
- สรุปลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ 

 

จัดท ำรูปเล่ม 

ขั้นตอนกำรประเมินผล 
- สรุปผลการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
- น าเสนอผลงานการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
- ข้อเสนอแนะ 

 



9 
 

 



บทท่ี  2 
ศึกษาหลักการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  ความหมายและความส าคัญของการออกแบบภูมิทัศน์ 
ขวัญชัย จิตส ำรวย (2536:14-15) ได้กล่ำวว่ำ กำรออกแบบภูมิทัศน์ นับเป็นกำรออกแบบเพ่ือ

สื่อกลำงระหว่ำงมนุษย์ต่อมนุษย์และระหว่ำงมนุษย์ต่อธรรมชำติ แนวคิดที่เกิดที่ได้มำคืออิทธิพลของ
ธรรมชำติ  และควำมต้องกำรของมนุษย์ที่ไม่สิ้นสุด กำรจัดสวนไม่ว่ำจะมีขนำดเล็กหรือขนำดใหญ่
จะต้องควรค ำนึงเสมอว่ำ ต้องออกแบบให้มีควำมสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อม อันรวมไปถึงสภำพพ้ืนที่ 
รูปแบบของสถำปัตยกรรมสิ่งก่อสร้ำง มีควำมส ำพันธ์กับบริเวณใกล้เคียง และยังต้องออกแบบให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมสังคมนั้นๆ ด้วย ดังนั้นกำรออกแบบถือเป็นกำรสร้ำงสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน อันไป
สู้กำรด ำรงชีวิตที่ดีงำม จุดมุ่งหมำยต่ำงๆ ในกำรจัดสวน ดังนี้ 1) จัดสวนขึ้นเพ่ือจะกันเสียงรบกวนจำก
ถนนหรือเพ่ือนบ้ำน   2) เพ่ือกรองฝุ่นละอองที่กระจำยทั่วไปในอำกำศ 3) จัดแต่งบำงต ำแหน่งของ
สวนเพ่ือปิดบังสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมของบริเวณใกล้เคียง 4) เพ่ือให้เกิดควำมเป็นส่วนตัว
ป้องกันกำรลอบมองจำกเพ่ือนบ้ำน 5) เพ่ือควำมสุขทำงด้ำนจิตใจ เมื่อสภำพของสวนในบ้ำนมีสีเขียว
สดใส 6) เพ่ือประโยชน์ใช้สอยเช่น ปลูกผักสวนครัวหรือไม้ผล 7) เพ่ือกำรออกก ำลังกำยโดยกำรวิ่งหรือ
เล่นเกมส์ต่ำงๆ ฝึกกำรปลูกเลี้ยงและดูแลต้นไม้ 

อโนชำ กำรประเสริฐกิจ (2545:30) กล่ำวว่ำ กำรจัดสวน หมำยถึง วิทยำศำสตร์และศิลป์   
ในกำรสร้ำงสรรค์เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ โดยน ำหลักวิชำกำร  ควำมรู้ เทคนิค ศิลปะและ
ประสบกำรณ์มำผสมผสำนเข้ำด้วยกันน ำสิ่งของหลำยๆ สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์
และสิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชำติผสมผสำนกัน เพ่ือสร้ำงหรือพัฒนำให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภำพที่มี
ควำมงดงำมสูงสุด อำจเป็นกำรสร้ำงธรรมชำติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชำติ ลอกเลียน
ศิลปกรรมในอดีตน ำมำดัดแปลงให้เข้ำกับควำมต้องกำรของมนุษย์   

จิตติกำนต์ วิริยะเพียรดี (2546:5) กล่ำวว่ำ กำรจัดสวนหมำยถึง กำรจัดสภำพหรือตกแต่ง
สถำนที ่ให้เหมำะสมสวยงำม ท ำให้สภำพแวดล้อม บรรยำกำศน่ำอยู่ และเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่ำงๆ 

เอ้ือมพร วีสมหมำย (2530:12) กล่ำวไว้ว่ำ สวน (Garden) หมำยถึง สถำนที่ที่มีกำรปลูก 
ตกแต่ง จัดพันธุ์ไม้อย่ำงเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพ่ือควำมสวยงำม และใช้ประโยชน์ต่ำงๆ เช่น       
สวนผลไม้ สวนครัว สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนป่ำ และสวนหย่อม  

กำรออกแบบภูมิทัศน์หมำยถึง กำรใช้ศิลปะและวิทยำศำสตร์ในกำรออกแบบเพ่ือเป็นสื่อกลำง
ระหว่ำงมนุษย์กับธรรมชำติโดยใช้ รูปแบบที่เลียนแบบธรรมชำติหรือรูปแบบที่คิดข้ึนเองและผสมผสำน 
กับกำรเลือกใช้องค์ประกอบต่ำงๆ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เพ่ือให้พื้นที่นั้นเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้อง
กับสถำปัตยกรรม และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
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2.1.2 ท ำไมต้องมีกำรจัดภูมิทัศน์ (Why do we have to Landscape) 
ตำมประวัติศำสตร์กำรจัดสวนที่ผ่ำนมำนั้น ท ำให้ทรำบถึงควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญ

ของสวนที่มีต่อจิตใจและสภำพร่ำงกำยของผู้ที่เป็นเจ้ำของสถำนที่ ดังนั้น  กำรจัดสวนจึงมีประโยชน์ 
หลำยอย่ำงที่จ ำเป็นต่อกำนเป็นอยู่ของมนุษย์ จึงเป็นเหตุให้มีกำรจัดสวนขึ้น เพ่ือบรรลุถึงจุดมุ่งหมำยต่ำงๆ 
ดังนี้ 

2.1.2.1 จัดสวนขึ้นเพื่อจะกันเสียงรบกวนจำกถนนหรือเพื่อนบ้ำน มักใช้พุ่มไม้หนำ
หรือไม้ยืนต้น เช่น อโศกอินเดีย ชบำ เข็ม ผกำกรอง เป็นต้น 

2.1.2.2 เพ่ือกรองฝุ่นละอองที่กระจำยทั่วๆ ไปในอำกำศ โดยเลือกใช้พรรณไม้ที่
สำมำรถเก็บฝุ่นละอองได้มำก เช่น สนปฎิพัทธ์ สนทะเล เป็นต้น 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กำรจัดสวนเพื่อกันเสียงรบกวนจำกถนนและกรองฝุ่นละออง 
 

2.1.2.3 จัดแต่งบำงต ำแหน่งของสวนเพ่ือปิดบังสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะของบริเวณ
ใกล้เคียง เช่น บริเวณใกล้บ้ำนที่มีกองขยะสวนและต้นไม้จะช่วยกรองเชื้อโรคและปิดบังภำพที่ไม่น่ำดู
ได ้

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 กำรจัดสวนเพ่ือปิดบังสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม 
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2.1.2.4 เพ่ือให้เกิดควำมเป็นส่วนตัว ป้องกันกำรลอดมองกำรเพ่ือนบ้ำน เช่น ภำยใน
บ้ำนมีสระว่ำยน้ ำหรือมุมสงบส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 กำรจัดสวนเพ่ือให้เกิดควำมเป็นส่วนตัว 
 

2.1.2.5 เพ่ือควำมสุขทำงด้ำนจิตใจ เมื่อสภำพของสวนในบ้ำนมีสีเขียวสดใส มีร่มเงำ 
ของต้นไม้ มีบ่อน้ ำ ล ำธำร หรือ น้ ำตกจ ำลองและท ำให้มีโอกำสใกล้ชิดธรรมชำติมำกขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 กำรจัดสวนเพ่ือควำมสุขทำงด้ำนจิตใจ 
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2.1.2.6 เพ่ือประโยชน์ใช้สอย เช่น ปลูกสวนครัวหรือไม้ผล 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 กำรจัดสวนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ใช้สอย 
 

2.1.2.7 เพื่อออกก ำลังกำยโดยกำรวิ่ง ว่ำยน้ ำ หรือเล่นเกมสีต่ำงๆ ฝึกกำรปลูกเลี้ยง  
และดูแลต้นไม ้(เอ้ือมพร วีสมหมำย, 2552:40-44) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 กำรจัดสวนเพื่อกำรออกก ำลังกำย 
 

สรุป กำรออกแบบภูมิทัศน์คือกำรออกแบบจำกกำรใช้ศิลปะและวิทยำศำสตร์เพ่ือเป็น
สื่อกลำงระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติและท ำให้พ้ืนที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดโดยสอดคล้องกับ
สภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ผู้ใช้ และสถำปัตยกรรมที่มีอยู่ 
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2.2  ความหมายของรีสอร์ท 

รีสอร์ท คือ สถำนที่รองรับนักท่องเที่ยวหรือนักทัศนำจรที่ต้องกำร ผ่อนคลำย คลำยเครียด
เป็นสถำนที่ท่ีนักท่องเที่ยวต้องกำรพักผ่อน หำควำมส ำรำญ (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550:25) 

 รีสอร์ท หมำยถึง สถำนที่ประกอบกำรเชิงกำรค้ำที่นักธุรกิจตั้งขึ้นมีลักษณะเป็นโรงแรม ประเภท
หนึ่ง มีที่ตั้งอยู่ในแหล่งธรรมชำติ หรืออยูใกล้กับธรรมชำติมีบรรยำกำศดี เพ่ือบริกำรที่พักชั่วครำว
ส ำหรับเดินทำง ในเรื่องของที่พักอำศัยอำหำร และบริกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกบกำรพักอำศัย และ
เดินทำง หรืออำคำรที่มีห้องนอนหลำยห้อง ติดต่อเรียงรำยกนในอำคำรหลังหนึ่ง หรือหลำยหลังซึ่งมี
บริกำรต่ำงๆ เพ่ือควำมสะดวกของผู้ที่มำพัก โดยมีค่ำตอบแทนและคิดค่ำบริกำรเป็นรำยวันหรือไม่เกิน
หนึ่งเดือน (มำตรฐำนกำรท่องเที่ยวไทย, 2550:25)  

รีสอร์ท หมำยถึง สถำนที่พักตำกอำกำศ ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือให้ผู้มำเยือน ใช้เวลำในวันหยุดสุด
สัปดำห์ หรือเทศกำลต่ำงๆ ส่วนใหญ่ที่ตั้งจะอยู่ในสถำนที่ที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ กำร
บริกำรส่วนใหญ่คล้ำยโรมแรม แต่อำคำรสถำนที่จะกลมกลืนกับธรรมชำติมำกกว่ำ  
(ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์, 2555:2) 

สรุป รีสอร์ท คือ สถำนที่พักตำกอำกำศที่สร้ำงขึ้นในเชิงธุรกิจมีสถำนที่ใกล้กับธรรมชำติ         
หรืออยู่ในแหล่งธรรมชำติที่มีบรรยำกำศดี เพ่ือให้นักเดินทำงนักท่องเที่ยวได้มำพักผ่อน โดยคิด
ค่ำตอบแทน 

สรุป กำรออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ท คือกำรออกแบบพ้ืนที่รีสอร์ทจำกกำรใช้ศิลปะ  และ
วิทยำศำสตร์เ พื ่อ เป็นสื ่อกลำงระหว่ำงมนุษย์และธรรมชำติ ท ำ ให้พื ้นที ่ร ีสอร์ทสำมำรถ         
ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยสอดคล้องกับสภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ผู้ใช้ และสถำปัตยกรรมที่มีอยู่  

 

2.3  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2.3.1 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรท่องเที่ยว 

กำรท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่ำงหนึ่งของมนุษย์ซึ่งกระท ำเพ่ือผ่อนคลำยควำมตึงเครียด          
จำกกิจกำรงำนประจ ำ โดยปกติกำรท่องเที่ยวจะหมำยถึง กำรเดินทำงจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง            
โดยไม่ค ำนึงว่ำระยะทำงนั้นจะใกล้หรือไกล และกำรเดินทำงนั้นจะมีกำรค้ำงแรมหรือไม่ 

ปรีชำ แดงโรจน์ (2544 :29-30) ได้อ้ำงถึงค ำนิยำมกำรท่องเที่ยวขององค์กำร
สหประชำชำติ ที่ได้จัดประชุมว่ำด้วยกำรเดินทำงและท่องเที่ยว ณ กรุงโรม เมื่อปีพ.ศ. 2506 ไว้ว่ำ 
หมำยถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขเกี่ยวข้องอยู่ 3 ประกำรคือ  

2.3.1.1 ต้องมีกำรเดินทำง  
2.3.1.2 ต้องมีสถำนที่ปลำยทำงที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน  
2.3.1.3 ต้องมีจุดม่งหมำยของกำรเดินทำง  
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และได้อธิบำยเพ่ิมเติมของจุดมุ่งหมำยของกำรเดินทำงท่องเที่ยวไว้ว่ ำ กำรเดินทำงท่องเที่ยวต้องมิใช่
เพ่ือกำรประกอบอำชีพ และกำรไปอยู่ประจ ำ และเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำย
อย่ำงดังต่อไปนี้ได้แก่ เพ่ือพักผ่อนในวนหยุดเพ่ือวัฒนธรรมหรือศำสนำ เพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือกำรกีฬำ
และบันเทิง เพื่อชมประวัติศำสตร์และควำมสนใจพิเศษ เพื่องำนอดิเรก เพื่อเยี่ยมเยือนญำติมิตร 
เพ่ือวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจและเพ่ือเข้ำร่วมประชุมหรือสัมนำ 

ชูสิทธิ์ ชุชำติ (2542:3) กล่ำวว่ำ กำรท่องเที่ยว หมำยถึงกำรเดินทำงออกจำกบ้ำนพักเป็น
กำรชั่วครำว เพ่ือเยี่ยมญำติมิตร หรือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ทำงด้ำนท่องเที่ยว 

นิคม จำรุมณี (2535:1) กล่ำวว่ำ กำรท่องเที่ยว หมำยถึงกำรเดินทำงจำกที่หนึ่งที่มัก
หมำยถึง ที่อยู่อำศัยไปยังอีกทีหนึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเปลี่ยนบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมโดยมี
แรงกระตุ้น (Motivator) จำกควำมต้องกำรในด้ำนกำยภำพ ด้ำนวัฒนธรรม ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์  
และด้ำนสถำนะ หรือเกียรติคุณ 

ธรรมนูญ ประจวบเหมำะ (2533:3) กล่ำวว่ำ กำรท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมนันทนำกำร
รูปแบบหนึ่งที่มีกำรเดินทำงเข้ำมำเกี่ยวข้อง โดยมีกำรเดินทำงจำกท่ีหนึ่งที่มักหมำยถึง ที่อยู่อำศัยไปยัง
อีกท่ีหนึ่ง ที่ถือเป็นแหลงท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยำกำศ และสิ่งแวดล้อม 

วินิจ วีรยำงกรู (2532:6) กล่ำวว่ำ กำรท่องเที่ยว หมำยถึงกำรเดินทำงออกจำกที่หนึ่งไป
สถำนที่อ่ืนๆ เช่น กำรเดินทำงออกจำกบ้ำนตำมปกติและกำรเดินทำงเพ่ือไปอำศัยที่อ่ืนๆ 

ประเสริฐ วิทยำรัฐ (2530:3) กล่ำวว่ำ กำรท่องเที่ยวเป็นสินค้ำที่มีควำมแตกต่ำงจำก
สินค้ำอ่ืนๆ คือผู้ซื้อหรือนักท่องเที่ยวต้องมำหำสินค้ำด้วยตนเองแทนที่สินค้ำจะไปหำซื้อส ำหรับตัว
สินค้ำก็มีควำมแตกต่ำงจำกสินค้ำทั่วไป คือ ผู้ซื้อไม่สำมำรถเก็บสินค้ำไว้เป็นสมบัติได้แต่ผู้ซื้อจะ ได้รับ
ควำมรื่นรมย์ควำมพึงพอใจ ควำมแปลกใหม่ ประเทืองปัญญำ พักผ่อน สนุกสนำน ควำมคุ้มค่ำของผู้
ซื้อจึงอยู่ท่ีควำมรู้สึกพึงพอใจ ประทับใจ และมีกำรบอกเล่ำถึงควำมประทับใจแก่ผู้อ่ืนเพ่ือชกชวนให้เกิดกำร
เดินทำงท่องเที่ยว 
 2.3.2 กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

 Hector Ceballos-Lascurain (1996 :14) กล่ำวว่ำ “กำรท่องเที่ยว เป็นหนึ่ ง ใน
ปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมือง วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจที่ส ำคัญของศตวรรษที่ 20 ประเทศ 
ทั้งหลำยไม่ควรจะท ำให้มันแตกต่ำงกัน” และเสริมว่ำประชำคมโลกมองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติของ
แต่ละประเทศโดยรวมเหมือนเป็นสมบัติของโลก นักท่องเที่ยวทุกคนมีสิทธ์มำดู มำชื่นชม และซึมซับ 
ควำมงดงำมควำมน่ำทึ่ง ดูแล้วเกิดควำมคิดเกิดควำมสนใจเกิดควำมพอใจทุกประเทศจึงควรร่วมมือกัน
อนุรักษ์ ส่วนใดเสียหำย ก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ธรรมชำติกลับคืนมำอย่ำงเดิมเพ่ือประโยชน์ 

ดรรชนี เอมพันธ์ และสุรเชษฏ์  เชษฐมำส (2539:20-22) กล่ำวว่ำ โดยทั่วไปกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 4 ประกำร คือ 
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   2.3.2.1 ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกี่ยวข้องกับธรรมชำติที่ยัง
ด ำรงไว้ซึ่งสภำพดังเดิมของระบบนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น        

  2.3.2.2 นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จะต้องมีพฤติกรรมที่เหมำะสมกับวัตถุประสงค์  
ในกำรศึกษำหำควำมรู้และประสบกำรณ์ เพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ สำมำรถ 
จ ำแนกได้ 4 ประเภท คือ                     

  1) นักท่องเที่ยวแบบหัวกระทิที่เน้นควำมส ำคัญในกำรศึกษำค้นคว้ำขณะที่
เที่ยวชมธรรมชำติ          

  2) นักท่องเที่ยวที่เน้นเจำะจงไปเที่ยวสถำนที่ธรรมชำติโดยเฉพำะ เพ่ือจะได้รู้ 
ไดเ้ข้ำใจในธรรมชำติหรือประเพณีท้องถิ่น                      

3) นักท่องเที่ยวที่ชอบไปสถำนที่แปลกๆ ที่ไม่เคยไปมำก่อน          
   4) นักท่องเที่ยวที่บังเอิญต้องไปชมธรรมชำติ เพรำะเป็นส่วนหนึ่งของ

โปรแกรมท่องเที่ยวที่ตนเองได้เลือกไป         
2.3.3 กำรตลำด นับเป็นส่วนส ำคัญในกำรชักจูงนักท่องเที่ยวให้ไปท่องเที่ยว เป็นสื่อกลำง 

ระหว่ำงนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำรและแหล่งท่องเที่ยว ในกำรให้ข้อมูลเพ่ือเป็นกำรช่วยให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจว่ำรูปแบบของกำรท่องเที่ยวในลักษณะเช่นนี้เหมำะสมกับควำมสนใจและตรง
ตำมควำมต้องกำรของตนเองหรือไม่ และสำมำรถยอมรับกฎหรือกติกำของกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ได้หรือไม่        

2.3.4 กำรบริกำร ต้องเน้นกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและกำรบริกำรเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับ 
ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชำติและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

สรุป กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมำยถึง กำรเดินทำงออกจำกท่ีพักอำศัยออกไปยังจุดหมำยไม่
ว่ำจะเป็นกำรค้ำงแรมหรือไม่ค้ำงแรมเพ่ือวัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี้  
ได้แก่ เพ่ือพักผ่อน ชื่นชม ซึมซับธรรมชำติ และมีกำรดูแล อนุรักษ์ไม่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
สภำพแวดล้อมและระบบนิเวศ และมีกำรปรับปรุงฟื้นฟูในส่วนที่เสียหำย 
 

2.4  ป่าชายเลน 
ป่ำชำยเลน หมำยถึง ป่ำที่อยู่ริมฝั่งทะเลในเขตเมืองร้อนโดยเฉพำะบริเวณใกล้ปำกแม่น้ ำ มีไม้

ประเภทรำกงอกออกไปจำกล ำต้น และกิ่งก้ำนสำขำเพ่ือค้ ำยันล ำต้น ตำมฝั่งที่เป็นเลน มีไม้โกงกำงใบ
ใหญ่ โกงกำงใบเล็ก ลุ่ย รังกระแท้ ประสักแดง ตะบูนขำว ตะบูนด ำ ล ำพู ล ำแพน แสมด ำ แสมขำว ฝำด
แดง ฝำดขำว โพธิ์ทะเล ตำตุ่ม อ่ืนๆ ไม้พ้ืนที่ล่ำงมี ปรงทะเล เหงือกปลำหมอ  ต้นจำก และอ่ืนๆ ปะปน
อยู่ ป่ำชำยเลน จะพบเห็นทั่วไป ตำมพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลบริเวณปำกแม่น้ ำ อ่ำว ทะเลสำบ ล ำคลองและ
เกำะที่มีน้ ำท่วมถึงท ำเลที่เหมำะที่สุดส ำหรับป่ำชำยเลน นั้นจะต้องเป็นท้องอ่ำวที่มีน้ ำนิ่ง และมีแม่น้ ำ
สำยใหญ่ๆ ไหลลงมำ ดังนั้นเมื่อกระแสน้ ำในแม่น้ ำล ำลองไหลลงมำปะทะเข้ำกับกระแสน้ ำทะเล 
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กระแสน้ ำในแม่น้ ำก็จะเบำลงและหยุดนิ่ง เมื่อน้ ำนิ่ง โคลน เลน และวัตถุธำตุต่ำงๆ ซึ่งไหลปะปนกับ
กระแสน้ ำก็จะจมลง ท ำให้เกิดแผ่นดินโคลนหรือเลนผืนใหญ่ขึ้นในบริเวณท้องอ่ำวนั้นแผ่นดินเลนนี้ จะ
มีร่องน้ ำหรือทำงไหลจำกแม่น้ ำล ำคลองออกสู่ทะเลมำกมำย เมื่อเวลำน้ ำขึ้นหรือลงน้ ำทะเลจะไหลผ่ำน
ร่องน้ ำหรือทำงน้ ำนี้เสมอ เรำมองเห็นแผ่นดินเลนและร่องน้ ำเหล่ำนี้ได้ชัดเจนในเวลำน้ ำลงมำกๆ โคลน
หรือเลนนี้มีลักษณะเหมำะสมแก่พันธุ์ไม้ต่ำงๆ ที่ชอบขึ้นตำมป่ำชำยเลน เช่น ไม้โกงกำง ไม้ลำน ไม้
ประสัก ไม้แสม ไม้ฝำด ฯลฯ เนื่องจำกไม้เหล่ำนี้สำมำรถแพร่พันธุ์ด้วยเมล็ด เดินทำงเป็นระยะไกลๆ 
โดยไม่เป็นอันตรำยหรือเสียหำยแต่อย่ำงไรฉะนั้น เมื่อเมล็ดของไม้เหล่ำนี้ลอยไปติดอยู่ตำมแผ่นดิน
โคลนหรือดินเลน ที่เกิดขึ้นใหม ่มันก็จะพำกันงอกงำมขึ้นทันที ไม้เหล่ำนี้เจริญงอกงำมเร็วมำก ในไม่ช้ำ
แผ่นดินเลนนั้นก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้กลำยเป็นป่ำทึบ ซึ่งเรำเรียกว่ำ ป่ำโกงกำง ซึ่งป่ำโกงกำงคงเป็นป่ำ
โกงกำงอยู่ตลอดไป ถ้ำไม่มีเหตุกำรณ์อ่ืนใดมำรบกวน และจะเป็นชนวนก่อให้เกิดแผ่นดินเลนผืนใหม่
ถัดออกไปอีกโดย (กำรอนุรักษ์และทรัพยำกรธรรมชำติ สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน สืบค้นจำก 
http://kanchanapisek.or.th/kp6, 2560) 

สรุป ป่ำชำยเลนหมำยถึง สังคมพืชที่สำมำรถขึ้นได้ในน้ ำกร่อยบริเวณปำกแม่น้ ำหรืออ่ำว
ในช่วงระยะเวลำที่น้ ำขึ้นสูงสุดและน้ ำลงต่ ำสุด มีลักษณะเป็นดินเลน หรือเลนปนทรำยซึ่งมีอินทรีวัตถุ
ต่ำงๆ   พันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนเป็นลักษณะแนวเขตหรือโซน ไม้ที่พบส่วนใหญ่ คือไม้โกงกำง จำก ล ำพู ล ำแพน 
ไม้เสม็ด   ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งที่อยู่อำศัย แหล่งเพำะพันธุ์อนุบำลสัตว์ทั้งของสัตว์ทะเล กุ้ง หอย ปู 
ปลำ ควำมอุดมสมบูรณ์ของสรรพสัตว์ชีวิตที่อำศัยในป่ำชำยเลน คือต้นก ำเนิดระบบนิเวศทำงทะเล ที่มี
ควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับโลก 

2.4.1 ควำมส ำคัญและประโยชน์ของป่ำชำยเลน 
                 2.4.1.1 ป่ำชำยเลน นับได้ว่ำเป็นป่ำที่มีควำมส ำคัญและมีคุณประโยชน์อย่ำงมหำศำล

ต่อมนุษย ์เมื่อกล่ำวถึงป่ำไม้คนส่วนใหญ่มักนึกถึงป่ำที่อยู่บนบกเท่ำนั้น มีน้อยคนที่จะนึกถึงป่ำชำยเลน
แต่อันที่จริงแล้วป่ำชำยเลนมีควำมส ำคัญและประโยชน์อย่ำงมำกมำย ทั้งนี้เป็นเพรำะว่ำป่ำชำยเลน
เป็นที่รวมของพืชและน้ ำสัตว์บกนำนำชนิด ป่ำชำยเลนนับเป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่ำมหำศำลมี
ควำมส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์หลำยรูปแบบ ทั้งในด้ำนป่ำไม้ กำรประมง กำรแพทย์กำรรักษำ
สมดุลระบบนิเวศในธรรมชิและอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ด้ำนป่ำไม้ 

ควำมส ำคัญและประโยชน์ของป่ำชำยเลนที่เห็นได้ชัดเจน คือ ด้ำนกำรป่ำไม้ กล่ำวคือ
ไม้จำกป่ำชำยเลนน ำมำใช้ประโยชน์ในลักษณะต่ำงๆ กันหลำยรูปแบบ และนิยมใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำง
ใน แถบภูมิภำคเอเชีย ก็คือ น ำไม้มำเผำถ่ำน ไม้ฟืน ไม้เสำเข็ม และเครื่องมือทำงด้ำนกำรประมง เป็น
ต้น 

1) ถ่ำน กำรน ำไม้จำกป่ำชำยเลนมำเผำถ่ำน นับว่ำนิยมกันอย่ำงกว้ำงขวำง
โดยเฉพำะในประเทศ เพรำะถ่ำนที่ได้จำกไม้โกงกำงถือว่ำมีคุณภำพดี ให้ควำมร้อนสูงเมื่อเทียบกับไม้
ชนิดอื่นด้วยกัน 
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2) ไม้ฟืน กำรน ำไม้ป่ำชำยเลนมำท ำฟืนเพื่อหุงต้มนับว่ำมีควำมส ำคัญ 
และจ ำเป็นอย่ำงมำกส ำหรับประชำชนที่อำศัยอยู่ตำมชำยฝั่ง บริเวณป่ำชำยเลนและพ้ืนที่ใกล้เคียง ไม้ที่
น ำมำใช้เป็นไม้ฟืนส่วนใหญ่จะเป็นไม้ชนิดอ่ืนนอกเหนือจำกไม้โกงกำง ประชำชนที่อำศัยอยู่ในบริเวณ
เหล่ำนี้ได้อำศัยไม้จำกป่ำชำยเลนมำท ำเป็นไม้ฟืนกำรหุงต้มในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน นอกจำกนี้บำง
ครอบครัว ได้อำศัยกำรขำยไม้ฟืนจำกไม้ป่ำชำยเลนรำยได้ประจ ำวันอีกด้วย 

3) ไม้เสำเข็มและไม้ค้ ำยัน ไม้จำกป่ำชำยเลนที่น ำมำท ำเป็นเสำเข็มที่นิยมกัน
มำก คือไม้โกงกำง เนื่องจำกล ำต้นมีลักษณะเปล่ำตรง ควำมต้องกำรไม้ชนิดดังกล่ำวมำท ำเป็นเสำเข็ม 
มีควำมต้องกำรอยู่เป็นจ ำนวนมำก แต่เนื่องจำกผลผลิตของป่ำชำยเลนของประเทศไทยค่อนข้ำงต่ ำ
ประกอบกับไม้โกงกำงนิยมน ำไปเผำถ่ำนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำชำยเลนเพ่ือกิจกำร 
นี้จึงยังขำดอยู่มำก 

4) กำรใช้ไม้ป่ำชำยเลนเพ่ือประโยชน์อย่ำงอ่ืนๆ กำรใช้ไม้จำกป่ำชำยเลน
นอกเหนือจำกเพ่ือประโยชน์ต่ำงๆ ดังกล่ำวแล้วข้ำงต้น สำมำรถน ำมำใช้ท ำเฟอร์นิเจอร์ ท ำเครื่องมือ
ประมงเครื่องมือจับปู หลักส ำหรับเลี้ยงหอยแมลงภู่ เป็นต้น 

2.4.1.2 ด้ำนกำรประมงป่ำชำยเลน มีบทบำทส ำคัญในกำรรักษำก ำลังผลิตของ
ประมงชำยฝั่งและประมงนอกฝั่งให้มีศักยภำพที่สม่ ำเสมอโดย ป่ำชำยเลนและกำรประมงมีควำมสัมพันธ์กัน
อย่ำงใกล้ชิดเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยและเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์น้ ำวัยอ่อนโดยเฉพำะ กุ้ง หอย ปู ปลำ ซึ่ง
เป็นสัตว์น้ ำที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ รวมทั้งสัตว์น้ ำอ่ืนๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อำหำร ปลำ
ทะเลหลำยชนิดมีกำรวำงไข่ในป่ำชำยเลน และอำศัยเจริญเติบโตในระยะแรกเมื่อเจริญเติบโตแข็งแรง
แล้วจึงออกสู่ทะเล และหลำยชนิดแม้จะวำงไข่ในทะเลแต่ตัวอ่อนจะเคลื่อนย้ำยสู่ป่ำชำยเลนเพ่ืออำศัยหลบ
ซ่อนศัตรู และหำอำหำร 

2.4.1.3 ด้ำนกำรแพทย์พันธุ์ไม้ในป่ำชำยเลน หลำยชนิดมีคุณสมบัติเป็นยำสมุนไพร
ใช้รักษำโรคต่ำงๆ ได้กำรรักษำสมดุลระบบนิเวศในธรรมชำติ ป่ำชำยเลนมีบทบำทส ำคัญ ท ำหน้ำที่
เชื่อมโยงระหว่ำงระบบนิเวศในทะเลและระบบนิเวศบนบก ดังนั้น ป่ำชำยเลนจึงเป็นระบบนิเวศที่มี
ลักษณะที่ดี และเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ ำและสัตว์บกโดยเฉพำะนกชนิดต่ำงๆ อำศัยอยู่มำก ปริมำณ
อินทรียวัตถุที่ผลิตโดยพืชในป่ำชำยเลนเป็นแหล่งอำหำรที่ส ำคัญส ำหรับกำรด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  
ทั้งภำยในป่ำชำยเลนเอง และระบบนิเวศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ป่ำชำยเลนมีควำมส ำคัญในกำรป้องกันพ้ืนที่
ชำยฝั่งทะเลจำกคลื่นลมแรงและกำรกัดเซำะดินด้ำนอ่ืนๆ 

1) ป่ำชำยเลนท ำหน้ำที่เป็นแหล่งกักตะกอน สิ่งปฏิกูลและสำรพิษต่ำงๆ 
จำกบนบกไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล 

2) ป่ำชำยเลนช่วยให้เกิดแผ่นดินงอก ซึ่งเกิดจำกกำรที่ตะกอนทรำยไหลมำ
กับแม่น้ ำเมื่อถูกขวำงกันด้วยแนวป่ำชำยเลน ท ำให้เกิดตะกอนทับถมกลำยเป็นแผ่นดินที่งอกขึ้นใหม่  
ซึ่งเพ่ิมเนื้อที่เป็นพ้ืนดินขึ้นอีก 
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3) สำมำรถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ควำมสวยงำมจำกต้นไม้ต่ำงๆ จะเพ่ิม
ควำมแปลกตำให้แก่ผู้มำเที่ยวชม ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้รำษฎรในท้องถิ่นอีกทำงหนึ่ง 

2.4.2 กำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลน  
สนิท อักษรแก้ว (2538:39-40) ป่ำชำยเลนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญและเป็นประโยชน์

แก่ป่ำไม้ ประมง และรักษำสภำพแวดล้อม แต่สถำนกำรณ์ปัจจุบันป่ำชำยเลนได้ถูกท ำลำยลงเป็น
ประจ ำ ดังนั้น จึงต้องมีแนวทำงกำรอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ได้เต็มที่โดยไม่กระทบต่อระบบนิเวศ กำร
อนุรักษ์ป่ำชำยเลน ได้แก่ 

2.4.2.1 กำรรักษำป่ำชำยเลนที่มีอยู่ไว้ จะต้องช่วยกันหลำยๆ ฝ่ำยและจะต้องท ำอย่ำง
จริงจัง รวมทั้งกำรจัดกำรใช้ที่ดินชำยฝั่งให้เหมำะสม 

2.4.2.2 กำรเพ่ิมป่ำชำยเลน เพ่ือขยำยพ้ืนที่ ตำมบริเวณพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำ พ้ืนที่นำเกลือ 
เลี้ยงกุ้ง เหมืองแร่ ที่เลิกท ำกำรแล้ว 

2.4.2.3 กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
สรุป กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่ำชำยเลน หมำยถึงกำรท่องเที่ยว รูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้อง กับ

กำรเดินทำงไปยังป่ำชำยเลน อย่ำงมีควำม รับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดกำรรบกวนหรือท ำควำม
เสียหำยแก่ทรัพยำกรป่ำชำยเลนและระบบนิเวศแต่มีวัตถุประสงค์อย่ำงมุ่งมั่นเพ่ือศึกษำ เรียนรู้และ
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภำพ พืชพรรณ และระบบนิเวศที่ปรำกฏในป่ำชำยเลนและช่วยสร้ำงโอกำสทำง
เศรษฐกิจที่ส่งผลให้ กำรอนุรักษ์เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  

 
2.5  พรรณไม้ทนเค็ม 
 กำรแก้ไขฟ้ืนฟูไม้ทนเค็มให้กลับมำใช้ประโยชน์ในกำรเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจได้ ด้วยวิธีกำร
แก้ไขลดระดับควำมเค็มของดินลงและเพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยวิธีกำรต่ำงๆ นั้นต้องลงทุนสูง        
และใช้ระยะเวลำนำน กำรเลือกปลูกพืชทนเค็มชนิดที่เหมำะสมกับระดับควำมเค็มและสภำพพ้ืนที่             
เป็นทำงเลือกที่ท ำให้เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตในกำรแก้ไขปรับปรุงดินได้ 
 2.5.1 กำรทนเค็มของพืช 

กำรทนเค็มของพืช หมำยถึง ควำมสำมำรถที่พืชจะทนต่อเกลือปริมำณมำกในบริเวณ
รำกพืชของพืชชนิดต่ำงๆ มีควำมสำมำรถในกำรทนเค็มต่ำงกัน มีปัจจัยหลำยอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับกำร
ทนเค็มของพืช เช่น ชนิดของเกลือ ฟ้ำอำกำศ สภำพของดิน และอำยุ พืชส่วนใหญ่มีผลผลิตลดลง เมื่อ
สำรละลำยดินมีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (ECe) มำกกว่ำ 2dS/m พืชบำงชนิดทนเค็มได้ถึง 4-8 dS/m แต่เมื่อ
ระดับควำมเค็มสูงถึง 16 dS/m พืชเกือบทุกชนิดแสดงอำกำรที่ได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรง เมื่อพืชไม่
ทนเค็มหรือทนเค็มน้อยได้รับผลกระทบจำกควำมเค็ม จะแสดงอำกำรคล้ำยกับกำรที่พืชขำดน้ ำ เช่น
ชะงักกำรเจริญเติบโต พืชมีขนำดเล็กกว่ำพืชที่ปลูกในดินธรรมดำแต่จะไมแสดงอำกำรผิดปกติทำงใบ 
ใบห่อลงเพ่ือลดกำรคำยน้ ำทำงปำกใบ พืชบำงชนิดอำจมีสีเขียวเข้มแกมน้ ำเงิน (Bluish Green) 
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มำกกว่ำพืชที่ขึ้นในดินปกติปลูกในสภำพคล้ำยคลึงกัน สีของใบพืชเปลี่ยนไปเขมกว่ำเนื่องจำกใบมี
คลอโรฟิลล์มำก และมีสำรเคลือบใบ (Cuticle) หนำเพ่ือลดกำรสูญเสียน้ ำ ในบำงครั้งอำจพบอำกำร
ปลำยใบไหม (Tip Burn) เกิดจุดประ (Mottles) บนใบ ใบม้วนและใบเหลืองเนื่องจำกขำดคลอโรฟิลล์ใบ
เปลี่ยนเป็นสีน้ ำตำล ปลำยใบและขอบใบแหงกรอบ กำรทนเค็มในช่วงระยะกำรเจริญเติบโตของพืชก็
แตกต่ำงกัน ผันแปรไปตำมระยะกำรเจริญเติบโตตั้งแต่งอกจนกระท่ังสุกแก และอำจผันแปรตำมระยะ
ของกำรพัฒนำด้วย พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ไดรับควำมเสียหำยตั้งแต่ระยะงอกหรือในกำรเจริญเติบโต
ช่วงแรก ท ำให้มีพ้ืนที่ที่พืชขึ้นไมไดเป็นหย่อมๆ ในแปลงปลูก เมื่อพ้นระยะกล้ำไปแล้วพืชจะทนเค็มได้
ดีขึ้น 
 2.5.2 ควำมเค็มกับกำรเจริญเติบโตของพืช 

ควำมเค็มท ำให้กำรเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภำพของพืชลดลง เนื่องจำก 
ควำมเครียดออสโมติก (Osmotic Stress) ควำมเป็นพิษของธำตุบำงชนิด (Ion Toxicity) และควำมไม่
สมดุลของธำตุอำหำร (Bernstein:1964) 

2.5.2.1 ควำมเครียดออสโมติก (Osmotic Stress) พืชที่ขึ้นบนพ้ืนที่ดินเค็มจะต้องใช้
พลังงำนมำกกกว่ำปกติเพ่ือดูดน้ ำและธำตุอำหำรมำใช้ในกำรเจริญเติบโต เกลือในดินท ำให้น้ ำในดินมี
แรงดันออสโมติก (Osmotic Pressure) เพ่ิมขึ้นและควำมต่ำงศักย์ของน้ ำ (Water Potential) ลดลง
เซลล์พืชมีอำกำรขำดน้ ำและอำจถึงตำยได้เพรำะน้ ำจะไหลจำกบริเวณที่มีควำมศักย์สูง (เกลือเจือจำง) 
ไปสูบริเวณที่มีควำมต่ำงศักย์ที่ต่ ำกว่ำ (เกลือเข้มข้น) หำกดินมีเกลือในสำรละลำยดินเข้มข้นกว่ำในพืช 
ควำมเป็นประโยชนของน้ ำในดินจะลดลง ท ำให้พืชไม่สำมำรถดูดน้ ำจำกดินได้ มีผลกระทบต่อกำรงอก
และกำรเจริญเติบโตของพืช พืชแสดงอำกำรเฉำ หรือขอบใบไหม้ ซึ่งเป็นผลจำกอิทธิพลของเกลือทุก
ชนิดมำกกว่ำผลของชนิด ของเกลือตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพำะ (กำรทนเค็มของพืช สืบค้นจำก 
http://www.fao.org, 2560) 

2.5.2.2 ควำมเป็นพิษของธำตุบำงชนิด (Ion Toxicity) ควำมเป็นพิษเนื่องจำกไอออน
บำงชนิดที่พืชดูดเข้ำไปสะสมมำกเกินควำมต้องกำร พืชจะแสดงอำกำรขอบใบไหมและลุกลำมเข้ำเส้น
กลำงใบในที่สุด (FAO, 1976) ไอออน ที่มีอิทธิพลต่อกำรเจริญเติบโตของพืชได้แก่ Na+,Mg+2,Cl- , 
CO3-2 และSO4-2 (USSL, 1954) โซเดียมคลอไรด์ ที่เพ่ิมขึ้นท ำให้พืชตรึงคำร์บอนไดออกไซด์ลดลง 
(Wyn Jones,1981) และส ง เ ค ร ำ ะห์ โ ป รตี น ไ ด้ ล ดล ง  ( ก ำ รทน เ ค็ ม ขอ ง พื ช  สื บ ค้ น จ ำ ก 
http://www.bio.vu.nl/, 2560) 

2.5.2.3 ควำมไม่สมดุลของธำตุอำหำร กำรที่ดินมรีะดับค่ำ pH สูง ท ำให้ควำมเป็นประโย
ชนของธำตุอำหำรบำงตัวลดลง เกิดผลเสียต่อกำรเจริญเติบโตของพืช เช่น ที่ระดับ pH ระหว่ำง 6-7 
ฟอสเฟตอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์แกพืช แต่ที่ระดับ pH มำกกว่ำ 7ธำตุอำหำรพวกเหล็ก แมงกำนีส 
สังกะสี ทองแดง และโคบอลท์ อยู่ในรูปที่เป็นประโยชนแกพืชได้น้อย กำรเป็นพิษและกำรขำดธำตุ
อำหำรพืช (Specific ion Effect) จะเกิดข้ึนเมื่อในสำรละลำยดินมีควำมเข้มข้นของประจุธำตุบำงชนิด

http://www.fao.org/
http://www.bio.vu.nl/
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มำกกว่ำระดับปกติ ไปขัดขวำงหรือยับยั้งกำรดูดธำตุอำหำร และขบวนกำรทำงสรีรวิทยำบำงอย่ำง 
ของพืชได้ยกตัวอย่ำง เช่น โบรอน (B) เป็นธำตุที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช แต่พืชต้องกำร
ปริมำณน้อยมำก ถ้ำในสำรละลำยดินมีโบรอนมำกกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ก็ท ำให้พืชเสียหำยได้ 

2.5.3 กำรจ ำแนกพืชทนเค็มทำงภูมิทัศน์ 
2.5.3.1 ไม้พุ่มใหญ่ กระถินไทย กระถินเทศ แก้ว แคแสด จิกสวน จิกทะเล ชงโคดอก

เหลือง ตำล ตันหยง ตีนเป็ด ตีนเป็ดทะเล ทองกวำว ไทรย้อย นนทรี ปำล์มต่ำงๆ โพทะเล มะขำม 
มะขำมเทศ มะพร้ำว มะฮอกกำนี ยูคำลิปตัส รำชพฤกษ์ ลั่นทม หว้ำ สำรภีทะเล กระทิง สนทะเล 
สุพรรณิกำร์ แสงจันทร์ หำงนกยูงฝรั่ง แสม โกงกำง  

2.5.3.2 ไม้พุ่มต่ ำ เข็มสีต่ำงๆ เข็มป่ำ เล็บครุฑ ชบำเตยหอม ทับทิม หนำมแดง มะนำว
โห่ บำนเช้ำ แพงพวยฝรั่ง โมก ยี่ เข่ง ยี่โถ รักทะเล สำรพัดพิษ สับปะรดเทศ หำงนกยูงไทย             
หำงกระรอกแดง อ้อแดง 

2.5.3.3 ไม้เลื้อย บำนบุรี ใบละบำท ผักบุ้งฝรั่ง มอร์นิ่งกลอรี่ พวงเงิน พวงแก้วแดง 
พวงชมพู เฟ่ืองฟ้ำ ช่ออินทนิล สร้อยอินทนิล รำงจืด และเล็บมือนำง (พรรณไม้ทนเค็ม สืบค้นจำก 
http://www.decorreport.com, 2560) 

2.5.3.4 ไม้คลุมดิน หญ้ำพำสพำลัม หญ้ำจอเจีย หญ้ำซีบรูค 
 

2.6  ความหมายและประเภทของป้ายสื่อความหมาย 
 2.6.1 ควำมหมำยของป้ำยสื่อควำมหมำย ป้ำยสื่อควำมหมำยใช้เพ่ือบอก แสดงหรืออธิบำย
ข้อมูลและเรื่องรำวที่น่ำรู้น่ำสนใจในพ้ืนที่ ทั้งสภำพพ้ืนที่ธรรมชำติ ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม ให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้ำใจในเรื่อรำว ทั้งยังสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรนักท่องเที่ยว โดย
ใช้อธิบำยเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและเกิดควำมรู้สึกและตระหนักถึงคุณค่ำ และให้ควำมร่วมมือในกำรใช้
ทรัพยำกร นันทนำกำรอย่ำงถูกวิธี (รัตนำ ลักขณำวรกุล และคณะ, 2555:18) 
 2.6.2 ประเภทป้ำยสื่อควำมหมำย กำรจะใช้ป้ำยสื่อควำมหมำย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุดนั้น ควรไปติดตั้งในบริเวณท่ีนักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้สะดวก อีกท้ังกำรสื่อ
ควำมหมำย ในป้ำยจะต้องสัมพันธ์กับธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยว
สำมำรถสัมผัสได้ ป้ำยสื่อควำมหมำยในพ้ืนที่อำจแบ่งตำมลักษณะกำรใช้ประโยชน์ได้ 4 ประเภท ดังนี้ 
(รัตนำ ลักขณำวรกุล และคณะ, 2555:18) 

2.6.2.1 ป้ำยนิทรรศกำรกลำงแจ้ง เป็นกลุ่มป้ำยสื่อควำมหมำยจ ำนวน 2-3 ป้ำย หรือ
มำกกว่ำ เพ่ืออธิบำยเหตุกำรณ์และเรื่องรำวที่น่ำสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องกำรเรียนรู้หรือต้องกำร
รับทรำบข้อมูล โดยทั่วไปจะติดตั้งบริเวณลำนจอดรถ บริเวณที่พักแรม บริเวณจุดชมทิวทัศน์ หรือ
บริเวณ ที่มีนักท่องเที่ยวรวมกลุ่มกัน 
 

http://www.decorreport.com/
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ภาพที่ 2.7 ป้ำยนิทรรศกำรกลำงแจ้ง 
ที่มา : http://www.talamok.com 

 
2.6.2.2 ป้ำยบริเวณชมทัศนียภำพ เป็นป้ำยสื่อควำมหมำยเพ่ืออธิบำยทัศนียภำพ และ

องค์ประกอบที่น่ำสนใจที่ปรำกฎอยู่เบื้องหน้ำ ทั้งทำงภูมิศำสตร์และธรรมชำติวิทยำ โดยทั่วไปจะติดตั้ง
ที่จุดชมทิวทัศน์ รวมถึงบริเวณริมถนนและทำงเดิน ป้ำยบริเวณชมทัศนียภำพนี้อำจจัดเป็นส่วนหนึ่ ง
ของป้ำยนิทรรศกำรกลำงแจ้งก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 ป้ำยชมทัศนียภำพ 
ที่มา : http://www.talamok.com 

 

https://www.talamok.com/
http://www.talamok.com/
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2.6.2.3 ป้ำยบริเวณทรัพยำกรและจุดน่ำสนใจ เป็นป้ำยสื่อควำมหมำยที่อธิบำยสิ่งที่
ปรำกฎ หรือเรื่องรำวที่น่ำสนใจเฉพำะเฉพำะเรื่อง เช่น ชีววิทยำของต้นไทร นิเวศวิทยำของสังคมของ
สังคม พ้ืนที่ริมน้ ำ หรือธรณีวิยำของลำนหินปุ่ม อำจจัดเป็นส่วนหนึ่งของป้ำยนิทรรศกำรกลำงแจ้งได้
เช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 ป้ำยบริเวณทรัพยำกรจุดน่ำสนใจ 
ที่มา : http://www.hongpama.com 
 

2.6.2.3 ป้ำยเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติเป็นชุดป้ำยในเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ 
ประกอบด้วย ป้ำยต้นทำงที่ให้ข้อแนะน ำ ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นทำง และป้ ำยสื่อ
ควำมหมำยตำมจุดที่น่ำสนใจระหว่ำงเส้นทำง ทั้งนี้เส้นทำงสื่อควำมหมำยธรรมชำติอำจมีป้ำยบอก
ทิศทำงป้ำยข้อบังคับและเตือน เป็นองค์ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.10 ป้ำยเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติ 
ที่มา : http://www.annvee14wordpress.com 

http://www.hongpama.com/
https://annvee14.wordpress.com/
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2.6.3 กำรเลือกวัสดุ กำรเลือกวัสดุในกำรท ำป้ำย ควรเป็นวัสดุที่มีในพื้นที่นั้น เช่น ป้ำยไม้ เป็น
ป้ำย ที่สำมำรถสนับสนุนรูปแบบที่กลมกลืนและเป็นกลำงในธรรมชำติ กำรเลือกวัสดุจะต้องค ำนึงถึง  
เงื่อนไขทำงสภำพภูมิอำกำศ แสงแดด ไอเค็ม เชื่อรำ และโดยเฉพำะจำกกำรท ำลำยของมนุษย์ (รัตนำ 
ลักขณำวรกุล และคณะ, 2555:20) 
  2.6.3.1 ข้อแนะน ำในเรื่องของป้ำย  

1) ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้วัสดุรำคำถูกในกำรท ำป้ำยขนำดใหญ่ อำทิเช่น แผ่น
ไมว้ัดขนำด 4x8 ตำรำงฟุต เนื่องจำกท ำให้ดูคล้ำยแผ่นกระดำษในห้องเรียนตำมโรงเรียนต่ำงๆ 

2) ใช้วัสดุที่ท ำป้ำยให้เหมำะสมกลมกลืนกับสภำพพ้ืนที่นั้นๆ หลีกเลี่ยงกำร     
ใช้วัสดุที่แวววำว หรือสะท้อนแสงแสบตำ เลือกใช้วัสดุที่ทนทำนน้ ำฝน น้ ำทะเล หรือ ทนควำมสกปรก
จำกเศษซำกมูลสัตว์หรือซำกแมลงต่ำงๆ 

3) เลือกวัสดุท ำแผ่นป้ำยโดยค ำนึงถึง 
(1) กำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงในระยะยำวและควำมทนทำน ต่อ

กำรถูกท ำลำย  
(2) ขีดจ ำกัดเรื่องค่ำใช้จ่ำยหรือผลก ำไรคุม้ค่ำใช้จ่ำย  
(3) ควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดสีและลักษณะของภำพหลำยเส้น 

 
2.7  ความหมายและการออกแบบสัญลักษณ์  

2.7.1 ควำมหมำยของกำรออกแบบสัญลักษณ์  
สื่อที่ เป็นภำพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมำยภำพ เป็นสื่อที่มีบทบำทอย่ำงมำกใน 

ชีวิตประจ ำวัน ถ้ำเรำมองไปรอบๆตัวจะเห็นสื่อที่เป็นเครื่องหมำยภำพปรำกฏอยู่ท่ัวไป  
2.7.2 รูปแบบลักษณะของสัญลักษณ์  

โดยทั่วไปภำพสัญลักษณ์ประเภท Pictogram ประกอบด้วย  
2.7.2.1 กรอบภำพ (Symbol Field) ได้แก่พ้ืนที่ที่ล้อมรอบรูปภำพสัญลักษณ์ซึ่งเป็น

พ้ืนที่ที่อยู่ในอำณำเขตจ ำกดั อำจมีรูปร่ำงหลำยลักษณะได้ คือ วงกลม สำมเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม 
หรือแปดเหลี่ยม เป็นต้น  

2.7.2.2 รูปภำพ (Figure) ได้แก่ภำพสัญลักษณ์ที่แสดงแทนภำพคน สัตว์สิ่งของต่ำงๆ 
โดยทั่วไปที่พบเห็นมี 6 ลักษณะคือ 

1) Outline รูปร่ำงที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้เส้นแสดงโครงภำพ 
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ภาพที่ 2.11 ตัวอย่ำง Outline  
ที่มา : http://www.dnp.go.th 
 

2) Dot Form รูปร่ำงที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้จุดประกอบกนัเป็นจ ำนวนมำก 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.12 ตัวอย่ำง Dot Form  
ที่มา : http://www.dnp.go.th 

 
3) Solid Form รูปร่ำงทึบ  

(1) Positive Form ภำพสัญลักษณ์ คือ ส่วนที่เป็นรูปร่ำง 
(2) Negative Form ภำพสัญลักษณ ์คือ ส่วนว่ำงบนพืน้ภำพ 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.13 ตัวอย่ำงPositive Form  
ที่มา : http://www.dnp.go.th 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.14 ตัวอย่ำง Negative Form  
ที่มา : http://www.dnp.go.th 

https://www.dnp.go.th/
https://www.dnp.go.th/
https://www.dnp.go.th/
https://www.dnp.go.th/
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2.7.2.3 รูปร่ำงต่ำงๆเหล่ำนี้อำจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตำมลักษณะของรูปร่ำง ดังนี้ 
1) รูปทรงธรรมชำติ (Natural Form) เป็นกำรเลียนแบบรูปทรงจริงในธรรมชำติ

โดยอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงให้ได้รูปแบบที่น่ำสนใจในลักษณะลดตัดทอน (Distortion) คือลดสิ่งที่เกินควำม
จ ำเป็นลงให้เหลือแต่ลักษณะ หรือโครงสร้ำงที่เห็นว่ำส ำคัญของรูปทรงไว้ หรือต่อเติมเสริมแต่ง
ลวดลำยลงบนรูปทรงธรรมชำติ ให้ไดร้ปูแบบที่แสดงลวดลำยมำกกว่ำโครงสร้ำงของรูปทรงนั้นๆ 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.15 ตัวอย่ำง Natural Form  
ที่มา : http://www.dnp.go.th  
 

2) รูปทรงเรขำคณิต (Geometric Form) รูปทรงที่ประกอบขึ้นด้วยรูปร่ำง 
เรขำคณิต เช่น เส้นตรง เส้นทแยงมุม วงกลม สำมเหลี่ยม รูปทรงกรวย ทรงกระบอกเป็นต้น ทั้งนี้จะเป็น
รูปทรงที่พัฒนำมำจำกรูปทรงธรรมชำติ เช่น ภำพคน ใช้วงกลมแทนศีรษะใช้เส้นตรงแสดง แขนและขำ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.16 ตัวอย่ำง Geometric Form  
ที่มา : http://www.dnp.go.th 

 
2.7.3 ประเภทของสัญลักษณ ์20 ประเภทและภำพสัญลักษณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในอุทยำนแห่งชำติ ได้แก ่ 

2.7.3.1 ภำพสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวแบ่งตำมประเภทของแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ 
1) ประเภทธรรมชำติประกอบด้วยภำพสัญลักษณ์แสดงลักษณะพ้ืนที่ที่

ต้องกำรจะสื่อควำมหมำยเช่น น้ ำตก ถ้ ำ 
2) ประเภทประวัติศำสตร์-ศำสนำสถำน ประกอบด้วยภำพสัญลักษณ์ที่ต้องกำร

สื่อว่ำมีในพืน้ที่ เช่น เจดีย์ ศำล 
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3) ประเภทกิจกรรมและแหล่งชุมชน ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ต้องกำรสื่อว่ำ
กิจกรรมหรือแหล่งชุมชนอะไรบ้ำงในพ้ืนที่ เช่น สนำมกีฬำ หมู่บ้ำนชำยแดน เป็นต้น  

2.7.3.2 ภำพสัญลักษณ์ส่วนบริกำร ประกอบด้วยภำพสัญลักษณ์ของกิจกรรมที่
ให้บริกำรภำยในส่วนอุทยำนแห่งชำติ เช่น ประชำสัมพันธ์หรือศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว โทรศัพท์ 
ร้ำนอำหำร สุขำลำนจอดรถ เป็นต้น ภำพสัญลักษณ์ส ำหรับแหล่งท่องเที่ยวจัดเป็น (Public 
Pictogram) ซึ่งใช้เป็นสำธำรณะส ำหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัยและเชื้อชำติดังนั้นจึงต้อง 
ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

1) ต้องสื่อควำมหมำยได้ชัดเจน คือ มีรูปแบบที่เรียบง่ำยดูแล้วเขำ้ใจง่ำย ไม่ให้
ควำมหมำยคลุมเครือหรือเป็น 2 นัย เพื่อป้องกนักำรเขำ้ใจผิด  

2) ต้องเป็นภำพที่จ ำลองลักษณะเด่นของสถำนที่ หรือกิจกรรมที่ข้ึนหน้ำขึ้นตำ
ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ที่คนส่วนใหญ่ดูแล้วสำมำรถจดจ ำได้อย่ำงรวดเร็วและนำน  

3) รูปแบบที่ใช้ต้องชัดเจน สำมำรถมองเห็นได้ชัดในระยะใกล้และไกล  
4) มีควำมสวยงำม สะดุดตำ และเป็นระเบียบ  
5) มีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกันในภำพสัญลักษณ์แต่ละภำพ ให้มีควำมเป็น   

อันหนึ่งอนัเดียวกนัในภำพสัญลักษณ์ท้ังหมด  
6) มีควำมสัมพันธ์กันดีระหว่ำงภำพสัญลักษณ์และกำรจัดองค์ประกอบอ่ืนๆ 

ภำยในแผ่นป้ำย  
7) สำมำรถท ำกำรผลิตได้สะดวกและรวดเร็วโดยวิธีกำรผลิตที่ไม่ยุ่ งยำก 

ซับซ้อน ช่วยให้ประหยัดเวลำและต้นทุน 
 
สัญลักษณ์ประเภทสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.17 สัญลักษณ์ประเภทสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
ที่มา : http://www.dnp.go.th 

https://www.dnp.go.th/
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2.7.4 กำรใช้สัญลักษณ์ 
ใช้ประกอบกับข้อควำมเพ่ือแสดงในแผ่นป้ำยและสื่อประเภทต่ำงๆ โดยจัดแบ่งภำพ

สัญลักษณ์ออกเปน็ 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
2.7.4.1 ภำพสัญลักษณ์สถำนที่ท่องเที่ยว ใช้ประกอบกับข้อควำมแสดงสถำนที่

ท่องเที่ยว ภำยในอุทยำนแห่งชำติ ไดแ้ก่ ป้ำยชี้ทำงและป้ำยชื่อแหล่งท่องเที่ยว 
2.7.4.2 ภำพสัญลักษณ์ส่วนบริกำร ใช้ประกอบกับข้อควำมแสดงกิจกรรมด้ำนบริกำร

ต่ำงๆ  
2.7.5 ประโยชน์ของสัญลักษณ์ 

2.7.5.1 สำมำรถใช้สื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรในช่วงเวลำที่สั้น ทั้งนี้เนื่องจำกมีควำมชัดเจน
มำกกว่ำใช้ข้อควำม 

2.7.5.2 ใช้พื้นที่น้อยกว่ำกำรใช้ข้อควำมหรือวลี ขนำดของสัญลักษณ์สำมำรถย่อ/ขยำย 
ได้ตำมขนำดที่ต้องกำร 

2.7.5.3 สัญลักษณ์มีกำรน ำไปใช้อย่ำงสำกล ทั้งนี้เนื่องจำกสำมำรถที่จะสื่อควำมหมำย
ใหผู้้มำเยือนที่ไม่เข้ำใจภำษำท้องถิ่นเข้ำใจได ้

2.7.5.4 สัญลักษณ์สำมำรถถ่ำยทอดวัตถุประสงค์ได้สองทำง ทั้งทำงอนุญำตและไม่
อนุญำต เช่น ถ้ำคำดพ้ืนเป็นเส้นตรงจำกมุมซ้ำยบนไปยังมุมขวำล่ำง สัญลักษณ์นั้นก็จะหมำยถึงห้ำมท ำ
กิจกรรมนั้นๆ  

2.7.6 แนวคิดในกำรกำรออกแบบสัญลักษณ์ 
สื่อที่ เป็นภำพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมำยภำพ เป็นสื่อที่มีบทบำทอย่ำงมำกใน

ชีวิตประจ ำวัน ถ้ำเรำมองไปรอบๆ ตัวจะเห็นสื่อที่เป็นเครื่องหมำยภำพปรำกฏอยู่ทัว่ไป สัญลักษณ์เป็น
ส่วนส ำคัญของขบวนกำรสื่อสำร นักออกแบบจะต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงยิ่งในกำรวิเครำะห์
เนื้อหำ ของสำรที่จะต้องกำรสื่อควำมหมำย และสังเครำะห์ให้เป็นรูปลักษณ์ที่ใช้เป็นสิ่งแทนอัน
สำมำรถจะบอก ได้ถึงควำมหมำย ทั้งยังต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรเขียนภำพ หรือผลิตภำพ 
สัญลักษณ์ให้ประณีตคมชัด เพ่ือสื่อควำมหมำยได้ถูกต้องชัดเจนในกำรออกแบบสัญลักษณ์ควรจะยึด
หลักกว้ำงๆ เพ่ือเป็นแนวคิด ดังนี้  

2.7.6.1 แนวคิดเก่ียวกับควำมงำม 
2.7.6.2 แนวคิดเก่ียวกับควำมหมำย 
2.7.6.3 แนวคิดในกำรสร้ำงควำมเด่นและน่ำสนใจ 
2.7.6.4 ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบและกำรใช้งำน (พงษศ์ักดิ์ ไชยทิพย์, 2558:4-6)  
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2.8  ทางสัญจร 
 เดชำ บุญค้ ำ (2554:101) ในงำนวำงผังบริเวณ ระบบกำรสัญจรมีควำมส ำคัญมำกในกำร
เชื่อมต่อ ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ในกิจกรรมและกำรใช้ประโยชน์ในบริเวณ โดยเฉพำะ
ระบบกำรสัญจรยำนยนต์ เองถือเป็นระบบเบื้องต้นที่ส ำคัญมำกอย่ำงหนึ่งในกำรสร้ำงโครงร่ำงของผัง
กำรใช้ที่ดิน ระบบดังกล่ำวนี้เป็นตัวสร้ำงล ำดับขั้นของกำรไหลหรือกำรเปลี่ยนขนำดจำกถนนส ำคัญ 
หรือถนนหลักมำสู่ถนนย่อยภำยในบริเวณโครงกำรและเป็นตัวเชื่อมระบบกำรสัญจรนอกบริเวณ เพ่ือ
น ำคนและสินค้ำต่ำงๆ มำสู่บริเวณ รูปลักษณะของกำรสัญจรในตัวบริเวณต้องสำมำรถ  แก้ปัญหำใน
เรื่องกำรมองในขณะมุ่งเข้ำสู่อำคำร หรือจุดต่ำงๆ เรื่องกำรจอดรถรับส่งคน เรื่องที่จอด และเรื่อง
บริกำรโดยเด่นชัดและมีล ำดับขั้นตอน และจะต้องมีควำมสัมพันธ์เป็นอย่ำงดีกับอำคำร หรือบริเวณ
กิจกรรมกำรพักผ่อนหย่อนใจที่มีอยู่ในบริเวณนั้นด้วย 
 2.8.1 รูปลักษณะต่ำงๆ ของกำรสัญจรยำนยนต์  

ระบบกำรสัญจรต่ำงๆ มิใช่กระบวนกำรที่เพียงว่ำท ำๆ ขึ้นมำเท่ำนั้น กำรสัญจรต่ำงๆ 
สำมำรถแบ่งแยกออกได้หลำยประเภท ได้แก่ระบบตำรำง ระบบรัศมีหรือระบบโค้งยำว รวมทั้งระบบ 
ที่เกิดจำกกำรผสมผสำนระบบต่ำงๆ เหล่ำนี้เขำ้ด้วยกันตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที ่

2.8.1.1 ระบบตำตำรำง เป็นระบบที่เกิดขึ้นจำกกำรวำงแนวถนนที่ ค่อนข้ำงตรงและ      
มีระยะห่ำงเท่ำๆ กันตัดตั้งฉำกซึ่งกันและกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักใช้ในพ้ืนที่ที่ แบนรำบ หรือที่มีควำม
ลำดสูงต่ ำ หรือชันมำกและในบำงครั้งก็ก่อให้เกิดควำมซ้ ำซำกในกำรมองอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.18 ถนนระบบตำรำง 
 

2.8.1.2 ระบบรัศมี คือระบบน ำกำรไหลของกำรจรำจรไปสู่จุดกลำงซึ่งเป็นจุดที่มี
กิจกรรม ประเภทต่ำงๆ รวมตัวอยู่หนำแน่น ส่วนใหญ่จะเป็นเมืองเก่ำๆ ถนนระบบรัศมีจะเกิดปัญหำ
ยุ่งยำกในกำรจัดบริเวณจุดกลำงให้เป็นระเบียบได้ยำก นอกจำกนี้จุดกลำงดังกล่ำวนี้ยังตำยตัวยำกต่อ
กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงยิง่ ดังนั้น ระบบรัศมีจึงมีควำมยืดหยุ่นน้อยกว่ำระบบตำตำรำง 
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ภาพที่ 2.19 ถนนระบบรัศมี 
2.8.1.3 ระบบทำงยำว ระบบกำรจรำจรทำงยำว คือกำรเชื่อมกำรไหลของ ยำนพำหนะ

ระหว่ำงจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอย่ำงตรงไปตรงมำ ซึ่งจะเห็นตัวอย่ำงได้ชัดเจนจำกทำง รถไฟหรือคลองที่
ยำวแต่ถ้ำกำรเคลื่อนของยวดยำนภำยในตัวถนนมีปริมำณมำกเกินขนำดก็จะเกิด กำรติดขัดกำรแก้ไข
ปัญหำนี้สำมำรถกระท ำได้ด้วยกำรใส่วงรอบลงไปข้ำงใดข้ำงหนึ่งของเส้นทำง ซ่ึงจะเป็นกำรช่วยกำร
ไหลของยวดยำนไดด้ีขึน้ได ้

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.20 ถนนระบบทำงยำว 
 

2.8.1.4 ระบบโค้งยำว ระบบโค้งยำวได้เปรียบกว่ำระดับอ่ืนในด้ำนควำมสูงต่ ำของ
ประเทศ เนื่องจำกสำมำรถวำงให้เข้ำกับรูปทรงของแผ่นดินได้มำกที่สุด ระบบกำรสัญจรแบบนี้ มี
ควำมสัมพันธ์ กับกำรจรำจรในระดับท้องถิ่นมำกกว่ำระดับอ่ืน และสำมำรถปรับแนวถนนให้เข้ำกับ
ควำมสูงต่ ำของพ้ืนที่ได้อย่ำงดี ระบบโค้งยำวนี้โดยทั่วไปแล้วจะมีถนนตัดผ่ำนน้อยเมื่อเทียบกับระบบ
ตำตำรำง ส่วนมำกจะใช้ถนนปลำยตันแบบก้นถุงหรือคุลเดอะแซค ซ่ึงจะมีควำมยำวไม่เกิน 150 เมตร 
ซึ่งวิธีนี้จะช่วยหรือมีแนวโน้มที่จะท ำให้ยวดยำนวิ่งช้ำลง ถนนระบบโค้ งยำวนี้มีข้อ ได้เปรียบที่ส ำคัญ 
อีกประกำรหนึ่งคือท ำให้ถนนมีควำมน่ำสนใจมำกกว่ำ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปรของทิวทัศน์และกำร
เปลี่ยนแปรของควำมยำวของถนน ตลอดจนควำมสำมำรถปรับตัวเข้ำกันได้เป็นอย่ำงดีกับประเทศ 
ย่ำนพกัอำศยัที่มีกำรออกแบบและวำงแผนเป็นอย่ำงดี จะเข้ำกนัไดก้ับถนนระบบนี้มำกกว่ำอย่ำงอ่ืน 
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ภาพที่ 2.21 ถนนระบบโค้งยำว 
 
  2.8.1.5 ที่จอดรถ บริเวณท่ีจอดรถนับเป็นส่วนกำรใช้ที่ดินที่ส ำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่ง ตัว
ลำนจอดรถอำจ ท ำให้บริเวณโดยรวมเสียทัศนียภำพได้ ถ้ำกำรจัดวำงต ำแหน่งไม่สัมพันธ์กับควำมสูง
ต่ ำของกำรจัดวำงพ้ืนที่และขนำดควำมกลมกลืนกับส่วนอืน่ๆ ของบริเวณ ในกำรจัดบริเวณท่ีจอดรถนัก
วำงผัง บริเวณจะต้องค ำนึงถึงขนำดของยำนพำหนะให้มำกๆ และจะต้องจัดขนำดพ้ืนที่ให้เพียงพอ ซึ่ง
จะต้องดูขนำดควำมยำวควำมกว้ำงทั้งหมดของรถ ส่วนยื่นจำกล้อท้ังด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.22 ควำมยำวของรถแต่ละประเภท 
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ภาพที่ 2.23 รูปแบบกำรจัดที่จอดรถแบบต่ำงๆ 
 
 สรุป กำรสัญจรเป็นกำรเชื่อมต่อระหว่ำงกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในพ้ืนที่โครงกำรซึ่งท ำให้เกิด
ประโยชน์ภำยในพ้ืนที่ โดยรูปแบบกำรสัญจรก็จะมีหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งในพ้ืนที่โครงกำรเรำเลือกใช้
กำรจอดแบบ 30 องศำ และ 90 องศำ เพ่ือให้เหมำะสมกับผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรภำยในโครงกำร 
 

2.9  ระดับของรีสอร์ท 
ยุทธชัย คณำสิริวัฒน์ (2548:5) กล่ำวว่ำ นักวิชำกำรด้ำนกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยวได้

จ ำแนกประเภทของรีสอร์ทออกเป็นหลำยรูปแบบ ดังนี้ 
2.9.1 จ ำแนกตำมควำมใกล้ชิดกับตลำดปฐมภูมิ  

ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยพิจำรณำจำกระยะทำง และระยะเวลำในกำรเดินทำง
เข้ำถึง ควำมถี่ในกำรเดินทำงไปเยือน และระยะเวลำในกำรพ ำนัก ซึ่งสำมำรถแบ่งได้ดังนี้  

2.9.1.1 รีสอร์ทที่เป็นจุดหมำยปลำยทำง (Destination Resorts) รสีอร์ทประเภทนี้มัก
ตั้งอยู่ไกล ผู้ไปเยือนมักไม่นิยมเดินทำงโดยรถยนต์ เดินทำงไปเยือนได้ไม่บ่อยครั้งนัก เฉลี่ยเพียงปีละ 1-2 
ครั้ง แต่จะใช้เวลำในกำรพ ำนักรำว 1 สัปดำห์ 

2.9.1.2 รีสอร์ทที่ใช้จุดหมำยปลำยทำง (Non destination Resorts) รีสอร์ทประเภท
นี้ มีระยะทำงไม่ไกลนัก นักท่องเที่ยวนิยมเลือกเดินทำงโดยรถยนต์ มีควำมถี่ในกำรเดินทำงไปเยือน
บ่อยครั้งกว่ำ แต่ระยะเวลำในกำรพ ำนักค่อนข้ำงสั้น เฉลี่ย 1-3 วัน 

2.9.2 มำตรฐำนที่พักเพ่ือกำรท่องเที่ยวประเภทสถำนพักตำกอำกำศ (รีสอร์ท) ระดับ 1-4 ดำว 
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2.9.2.1 ขอบข่ำย มำตรฐำนกำรท่องเที่ยวไทยใช้ส ำหรับสถำนที่พักที่ได้รับใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยครอบคลุมประเภท ต่ำงๆ ทั้ง 4 ประเภท คือ 

1)  โรงแรมประเภท 1 หมำยควำมว่ำ โรงแรมที่ให้บริกำรเฉพำะห้องพัก  
2)  โรงแรมประเภท 2 หมำยควำมว่ำ โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพักและ

ห้องอำหำร หรือสถำนที่ ส ำหรับบริกำรอำหำรหรือสถำนที่ส ำหรับประกอบอำหำร  
3)  โรงแรมประเภท 3 หมำยควำมว่ำ โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพัก ห้องอำหำร

หรือสถำนที่ส ำหรับบริกำรอำหำรหรือสถำนที่ส ำหรับประกอบอำหำร และสถำนบริกำรตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยสถำนบริกำรหรือห้องประชุมสัมมนำ  

4)  โรงแรมประเภท 4 หมำยควำมว่ำ โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพัก ห้องอำหำร 
หรือสถำนที่ส ำหรับบริกำรอำหำร หรือสถำนที่ส ำหรับประกอบอำหำร สถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยสถำนบริกำร และห้องประชุมสัมมนำ มำตรฐำนที่พักเพ่ือกำรท่องเที่ยว รีสอร์ท  

2.9.3 มำตรฐำนกำรท่องเที่ยวไทย ที่พักเพ่ือกำรท่องเที่ยวประเภทสถำนที่พักตำกอำกำศ
ครอบคลุมเฉพำะสถำนประกอบกำรที่เป็นไปตำมข้อก ำหนด กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ หรือ
กฎหมำย ที่ควบคุมเก่ียวกับกิจกำรโรงแรม 

2.9.3.1 องค์ประกอบของหลักเกณฑ์ ประเภทสถำนพักตำกอำกำศมีดังนี้  
หมวดที่ 1 สถำนที่ตั้ง สภำพแวดล้อม สิ่งก่อสร้ำงทั่วไปและที่จอดรถ  
หมวดที่ 2 โถงต้อนรับ ห้องน้ ำสำธำรณะ และทำงสัญจรภำยในอำคำร  
หมวดที่ 3 ห้องพักแบบ Standard (รวมทำงเดินระเบียง และห้องน้ ำ)   
หมวดที่ 5 ห้องอำหำร คอฟฟ่ีช็อป บำร์ และครัว  
หมวดที่ 8 บุคลำกรและกำรบริกำร   
หมวดที่ 9 ระบบควำมปลอดภัย ในพ้ืนที่ทั่วไป   
หมวดที่ 10 ทรัพยำกรและชุมชนแวดล้อม   
หมวดที่ 11 ส่วนของพนักงำน   

 สรุป ระดับของชำนเล รีสอร์ทอยู่ในระดับ 3 ดำว แต่จะมีกำรออกแบบและปรับปรุงพ้ืนที่
รีสอร์ท เพ่ือให้มรีะดับมำตรำฐำนสูงขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เข้ำพักอำศัย 
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2.10  กรณีศึกษา 
กรณีศึกษำเป็นกำรศึกษำโครงกำรที่มีลักษณะของกำรออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพำะพ้ืนที่

และท ำกำรศึกษำแนวคดในกำรออกแบบปรับปรุง รูปแบบและองค์ประกอบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น ำมำเป็นแนวควำมคิดในกำรออกแบบปรับปรุงโครงกำรที่น ำมำเป็นตัวอย่ำงในกำรศึกษำ 
 กำรศึกษำนี้มุ่งเน้นแนวคิดกำรออกแบบภูมิทัศน์กับบริเวณกิจกรรมและกำรอนุรักษ์ชำยฝั่ง
ของรีสอร์ท เนื่องจำกเป็นส่วนที่มีควำมใกล้เคียงกับข้อมูลในกำรท ำปัญหำพิเศษซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ได้
กับโครงกำร 
 2.10.1 บ้ำนไม้ชำยเลน รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่คลองโคน จังหวัดสมุทรสงครำม ที่พัก “บ้ำนไม้ชำย
เลน” บ้ำนพักท่ำมกลำงธรรมชำติ ที่คุณจะได้สนุกกับกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ป่ำชำยเลน ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ปลูกป่ำชำยเลน ล่องเรือชมวิถีชีวิตของ ชำวประมงชำยฝั่งต ำบลคลองโคน ชมกำรเลี้ยงหอยแครง 
หอยแมลงภู่ กิจกรรม ถีบกระดำนเลน พำยเรือคำยัค และให้อำหำรลิงแสมที่มีตำมธรรมชำตินอกจำก
กิจกรรม เชิงอนุรักษ์ บ้ำนไม้ชำยเลน ยังมีกิจกรรม (Advanture) ส ำหรับผู้ที่ชอบควำมท้ำทำย ไม่ว่ำ
จะเป็นกิจกรรมกระโดดหอ ไต่สะพำนเชือก วิ่งทุ่นโฟม สไลด์เดอร์ กิจกรรมฐำนต่ำงๆ ที่จะสร้ำงรอยยิ้ม 
เสียงหัวเรำะ ควำมประทับใจอย่ำงไม่รู้ลืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.24 สวนทำงเข้ำ รีสอร์ท 
ที่มา : http://www.baanmaichailane.com 
 

http://www.baanmaichailane.com/
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ภาพที่ 2.25 ไฟส่องสว่ำง บ้ำนไม้ชำยเลน รีสอร์ท 
ที่มา : http://www.chillpainai.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.26 กิจกรรมปลูกป่ำอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
ที่มา : http://www.baanmaichailane.com 
 
 2.10.2 บ้ำนน้ ำเป็น รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่อัมพวำ จังหวัดสมุทรสำคร เป็นรีสอร์ทขนำดเล็ก มำ
พร้อมกับบรรยำกำศที่เงียบสงบให้ควำมเป็นส่วนตัวในกำรพักผ่อน ร่มรื่นสดชื่นด้วยเงำไม้ใหญ่ที่แต่ละ
ต้นมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี พร้อมกับเสียงน้ ำจำกล ำธำรที่ไหลผ่ำนหน้ำบ้ำนพัก สมบรูณ์แบบด้วยกำร
บริกำรที่เป็นกันเองและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้เข้ำพัก ไม่ว่ำจะเป็น ห้องนั่งเล่น/ดูทีวี
ส่วนกลำง อุปกรณ์ท ำบำร์บีคิว และบรรยำกำศที่ถูกแวดล้อมด้วยสวนสวยและเสียงล ำธำร สร้ำง
บรรยำกำศผ่อนคลำยเหมำะแก่กำรพักผ่อน 
 

http://www.chillpainai.com/
http://www.baanmaichailane.com/
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ภาพที่ 2.27 กำรจัดสวน บ้ำนน้ ำเป็น รีสอร์ท 
ที่มา : http://www.painaidii.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.28 ทำงเดิน บ้ำนน้ ำเป็น รีสอร์ท 
ที่มา : http://www.travelthaiza.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.29 ไฟส่องสว่ำงและพืชพรรณ 
ที่มา : http://www.painaidii.com 

http://www.painaidii.com/
http://travel.thaiza.com/
http://www.painaidii.com/
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2.10.3 บ้ำนบำงปะกง รีสอร์ท บ้ำนบำงปะกง บ้ำนพักสุดหรู ริมฝั่งบำงปะกง ตั้งอยู่ในต ำบล
คลองจุกเฌอ บริกำรบ้ำนพักระดับวิลล่ำ เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน ซึ่งอยู่
ท่ำมกลำงป่ำโกงกำง แวดล้อมด้วยต้นไม้และต้นล ำพู เป็นสถำนที่ที่มีควำมเป็นส่วนตัว เงียบ สงบ 
เหมำะแก่กำรพักผ่อนเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับกิจกรรมที่นอกจำกพักผ่อน ยังมีบริกำรในส่วนของอำหำร
และเรือสปีดโบ๊ท ส ำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วย 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.30 ทำงเดินบริเวณป่ำชำยเลน 
ที่มา : http://www.baanbangpakong.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.31 จุดนั่งพักผ่อนบริเวณริมน้ ำ 
ที่มา : http://www.baanbangpakong.com 
 

http://www.baanbangpakong.com/
http://www.baanbangpakong.com/
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ภาพที่ 2.32 ไฟส่องสว่ำงบริเวณทำงเดิน 
ที่มา : http://www.agoda.com 
 
ตารางท่ี 2.1 สรุปพื้นที่และกำรน ำไปใช้ 

ล ำดับที่  ภำพประกอบ    หัวข้อในกำรศึกษำ 
1   สิ่งที่สำมำรถน ำไปใช้กับพ้ืนที่ คือรูปแบบ 

  ที่คล้ำยกับธรรมชำติมำกท่ีสุด เหมือนได้ 
  สัมผัสกับธรรมชำติจริงๆ 
 
 
 

2       สิ่งที่สำมำรถน ำไปใช้กับพ้ืนที่ คือทำงเดิน 
 ควรเป็นพื้นกระเบื้องปูพ้ืนภำยนอก  

ซ่ึงมีควำมสวยงำมและดูแลรักษำง่ำและ 
ให้กลมกลืนกับธรรมชำติ 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.agoda.com/
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ตารางท่ี 2.1 สรุปพื้นที่และกำรน ำไปใช้ (ต่อ) 
ล ำดับที่  ภำพประกอบ    หัวข้อในกำรศึกษำ 
 
3  สิ่งทีส่ำมำรถน ำไปใช้กับพ้ืนที่ คือกำรปลูก 

  ป่ำ เพ่ือรักษำระบบนิเวศและได้ศึกษำพืช 
  พรรณไม้ อีกท้ังยังเป็นกำรนันทนำกำร 
 
 
 

4       สิ่งที่สำมำรถน ำไปใช้กับพ้ืนที่ คือ แสงไฟ 
   เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย ใ ห้ กั บ 

นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำพักผ่อน                          
  

 

 

 

 
5  สิ่งที่สำมำรถน ำมำใช้กับพ้ืนที่ คือเส้นทำง 

  ศึกษำธรรมชำติที่ได้รู้ถึงพันธุ์ไม้และมีอรูป  
                      แบบคล้ำยกับธรรมชำติ รวมถึงรูปทรงของ 
    เส้นทำงที่ไม่ท ำลำยธรรมชำติ 



  

บทท่ี  3  
การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นท่ีโครงการ 

 
การออกแบบพ้ืนที่โครงการนั้นจะมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจะต้องค านึงถึงข้อมูล

กายภาพของพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ และรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบ
ทราบถึงผลกระทบในด้านต่างๆเป็นต้น การศึกษาข้องมูลเกี่ยวกับโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ชานเล รีสอร์ท การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือที่จะสามารถน าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบภูมิทัศน์ น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการออกแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่ ดังนั้นจึงมี
ข้อมูลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 

3.1  ศึกษาที่ตั้งของจังหวัดสมุทรสาคร 
3.1.1 ตราประจ าจังหวัดสมุทรสาคร 

  

 

 

 
 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดสมุทรสาคร 
ที่มา : http://www.samutsakhon.go.th 
 

ตราประจ าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นรูปเรือส าเภาจีนแล่นในทะเล ด้านหลังเป็นโรงงาน        
และปล่องไฟ ซึ่งหมายถึง ความรุ่งเรืองที่มีมาอดีตถึงปัจจุบัน ตราประจ าจังหวัดสมุทรสาคร เริ่มใช้เมื่อ 
พุทธศักราช 2483 ในสมัยที่หลวงวิเศษภักดี (ชื้น วิเศษภักดี) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

3.1.2 ประวัติความเป็นมา 
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ าท่าจีน หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมุทรสาครเดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชาวจีน น าเรือ
ส าเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและได้พักอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จึงเรียกว่า 
“บ้านท่าจีน” ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ต่อมาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) 
ได้โปรดให้ยกฐานะ “บ้านท่าจีน” ขึ้นเป็น “เมืองสาครบุรี” เพ่ือเป็นหัวเมืองส าหรับ เรียกระดมพล
เวลาเกิดสงคราม และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามารุกรานบุกรุกทางทะเล 

http://www.samutsakhon.go.th/
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ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 
ทรงโปรด ให้เปลี่ยนชื่อ “เมืองสาครบุรี” เป็น “เมืองสมุทรสาคร” ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองแห่งทะเล
และแม่น้ า” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2448) ทรงปฏิรูป
การปกครองมีการจัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และได้ทรงมี
พระราชด าริที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการปกครองแบบสุข าภิบาล       
จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ “ต าบลท่าฉลอม” เป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” จังหวัดสมุทรสาคร 
เป็นสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 6 (พ.ศ. 2456) โปรดเกล้าให้ทางราชการเปลี่ยนค าว่า “เมือง” เป็น 
“จังหวัด” ทั่วทุกแห่ง ในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัด
สมุทรสาคร” มาจวบจนปัจจุบันนี้ 

ส่วนค าว่า “มหาชัย” ที่คนทั่วไปชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญ
ที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เป็นแนวตรงไปออกปากน้ าเมืองสาครบุรี
แทนคลองโคกขามท่ีคดเค้ียว แต่ยังไม่ทันเสร็จทรงสวรรคตเสียก่อน จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ
ที่ 9 (ขุนหลวงท้ายสระ) ได้โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทานนามว่าคลองมหาชัย 
ซึ่งต่อมา ณ บริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นชื่อว่า “มหาชัย” จึงเป็นที่นิยมเรียก
ขานแต่นั้นเป็นต้นมา 

3.1.3 พ้ืนที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อ 
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนล่างของประเทศไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 130 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก เป็น
จังหวัดปริมณฑล ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 30 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 545,216[3] 

3.1.3.1 อาณาเขตติดต่อ 
    

 

 

 

  

ภาพที่ 3.2 อาณาเขตติดต่อของจังหวัดสมุทรสาคร 
ที่มา : http://www.samutsakhon.go.th 
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      ทิศเหนือ  ติดกับจังหวัดนครปฐม 
      ทิศใต้   ติดกับอ่าวไทย 
      ทิศตะวันออก  ติดกับกรุงเทพมหานคร 
     ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี 

3.1.3.2 ภูมิประเทศ จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล 
สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1.00-2.00 เมตร มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตาม
แนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พ้ืนที่ตอนบนใน
เขตอ าเภอบ้านแพ้วและอ าเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ าล าคลอง
เชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะที่จะท าการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และ
บางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาครอยู่
ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
และท านาเกลือ 
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3.2  ต าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่โครงการ 

 

  
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
แสดง : ที่ตั้งของพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.3 

สัญลักษณ์ : - 

 

 

 ที่มา : - 
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3.3  การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ์ : 

 

                                        ทางสัญจร 

 

ที่มา : - 
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3.3.1 การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
เดินทางจากถนนคู่ขนานพระราม 2 เข้าถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ผ่านวัดพันท้ายนรสิงห์ 

ถึงองค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์ระยะทาง 15 กิโลเมตร จากองค์การบริหารส่วน
ต าบลพันท้ายนรสิงห์ ถึงชานเล รีสอร์ท ระยะทาง 13 กิโลเมตร 

3.3.2 การเดินทางด้วยรถประจ าทาง 
นั่งรถประจ าทางสาย 76,120 ลงที่วัดพันท้ายนรสิงห์ และติดต่อกับทางรีสอร์ท มีรถบริการรับส่ง 

 

3.4  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท เจ้าของรีสอร์ท คือคุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ 

โครงการตั้งอยู่ที่ 39 หมู่ 8 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีขนาดพ้ืนที่
โดยประมาณ 11 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ออกแบบ 5 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
แสดง : ทัศนียภาพอาณาเขตติดต่อของพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.5 

สัญลักษณ์ :  

                                      ชี้บอกต าแหน่ง 

 
ที่มา : - 
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ทิศเหนือ เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล เป็นพ้ืนที่รกร้าง 
ทิศใต้  เป็นพื้นที่ติดทะเล 
ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล พ้ืนที่เขตชุมชน 
ทิศตะวันตก เป็นพื้นที่ติดทะเล 
 

3.4.1 สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการ 
 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 3.6 พ้ืนที่บริเวณลานอเนกประสงค์ 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 3.7 พ้ืนที่รับประทานอาหารบริเวณลานอเนกประสงค์ 
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ภาพที่ 3.8 พ้ืนที่บริเวณส านักงานและร้านกาแฟ 

                               
 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 3.9 พ้ืนที่บริเวณท่ีจอดรถ 

                               
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 พ้ืนทีว่่างทางทิศเหนือ 
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ภาพที่ 3.11 ห้องน้ าบริเวณลานจอดรถ 
 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพที่ 3.12 พ้ืนที่ทางเข้าโครงการ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.13 อาคารซักล้าง 
                                                     



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14 พ้ืนที่ทางเข้าโครงการ 
 

3.5  ภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศจังหวัดสมุทรปราการเฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2555-2559) 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีความชื้น
ในอากาศสูงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม คือ 32.2 องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมเป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยฝนตกหนัก
ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม มีฝนตกรวมรายเดือนสูงสุด 238.9 มิลลิเมตร ในเดือนกันยายน     
ซึ่งเป็นเดือนในช่วงปลายฤดูฝน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่นและพายุโซนร้อน ก่อตัวในทะเล
จีนใต้พัดผ่าน 

ฤดูหนาว เริ ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 28.7 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม ซึ่งจะเห็นว่าอากาศมีความหนาวเย็น
ไม่มาก เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทย 

สรุป แสงบริเวณพ้ืนที่โครงการนั้นได้รับแสงอาทิตย์อยู่วันละ 12 ชั่วโมง ซึ่งการโคจร
ของดวงอาทิตย์จะมีลักษณะเป็นแบบอ้อมทางทิศใต้ ส่งผลให้ทางทิศใต้จะได้รับแสงอาทิตย์มากกว่า  
ทิศอ่ืนๆ ซึ่งมีผลต่อการออกแบบ (ดังภาพ 3.15) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
แสดง : ทิศทางลมและแสง ภาพที่ 3.15 

สัญลักษณ ์:                       ทิศทางลม 
                                      
                                     ดวงอาทิตย์ 
                                      
                                     การโคจรของดวงอาทิตย์ 
                                      
                                     พ้ืนที่รับแสงแดดจัด 
                                      
                                     พ้ืนที่รับแสงแดดน้อย 

 

ที่มา : - 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวพัดมา

ช่วงเดือนพฤษภาคม-กุมภาพันธ์ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ลมร้อนพัดมา 

ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
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อุณหภูมิ จังหวัดสมุทรปราการมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี เท่ากับ 30.6 องศาเซลเซียส      
โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 32.2 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด
และมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดในเดือนมกราคม 24.6 องสาเซลเซียส ซึ่งเป็นเดือนที่มีอากาศเย็นที่สุด 

 
อุณหภูมิเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2555-2559 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2555-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 สรุป มีอุณหภูมิที่ร้อนจึงต้องเพ่ิมพรรณไม้เพ่ือให้ร่มเงากับพ้นที่ และเป็นต้นไม้ที่ทนแดดเพ่ือ
เพอ่มร่มเงาให้กับพ้ืนที่ 
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ความชื้นสัมพัทธ์ ค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยของจังหวัดสมุทรปราการ พบว่ามีค่าเฉลี่ยรายปี
เท่ากับ 73.1 % โดยมีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุดในเดือนตุลาคมเท่ากับ 84.0 % และความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ยต่ าสุดในเดือนธันวาคม 61.0 % 
 
ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยปี พ.ศ. 2555-2559 

แผนภูมิที่ 3.2 ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยปี พ.ศ. 2555-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ 

 
สรุป ความชื้นสัมพัทธ์ระดับนี้ท าให้ผู้ใช้พ้ืนที่รู้สึกไม่สบายตัว นอกจากต้องท าให้พ้ืนที่เปิดโล่ง

แล้วยังต้องท าให้อากาศถ่ายเทภายในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Mean Max.

Mean Min.

Mean



52 
 

ความเร็วลมจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลพัดผ่านมีอิทธิพลประจ าฤดู   
โดยเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
มีความเร็วลมเฉลี่ยระหว่าง 8.52-11.3 น็อต เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่นและ
พายุโซนร้อน ก่อตัวในทะเลจีนใต้พัดผ่าน มีความเร็วลมเฉลี่ยระหว่าง 6.7-9.4 น็อต และอีกช่วงเวลา
คือเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และอิทธิพล
จากลมทะเลของอ่าวไทย มีความเร็วลมเฉลี่ยระหว่าง 6.34-8.7 น็อต ก าลังลมสูงสุด 11.3 น็อต ใน
เดือนมีนาคม และต่ าสุด 5.5 น็อต ในเดือนตุลาคม 

 
ความเร็วลมเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2555-2559 

แผนภูมิที่ 3.3 ความเร็วลมเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2555-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ 

 
สรุป เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดทะเล จึงได้รับลมทะเลตลอดทั้งวัน จึงต้องมีการเลือกใช้พรรณไม้ที่

ทนต่อลมทะเลที่มีความเค็ม และต้องมีการค้ ายันที่ดีเพ่ือป้องกันการหักโค่น 
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ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยของจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 82.1 มิลลิเมตรต่อปี มีจ านวน
วันที่ฝนตกประมาน 70.8 วันต่อปี โดยฤดูฝนจะเริ่มในเดือนมิถุนายน 99.9 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝน
สูงสุดในเดือนกันยายนเท่ากับ 238.9 มิลลิเมตร 

 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 

แผนภูมิที่ 3.4 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 5 ปี พ.ศ. 2555-2559) 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ 
 

สรุป ต้องมีการท าระบบระบายน้ าที่ดี เพ่ือไม่ให้มีปัญหาน้ าท่วมขังภายในพ้ืนที่โตรงการ 
 

3.6  ศึกษาลักษณะสภาพดิน 
กลุ่มชุดดินที่ 12  

การจ าแนกดิน Fine, Smectitic, Nonacid, Isohyperthermic Sodic Hydraquents 
การก าเนิด ตะกอนน้ าทะเลสภาพพ้ืนที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1% การระบายน้ าเลวมาก การ
ไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ าปานกลางถึงช้าพืชพรรณธรรมชาติ และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ป่าชายเลน โกงกาง แสม ล าพู จาก และไม้ทนน้ าเค็ม ท านาเกลือ เลี้ยงปลาและกุ้ง 
การแพร่กระจาย พบอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่น้ าทะเลท่วมถึงตามชายฝั่งทะเล และทางด้านใต้ของที่ราบลุ่ม
ภาคกลางการจัดเรียงชั้นดิน Ag-Cg 

ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีน้ าตาล มีจุดประสีเทาหรือสี
น้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทรายแป้ง และตั้งแต่ระดับความลึก 50 เซ็นติเมตร ลงไปอาจเป็นดินเลน สีเทาเข้มหรือสี
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เทาปนเขียว มีจุดประสีเขียวมะกอกหรือสีเขียวปนเทา ชุดดินนี้มีค่าเอ็น (n-value) มากกว่า 0.7 
ตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นด่างเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0)  

ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินบางปะกง และชุดดินสมุทรปราการ  
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ เป็นดินเค็มจัด น้ าทะเลท่วมถึง ระดับน้ าใต้ดินขึ้นสูงเกือบถึง

ผิวหน้าดินตลอดปี 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรปล่อยไว้เป็นป่าธรรมชาติ (ป่าชายเลน) เพ่ือเป็นที่

อยู่อาศัยและแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์ทะเลต่างๆ แต่บางส่วนที่อยู่ห่างทะเลมาก อาจใช้ปลูกพืชทนเค็ม
ได้โดยการยกร่อง 

3.6.1 ดินเค็ม (Saline Soil) 
ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไปจนมีผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตและผลิตผลของพืช เนื่องจากท าให้พืชเกิดอาการขาดน้ า และมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษ
ในพืชมากเกินไปนอกจากนี้ยังท าให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชด้วย 

3.6.2 ดินเค็มชายทะเล 
สาเหตุการเกิดดินเค็มชายทะเลเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของ  

น้ าทะเลโดยตรง องค์ประกอบของเกลือในดินเค็มเกิดจากการรวมตัวของธาตุที่มีประจุบวกพวก
โซเดียม แมกนีเซียม แคลเซียม รวมกับธาตุที่ประจุลบ เช่น คลอไรด์ ซัลเฟต ไบคาร์บอเนต 
และคาร์บอเนต ดินเค็มที่เกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในรูปของเกลือโซเดียมคลอไรด์  (NaCl) 
คล้ายคลึงกับดินเค็มชายทะเล แต่ดินเค็มชายทะเลมีแมกนีเชียมอยู่ในรูปคลอไรด์และซัลเฟตมากกว่า 
ส่วนชนิดของเกลือในดินเค็มภาคกลางมีหลายรูปมีหลายแห่งที่ไม่ใช่เกลือ (NaCl) แต่มักจะพบอยู่ในรูป
ของเกลือซัลเฟต คลอไรด์ ไบคาร์บอเนต หรือ คาร์บอเนตของแมกนีเซียม แคลเซียม และโซเดียม
  

 

ภาพที่ 3.16 ดินเค็มชายทะเล 
ที่มา : http://www.oss101.ldd.go.th 
 
 

http://www.oss101.ldd.go.th/
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3.6.3 สาเหตุการแพร่กระจายดินเค็ม 
เกลือเกิดขึ้นเป็นเกลือที่ละลายน้ าได้ดี น้ าจึงเป็นตัวการหรือพาหนะในการพาเกลือไปสะสมใน

ที่ต่างๆ ที่น้ าไหลผ่าน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดการแพร่กระจายดินเค็ม หินหรือแร่ที่อมเกลืออยู่เมื่อ
สลายตัวหรือผุพังไป โดยกระบวนการทางเคมีและทางกายภาพ ก็จะปลดปล่อยเกลือต่างๆ ออกมา
เกลือเหล่านี้อาจสะสมอยู่กับที่หรือเคลื่อนตัวไปกับน้ าแล้วซึมสู่ชั้นล่างหรือซึมกลับมาบนผิวดินได้โดย
การระเหยของน้ าไปโดยพลังแสงแดดหรือถูกพืชน าไปใช้น้ าใต้ดินเค็มที่อยู่ระดับใกล้ผิวดินเมื่อน้ านี้    
ซึมขึ้นบนดิน ก็จะน าเกลือขึ้นมาด้วยภายหลังจากที่น้ าระเหยแห้งไปแล้วก็จะท าให้มีเกลือเหลือสะสม
อยู่บนผิวดินและที่ลุ่มที่เป็นแหล่งรวมของน้ า น้ าแหล่งนี้ส่วนมากจะมีเกลือละลายอยู่เพียงเล็กน้อยก็ได้
นานๆ เข้าก็เกิดการสะสมของเกลือโดยการระเหยของน้ าพ้ืนที่แห่งนั้นอาจเป็นหนองน้ าหรือทะเลสาบ
เก่าก็ได ้

3.6.3.1 แนวทางการจัดการดินเค็ม การป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายดินเค็มเพ่ิม
มากขึ้น ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากสาเหตุการเกิด ด าเนินการได้โดยวิธีการทางวิศวกรรม วิธีทางชีวิทยา 
และวิธีผสมผสานระหว่างทั้งสองวิธี  

1) วิธีทางวิศวกรรม จะต้องมีการออกแบบพิจารณาเพ่ือลดหรือตัดกระแส
การไหลของน้ าใต้ดินให้อยู่ในสมดุลของธรรมชาติมากท่ีสุด ไม่ให้เพ่ิมระดับน้ าใต้ดินเค็มในที่ลุ่ม  

2) วิธีทางชีววิทยา โดยใช้วิธีการทางพืชเช่นการปลูกป่าเพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายดินเค็ม มีการก าหนดพื้นที่รับน้ าที่จะปลูกป่า  ปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้โตเร็วมีรากลึก 
ใช้น้ ามากบนพื้นที่รับน้ าที่ก าหนด เพ่ือท าให้เกิดสมดุลการใช้น้ าและน้ าใต้ดินในพ้ืนที่ สามารถแก้ไข ลด
ความเค็มของดินในที่ลุ่มที่เป็นพ้ืนที่ให้น้ าได้ 

3) วิธีผสมผสาน การแก้ไขลดระดับความเค็มดินลงให้สามารถปลูกพืช     
ได้โดยการใช้น้ าชะล้างเกลือจากดินและการปรับปรุงดิน ดินที่มีเกลืออยู่สามารถก าจัดออกไป          
ได้โดยการชะล้างโดยน้ า การให้น้ าส าหรับล้างดินมีทั้งแบบต่อเนื่องและแบบขังน้ าเป็นช่วงเวลา 
แบบต่อเนื่องใช้เวลาในการแก้ไขดินเค็มได้รวดเร็วกว่าแต่ต้องใช้ปริมาณน้ ามาก ส่วนแบบขังน้ าใช้ เวลา
ในการแก้ไขดินเค็มช้ากว่า แต่ประหยัดน้ า การใช้พ้ืนที่ดินเค็มให้เกิดประโยชน์ตามสภาพที่เป็นอยู่    
ไม่ปล่อยให้พ้ืนดินว่างเปล่า โดยการคลุมดินหรือมีการเพ่ิมผลผลิตพืชโดยเปลี่ยนพืชเป็นพืชเศรษฐกิจ  
ที่เหมาะสม เช่นพืชทนเค็ม พืชชอบเกลือ  

สรุป สภาพพ้ืนที่ในโครงการมีค่าความเค็มไม่มากนัก การใช้พืชพรรณภายในโครงการจะใช้
พรรณไม้ที่ทนเค็มและพรรณไม้พ้ืนถิ่นที่มีความทนเค็มต่อดิน เพ่ือลดความเสียหายของและยืนต้นตาย
ของพืชพรรณ 
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3.7  ศึกษารูปแบบสิ่งก่อสร้างเดิมในพ้ืนที่โครงการ 
3.7.1 แบบ Deluxe Cottage บ้านพักขนาด 35 ตาราง ภายในห้องได้รับการตกแต่งแบบ

เรียบง่าย จัดวางเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอ านวย ความสะดวกต่างๆ เมื่อเปิดประตูออกไปยังระเบียง จะพบ
กับทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลที่อยู่ไกลออกไป โดยบ้านพัก Deluxe Cottage มี ทั้งหมด 32 หลัง 

 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 3.17 รูปแบบสถาปัตยกรรม Deluxe Cottage 
 

3.7.2 บ้านไทยประยุกต์ ไม้ผสมปูน ผนังก่ออิฐฉาบปูน มีประตู บานหน้าต่างไปจนถึง ระเบียง
ที่ยังคงเป็นไม ้เพ่ิมความโดดเด่นด้วยหลังคาทรงสูงเล่นระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ ภูมิอากาศของ
ประเทศไทยที่ร้อนและมีฝนตก โดยจะสามารถระบายความร้อนและความชื้นได้ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.18 บ้านไทยประยุกต์ 

 
3.7.3 อาคาร Modern Style อาคารส านักงานหรือร้านกาแฟ ที่มีสไตล์ที่เข้าลักษณะแบบโมเดิร์น    

จึงควรมีรูปทรงที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ซึ่งมักจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตเสียเป็นส่วนใหญ่ 
ภายในอาคารมีการตกแต่งแบบเรียบง่าย จัดที่นั่งรับประทานกาแฟที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ   
ของทะเลได ้
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ภาพที่ 3.19 อาคารส านักงานและร้านกาแฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.20 ร้านอาหาร 
 

3.8  ศึกษาข้อมูลด้านระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท  นั้นพบว่า

มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการระบายน้ าดังนี้ 
3.8.1 พ้ืนที่โครงการใช้ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเชื่อมต่อจากสายหลักเข้าสู่  หม้อแปลง

ไฟฟ้า โดยมีการเชื่อมโยงสายไฟฟ้าจากทิศเหนือของโครงการซึ่งติดกับพ้ืนที่ว่างเปล่า  
3.8.2 พื้นที่โครงการใช้ระบบการประปาที่ใช้มาจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยเชื่อมต่อ

ทางทิศเหนือซึ่งติดกับพื้นท่ีว่างเปล่า โดยมีการเดินท่อตามแนวรั้ว เชื่อมต่อไปยังห้องพักทุกห้องพัก 
3.8.3 ระบบการระบายน้ า 

3.8.3.1 ส่วนระบายน้ าภายในโครงการจะสร้างระบบระบายน้ าลงไปยังทะเล และซึมลงพ้ืนดิน 
3.8.3.2 ส่วนการระบายน้ าของตัวห้องพัก คือ ระบายน้ าลงสู่ทะเล 

3.8.4 มลภาวะ 
โครงการ ชานเล รีสอร์ท มีมลภาวะจากกลิ่นเนื่องจากทางด้านทิศใต้ติดกับทะเลอ่าว

ไทยจึงอาจมีกลิ่นคาวและกลิ่นเกลือจากทะเล 
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3.9  พรรณไม้เดิมในพ้ืนที่โครงการ 

สรุป พืชพรรณเดิมภายในโครงการไม่มีผลต่อการออกแบบสามารถน ามาใช้ในการออกแบบได้

 

เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
แสดง :  ต าแหน่งพรรณไม้เดิม ภาพที่ 3.21 

สัญลักษณ์ :               
                                 
ต้นแสม                                  ต้นหมากเขียว 

 

ต้นโกงกาง                              ต้นมะพร้าว 

 

ต้นมะขามเทศ                  ต้นหูกระจง                                                   

 

ที่มา : - 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปลักษณะพืชพรรณพันธุ์เดิมในพ้ืนที่โครงการ 
ชนิดของพรรณไม้ ลักษณะทั่วไป ประโยชน์ การดูแล 

        1. ต้นแสม ไม้ต้นขนาดเล็กเป็นพุ่ม สูงประมาณ 5-8 ม.ส่วน
ใหญ่มีหลายล าต้น ลักษณะใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม 
แผ่นใบรูปรี หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 1.5-4 
ซม. ยาว 3-12 ซม. ปลายใบแหลมถึงมนเล็กน้อย
โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบม้วนเข้าหากันทางด้าน
ท้องใบ ดอกมีสีส้มอมเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง 
หรือง่ามใบ ก้านช่อดอกยาว 1-5 ซม. แต่ละช่อมี 8-
14 ผลรูปไข่ เปลือกอ่อนนุ่ม สีเขียวอมเหลือง มีขน
นุ่มปลายผลไม่มีจะงอย 1 เมล็ดต่อผล 

มีพุ่มที่หนาแน่นและปกคลุมแดดได้ดีใช้
ปลูกเพ่ือให้ความร่มรื่น สวยงาม มีผลที่
ทานได ้และยงัมีผลที่มีประโยชน์ทางยา 

 

ต้องการน้ าสม่ าเสมอ ชอบดินป่าชาย
เลน อยู่แดดแรงท้ังวันได้ 
 

2. ต้นโกงกาง ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 25-35 ม. ระบบรากเป็นระบบ
รากแก้วมีรากเสริมออกมาเหนือโคนต้น 3-8 ม. 
รากที่ โคนต้นหรือรากค้ ายันล าต้นแตกแขนง
ระเกะระกะไม่เป็นระเบียบ ลักษณะใบเดี่ยวเรียง
ตรงข้ามสลับทิศทางตั้งฉาก ปลายกิ่ง รูปรีกว้าง 
4-8 ซม. ยาว 7-18 ซม. ปลายแหลมยาวประกบ
กันเป็นคู่ระหว่างคู่ใบ ช่อดอกสั้นมาก  
 

มีพุ่มที่หนาแน่และปกคลุมแดดได้ดีใช้
ปลูกเพ่ือให้ความร่มรื่น สวยงามมีผลที่
ทานได ้และยงัมีผลที่มีประโยชน์ทางยา 

 

ต้องการน้ าสม่ าเสมอ ชอบดินป่าชาย 

เลน อยู่แดดแรงท้ังวันได้ 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปลักษณะพืชพรรณพันธุ์เดิมในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ)  
ชนิดของพรรณไม้ ลักษณะทั่วไป ประโยชน์ การดูแล 

 ออกตามง่ามใบที่ใบร่วงไปแล้ว ก้านช่อดอกยาว 
ดอกตูมรูปไข่ ยาว 1.2-1.6 ซม. ใบประดับที่ฐาน
ดอกติดกันคล้ายรูปถ้วย ผลมีรูปไข่กลับยาว 2-3 ซม. 
สีน้ าตาลคล้ า ผิวค่อนข้างขรุขระ เมล็ดงอกได้ใน
ขณะที่ผลยังติดอยู่กับต้น มีขนาดโตขึ้นที่ส่วนปลาย 
เมื่อร่วงหล่นลงสู่พื้นจะปักลงในดิน 

  

3. ต้นมะขามเทศ  ล าต้นเป็นไม้เนื้อแข็ง มีอายุนานหลายปี ล าต้นสูงได้
มากกว่า 10 ม. ล าต้นค่อนข้างกลม เปลือกมีสี
น้ าตาล และขรุขระ ล าต้น และก่ิงมีหนามแหลมคม 
แตกกิ่งมาก ใบมีลักษณะรูปร่างกลมรีสีเขียว ใบมี
ขนาดเล็ก แต่ละจุดหนามจะมี 1-4ดอกมะขามเทศ
จะออกเป็นช่อ แต่ละช่อดอกมีดอกจ านวนมาก 
ดอกมี ขนาดเล็ก สีขาว มีฐานรองดอกสีเหลือง ผล
ของมะขามเทศจะเกิดเป็นช่อ 1-5 ฝัก/ช่อ ฝักมี
ลักษณะโค้งเป็นวงกลมหรือโค้งเป็นวงแบบสปริง 
เมล็ดมีลักษณะแบน และนูนตรงกลางคล้ายหยดน้ า  
 

เป็นไม้ที่มีความทนต่อแสงแดด มีพุ่มที่
หนาแน่นและปกคลุมแดดได้ดีใช้ปลูก
เพ่ือให้ความร่มรื่น สวยงามมีผลที่ทานได้ 
และยงัมีผลที่มีประโยชน์ทางยา 

 

ต้องการแสงแดดจัด ต้องการน้ า
สม่ าเสมอ ดินเหนียว ดินปนทรายก็
ปลูกได้ชอบแดดจัดและแดดเต็มวัน 
รดน้ าทนน้ าท่วม 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปลักษณะพืชพรรณพันธุ์เดิมในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
 ชนิดของพรรณไม้ ลักษณะทั่วไป ประโยชน์ การดูแล 

        4. ต้นหมากเขียว  ต้นสูง 2.5-3 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 1-1.5 ม. 
รูปร่างทรงพุ่ม ผิวล าต้น หยาบ ขรุขระ เห็นข้อ
ปล้องชัดเจน สีของล าต้น  ต้นอ่อนสีเขียว ต้นแก่สี
น้ าตาลปนเทา ชนิดของใบประกอบแบบขนนก
ปลายคี่ สีของใบ ใบอ่อน สีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียว
เข้ม ขนาดแผ่นใบ กว้าง 2-5 ซม. ยาว 40-50 ซม. 
ลักษณะพิเศษของใบ เป็นใบเลี้ยงเดี่ยว การเรียงตัว
ของใบบนกิ่ง เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปขอบขนาน 
ปลายใบตัดหยัก โคนใบรูปลิ่ม รูปร่างเรียบ ดอกช่อ
แยกแขนงออกปลายยอด สีขาวนวล กลีบเลี้ยงแยก
2 กลีบ สีเขียว กลีบดอก 3 กลีบ สีขาวนวล เกสร
ตัวผู้ 20-40 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน รังไข่เหนือวง
กลีบ ไม่มีกลีบ ผลสด เมล็ดเดี่ยวแข็ง 

เป็นไม้ประดับที่มีความทนต่อแสงแดด 
ปลูกเพ่ือความสวยงาม 

 

ต้องการแสงแดดจัด ต้องการน้ าปาน
กลาง ชอบดินร่วนซุยระบายน้ าได้ดี 
 

5. ต้นมะพร้าว ล าต้นเดียว ไม่แตกแขนง มีรอยแผลจากการหลุด
ร่วงของใบตลอดล าต้น สามารถค านวณอายุของต้น
มะพร้าวจะสร้างใบประมาณ 12-14 ใบ 

 

เป็นไม้ประดับที่มีความทนต่อแสงแดด 
ปลูกเพ่ือความสวยงามมีผลที่ทานได้  
และยงัมีผลที่มีประโยชน์ 
 

ชอบดินร่วนมีอินทรีย์วัตถุเยอะๆ แต่
ดินเหนียว ดินปนทรายก็ปลูกได้ชอบ
แดดจัด แดดเต็มวัน รดน้ า 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปลักษณะพืชพรรณพันธุ์เดิมในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
ชนิดของพรรณไม้ ลักษณะทั่วไป ประโยชน์ การดูแล 

  

ใบออกอยู่ตามส่วนของล าต้น ประกอบด้วยก้านมี
ขนาดใหญ่และยาว และมีใบย่อยบนก้านทางวน
ประมาณ 200-250 ใบ ดอกออกเป็นช่อชนิดพานิเคิล 
มีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในช่อเดียวกัน ดอก
มีกลีบดอก 6 กลีบ สีครีมหรือสีเหลืองนวล มะพร้าว
เป็นชนิด (fibrous drupe)เรียกว่า (nut) มีเปลือก 
3 ชั้นคือ 1. เปลือชั้นนอกเป็นเส้นใยที่เหนียวและ
แข็ง 2. เปลือกชั้นกลาง มีลักษณะเป็นเส้นใยมี
ความหนาพอประมาณ 3.เปลือกชั้นใน มีลักษณะ
แข็งหรือทีเ่รียกกันว่า กะลา 

ทางยา ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนทั้งหมด
ของต้น 

 

สม่ าเสมอจะโตเร็วมาก ทนน้ าท่วมได้
ระยะหนึ่ง ไม่ตาย เช่น 5-10 ถ้าแล้ง 
น้ าไม่พอจะโตช้าลงและล าต้นคอดเล็ก 

 

6. ต้นหูกระจง ต้นหูกระจง เป็นไม้ประดับชนิดหนึ่ ง ที่มีการ
เจริญเติบโตเร็ว และมีอายุยืน ทั้งยังเป็นไม้ที่มีทรง
พุ่มสวยงามแตกกิ่งเป็นชั้นๆ โดยในแต่ละชั้นจะห่าง    
กันประมาณ 50-100 ซม. เป็นไม้ผลัดใบมีดอกสี
ขาว   
 

เป็นไม้ที่มีลักษณะเป็นทรงพุ่ม จึงนิยม 
น ามาปลูกเ พ่ือตกแต่ งสวน หรือใช้
ประดับริมถนน ตลอดจนเกาะกลางถนน
เนื่องจากเป็นไม้ที่ให้ร่มเงา ท าให้บริเวณ
บ้านมีความร่มรื่น บังแดดได้ดี 
 

หูกระจงเป็นไม้ที่ชอบดินร่วนหรือร่วน
ปนทราย ต้องการน้ าสม่ าเสมอชอแดด
จัดทนแดด ทนฝน ทนน้ าท่วม 
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3.10  ผังไฟเดิม 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
แสดง :  ผังไฟฟ้าเดิม ภาพที่ 3.22 

สัญลักษณ์ :   
                                      มิเตอร์ไฟฟ้า 

 

                                      เสาไฟสูง 

 

                                      การเดินสายไฟ  

ที่มา : - 
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 สรุป จากการส ารวจทางพ้ืนที่โครงการ การใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ มีความเพียงพอแต่ภายในอนาคต
ต้องมีการเพ่ิมแนวเสาไฟเข้าไปเพื่อเพียงพอต่อพ้ืนที่ที่ยังว่างเปล่า 
 

3.11  ศึกษาข้อมูลโครงการ 
3.11.1 ศึกษาข้อมูลทางด้านการสัญจรพื้นที่โครงการ 

จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์ เรือนวรา รีสอร์ท มีทางเข้า-ออก ทางเดียว
คือ ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นถนนหินบดอัดกว้างประมาณ 3 เมตร และประตูทางเข้า-ออก โครงการ
กว้างประมาณ 4 เมตร ดังนั้นเรื่องการขนส่ง เช่น ขนส่งต้นไม้รถบรรทุกใหญ่จึงไม่เป็นปัญหาต่อการ
สัญจรเข้าออกของพ้ืนที่โครงการ 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.23 ถนนภายในพื้นที่โครงการ 
 

3.11.2 มุมมองและทัศนียภาพ 
จากการส ารวจพ้ืนที่โครงการ สามารถแบ่งมุมมองทัศนียภาพได้ 2 ลักษณะ คือ

มุมมองภายในสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการและมุมมองจากภาพนอกเข้าสู่ภายในโครงการ 
 3.11.2.1 มุมมองทัศนียภาพจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

1) มุมมองทางด้านทิศเหนือติดกับถนนสัญจรและพ้ืนที่ว่างเปล่า เป็น
มุมมองแบบ (Open View) มองเห็นด้านในของพ้ืนที่โครงการ 
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ภาพที่ 3.24 มุมมองทัศนียภาพจากภายนอกสู่ภายในโครงการทางด้านทิศเหนือ 
 

2) มุมมองทางด้านทิศตะวันออกเป็นมุมมองแบบ (Close View) เป็นพ้ืนที่
ติดกับชุมชนไม่สามารถมองเห็นพื้นที่ภายในโครงการ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.25 มุมมองทัศนียภาพจากภายนอกสู่ภายในโครงการทางด้านทิศตะวันออก 
 

3) มุมมองทางด้านทิศใต้เป็นมุมมองแบบ (Open View) เป็นพื้นที่ติดกับ
ทะเลอ่าวไทยสามารถมองเห็นพื้นที่โครงการในส่วนลานอเนกประสงค์ 
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ภาพที่ 3.26 มุมมองทัศนียภาพจากภายนอกสู่ภายในโครงการทางด้านทิศใต้ 
 

4) มุมมองทางด้านทิศตะวันตกเป็นมุมมองแบบ (Window View) เป็นพื้นที่
ติดกับทะเลอ่าวไทยสามารถมองเห็นพื้นที่โครงการผ่านป่าชายเลน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.27 มุมมองทัศนียภาพจากภายนอกสู่ภายในโครงการทางด้านทิศตะวันตก 
 
3.2.2.2 มุมมองทัศนียภาพจากภายในออกสู่พ้ืนที่นอกโครงการ 

1) มุมมองทางด้านทิศเหนือเป็นมุมมองแบบ (Open View) เป็นพื้นที่ติดกับ
พ้ืนที่ว่างเปล่าและถนนสัญจรมองเห็นทัศนียภาพได้กว้าง 
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ภาพที่ 3.28 มุมมองทัศนียภาพจากภายในสู่ภายนอกทางด้านทิศเหนือ 
 

2) มุมมองทางด้านทิศใต้เป็นมุมมองแบบ (Open View) เป็นพื้นที่ติดทะเล
อ่าวไทยสามารถมองเห็นได้เป็นมุมกว้าง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.29 มุมมองทัศนียภาพจากภายในสู่ภายนอกทางด้านทิศใต้ 
 
 3) มุมมองทางด้านทิศตะวันออกเป็นมุมมองแบบ (Close View) เป็นพื้นที่
ติดชุมชนไม่สามารถมองเห็นพ้ืนที่ด้านนอก 
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ภาพที่ 3.30 มุมมองทัศนียภาพจากภายในสู่ภายนอกทางด้านทิศตะวันออก 
 

 4) มุมมองทางด้านทิศตะวันตกเป็นมุมมองแบบ (Open View) เป็นพื้นที่
ติดกับทะเลอ่าวไทยสามรถมองเห็นได้เป็นมุมกว้าง 
  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.31 มุมมองทัศนียภาพจากภายในสู่ภายนอกทางด้านทิศตะวันตก 
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ตางรางที่ 3.2  สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ 
ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 
ลักษณะ
โดยทั่วไป
ของพ้ืนที่
โครงการ 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ชานเล รีสอร์ท 
พ้ืนที่โครงการมีพ้ืนที่ติดทะเลบริเวณ
พ้ืนที่โครงการมีทั้งหมด 17,600  ตร.ม. 
พ้ืนที่จัดภูมิทัศน์แบ่งเป็น พ้ืนที่ว่าง
เปล่า พ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่พักอาศัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว พ้ืนที่ร้านกาแฟ
และรับประทานอาหาร พ้ืนที่พักอาศัย
ของพนักงาน ทางเข้าถึงโครงการมี
ทางเข้า-ออกเส้นทางเดียว ท าให้การ
เดินทางสะดวก โดนทางรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ จากทางทิศเหนือ ซึ่ง
เป็นถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. 
 
 

 

 

 

 

พ้ืนที่โครงการมปีัญหา
ดิน เ ค ็ม  ด ิน ท ร ุด
ล ม แ ร ง ที่ พัด เข้ า
จ า ก ท ะ เ ล แ ล ะ
ปัญหาน้ าทะเลกัด
เซาะชายฝั่ง 

มีการท าแนวกันคลื่น
และมี ก า รปลู กป่ า
โกงกางเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
มีป่าเป็นแนวกันคลื่น
และเพ่ิมระบบนิเวศที่
สมบูรณ์ 
มีการบดอัดดินและ
ท าแนวกันดิ น เ พ่ื อ
ไม่ให้ดินพังทลายของ
ดิน ปลูกต้นไม้ที่ทน
ดิ น เ ค็ ม แล ะมี ก า ร
แก้ปัญหาดินเค็มโดย
วิธีชีวภาพ 
มีการปลูกต้นไม้เป็น
แ น ว ก ัน ล ม แ ล ะ
สิ่งก่อสร้างใช้วัสดุที่
ทนเกลือ 
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ตางรางที่ 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ลักษณะ
โดยทั่วไป
ของพ้ืนที่
โครงการ 

ดินเค็มชายทะเล มาจากการได้รับ
อิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ าทะเล
โดยตรง ดินทรายเป็นกลุ่มชุดดินที่ไม่
อุ้มน้ า ง่ายต่อการกัดกร่อน  ความ
อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ต่ า ม า ก  ข า ด ส า ร
ปรับปรุงบ ารุงดิน  

พบว่ ามี ปัญหา เ รื่ อ ง
อินทรียวัตถุน้อยท าให้
พืชไม่เจริญเติบโตและ
ดินที่มีความเค็มมากท า
ให้พืชพรรณบางชนิด
ไม่ ส ามารถอยู่ ไ ด้ ใน
สภาพดินเช่นนี้ 

ใส่ปุ๋ยเพื่อให้ดินได้มี
การปรับสภาพ ใน
การปลูกพืชพรรณ 
ควรเลือกพรรณไม้
ให้เหมาะกับดิน
และสภาพอากาศ 

สภาพ
ภูมิอากาศ 
มลภาวะ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคมเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
โดยมีความชื้นในอากาศสูงเนื่องจาก
ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าว
ไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี
อุ ณ ห ภู มิ เ ฉ ลี่ ย สู ง สุ ด ใ น เ ดื อ น
พฤษภาคม คือ 32.2 องศาเซลเซียส 

 

ในช่วงฤดูร้อนพืชจะ   
ขาดน้ า  ลมแรงและ   
ไอทะเลมากท าให้พืช
พรรณล้มตายได้ 
 

ดูแลเรื่องการให้น้ า
ที่มีปริมาณมากเป็น
พิเศษและเสริมการ
ค้ ายัน 
 

 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึง
ตุลาคมเป็นระยะเวลา 5 เดือน โดย
ฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายนและ
ตุลาคม มีฝนตกรวมรายเดือนสูงสุด 
238.9 มิลลิเมตร ในเดือนกันยายน 
ซึ่ ง เป็น เดือนในช่วงปลายฤดูฝน 
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่น
และพายุโซนร้อน ก่อตัวในทะเลจีน
ใต้พัดผ่าน 

 

การที่ ฝนตกหนักจะ
เกิดโรครากเน่าระบาด
แก่พืชและแรงลมท าให้
พืชพรรณเสียหายได้  

ดูแลเรื่องการให้น้ า
และตัดแต่งก่ิงของ
ต้นไม้เพ่ือป้องกัน
อันตราย 
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ตางรางที่ 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

 
 
 

ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

สภาพ
ภูมิอากาศ 
มลภาวะ 

ฤ ดู ห น า ว  เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยต่ าสุด 28.7 องศาเซลเซียส 
ในเดือนมกราคม ซึ่งจะเห็นว่า
อากาศมีความหนาวเย็นไม่มาก 
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ
อิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทย 

 

ในช่วงฤดูร้อนพืชจะ   
ขาดน้ า ลมแรงและไอ
ทะ เ ลม ากท า ใ ห้ พื ช
พรรณล้มตายได้ 

ดูแลเรื่องการให้น้ า
ที่มีปริมาณมากเป็น
พิเศษและเสริมการ
ค้ ายัน 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 

  

 

 

 

การระบายน้ า 

 

1. พ้ืนที่โครงการใช้ระบบไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและมีการเชื่อมต่อ
จากสายหลักเข้าสู้หม้อแปลง
ไ ฟ ฟ้ า  โ ด ย มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง
สาย ไฟ ฟ้ าจ ากทิ ศ เหนื อของ
โครงการซึ่งติดกับพ้ืนที่ว่างเปล่า 
2. พ้ืนที่ โครงการใช้ระบบการ
ประปาที่ใช้มาจากการประปา
ส่วนภูมิภาค โดยเชื่อมต่อทางทิศ
เหนือซึ่งติดกับพ้ืนที่ว่างเปล่า โดย
มีการเดินท่อตามแนวรั้ว  เชื่อม
ต่อไปยังห้องพักทุกห้องพัก 
1. การระบายน้ ารอบโครงการ
เป็นการระบายน้ าตามธรรมชาติ
ไหลลงสู่ทะเล 
2. การระบายน้ าจากตัวบ้านเป็น
การระบายน้ าลงสู่ทะเล 

แนวสายไฟที่ไม่สูงมาก
นักอาจมีผลต่อกิ่งของ
พืชพรรณได ้
 
 
น้ า ป ร ะ ป า อ า จ ไ ม่
เพียงพอต่อการใช้งาน
ของพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นหรือ
การรดน้ าต้นไม้ในฤดู
ร้อน 

อาจจะท าการท า
แนวสายไฟที่ดีขึ้น
กว่านี้ หรืออาจจะ
เดินแนวสายไฟทาง
ใต้ดิน 
 
อาจต้องเ พ่ิมแนว
ท่อน้ าประปาเพ่ือ
รองรับคนในพ้ืนที่
มากขึ้น 



72 
 

ตางรางที่ 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ทัศนียภาพ
ของพ้ืนที่
โครงการ 

1. มุมมองจากภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
1.1 ทัศนียภาพนอกมุมมองด้านทิศ
เหนือเป็นมุมมองแบบ (Open View) 

 
 

1.2 ทัศนียภาพนอกมุมมองด้านทิศใต้
เป็นมุมมองแบบ (Open View) 

1.3 ทัศนียภาพนอกมุมมองด้านทิศ
ตะวันออกเป็นมุมมองแบบ (Open 
View) 

 

จากการศึกษาพบว่า
ทั ศ นี ย ภ า พ  นั้ น
สามารถแบ่งได้เป็น 2 
แบบคือ 
1.  ทั ศ นี ย ภ า พ ใ น
มุมมองมุมมองแบบ 
(Window View) 
2 .  ทั ศ นี ย ภ า พ ใ น
มุมมองมุมมองแบบ 
(Open View) 
ซึ่ งมุมมอง ในแต่ ละ
มุมมองต่างก็มี ดังนั้น
ควรมีการออกแบบให้ 
เหมาะสมและสวยงาม 
 
 
 
 
 

ดังนั้นในการ
ออกแบบต้อง
ค านึงถึงความ
เหมาะสมสวยงาม
ในแต่ละมุมมอง
โดยมุมมองแบบ 
(Window View) 
เหมาะที่จะ
ออกแบบให้เป็น
พ้ืนที่พักผ่อน
ส่วนตัวแต่ถ้าหาก
พ้ืนที่เป็นมุมมอง
แบบ 
(Open View)  
ก็สามารถจัดภูมิ
ทัศน์เพื่อปิดกั้น
และให้เกิด
ความรู้สึกเป็น
ส่วนตัวได้ 
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ตางรางที่ 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

 
 

ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัดปัญหา แนวทางแก้ไข 
ทัศนียภาพ
ของพ้ืนที่
โครงการ 

1.4 ทัศนียภาพนอกมุมมองด้านทิศตะวันตก
เป็นมุมมองแบบ (Window View ) 

 
2. มุมมองที่มองจากภายในสู่พ้ืนที่นอก
โครงการ 
2.1 ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศเหนือเป็น
มุมมองแบบ (Open View) 

 
2.2 ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศใต้ เป็น
มุมมองแบบ (Open View) 
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ตางรางที่ 3.2 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการ(ต่อ) 
ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัดปัญหา แนวทางแก้ไข 

ทัศนียภาพ
ของพ้ืนที่
โครงการ 

2.3 ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศตะวันออก
เป็นมุมมองแบบ (Open View) 

 
2.4 ทัศนียภาพในมุมมองด้านทิศตะวันตก
เป็นมุมมองแบบ (Window View) 
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เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
แสดง : การแบ่งโซน ภาพที่ 3.32 
สัญลักษณ์ :  
                              เส้นแบ่งพ้ืนที่ 
 

 ที่มา : - 

B 

E 

C 

D 

A 
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3.12  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
ความต้องการของโครงการ ชานเล รีสอร์ท โดยเจ้าของโครงการคุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์

ต้องการบ้านพักเพ่ิมขึ้น และอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ ทางเดิน
ชมธรรมชาติบริเวณป่าชายเลน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโครงการ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
พักผ่อนและชมวิว และท ากิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยว ในแบบกลมกลืนกับธรรมชาติ ตามวิถีชีวิตของ 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ตารางท่ี 3.3 แสดงความต้องการภายในพื้นที่โครงการ 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อเจ้าของโครงการ 
 

ข้อมูล
ส่วนตัว 

 
ความต้องการของเจ้าของโครงการ 

1 คุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ เพศชาย ต้องการพ้ืนที่พักผ่อนและหอประชุมเพ่ือ
ท ากิจกรรม 
ต้องการบ้านพักเพ่ิมเพ่ือรองรับผู้ใช้ที่มา
เป็นหมู่คณะ 
ต้องการกิจกรรมที่ใช้พ้ืนที่ของป่าชายเลน
ให้เกิดประโยชน์ 
ต้องการปรับปรุงพื้นที่รับประทานอาหาร 

 

3.13  การแบ่งโซนตามลกัษณะพ้ืนที่โครงการ 
โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท ได้ท าการวิเคราะห์พ้ืนที่จากความ

ต้องการของเจ้าของโครงการ สภาพภูมิอากาศ อาณาเขตติดต่อทั้งด้านในโครงการและด้านนอกโครงการ 
3.13.1 Zone A เป็นพ้ืนที่ตรงกลางโครงการเป็นป่าชายเลน และที่นั่งรับประทานอาหารรวม

ของโครงการ 
 3.13.2 Zone B เป็นพื้นที่ด้านทิศเหนือติดกับทางเข้าโครงการ เป็นพื้นที่ว่างเปล่า 
 3.13.3 Zone C เป็นพื้นที่ด้านทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าติดกับทะเล 
          3.13.4 Zone D เป็นพื้นที่ทางทิศใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย เป็นบริเวณบ้านพักของนักท่องเที่ยว 

3.13.5 Zone E เป็นพื้นที่จอดรถของโครงการ บริเวณทางเข้าโครงการ 
3.13.6 การสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการ 
โครงการตั้งอยู่ที่ 39 หมู่ 8 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

มีขนาดพ้ืนที่โดยประมาณ 11 ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่ออกแบบ 5 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา แบ่งเป็น           
Zone A 3,771 ตารางเมตร Zone B 3,229 ตารางเมตร Zone C 1,323 ตารางเมตร Zone D 2,661 
ตารางเมตร Zone E 3,783 ตารางเมตร 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ 
 

Zone 
 

รายละเอียด 
พ้ืนที่รองรับ
โดยประมาณ 

 

หมายเหตุ 

Zone A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone A เป็นบริเวณส่วนต้อนรับเป็นส่วนพื้นที่
ส านักงาน รวมถึงมีร้านอาหารริมป่าชายเลน
ให้บริการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในพ้ืนที่นี้จะได้รับแสงแดดน้อยตลอดทั้งวัน 
เพราะมีป่าชายเลนป้องกันแสงแดดอยู่ 
 

มีเนื้อที่ทั้ งหมด
3,771  
ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จั ด ภู มิ ทั ศ น์
บ ริ เ ว ณ
ส านักงานและ
ร้านอาหารให้
กลมกลืนกับ
ธรรมชาติและ
เ ส้ น ท า ง ช ม
ธ ร ร ม ช า ติ
บริเวณป่าชาย
เลน 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
 

Zone 
 

รายละเอียด 
พ้ืนที่รองรับ
โดยประมาณ 

 

หมายเหตุ 

Zone B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone B เป็นส่วนพื้นที่ว่างเปล่ายังไม่มีการจัด
ภูมิทัศน์ และมีส่วนห้องซักล้างของรีสอร์ท 

 

 

 
เป็นพื้นที่รับแสงแดดจัดตลอดทั้งวันเพราะเป็น
พ้ืนที่โล่งกว้าง 

มีเนื้อที่ทั้งหมด 
3,229 
ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ พ่ิ ม อ า ค า ร
อเนกประสงค์
แ ล ะ จั ด ภู มิ
ทัศน์เพ่ือเป็น
พ้ืนที่พักผ่อน
ของนัก 
ท่องเที่ยวและ
ส่ ง เ ส ริ ม
บ ร ร ย า ก า ศ
รวมถึงความ
สวยงามของ
หอประชุม 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
 

Zone 
 

รายละเอียด 
พ้ืนที่รองรับ
โดยประมาณ 

 

หมายเหตุ 

Zone C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone C เป็นพื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่
ว่างเปล่าติดกับทะเลอ่าวไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนที่บริเวณนี้จะได้รับแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน
เพราะเป็นพ้ืนที่โล่ง 
 

มีเนื้อที่ทั้งหมด 
1,323 
ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ พ่ิ มบ้ า น พั ก
ส าหรับนัก 
ท่องเที่ยวและ
จั ด ภู มิ ทั ศ น์
ส า ห รั บ
พักผ่อนชมวิว
ท ะ เ ล แ ล ะ
เพ่ือให้บ้านพัก
ดูสวยงาม 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

 
 

 

 

Zone 
 

รายละเอียด 
พ้ืนที่รองรับ
โดยประมาณ 

 

หมายเหตุ 

Zone D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone D เป็นพื้นที่ทางทิศใต้เป็นบริเวณ
บ้านพักอาศัย และที่รับประทานอาหารติดกับ
ทะเลอ่าวไทยและมีลานอเนกประสงค์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
พ้ืนที่รับแสงแดดตลอดทั้งวันเพราะไม่มีต้นไม้
ให้ร่มเงา 
 

มีเนื้อที่ทั้งหมด 
2,661 
ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดภูมิทัศน์
บ ริ เ ว ณ ล า น
อเนกประสงค์
เพ่ือเพ่ิมความ
สวยงามและ
การจัดภูมิทัศน์
บริเวณบ้านพัก
เพ่ือเพ่ิมความ
สวยงาม 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปลักษณะของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

 
 

 

 

 

Zone 
 

รายละเอียด 
พ้ืนที่รองรับ
โดยประมาณ 

 

หมายเหตุ 

Zone E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone E เป็นพื้นทีจ่อดรถของโครงการบริเวณ
ทางเข้า   

พ้ืนที่รับแสดงแดดตลอดทั้งวันเพราะไม่มีต้นไม้
ให้ร่มเงา 
 

มีเนื้อที่ทั้งหมด 
3,783 
ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก า ร จั ด ส ร ร
พ้ืนที่ จอดรถ
ให้มากขึ้นเพ่ือ
รองรับผู้ที่เข้า
ม า พักอ าศั ย
ห รื อ ม า แ ว ะ
รั บประทาน
อาหารภายใน 
โครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
แสดง :   Bubble Diagram ภาพที่ 3.33 
สัญลักษณ์ :  
                                   ทางเข้า-ออก                              
                                   เส้นทางเดินสัญจร 
                                   ทางเชื่อต่อระหว่างกิจกรรม 
                                   จุดปิดกั้นสายตา 
                                     สิ่งก่อสร้างใหม่ 
                                     สิ่งก่อสร้างเดิม 

 

ที่มา : - 
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เรื่อง : โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท 
แสดง :  Site Relation ภาพที่ 3.34 
สัญลักษณ์ :  
                              เส้นทางเดินสัญจร 
                              การเชื่อมโยงพ้ืนที่กิจกรรม 
                              จุดปิดกั้นสายตาด้วยไม้พุ่ม 
                              จุดปิดกั้นสายตาแบบทึบด้วยวัสดุตกแต่ง 

 

ที่มา : - 



 
 

บทท่ี  4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคา 

 
4.1  ผลงานการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) ประกอบด้วย 
 - ควำมเป็นมำโครงกำร วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ขอบเขตกำรศึกษำ และกำร
เข้ำถึงพ้ืนที่โครงกำร 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) ประกอบด้วย 
 - ลักษณะภูมิอำกำศ สภำพภูมิอำกำศ พรรณไม้เดิม และสำธำรณูปโภค 
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) ประกอบด้วย 
 - มุมมองจำกภำยในสู่ภำยนอกโครงกำร มุมมองภำยนอกสู่ภำยในโครงกำร ควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้ และลักษณะดิน 
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ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) ประกอบด้วย 
 - Site Characteristics, Bubble Diagram, Site Relation 
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ภาพที่ 4.5 แนวคิดหลัก (Main Concept) 

- แนวคิดหลักในกำรออกแบบ แนวคิดหอชมวิว แนวคิดอำคำรที่พัก แนวคิดด้ำนพืชพรรณ 
และแนวคิดด้ำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง 
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ภาพที่ 4.6 ผังแม่บท (Master Plan) 

- ผังแม่บท (Master Plan), ผังไฟ (Lighting Plan) 
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ภาพที่ 4.7 Detail Plan (Zone A) 
 - Plan Zone A, Section A, Material and Plant A 
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ภาพที่ 4.8 Perspective Zone A 
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ภาพที่ 4.9 Detail Plan (Zone B) 
 - Plan Zone B, Section B, Material and Plant B 
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ภาพที่ 4.10 Perspective Zone B 
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ภาพที่ 4.11 Detail Plan (Zone C) 
 - Plan Zone C, Section C, Material and Plant C 
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ภาพที่ 4.12 Perspective Zone C 
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ภาพที่ 4.13 Detail Plan (Zone D) 
 - Plan Zone D, Section D, Material and Plant D 
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ภาพที่ 4.14 Perspective Zone D 
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ภาพที่ 4.15 Detail Plan (Zone E) 
 - Plan Zone E, Section E, Material and Plant E 
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ภาพที่ 4.16 Perspective Zone E 
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ภาพที่ 4.17 Perspective Night 
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ภาพที่ 4.18 Construction สระว่ำยน้ ำ 
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ภาพที่ 4.19 Construction ที่นั่งพักผ่อน ป้ำยทำงเข้ำโครงกำร กำรค้ ำยันต้นไม ้
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4.2  งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ 

Total
Per Unit Total Per Unit Total Price
(Bath) (Bath) (Bath) (Bath) (Bath)

1
1.1

1. พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -                   -             -                  
   1.1 คอนกรีต หนา 10 ซม. 238 ลบ.ม. 1,635.00    389,130.00         436.00      103,768.00   492,898.00       
   1.2 เหล็กไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม. 1,767 ตร.ม. 31.00        54,777.00           5.00          8,835.00      63,612.00         
   1.3 ไม้แบบ 72 ตร.ม. 400.00      28,800.00           133.00      9,576.00      38,376.00         
   1.4 ตะปู 14.4 กก. 30.00        432.00               -             432.00             

    1.5 ทรายหยาบ 61.31 ลบ.ม. 360.00      22,071.60           91.00        5,579.21      27,650.81         
2. พ้ืน asphalt 887 ตร.ม. 750.00      665,250.00         -             665,250.00       
3. คอนกรีตพิมพ์ลาย Random stone สี N1 116.7 ตร.ม. 550.00      64,185.00           99.00        11,553.30     75,738.30         
    3.1 คอนกรีตพิมพ์ลาย Tile 4x4 สี N27 28 ตร.ม. 550.00      15,400.00           99.00        2,772.00      18,172.00         
    3.1 คอนกรีตพิมพ์ลาย Tile 4x4 สี N40 35 ตร.ม. 550.00      19,250.00           99.00        3,465.00      22,715.00         
4. ขอบคันหินหน้าทางเข้าโครงการ 15x30x100 ซม. 157 ท่อน 175.00      27,475.00           50.00        7,850.00      35,325.00         

1,440,169.11    
1.2

1. ทรายล้างสีขาว เบอร์ 4 404 ตร.ม. 250.00      101,000.00         99.00        39,996.00     140,996.00       
2. งานทรายล้างสีด า เบอร์ 5 44 ตร.ม. 250.00      11,000.00           99.00        4,356.00      15,356.00         
3. งานทรายล้างสีฟ้า เบอร์ 5 189 ตร.ม. 250.00      47,250.00           99.00        18,711.00     65,961.00         
4. กรวดล้างสีเทาอ่อน เบอร์ 5 577 ตร.ม. 280.00      161,560.00         99.00        57,123.00     218,683.00       
5. กรวดล้างสีเทาเข้ม เบอร์ 5 119.5 ตร.ม. 280.00      33,460.00           99.00        11,830.50     45,290.50         

486,286.50      
1.3

1. คอนกรีต 128.98 ลบ.ม. 1,635.00    210,882.30         436.00      56,235.28     267,117.58       
2. เหล็ก RB6 3132.1 กก. 22.11        69,250.73           2.80          8,769.88      78,020.61         
3. ลวดผูกเหล็ก 74.58 กก. 30.00        2,237.40            -             2,237.40          
4. ไม้แบบ 951.58 ตร.ม. 400.00      380,632.00         133.00      126,560.14   507,192.14       
5. ตะปู 190.37 กก. 30.00        5,711.10            -             5,711.10          
6. งานก่ออิฐ 326.7 ตร.ม. 245.00      80,041.50           89.00        29,076.30     109,117.80       
7. งานฉาบปูน 882 ตร.ม. 58.00        51,156.00           82.00        72,324.00     123,480.00       
8. งานไม้เทียม -                    -             -                  
   8.1 ไม้เทียม sci DKP-M4 ปัดเส้ียน 335.5 ตร.ม. 1,200.00    402,600.00         100.00      33,550.00     436,150.00       
9. ทรายหยาบ 130.13 ลบ.ม. 360.00      46,846.80           91.00        11,841.83     58,688.63         

1,587,715.26    
1.4

1. คอนกรีต 2.79 ลบ.ม. 1,635.00    4,561.65            436.00      1,216.44      5,778.09          
2. เหล็ก RB6 173.28 กก. 22.00        3,812.16            3.00          519.84         4,332.00          
3. ลวดผูกเหล็ก 38.36 กก. 30.00        1,150.80            -             1,150.80          
4. ไม้แบบ 20.21 ตร.ม. 400.00      8,084.00            133.00      2,687.93      10,771.93         
5. ตะปู 4.05 กก. 30.00        121.50               -             121.50             
6. งานไม้เทียม -                    -             -                  
   6.1 ไม้เทียม sci DKP-M4 ปัดเส้ียน 14.37 ตร.ม. 1,200.00    17,244.00           100.00      1,437.00      18,681.00         
7. ทรายหยาบ 0.33 ลบ.ม. 360.00      118.80               91.00        30.03          148.83             

40,984.15        

รวม

รวม

รวม

รวม

Material Cost Labour Cost
Description

งานท่ีน่ัง 2

Item Q'ty Unit

หมวดส่ิงก่อสร้าง
งานพ้ืนหน้าหอประชุม

งานทรายล้างกรวดล้างหินขัด

งานท่ีน่ัง 1 (10 ชุด)
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ตารางท่ี 4.2 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน ์(ต่อ)  
Total

Per Unit Total Per Unit Total Price
(Bath) (Bath) (Bath) (Bath) (Bath)

1.5
1. คอนกรีต 8.12 ลบ.ม. 1,635.00    13,276.20           436.00      3,540.32      16,816.52         
2. เหล็ก RB6 104.25 กก. 22.00        2,293.50            3.00          312.75         2,606.25          
3. ลวดผูกเหล็ก 2.69 กก. 30.00        80.70                 -             80.70              
4. ไม้แบบ 35.23 ตร.ม. 400.00      14,092.00           133.00      4,685.59      18,777.59         
5. ตะปู 7.06 กก. 30.00        211.80               -             211.80             
6. งานก่ออิฐ 7.77 ตร.ม. 245.00      1,903.65            89.00        691.53         2,595.18          
7. งานฉาบปูน 20.98 ตร.ม. 58.00        1,216.84            82.00        1,720.36      2,937.20          
8. งานไม้เทียม -                    -             -                  
   8.1 ไม้เทียม sci DKP-M4 ปัดเส้ียน 17.34 ตร.ม. 325.00      5,635.50            100.00      1,734.00      7,369.50          
9. ทรายหยาบ 3.84 ลบ.ม. 360.00      1,382.40            91.00        349.44         1,731.84          
10. งานหินขัดสีด า เบอร์5 10.55 ตร.ม. 350.00      3,692.50            153.00      1,614.15      5,306.65          
11.ป๊ัม Resun Penguin-2400 1 ตัว 750.00      750.00               -             750.00             
12. ท่อ PVC 3 ม. 95.00        285.00               -             285.00             

59,468.23        
1.6

1. คอนกรีต 4.61 ลบ.ม. 1,635.00    7,537.35            436.00      2,009.96      9,547.31          
2. เหล็ก RB6 32.18 กก. 22.00        707.96               3.00          96.54          804.50             
3. ลวดผูกเหล็ก 0.97 กก. 30.00        29.10                 -             29.10              
4. ไม้แบบ 28.12 ตร.ม. 400.00      11,248.00           133.00      3,739.96      14,987.96         
5. ตะปู 5.63 กก. 30.00        168.90               -             168.90             
6. งานก่ออิฐ 7.54 ตร.ม. 245.00      1,847.30            89.00        671.06         2,518.36          
7. งานฉาบปูน 6.81 ตร.ม. 58.00        394.98               82.00        558.42         953.40             
8. งานไม้เทียม -                    -             -                  
   8.1 ไม้เทียม sci DKP-M4 ปัดเส้ียน 48.14 ตร.ม. 1,200.00    57,768.00           100.00      4,814.00      62,582.00         
9. ท่อระบายน้ า -                    -             -                  
   9.1 ฟอร์เดรน 5 ช้ิน 520.00      2,600.00            -             2,600.00          
   9.2 ท่อ PVC 1 น้ิว 23 ม. 95.00        2,185.00            -             2,185.00          
10. ทรายหยาบ 1.52 ลบ.ม. 360.00      547.20 91.00        138.32         685.52             

97,062.05        

1.7
1. คอนกรีต 1.01 ลบ.ม. 1,635.00    1,651.35            436.00      440.36         2,091.71          
2. เหล็ก RB6 60 กก. 22.00        1,320.00            3.00          180.00         1,500.00          
3. ลวดผูกเหล็ก 1.2 กก. 30.00        36.00                 -             36.00              
4. ไม้แบบ 3.75 ตร.ม. 400.00      1,500.00            133.00      498.75         1,998.75          
5. ตะปู 1.13 กก. 30.00        33.90                 -             33.90              
6. งานก่ออิฐ 5.6 ตร.ม. 245.00      1,372.00            89.00        498.40         1,870.40          
7. งานฉาบปูน 7.5 ตร.ม. 58.00        435.00               82.00        615.00         1,050.00          
8. งานไม้เทียม -                    -             -                  
   8.1 ไม้เทียม sci DKP-M4 ปัดเส้ียน 12.99 ตร.ม. 1,200.00    15,588.00           100.00      1,299.00      16,887.00         
9. ทรายหยาบ 0.25 ลบ.ม. 360.00      90.00                 91.00        22.75          112.75             

25,580.51        

รวม

รวม

รวม

งานท่ีน่ัง 5

งานท่ีน่ัง 3

งานท่ีน่ัง 4

Item Description Q'ty Unit
Material Cost Labour Cost
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ตารางท่ี 4.3 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ)  
Total

Per Unit Total Per Unit Total Price
(Bath) (Bath) (Bath) (Bath) (Bath)

1.8
1. คอนกรีต 5.36 ลบ.ม. 1,635.00    8,763.60            436.00      2,336.96      11,100.56         
2. เหล็ก RB6 95.15 กก. 22.00        2,093.30            3.00          285.45         2,378.75          
3. ลวดผูกเหล็ก 1.96 กก. 30.00        58.80                 -             58.80              
4. ไม้แบบ 12.71 กก. 400.00      5,084.00            133.00      1,690.43      6,774.43          
5. ตะปู 2.55 กก. 30.00        76.50                 -             76.50              
6.หินขัดสีด า เบอร์ 5 25 ตร.ม. 350.00      8,750.00            153.00      3,825.00      12,575.00         
7. ป๊ัม Resun Penguin-2400 2 ตัว 750.00      1,500.00            -             1,500.00          
8. ท่อ PVC 3 ม. 95.00        285.00               -             285.00             
9. ตระแกรงพลาสติก 8 ม. 850.00      6,800.00            50.00        400.00         7,200.00          
10. กรวดแม่น้ าสีเทา เบอร์ 2 1.14 ตร.ม. 50.00        57.00                 -             57.00              
11. ทรายหยาบ 0.35 ลบ.ม. 360.00      126.00               91.00        31.85          157.85             

42,163.89        
1.9

1. เสาเข็ม 252 ต้น 480.00      120,960.00         168.00      42,336.00     163,296.00       
2.เหล็ก c 2x4 48 ท่อน 1,398.00    67,104.00           473.00      22,704.00     89,808.00         
3. พ้ืนไม้เทียม coonwood สีไม้สัก 430.3 ตร.ม. 1,200.00    516,360.00         100.00      43,030.00     559,390.00       
4. ไม้เสาราวสะพาน 369 ม. 182.00      67,158.00           -             67,158.00         
5. ไม้เทียม ราวสะพาน 1,222 ม. 1,200.00    1,466,400.00       100.00      122,200.00   1,588,600.00     
6. พ้ืนไม้เทียม coonwood สีมะฮอกกานี 431 ตร.ม. 1,200.00    517,200.00         100.00      43,100.00     560,300.00       
7.ตงเหล็กกล่อง  3/4x3/4 น้ิว 148 ท่อน 115.00      17,020.00           33.00        4,884.00      21,904.00         

3,050,456.00    
1.1

1. ทรายล้างสีขาว เบอร์5 329.87 ตร.ม. 250.00      82,467.50           99.00        32,657.13     115,124.63       
2. งานไม้เทียม -                    -             -                  
    2.1 ไม้เทียม sci DKP-M4 ปัดเส้ียน 167.66 ตร.ม. 1,200.00    201,192.00         100.00      16,766.00     217,958.00       
    2.2 ไม้ระแนง T series TIMBER TUBE 174.77 ตร.ม. 1,200.00    209,724.00         100.00      17,477.00     227,201.00       
3.เหล็กกล่อง 1x1 น้ิว หนา 2.3 มม. 67 ท่อน 169.00      11,323.00           44.00        2,948.00      14,271.00         
4. เหล็กกล่อง 2x4 น้ิว หนา 2.3 มม. 18 ท่อน 1,785.00    32,130.00           487.00      8,766.00      40,896.00         
5.เหล็กกล่อง 4x4 น้ิว หนา 2.3 มม. 26 ท่อน 1,565.00    40,690.00           458.00      11,908.00     52,598.00         
6. งานก่ออิฐ 54.86 ตร.ม. 245.00      13,440.70           89.00        4,882.54      18,323.24         
7. งานฉาบ 54 ตร.ม. 58.00        -                    82.00        -             -                  

686,371.87      
1.12

1.VIVA Board หนา 0.20 ม. 300 เเผ่น 707.40      212,220.00         99.00        29,700.00     241,920.00       
2. เหล็กตัว c 100x50x20 มม. หนา 2.3 มม. 186 ท่อน 649.00      120,714.00         207.00      38,502.00     159,216.00       
3. ไม้ร้ัว coonwood พฤกษา มะฮอกกานี 1.6x10x100 ซม. 256.5 ท่อน 219.00      56,173.50           100.00      25,650.00     81,823.50         
4. เสาไม้ร้ัว 85.8 ท่อน 182.00      15,615.60           -             15,615.60         
5. เหล็ก c 150x50x20 น้ิว หนา 2.3 มม. 42 ท่อน 816.00      34,272.00           251.00      10,542.00     44,814.00         
6. เสาเข็ม 46 ต้น 480.00      22,080.00           176.00      8,096.00      30,176.00         

573,565.10      

งานท่ีน่ังรับประทานอาหารริมทะเล
รวม

รวม

งานบ่อน้้าล้น

งานทางเดินชมธรรมชาติ

งานปรับปรุงบริเวณลานรับประทานอาหารริมทะเล

รวม

รวม

Item Description Q'ty Unit
Material Cost Labour Cost

 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

ตารางท่ี 4.4 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ)  
Total

Per Unit Total Per Unit Total Price
(Bath) (Bath) (Bath) (Bath) (Bath)

1.13
1. ดินขุด 36 ลบ.ม. -                    60.00        2,160.00      2,160.00          
2. ทรายล้าง 72.13 ตร.ม. 250.00      18,032.50           99.00        7,140.87      25,173.37         
3. กระเบ้ืองเคลือบ 4x4 น้ิว ห้องน้ า 46.84 ตร.ม. 250.00      11,710.00           170.00      7,962.80      19,672.80         
4.กระเบ้ือง 4x4 น้ิว สระว่ายน้ า 102.32 ตร.ม. 250.00      25,580.00           170.00      17,394.40     42,974.40         
5. รางกัตเตอร์ 12.15 ม. 500.00      6,075.00            -             6,075.00          
6. คอนกรีต 75.88 ลบ.ม. 1,634.00    123,987.92         436.00      33,083.68     157,071.60       
7. ไม้แบบ 111.03 ตร.ม. 400.00      44,412.00           133.00      14,766.99     59,178.99         
8. ตะปู 22.2 กก. 30.00        666.00               -             666.00             
9. งานก่ออิฐ 61.2 ตร.ม. 245.00      14,994.00           89.00        5,446.80      20,440.80         
10. เสาเข็ม I 18 ยาว 9 ม. 148 ต้น 501.00      74,148.00           176.00      26,048.00     100,196.00       
11. ฉาบเรียบ 122.4 ตร.ม. 58.00        7,099.20            82.00        10,036.80     17,136.00         
12. เหล็ก RB9 918.65 กก. 21.22        19,493.75           3.00          2,755.95      22,249.70         
13. เหล็ก RB6 20.76 กก. 22.00        456.72               3.00          62.28          519.00             
14. ลวดผูกเหล็ก 28.17 กก. 30.00        845.10               -             845.10             
15. เหล็กกล่อง 1x2 น้ิว หนา 2.3 มม. 6 ท่อน 460.00      2,760.00            124.00      744.00         3,504.00          
16. หลังคา 11.5 ตร.ม. 335.00      3,852.50            50.00        575.00         4,427.50          
17. ท่ีล้างหน้า 2 ช้ิน 2,300.00    4,600.00            298.00      596.00         5,196.00          
18. ชักโครก 2 ช้ิน 3,500.00    7,000.00            298.00      596.00         7,596.00          
19. ราวแขวนผ้า 2 อัน 180.00      360.00               130.00      260.00         620.00             
20. ฝักบัว 4 ช้ิน 1,660.00    6,640.00            70.00        280.00         6,920.00          
22. ฟอร์เดรน 4 ช้ิน 520.00      2,080.00            -             2,080.00          

504,702.26      
1.14

1.ทรายหยาบ 0.31 ลบ.ม. 360.00      111.60               91.00        28.21          139.81             
2. คอนกรีต 2.61 ลบ.ม. 1,634.00    4,264.74            436.00      1,137.96      5,402.70          
3. ทรายล้างสีขาว เบอร์ 5 44.02 ตร.ม. 250.00      11,005.00           99.00        4,357.98      15,362.98         
4. ทายล้างสีเทา เบอร์ 5 6.12 ตร.ม. 280.00      1,713.60            99.00        605.88         2,319.48          
5. ก่ออิฐ 104.15 ตร.ม. 245.00      25,516.75           89.00        9,269.35      34,786.10         
6. ฉาบปูน 121.5 ตร.ม. 58.00        7,047.00            82.00        9,963.00      17,010.00         
7.ป้ายอลูมิเนียม คอมโพสิต 2.45 ตร.ม. 2,500.00    6,125.00            -             6,125.00          

81,146.07        
1.15

1.คอนกรีต 4.92 ลบ.ม. 1,634.00    8,039.28            436.00      2,145.12      10,184.40         
2. เหล็ก RB6 297.6 กก. 22.00        6,547.20            3.00          892.80         7,440.00          
3. ลวด 8.92 กก. 30.00        267.60               -             267.60             
4. ไม้แบบ 56.92 ตร.ม. 400.00      22,768.00           133.00      7,570.36      30,338.36         
5. ตะปู 11.2 กก. 30.00        336.00               -             336.00             
6. ไม้พ้ืน Conwood ที-ล็อค หน้า 4 น้ิว 67.88 ตร.ม. 1,200.00    81,456.00           100.00      6,788.00      88,244.00         
7. ไม้ตกแต่งพ้ืน CONWOOD 10.08 ตร.ม. 1,200.00    12,096.00           100.00      1,008.00      13,104.00         
8. เหล็กกล่อง 2x4 น้ิว 88 ท่อน 1,785.00    157,080.00         487.00      42,856.00     199,936.00       

349,850.36      

รวม

รวม

งานสระว่ายน้้า

งานป้ายทางเข้า
รวม

Item Description Q'ty Unit
Material Cost Labour Cost

ท่ีน่ังหลังห้องสูท (4 ชุด)
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ตารางท่ี 4.5 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ)  
Total

Per Unit Total Per Unit Total Price
(Bath) (Bath) (Bath) (Bath) (Bath)

2
2.1

1. ต้นจิกน้ า หน้า 10 น้ิว 7 ต้น 14,000.00 98,000.00 650.00 4,550.00 102,550.00
2. ต้นกระทิง หน้า 6 น้ิว 15 ต้น 12,000.00 180,000.00 350.00 5,250.00 185,250.00
3. ต้นสารภี หน้า 6 น้ิว 5 ต้น 8,000.00 40,000.00 350.00 1,750.00 41,750.00
4. ต้นซิลเวอร์โอ๊ค หน้า 8 น้ิว 8 ต้น 9,000.00 72,000.00 500.00 4,000.00 76,000.00
5. ต้นเสม็ดขาว หน้า 6 น้ิว 30 ต้น 8,000.00 240,000.00 350.00 10,500.00 250,500.00
6. ต้นเสม็ดแดง หน้า 10 น้ิว 9 ต้น 10,000.00 90,000.00 650.00 5,850.00 95,850.00
7. ต้นข่อย 10 น้ิว 9 ต้น 14,000.00 126,000.00 650.00 5,850.00 131,850.00
8. ต้นจิกน้ าหน้า 6 น้ิว 9 ต้น 8,500.00 76,500.00 350.00 3,150.00 79,650.00
9. ต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ หน้า 7 น้ิว 3 ต้น 8,000.00 24,000.00 400.00 1,200.00 25,200.00
10. ลีลาวดี หน้า 3 น้ิว 11 ต้น 1,200.00 13,200.00 120.00 1,320.00 14,520.00
11.อินทผาลัม สูง 3.00 ม. 14 ต้น 5,000.00 70,000.00 350.00 4,900.00 74,900.00

11. ไม้ค้ ายัน 99 ชุด 650.00 64,350.00 65.00 6,435.00 70,785.00
12. ค้ ายันแบบสลิง 9 ชุด 5,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00
13. ค้ ายันแบบรากเทียม 13 ชุด 6,000.00 78,000.00 0.00 78,000.00

1,271,805.00    

2.2
1.รักทะเล กถ.6 น้ิว 391 ต้น 20.00        7,820.00            2.00 782.00         8,602.00          
2. ย่ีโถ กถ.8 น้ิว 48 ต้น 50.00        2,400.00            5.00 240.00         2,640.00          
3. เตยหอม กถ.6 น้ิว 2,435 ต้น 8.00          19,480.00           2.00 4,870.00      24,350.00         
4. เล็บครุฑ กถ.6 น้ิว 130 ต้น 20.00        2,600.00            2.00 260.00         2,860.00          
5. เล็บครุฑแคระ กถ.4 น้ิว 970 ต้น 15.00        14,550.00           1.50 1,455.00      16,005.00         
6. เขียวหม่ืนปี 1,936 ต้น 50.00        96,800.00           5.00 9,680.00      106,480.00       
7. หูปลาช่อน กถ.6 น้ิว 130 ต้น 20.00        2,600.00            2.00 260.00         2,860.00          
9. โคลงเคลงต้น ถ.4 น้ิว 200 ต้น 2.30          460.00               0.20 40.00          500.00             
10. ชบาดอกขาว กถ.6 น้ิว 53 ต้น 20.00        1,060.00            2.00          106.00         1,166.00          
11. ไทรยอดทอง กถ.6 น้ิว 1,166 ต้น 40.00        46,640.00           4.00          4,664.00      51,304.00         
12. ไทรเกาหลี สูง 1.50 ม. 428 ต้น 120.00      51,360.00           12.00        5,136.00      56,496.00         
13. ก้ามกุ้ง กถ.8 น้ิว 58 ต้น 80.00        4,640.00            8.00          464.00         5,104.00          
14.ร้อยอินทนิล กถ.10 น้ิว 10 ต้น 150.00      1,500.00            15.00        150.00         1,650.00          
15. หญ้าพาสพาลัม 635 ตร.ม. 25.00        15,875.00           2.50 1,587.50      17,462.50         
16. ดินปลูก 107.48 ลบ.ม. 450.00      48,366.00           100.00 10,748.00     59,114.00         

356,593.50      รวม

งานวัสดุพืชพรรณ
ไม้ยืนต้น

รวม

Item Description Q'ty Unit

ไม้พุ่มไม้คลุมดิน

Material Cost Labour Cost
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ตารางท่ี 4.6 รำยกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ)  
Total

Per Unit Total Per Unit Total Price
(Bath) (Bath) (Bath) (Bath) (Bath)

3
3.1

1. ไฟส่องต้นไม้ 33 ชุด 485.00 16,005               90.00        2,970.00      18,975.00         
2. ไฟเสาสูง 46 ชุด 24,000.00 1,104,000           1,600.00    73,600.00     1,177,600.00     
3. ไฟสนาม 28 ชุด 9,060.00 253,680             99.00        2,772.00      256,452.00       
4. ไฟติดหัวเสา 77 ชุด 5,280.00 406,560             99.00        7,623.00      414,183.00       
5. ไฟสระว่ายน้ า 6 ชุด 6,000.00 36,000               135.00      810.00         36,810.00         
6. ไฟก่ิงติดผนัง 8 ชุด 4,200.00 33,600               99.00        792.00         34,392.00         
7. อุปกรณ์สายไฟ 1 เหมา -                   -             400,580.00       

2,338,992.00    
3.2

1. ก๊อกน้ า 18 อัน 120.00      2,160.00            25.00        450.00         2,610.00          
2,610.00         

12,995,521.86  
1.2643            

16,418,757.00  

Factor F
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

รวมท้ังหมด
รวม

รวม
ระบบน้้า

งานระบบไฟ
งานระบบ

Item Description Q'ty Unit
Material Cost Labour Cost

 
(สิบหกล้ำนสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้ำสิบเจ็ดบำทถ้วน) 



บทท่ี  5 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1  สรุป 
 โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท เจ้าของรีสอร์ท คือคุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ 
โครงการตั้งอยู่ที่ 39 หมู่ 8 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีขนาด
พ้ืนที่โดยประมาณ 11 ไร่ หรือ 17,600 ตารางเมตร โดยเป็นพ้ืนที่ออกแบบ 5 ไร่ 2 งาน หรือ 8,800 ตารางเมตร 
 ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนและมีอาณาเขตติดทะเลอ่าวไทย พ้ืนที่จึงมีปัญหา
น้ าทะเลกัดเซาะชายฝั ่งอย่างรุนแรง ต าบลพันท้ายนรสิงห์ มีความต้องการให้พื้นที ่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่ง โดยคุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ มีความต้องการที่
สอดคล้องกับต าบลพันท้ายนรสิงห์ จึงได้เช่าพ้ืนที่ของนิคมสหกรณ์บ้านไร่จัดตั้ง ชานเล รีสอร์ท ขึ้น 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนและยังมีพ้ืนที่ว่างที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ คุณธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ 
จึงต้องการให้มีอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะส าหรับใช้ท ากิจกรรม 
ปัจจุบันมีห้องพักอาศัย 32 ห้อง รองรับผู้เข้ามาพักโดยประมาณ 68 คน จึงต้องการห้องพักอาศัย
เพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะ 

เนื่องจากทางโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท ต้องการปรับปรุงพ้ืนที่

โครงการให้มีความเหมะสมกับพื้นที่ของโครงการ จึงเกิดแนวคิดหลัก คือ “คืนชีวิต” ซึ่งมีแนวความคิด   

ที่ได้มาจากสภาพของพ้ืนที่ที่เป็นหมูบ้านชาวประมง ชุมชน และโรงเรียน ซึ่งมีการด าเนินชีวิตอยู่ก่อนที่

จะถูกผลกระทบจากน้ าทะเลกัดเซาะประชากรแถวนั้นจึงต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัย รวมถึงสภาพพ้ืนที่

เดิมของโครงการเป็นพ้ืนที่ติดกับทะเลอ่าวไทย ซึ่งมีบรรยากาศที่สวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์            

โดยมุมมองทางทิศใต้เป็นมุมมองที่มองออกทะเล จึงเกิดเป็น Concept คืนชีวิต เป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิต   

ของชาวบ้านที่เคยอยู่ในพ้ืนที่ก่อนที่จะถูกน้ ากัดเซาะชายฝังให้คืนกลับมา โดยถ่ายทอดเรื่องราว

ผ่านลวดลายของพื้น และรูปทรงของงาน Hardscape ที่มีรูปทรงเป็นเรือ ลายคลื่นทะเล รวมถึง

การเลือกใช้วัสดุเพ่ือให้กลมกลืนกับธรรมชาติ เพ่ือให้ผู้เข้าพักและผู้ที่เข้ามาใช้บริการพ้ืนที่ได้สัมผัสกับ

วิธีชีวิตที่เราคืนให้กับพ้ืนที่ และบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ประกอบกับวิวทิวทัศน์ และ ลมที่พัด

เข้าจากทะเลให้พ้ืนที่มีอากาศดี เหมาะส าหรับนั่งพักผ่อนคลายกับครอบครัว เป็นหมู่คณะ และผู้ที่        

เข้ามารับประทานอาหารที่ ชานเล รสีอร์ท 

 ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชานเล รีสอร์ท      
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สามารถแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 5 โซน ดังนี้ 
 5.1.1 พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนที่ส่วนตรงกลางของโครงการเป็นป่าชายเลน ที่นั่งรับประทาน
อาหาร และส านักงานของโครงการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ได้รับแสงแดดน้อยตลอดทั้งวัน เพราะมีป่าชายเลนบดบัง
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แสงแดดอยู่ มีสิ่งปลูกสร้างเดิม คือ ลานยางมะตอย ที่นั่งรับประทานอาหาร และป่าโกงกาง พืชพรรณ
เดิมที่พบในบริเวณพ้ืนที่โครงการ ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ จึงมีการออกแบบก าหนด
เส้นทางเดินชมธรรมชาติ และจัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของพ้ืนที่ ให้มีความสวยงาม 
 5.1.2 พ้ืนที่ Zone B เป็นพื้นที่บริเวณทางทิศเหนือของโครงการ ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่โล่งกว้าง 
โดยพ้ืนที่ส่วนนี้จะได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน เพราะไม่มีพรรณไม้เดิมอยู่เลย ซึ่งพ้ืนที่ส่วนนี้ยังไม่มีการ
ใช้ประโยชน์ จึงท าการออกแบบอาคารอเนกประสงค์ ที่นั่งพักผ่อนเพ่ือรองรับผู้เข้าใช้ และจัดภูมิทัศน์
บริเวณรอบๆ ให้เหมาะสมกับต่อการใช้งานในพื้นที่ โดยก าหนดการใช้พื้นที่ เช่น การจัดภูมิทัศน์  
ให้มีความร่มเงาในพ้ืนที่ ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อนแก่ผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่โครงการ 
 5.1.3 พ้ืนที่ Zone C เป็นพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่โล่งกว้าง
ติดกับทะเล พ้ืนที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน เพราะไม่มีพรรณไม้ที่ให้ความร่มเงาของพ้ืนที่เลย ซึ่งพ้ืนที่
เป็นพื้นที่โล่งยังไม่มีการใช้ประโยชน์ เพราะเป็นพื้นที่ที ่ติดกับทะเลจึงท าการออกแบบบ้านพัก  
เพื่อรองรับผู้ที่เข้ามาใช้ในอนาคต ดังนั้น จึงมีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที่ให้เหมาะสม และจัดพรรณไม้
ปิดบังพ้ืนที่ให้เป็นส่วนตัว 
 5.1.4 พ้ืนที่ Zone D เป็นพ้ืนที่ทางทิศใต้ของโครงการเป็นบริเวณบ้านพักอาศัย ที่รับประทานอาหาร
และมีลานอเนกประสงค์เพ่ือท ากิจกรรม โดยพื้นที่ส่วนนี้จะได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน เพราะไม่มีร่มเงา
จากพรรณไม้ พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นลานอเนกประสงค์กว้าง ดังนั้น จึงมีการออกแบบลานอเนกประสงค์ 
ให้มีที่นั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้เพิ่มขึ้นเพราะพื้นที่ติดกับทะเลมีวิวที่สวยงาม และมีการจัดภูมิทัศน์  
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ให้มีความสวยงาม 
 5.1.5 พื้นที่ Zone E เป็นพื้นที่ทางทิศเหนือเป็นที่จอดรถและป้ายทางเข้าของโครงการ 
เป็นพ้ืนที่โล่งได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ซึ่งการจอดรถในพ้ืนที่โครงการยังไม่เป็นระเบียบ เพราะไม่มี
เส้นขอบเขตของที่จอดรถที่แน่นอน และยังไม่มีป้ายทางเข้าโครงการที่เห็นได้ชัดเจน ดังนั้น  จึงมีการ
จัดสรรที่จอดรถให้เป็นระเบียบเพ่ือรองรับกับคนที่เข้ามาโครงการ และออกแบบป้ายทางเข้าเพ่ือให้รู้
ต าแหน่ง ของโครงการได้ชัดเจนขึ้น มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณป้ายทางเข้าเพ่ือให้ปิดกั้นเขตให้กับพ้ืนที่ 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 เพ่ือให้โครงการสามารถน าไปสร้างได้จริงควรก าหนดขอบเขตการท างาน และระยะเวลา
ในการออกแบบและก่อสร้างที่ชัดเจน การเลือกพรรณไม้ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง เพ่ือให้งานออกมา     
มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด 
 5.2.2 เนื่องด้วยพ้ืนที่โครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ และการด าเนินการเป็นส่วนๆ  
เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจัดสร้างในบางพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้             
ใช้งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 
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