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บทคัดย่อ 
 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
ต้ังอยู่ 160 หมู่ 1 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สามารถเข้าสู่พื้นท่ีโครงการได้จาก
ทางหลวงหมายเลข2 (ถนนมิตรภาพ) มีขนาดพื้นท่ีโครงการท้ังหมด 416,291 ตารางเมตร ฟาร์มโคนม
ไทย - เดนมาร์ค เป็นฟาร์มตัวอย่างและศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในประเทศ ภายในเปิดเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซึ่งในปัจจุบันการท่องเท่ียวเชิงเกษตรก าลังเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมากทาง
ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์คจึงมีความต้องการท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว โดยมีแผนท่ีจะ
พัฒนาพื้นท่ีว่างเปล่าบริเวณด้านหน้าของโครงการให้เป็นจุดบริการนักท่องเท่ียว สถาน ท่ีต้อนรับจุด
แรกก่อนท่ีจะเข้าไปใช้บริการในส่วนของท่องเท่ียวเชิงเกษตร อีกท้ังยังสามารถกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์
ของฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์คแห่งนี้ 

พื้นที่บริเวณทางเข้าฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค มีเนื้อท่ีโดยประมาณ 15 ไร่ มีลักษณะ
เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ติดภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา และแปลงหญ้า มีสภาพ
ทรุดโทรมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีได้เนื่องจากไม่มีการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยอย่างชัดเจน  
ทางฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค จึงมีแผนพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าวให้เป็นจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
จุดบริการนักท่องเท่ียวท่ีสัญจรผ่านเส้นทาง  

ผู้จัดท าจึงท าการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ี และความต้องการของ
ผู้ใช้ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบ โดยสามารถแบ่งพื้นท่ีท าการศึกษาออกเป็น 3 โซน โดยใช้
งบประมาณไปท้ังส้ิน 15,034,508.20 บาท (สิบห้าล้านสามหมื่นส่ีพันห้าร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์) 
 พื้นท่ี Zone A พื้นท่ีส่วนต้อนรับมีพื้นท่ีท้ังหมด 7 ,811 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีบริเวณหน้า
โครงการทางทิศเหนือ ติดกับทางสัญจรหลัก เป็นพื้นท่ีด้านหน้าโครงการ ควรมีการจัดภูมิทัศน์ เพราะ
จะได้เป็นจุดเด่นให้กับโครงการ เนื่องจากติดกับทางสัญจรหลักก็ควรปลูกต้นไม้ให้เป็นแนวกันฝุ่น
ละอองและเสียงรบกวน จึงได้ออกแบบและจัดภูมิทัศน์ให้มีความโดดเด่น โดยการวางรูปป้ันวัว และจัด
วางต้นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ให้อารมณ์เหมือนอยู่ภูเขา และได้แบ่งพื้นท่ีเป็นลานจอดรถ 



ข 
 

บทคัดย่อ (ต่อ) 
 

พื้นท่ี Zone B พื้นท่ีส่วนบริการมีพื้นท่ีท้ังหมด 1,430 ตารางเมตร มีส่ิงก่อสร้างเดิมเป็นอาคาร
จัดแสดงโชว์แม่พันธุ์โคและขายผลิตภัณฑ์ พื้นท่ีนี้ยังไม่มีการพัฒนา รอการปรับปรุง ควรมีการปรับปรุง
และเพิ่มสถานท่ีเพื่อให้มีทัศนียภาพท่ีสวยงามเพราะเป็นแหล่งศูนย์กลางท่ีนักท่องเท่ียวจะเข้ามาใช้
บริการ โดยโซนนี้ได้ออกแบบวางตัวอาคารส าหรับร้านค้า และปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา มีมุมนั่งพักผ่อน เช่น 
ลานบ่อน้ าล้น ท่ีนั่งตามขอบกระบะที่ปลูกต้นไม้ 
 พื้นท่ี Zone C พื้นท่ีส่วนกิจกรรมมีเนื้อท่ีท้ังหมด 5,480 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีโล่งโดนแดด
ตลอดวันและอยู่ติดภูเขาควรเป็นพื้นท่ีจัดแสดงหรือกิจกรรมกลางแจ้ง จึงได้เพิ่มไม้ยืนต้นให้เป็นแนว
ขอบเขตพื้นท่ีและให้ร่มเงา และภายในโซนนี้ได้ออกแบบให้เป็นลานโชว์โคนม ไว้ส าหรับนักท่องเท่ียว
ได้เข้าไปถ่ายรูปและได้สัมผัสธรรมชาติ 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักริมทางและจุดบริการนักท่องเที่ยว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
ตั้งอยู่ 160 หมู่ 1 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สามารถเข้าสู่พ้ืนที่โครงการได้จาก
ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) มีขนาดพื้นที่โครงการทั้งหมด 416,291 ตารางเมตร ฟาร์มโคนม
ไทย - เดนมาร์คเป็นฟาร์มตัวอย่างและศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในประเทศ ภายในเปิดเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากทาง
ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์คจึงมีความต้องการที่จะเพ่ิมพ้ืนที่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว โดยมีแผนที่จะ
พัฒนาพ้ืนที่ว่างเปล่าบริเวณด้านหน้าของโครงการให้เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว สถานที่ต้อนรับจุด
แรกก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการในส่วนของท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกทั้งยังสามารถกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์
ของฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์คแห่งนี้ 

พื้นที่บริเวณทางเข้าฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค มีเนื้อที่โดยประมาณ 15 ไร่ มีลักษณะ
เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ติดภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา และแปลงหญ้า มีสภาพ
ทรุดโทรมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้ เนื่องจากไม่มีการแบ่งพ้ืนที่ ใช้สอยอย่างชัดเจน  
ท า ง ฟ า ร ์ม โ ค น ม ไท ย  -  เ ดนมาร ์คจ ึง ม ีแผนพัฒนา พื ้น ที ่ด ัง ก ล ่า ว ใ ห ้ เ ป ็ น จ ุด จ า ห น ่า ย
ผลิตภัณฑ์และจุดบริการนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านเส้นทาง  

จากแผนพัฒนาดังกล่าวท าให้พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์คแห่งนี้ได้ ท าให้ผลิตภัณฑ์สินค้า           
ของฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค เป็นที่นิยมและรู้จักเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นจุดพักผ่อนส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเส้นทางถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา - กรุงเทพฯ) เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
สามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศและ ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ
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1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
2.1  เพ่ือศึกษาหลักการที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักริมทางและจุดบริการ 
2.2  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการ 
2.3  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของโครงการ 
2.4  เพ่ือการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักริมทางและจุดบริการฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 

1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
โครงการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักริมทางและจุดบริการนักท่องเที่ยว ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 

ตั้งอยู่ที่ 160 หมู่ 1 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 
416,291 ตารางเมตร ภายใต้การดูแลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขาและแปลงหญ้า 

 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

ภำพที่ 1.1 พ้ืนทีท่ั้งหมดท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
ที่มำ : https://www.google.co.th/maps 

 
1.3.1 ขอบเขตพ้ืนที่ออกแบบ  

พ้ืนทีโ่ครงการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักริมทางและจุดบริการนักท่องเที่ยว ฟาร์มโคนมไทย -
เดนมาร์ค ตั้งอยู่ที่ 160 หมู่ 1 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด
โดยประมาณ 416,291 ตารางเมตร แบ่งพ้ืนที่ออกแบบบริเวณด้านหน้าทางเข้ามีพ้ืนที่ออกแบบวางผัง
ทั้งหมดโดยประมาณ 25,200 ตารางเมตร 

https://www.google.co.th/maps
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            เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักริมทางและจุดบริการนักท่องเที่ยว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
            แสดง : พ้ืนที่โครงการ                                                                         ภำพที่ 1.2  
            สัญลักษณ์ : - 
 
           ทีม่ำ : https://www.google.co.th/maps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   พืน้ที่ออกแบบ 
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1.3.2 การเข้าถึงโครงการ 
 
 
 
     
 
 

 

 

 
 
ภำพที่ 1.3 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 
ที่มำ : https://www.google.co.th 
 

1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงหลักการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักริมทางและจุดบริการ 

1.4.2 ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงการ 
 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของโครงการ 
 1.4.4 เพ่ือเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 
 

 1.5  วธิีกำรด ำเนินงำน 
 1.5.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบภูมิทัศน์โครงการ 

 1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศนท์ี่พักริมทางและจุดบริการ 
 1.5.1.2 ศึกษาหลักการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

1.5.1.3 กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
1.5.2 ศึกษาข้อมูลทางกายภาพของพ้ืนที่ 

 1.5.2.1 ศึกษาท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
 1.5.2.2 ศึกษาลักษณะทางภูมิประเทศ  

1.5.2.3 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ  

https://www.google.co.th/
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1.5.5.5 การประมาณราคา 

 1.5.6 การสรุปและประเมินผล 
1.5.6.1 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
1.5.6.2 ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

  1.5.7 จัดท ารูปเล่ม 
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ศึกษาข้อมูลทางกายภาพของพืน้ที่ 
- ศึกษาที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ่  
- ศึกษาลักษณะทางภูมปิระเทศ  
- ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ  
- ศึกษาลักษณะสภาพของดิน  
- ศึกษาลักษณะสภาพของน้ า  
- ศึกษาพืชพรรณเดิม  
- ศึกษามุมมองทัศนียภาพ  
- ศึกษาสถาปตัยกรรมเดิม  
- ศึกษาระบบสาธารณูปโภค  
- ระบบทางสญัจร (ภายในพื้นทีโ่ครงการ) 

ขั้นตอนการออกแบบโครงการ 
- การก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ  
- การก าหนดแนวคิดที่มผีลต่อรูปแบบกิจกรรม  
- การก าหนดแนวคิดในการจัดวสัดุและพชืพันธุ์  
- สรุปแบบแผนผังโครงการ  
- การประมาณราคา 

             ขั้นตอนการออกแบบโครงการ 
- ความต้องการของผู้ใชโ้ครงการ 
- ลักษณะพฤติกรรมและจ านวนผู้ใช้พื้นที่โครงการ 

                        การวิเคราะห์ข้อมูล 
-  วิเคราะห์หลักการที่น ามาใช้ในการออกแบบพื้นที่โครงการ 
-  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของกิจกรรมภายในโครงการ 
-  วิเคราะห์สภาพกายภาพของโครงการเพื่อออกแบบให้ 
  รองรับกับกิจกรรม 

1.6 ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 
 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบภูมิทัศนโ์ครงการ 
- ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักริมทางและจุดบริการ 
- ศึกษาหลักการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว 
- กรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง 

ขั้นตอนการสรุปและประเมินผล 
- น าเสนอผลงานการออก  
- ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

จัดท ารูปเล่ม 



 บทที ่ 2 

ศึกษาหลักการและกรณีศึกษา 

 

2.1  ความหมายและความส าคัญของการออกแบบภูมิทัศน์ 
การออกแบบภูมิทัศน์เป็นการสร้างสรรค์ ส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณสถานท่ีอีกท้ังมีความ

สวยงามและเหมาะสมกับพื้นท่ี เทคนิคในการออกแบบจัดสวน ส าหรับการพักผ่อน สร้างความสัมพันธ์
กับจิตใจของผู้อยู่อาศัยการออกแบบการสร้างสวนจะต้องอาศัยหลักวิชาเข้าผสมผสาน มีความส าคัญ
มากเพราะการออกแบบจะต้องค านึงถึงผู้ใช้บริการของพื้นท่ี ซึ่งจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับพื้นท่ีตลอดเวลา 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีผู้ออกแบบต้องออกแบบสวนให้มีการตอบสนองกับผู้ใช้พื้นท่ีให้มากท่ีสุด ใน
การออกแบบจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการค้นหาข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีเพื่อน า
ข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ เช่น การเลือกใช้พรรณไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ หรือการเลือกใช้ไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาในส่วนท่ีไม่ต้องการให้มีแสงแดดส่องถึงมากนัก เป็นต้น 
การศึกษาข้อมูลนั้นเพื่อให้เกิดแนวคิดและแนวทางในการออกแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเจ้าของ
บ้านเอง ให้เกิดความพึงพอใจ และได้รับประโยชน์มากท่ีสุด  
 2.1.1 ความหมายของการออกแบบภูมิทัศน์ 

เอื้อมพร วีสมหมาย (2537:235) กล่าวว่า การจัดสวน (Landscape Ping) เป็น
วิทยาศาสตร์และศิลปะในการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์ โดยน าหลักวิชาการ ความรู้ 
เทคนิค ศิลปะและประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าส่ิงของหลายๆส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ท้ัง
ท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์ และส่ิงของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพื่อสร้างหรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 
เกิดทัศนียภาพท่ีมีความงดงามสูงสุด อาจจะเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่ หรือลอกเลียน
ธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของบุคคล และสภาพ
สังคมในปัจจุบัน เพื่ออ านวยสุขท้ังทางกายและจิตใจแก่ผู้เป็นเจ้าของและผู้มาเยี่ยมเยือน ตอบสนอง
ความต้องการใกล้ชิดธรรมชาติ ในขณะท่ีธรรมชาติก าลังถูกท าลายและเส่ือมสลายด้วยมลพิษ กรจัด
สวนเพื่อสรรค์สร้างธรรมชาติท่ีบริสุทธิ์จึงมีความส าคัญมากขึ้นทุกขณะ การจัดสวนยังจะต้องมีการ
วางแผนล่วงหน้าระยะยาว ค านึงถึงสภาพหรือรูปแบบของสวนในอนาคต ความสมดุลของธรรมชาติ
และการดูแลรักษาให้สวนอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ได้ในระยะเวลาท่ียาวนาน 

เอื้อมพร วีสมหมาย (2530:57) กล่าวว่า สวน (Garden) หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการปลูก
ตกแต่งจัดพันธุ์ไม้อย่างเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น สวน
ผลไม้ สวนครัว สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนป่า และสวนหย่อม เป็นต้น  

จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี (2547:220)  กล่าวว่า การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพหรือ
ตกแต่งสถานท่ีให้เหมาะสมสวยงาม ท าให้สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ และเอื้อโยชน์ต่อกิจกรรม
ต่างๆ ภายในพื้นท่ี 
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2.1.2 ความส าคัญของการจัดสวน 
เอื้อมพร วีสมหมาย (2525:251) กล่าวว่า การจัดสวนจึงมีประโยชน์หลายอย่างท่ี

จ าเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ จึงเป็นเหตุให้มีการจัดสวนขึ้น เพื่อบรรลุถึงจุดเป้าหมายต่างๆ ดังนี้ 
2.1.2.1 ป้องกันแสงแดด ท าให้เกิดร่มเงาภายในบริเวณบ้าน ช่วยให้เกิดร่มเงาแกผู้ท่ี

สัญจรผ่านไปมา ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ จะช่วยลดอุณหภูมิได้ 11 องศาเซลเซียส การนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้
ใหญ่จะให้ความรู้สึกท่ีเย็นสบาย 

 
ภาพที่ 2.1 ต้นไม้ท่ีให้ร่มเงาและป้องกันแสงแดด 
ที่มา : https://www.resortthailandtravel.com/hotel-resort-tour-4211 
 

2.1.2.2 การจัดภูมิทัศน์สามารถป้องกันลม และเปล่ียนทิศทางลมได้ เช่น การปลูกต้นไม้
แน่นทึบจะสามารถป้องกันลมได้เป็นอย่างดี และขณะเดียวกันก็สามารถเปล่ียนทิศทางลมได้ 

2.1.2.3 สามารถช่วยป้องกันกล่ิน ต้นไม้ช่วยกรองฝุ่นละออง และซับความสกปรกได้ การ
ปลูกต้นไม้เป็นแถบแน่นมีผิวสัมผัสของใบหลายขนาด สามารถป้องกันกล่ิน การกรองฝุ่นละอองและซับ
ความสกปรกท่ีอยู่ในอากาศได้เป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ 

       2.1.2.4 สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก ท าให้บริเวณบ้านปราศจากเสียงรบกวน
หรือรบกวนน้อยท่ีสุด การปลูกต้นไม้ท่ีมีพุ่มแน่นและพุ่มหนา สามารถช่วยลดเสียงได้เป็นอย่างดี 

      2.1.2.5 ช่วยปิดบังพื้นท่ีท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น กองขยะมูลฝอย ป้ายท่ีไม่พึงประสงค์หรือ
ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่น่าดู ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีขึ้น 

 

 

https://www.resortthailandtravel.com/hotel-resort-tour-4211
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. 

ภาพที่ 2.2 การปลูกพันธุ์ไม้เพื่อปิดบังบังสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม 
 

 2.1.2.6 ช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ส่ิงก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม เมื่อน าต้นไม้มาปลูกใกล้
อาคาร หรือจัดภูมิทัศน์ประกอบอาคาร ท าให้อาคารหรือสถาปัตยกรรมมองดูนุ่มนวล กลมกลืน หรือมี
ความสมดุลมากขึ้น 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 2.3 การช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ส่ิงก่อสร้าง 
 

2.1.2.7 ปิดบังสายตาจากภายนอกท าให้เกิดพื้นท่ีอิสระ ในส่วนท่ีต้องการท ากิจกรรม
เฉพาะ เช่น สระว่ายน้ า พื้นท่ีพักผ่อนนอกอาคารส่วนตัว พื้นท่ีนั่งพักผ่อนสบายๆ ฯลฯ ในพื้นท่ีเหล่านี้
สามารถปลูกต้นไม้เป็นรั้วแบ่งเขตปิดบังสายตาได้ 

 
 
 

  
 
 
 

ภาพที่ 2.4 การปลูกพันธุ์ไม้เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัว 
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2.1.2.8 เพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่น ปลูกสวนครัวหรือเล่น ฝึกการปลูกเล้ียงและดูแลต้นไม้ 
 
 

                                  
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5 การปลูกพันธุ์ไม้เพื่อใช้สอย 
 
 สรุป การออกแบบภูมิทัศน์ หมายถึง การออกแบบวางผังบริเวณและสร้างสรรค์สวนให้เกิด
ความสวยงามเป็นสัดส่วน เพื่อตอบสนองทางด้านร่างกายและความพึงพอใจของมนุษย์และเป็นการ
แก้ปัญหาของพื้นท่ี ดังนั้นเราจึงได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบในพื้นท่ีโครงการ เช่น การ
ปลูกพรรณไม้เพื่อป้องกันกล่ินจากฟาร์มโคนม เป็นต้น 

 

2.2  ความหมายของท่ีพักริมทางและจุดบริการ 
ท่ีพักจอดรถ ท่ีพักริมทางและจุดบริการ เมื่อมีการตัดทางหลวงผ่านไปในท่ีใด มักจะมีจุดพัก

จอดรถ สถานีบริการน้ ามัน ร้านค้า ร้านอาหารตามเส้นทาง แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้สัญจร ท่ีพักริมทางอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (ความหมายของท่ีพักริมทาง
แ ล ะ จ ุด บ ร ิก า ร  ค ณ ะ ส ถ า ป ัต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์  จ ุฬ า ล ง ณ์ม ห า ว ิท ย า ล ัย  ส ืบ ค ้น จ า ก 
https://www.arch.chula.ac.th/departments_ar.php, 2550)  

2.2.1 ท่ีพักชมทิวทัศน์ ควรมีการจัดเตรียมจุดจอดรถท่ีปลอดภัยและแยกออกจากทางหลวง
อย่างชัดเจน โดยไม่จ าเป็นต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกหรือมีบริการมากนัก อาจมีเพียงท่ีจอดรถ ศาลา
นั่งพัก และป้ายข้อมูลของสถานท่ี การออกแบบท่ีสะดวกต่อการดูแลรักษาและการบริหารจัดการ 
นอกจากจุดชมทิวทัศน์ธรรมชาติ เช่น ทะเล แม่น้ า ต้นไม้ น้ าตก แล้วยังรวมถึงจุดชมภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
เช่น นาเกลือ นาข้าว โบราณสถาน และอื่นๆ 

2.2.2 ท่ีพักริมทางหรือจุดบริการ เป็นจุดหยุดพักท่ีมีการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 
มากขึ้น โดยการก าหนดต าแหน่งท่ีต้ังจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สัญจร ปริมาณการจราจร และ
ระยะห่าง จากชุมชนข้างเคียง ท่ีพักริมทางอาจแบ่งเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตาม
บริการและส่ิงอ านวย ความสะดวกท่ีจัดไว้ เพราะท่ีพักริมทางขนาดใหญ่ ย่อมต้องใช้พื้นท่ีมาก ต้องการ
การบริหารจัดการ และมีการดูแลรักษามากตามไปด้วย การออกแบบวางผังบริเวณและการออกแบบ
ภมูิทัศน์อย่างระมัดระวังจะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และลดการดูแลรักษาบริเวณ
ได้ รวมท้ังควรพิจารณาถึงการออกแบบส่ิงก่อสร้างซึ่งมีรูปแบบท่ีแสดงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรม 

https://www.arch.chula.ac.th/departments_ar.php
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ท้องถิ่นด้วย อย่างไรก็ตามท่ีพักริมทางของประเทศไทยอาจไม่จ าเป็นต้องมีมาตรฐานและการก าหนด
ต าแหน่งเช่นเดียวกับในต่างประเทศ เนื่องจากมีสถานีบริการน้ ามัน ร้านค้า และบริการชุมชนอยู่ตาม
เส้นทางอยู่แล้ว 

2.2.3 การออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการ คือ การออกแบบสถานท่ี การวางผัง การจัด
ภูมิทัศน์ เพื่ออ านวยความสะดวกของผู้ท่ีสัญจรผ่าน สามารถใช้พื้นท่ีเป็นสถานท่ีพักผ่อน ซื้อสินค้า 
บริการป้ายบอกทางหรือข้อมูลต่างๆ ของสถานท่ี การออกแบบภูมิทัศน์ในท่ีพักริมทางและจุดบริการจึง
มีความส าคัญเป็นอย่างมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บริการของผู้สัญจรได้อย่างเต็มท่ีในเรื่องของ
การให้ร่มเงาจากต้นไม้ป้องกันแสงแดด การปลูกต้นไม้ริมขอบถนนเพื่อบดบังฝุ่นไม่ให้เข้าไปยังสถานท่ี
หรือปิดกั้นสายตาจากภายนอกพื้นท่ี อีกท้ังยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสถานท่ี 
 

2.3  ความหมายและหลักการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลก

ใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า การเดินทางนั้น เป็นการเดินทางเพียงช่ัวคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้
เดินทาง (ความหมายและหลักการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียว สืบค้นจาก 
https://www.tourism.go.th/view1, 2546) 

ความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานท่ีต่างถิ่นซึ่ง
ไม่ใช่เป็นท่ีพ านักอาศัยประจ าของบุคคลนั้น และเป็นการไปเยือนช่ัวคราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการ
ประกอบอา ชีพหารายไ ด้  ( ไพฑู รย์  พงศะบุตร  และวิ ลาสวง ศ์  พงศะบุตร  สืบ ค้นจาก 
https://tourismatbuu.wordpress.com, 2542) 

จากค านิยามและความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism) ผู้เขียนหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้ข้างต้นสรุปได้ดังนี้ “การท่องเท่ียว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษย์จากสถานท่ีใด
สถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง หรือการเดินทางจากถิ่นพ านักท่ีอาศัยไปยังสถานท่ีอื่นเป็นการ
ช่ัวคราวด้วยความสมัครใจไป และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเท่ียวมิใช่เพื่อการประกอบ
อาชีพ หรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขันกีฬา (อาทิ 
การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิก เป็นต้น) การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา 
การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องหรือเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปล่ียนวัฒนธรรม เป็นต้น 

2.3.1 ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีได้ช่ือว่าเป็นการท่องเท่ียว 
  2.3.1.1 การเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อสุขภาพ เช่น การไปเท่ียวทะเลใน

วันหยุดการเดินทางไปอาบน้ าแร่ตามธรรมชาติเพื่อสุขภาพหรือรักษาโรคผิวหนังบางชนิด 
2.3.1.2 การเดินทางไปประชุมหรือประกอบภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น การไปเล่น

กีฬา การไปสัมมนา การไปจาริกแสวงบุญทางศาสนา เป็นต้น 
2.3.1.3 การเดินทางเพื่อท าธุรกิจบางอย่าง เช่น การส ารวจตลาด การตรวจส่ิงของท่ีส่ัง

การติดต่อธุรกิจ เป็นต้น 

https://www.tourism.go.th/view1
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2.3.2 ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีไม่จัดว่าเป็นการท่องเท่ียว 
2.3.2.1 การเดินทางไปประกอบอาชีพอย่างหนึ่งอย่างใดในประเทศนั้นๆ 
2.3.2.2 การเข้ามาต้ังถิ่นฐานถาวรในประเทศนั้นๆ 
2.3.2.3 การเดินทางไปท างานต่างประเทศ  ไม่ว่าผู้ท่ีไปอยู่ประจ าหรือไปเช้าเย็นกลับ 

(กรณีอยู่ชายแดน) 
2.3.2.4 การเดินทางไปเพื่อการศึกษา ไปเป็นนักเรียน นักศึกษาและอยู่หอพัก 
2.3.2.5 การเดินทางโดยมิต้องลงจากยวดยานพาหนะ (พรสวรรค์ มโนพัฒนะ,  2553:58) 

2.3.3 หลักการพัฒนาแหล่งท่ีท่องเท่ียว 
ความหมายของการพัฒนาการท่องเท่ียว คือ การด าเนินงานพัฒนาสภาพชุมชนด้าน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกหรือโครงสร้างพื้นฐานโดยมี การวางแผนการจัดการจาก
ภาครัฐ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอันจะท าให้เกิด การขยายตัวของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว ซึ่งจะควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรให้คงความดึงดูดใจ ท้ังนี้จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ 
สภาพและความต้องการของชุมชนและเกิดการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่าง
เปน็ธรรม (โศรยา ส่ิงชูวงศ์ สืบค้นจาก https://www.stou.ac.th/Tourism/Achieve/April/Topic1.htm, 
2546) 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542:30) ได้ให้ความหมายการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 
(Sustainable Tourism) ว่าหมายถึงการท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กท่ีมีการจัดการอย่างดีเยี่ยม 
เพราะสามารถด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเท่ียวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เส่ือมคลาย และธุรกิจท่องเท่ียว
มีการปรับปรุง คุณภาพให้ได้ผลก าไรอย่างเป็นธรรม โดยมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมเยือนสม่ าเสมอ
อย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีสุดอย่างยืนยาว 

2.3.4 ลักษณะการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน การท่องเท่ียวแบบยั่งยืน มีลักษณะส าคัญอยู่ 6 
ประการดังนี้   

2.3.4.1 เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภท ทุกแห่ง  
2.3.4.2 เป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่ง

ท่องเท่ียว  
2.3.4.3 เป็นการท่องเท่ียวที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อม  
2.3.4.4 เป็นการท่องเท่ียวที่ให้นักท่องเท่ียวได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติและวัฒนธรรม  
2.3.4.5 เป็นการท่องเท่ียวที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวอย่างยืนยาว  
2.3.4.6 เป็นการท่องเท่ียวที่ให้ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และคืนผลประโยชน์กลับ

สู่ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น  
2.4.5 หลักการการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน การท่องเท่ียวแบบยั่งยืน มีหลักการดังนี้  
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2.3.5.1 การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี  ท้ังในส่วนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
สังคม และวัฒนธรรมเป็นส่ิงส าคัญและเน้นการท าธุรกิจในระยะยาว  

2.3.5.2 การลดการบริโภคท่ีเกินความจ าเป็นและการลดของเสีย (Reducing Over -
consumption and Waste) จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุงส่ิงแวดล้อมท่ีถูกท าลายในระยะยาว 
และเป็นการเพิ่มคุณภาพของการท่องเท่ียวด้วย  

2.3.5.3 การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ (Maintaining 
Diversity) สังคม และวัฒนธรรม จะช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต  

2.3.5.4 การประสานการพัฒนาการท่องเท่ียว (Integrating Tourism into Planning) เข้า
กับกรอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาแห่งชาติ การพัฒนาท้องถิ่น และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
จะช่วยขยายศักยภาพการท่องเท่ียว  

2.3.5.5 การท่องเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมในท้องถิ่น (Supporting Local Economic) 
โดยค านึงถึงราคาและพัฒนาคุณค่าของส่ิงแวดล้อมไว้ ไม่เพียงแต่ท าให้เกิดการประหยัด แต่ยังป้องกัน
ส่ิงแวดล้อมไม่ให้ถูกท าลายอีกด้วย  

2.3.5.6 เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น (Involving Local Communities) ใน
ด้านการจัดการผลตอบแทนของประชาชน และส่ิงแวดล้อมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการ
จัดการการท่องเท่ียว  

2.3.5.7 การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ประชาชนท้องถิ่น องค์กร
และสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง (Consulting Stakeholders and the Public) เพื่อลดข้อขัดแย้งและร่วม
แก้ปัญหา  

2.3.5.8 เป็นการฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธี
ปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืนแก่บุคลากรท้องถิ่นทุกๆ ระดับ เพื่อยกระดับการบริการการท่องเท่ียว  

2.3.5.9 ข้อมูลข่าวสารท่ีส่ือให้กับนักท่องเท่ียว โดยมุ่งสร้างความเข้าใจในการเคารพต่อ
ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) อีกท้ัง
เป็นการช่วยยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอีกทางหนึ่ง  

2.3 .5 .10 การวิ จัยและติดตามผล (Undertaking Research)  เพื่ อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อน าไปสู่แนวทางการแก้ไขท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

2.3.6 ลักษณะของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน การท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้  
2.3.6.1 เป็นการท่องเท่ียวที่มีความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง ความต่อเนื่องของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และความต่อเนื่องของวัฒนธรรมซึ่งจัดเป็นทรัพยากรหลักในการท่องเท่ียว และ
สามารถมอบประสบการณ์นันทนาการท่ีดีให้แก่นักท่องเท่ียว 
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2.3.6.2 เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Quality) หมายถึงการเน้นคุณภาพของสาม
ส่วนหลัก คือ คุณภาพของส่ิงแวดล้อม คุณภาพของประสบการณ์ นันทนาการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ 
และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

2.3.6.3 เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความสมดุล (Balance) หมายถึงความสมดุลระหว่าง
ความต้องการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและขีดความสามารถของ
ทรัพยากร 

2.3.7 วัตถุประสงค์ของการท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวจะต้องมีการเดินทางโดยสมัครใจเป็นการช่ัวคราว โดยมีความมุ่งหมาย

หรือวัตถุประสงค์ใดก็ได้ท่ีไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ ซึ่งวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมาย
ของการท่องเท่ียวนั้น Douglas Foster ได้เขียนไว้ในหนังสือ “Travel and Tourism Management” 
ว่าความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเดินทางสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 อย่าง คือ 

2.3.7.1 การท่องเท่ียวพักผ่อนในวันหยุด เป็นการเดินทางในวันหยุดเพื่อพักผ่อนโดยไม่ท า
อะไร อันเป็นการขจัดความเมื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจจากการท างานให้หมดไป  และเรียก
พละก าลังกลับคืนมา ส าหรับเริ่มต้นท างานในวันใหม่ บางคนอาจจะไปพักฟื้นเพราะป่วยไข้ มักจะ
ถือเอาภาวะอากาศเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าจะไปท่องเท่ียวที่ใด เช่น สถานท่ีชายทะเลท่ีมีลมพัดฉิวอยู่เป็น
นิจ หรือสถานท่ีบนเขาท่ีอากาศหนาวเย็น หรืออาจรักษาโรคผิวหนังใกล้บริเวณบ่อน้ าร้อน เป็นต้น  

ท้ังนี้วัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลิน และการพักผ่อน
จะแตกต่างกันในรายละเอียด และเป็นตัวระบุกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
ต้องการ ดังตัวอย่างประกอบ 

 

ที่มา : https://tourismatbuu.wordpress.com 
 
 

วัตถุประสงค์ ตัวอย่างแหล่งท่องเท่ียว 

1. ต้องการหลีกหนีจากชีวิตประจ าวัน 
- สวนสาธารณะ     - อุทยานแห่งชาติ 
- น้ าตก               - สปา 

2. ต้องการหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- สวนสนุกเฉพาะทาง 

3. ต้องการเรียนรู้ทางการเกษตร 
- ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
- ฟาร์มตัวอย่าง 

ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างระบุกิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียว 
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2.3.7.2 การท่องเท่ียววัฒนธรรมและศาสนา เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาของประเทศต่างๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ชมศิลปะนานาพรรณในหอศิลป์ ชมการแสดงดนตรีหรือละครของประเทศต่างๆ นมัสการ
ศูนย์ศาสนาท่ีส าคัญ เพื่อร่วมปฏิบัติศาสนากิจ เป็นต้น                       

2.3.7.3 การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา เป็นการเดินทางเพื่อท าการวิจัยหรือสอนหนังสือ 
หรือเข้าศึกษา หรือดูงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งมักจะพักอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลานับเดือน เช่น 
ไปท าการวิจัยด้านสังคมวิทยาท่ีประเทศอินเดีย ไปดูงานท่ียุโรป ไปบรรยายวิชาการท่องเท่ียวที่ประเทศ
สิงคโปร์ ไปฝึกอบรมระยะส้ันเกี่ยวกับวิชาการโรงแรมท่ีประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น 

2.3.7.4 การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและความบันเทิง เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะไป
ชมการแข่งขันกีฬา หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือเล่นกีฬาในท้องถิ่นนั้น เช่น การชมการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิก การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเขต การไปเล่นสกีในฤดูหนาว เป็นต้น หรือเป็นการเดินทางเพื่อ
ความสนุกบันเทิงใจ เช่น การเปล่ียนบรรยากาศไปยังสถานท่ีท่ีเงียบสงบ การชมทิวทัศน์ท่ีสวยงาม การ
ไปชมการแสดงโอเปร่า การไปชมการแสดงโขน เป็นต้น                                          

2.3.7.5 การท่องเท่ียวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ เป็นการเดินทางท่ี
ปรารถนาจะไปชมโบราณสถานท่ีเกี่ยวโยงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทหินพิมาย  
โครงกระดูกมนุษย์โบราณ เป็นต้น 

2.3.7.6 การท่องเท่ียวเพื่องานอดิเรก เป็นการเดินทางเพื่อท างานอดิเรก เช่น ไปวาดรูป
บนภูเขา ไปข่ีม้าท่ีชายหาด ไปเล่นสกี เป็นต้น 

2.3.7.7 การท่องเท่ียวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร เป็นการเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติมิตรอันเป็น
การสร้างสัมพันธภาพให้ดียิ่งขึ้น เช่น ไปเยี่ยมเพื่อนท่ีประเทศอังกฤษ ไปเยี่ยมลูกท่ีประเทศฝรั่งเศส 
เป็นต้น 

2.3.7.8 การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร ประชากรมักจะเดินทางเพื่อธุรกิจเป็นวัตถุประสงค์หลัก 
จึงเปรียบเสมือนว่าธุรกิจกับการเดินทางต้องอยู่คู่กันเสมอแม้ว่าการเดินทางเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่ีมี
วัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการท างาน แต่ก็จัดเป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการเดินทางใน
ลักษณะนี้จะสร้างรายได้ให้กับจุดหมายปลายทางท่ีนักธุรกิจไปเยือน และนักธุรกิจนั้นก็ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ท่ีจะไปอยู่ ณ สถานท่ีนั้นเพื่อท่ีจะท างาน หารายได้อย่างเดียว หากต้องบริโภคสินค้าและ
บริการต่างๆ ซึ่งหมายถึงการเข้าพักในโรงแรม การใช้บริการห้องประชุม ซื้อของฝากของท่ีระลึกต่างๆ 

2.3.7.9 การท่องเท่ียวเพื่อประชุมสัมมนา เป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา โดยปกติการจัดรายการประชุมสัมมนาผู้จัดมักมีรายการน าเท่ียวอย่างน้อย 1 ครั้ง ท า
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นนักท่องเท่ียวที่สมบูรณ์แบบ และเมืองใดท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มักจะ
ได้รับเลือกให้เป็นท่ีประชุมสัมมนา เช่น เมืองพัทยา เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เจนีวา ปารีส เป็นต้น 
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2.3.8 ประเภทของนักท่องเท่ียว 
การจัดประเภทของนักท่องเท่ียวสามารถจ าแนกได้หลายลักษณะ ดังนี้ 

2.3.8.1 ตามการจัดการเดินทาง 
1) Mass Tourists กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนมาก มีการเดินทางท่องเท่ียว

ในรายการเดียวกัน พักโรงแรมในระดับเดียวกัน รับประทานอาหาร และท ากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวอื่นๆ                                                                                    

2) Eco Tourists นักท่องเท่ียวที่เดินทางท่องเท่ียวโดยมีจุดประสงค์ท่ีมุ่งรักษา
สภาพแวดล้อมของระบบนิเวศน์ 

2.3.8.2 ตามจ านวนมากน้อยของนักท่องเท่ียว                                
1) เป็นกลุ่ม (Group Tour หรือ Escort Tour) 
2) เป็นส่วนบุคคล (Independent Tour) 
3) ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง 

2.3.8.3 ความมุ่งหมายในการเดินทางของนักท่องเท่ียว ซึ่งแบ่งได้ 7 ประการ คือ 
1) การท่องเท่ียวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด (holiday-mass Popular 

individual) 
2) การท่องเท่ียวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็นการ

เดินทางเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมต่างๆ เช่นการศึกษาความเป็นอยู่ การชมศิลปะ ดนตรี ละคร 
การนมัสการศูนย์ศาสนา เป็นต้น 

3) การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางเพื่อการท า
วิจัยการศึกษา สอนหนังสือ ฝึกอบรม หรือดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะต้องพ านักอยู่สถานท่ีนั้นๆ เป็น
เวลานาน 

4) การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและบันเทิง (Sport and Recreation) คือการ
เดินทางไปชม หรือร่วมแข่งขันกีฬา หรือนันทนาการต่างๆ 

5) การท่องเท่ียวเพื่อประวัติศาสตร์ และความสนใจพิเศษ (Historical and 
special interests) 

6) การท่องเท่ียวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) หมายถึงการท่องเท่ียวเพื่อท างาน
อดิเรก เช่นการวาดภาพ การเขียนนวนิยาย เป็นต้น 

7) การท่องเท่ียวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (Visiting Friend and Relative) การ
ท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business) เป็นการเดินทางของนักธุรกิจท่ีจัดเวลาบางส่วนของการเดินทางหลัง
จะท าธุรกิจเสร็จส้ินแล้ว ใช้เวลาในการท่องเท่ียวก่อนเดินทางกลับ 

2.3.8.4 ตามวิธีการเดินทาง                                                         
1) แบบเหมาจ่าย (Package Tour) 
2) แบบเบ็ดเสร็จ (Inclusive Tour) 
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3) แบบเป็นรางวัล (Incentive Tour) 
4) แบบเช่าเหมาล า (Charter Tour) 

2.3.8.5 ตามอายุ 
2.3.8.6 ตามเพศ 
2.3.8.7 ตามฐานะทางสังคม 
2.3.8.8 ตามประสบการณ์และบทบาท 

2.3.9 การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวได้ก าหนดรูปแบบของนักท่องเท่ียว (Typology : a 

systematic classification or study of types) เพื่ออธิบายพฤติกรรมนักท่องเท่ียว การพัฒนา
ร ูปแบบของนักท่อง เ ที ่ยวส่วนใหญ่ได้มาจากข้อมูลที ่ได ้ร ับจากการสัมภาษณ์หร ือการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวอาจท าได้หลายวิธี ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และวิธีการท่ีใช้ 

การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวรูปแบบพื้นฐานท่ีสุดคือ การแบ่งนักท่องเท่ียว
ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง คือ การแบ่งว่าบุคคลนั้นเป็น  

2.3.9.1 นักท่องเท่ียว (Tourists) หรือ  
2.3.9.2 นักเดินทาง (travelers) นักท่องเท่ียวคือ บุคคลซึ่งซื้อรายการน าเท่ียวเหมา

จ่ายจากบริษัทน าเท่ียว ในขณะท่ีนักเดินทางคือ บุคคลซึ่งจัดการการเดินทางด้วยตนเอง เช่น ซื้อต๋ัว
เครื่องบินเอง จองท่ีพักเอง ก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวด้วยตนเอง เป็นต้น 

2.3.10 Perreault และ  Dorden (1979)  ไ ด้ เสนอรูปแบบพฤ ติก รรมนัก ท่อง เ ท่ี ย ว
ออกเป็น  4  รูปแบบ ได้แก่ 

2.3.10.1 นักท่องเท่ียวแบบประหยัด (Budget Travelers) โดยท่ัวไปแล้วนักท่องเท่ียว
ประเภทนี้ทีรายได้ปานกลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเท่ียวที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ า 

2.3.10.2 นักท่องเท่ียวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเท่ียวที่มี
การศึกษาดีและมีรายได้ปานกลางถึงสูง มีความช่ืนชอบในกิจกรรมระหว่างการหยุดพักผ่อนหรือการ
ท่องเท่ียวแบบผจญภัย 

2.3.10.3 นักท่องเท่ียวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) 
เป็นนักท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆ ซึ่งมักใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวหรือการเดินทางในครั้งต่อไป
ว่าจะไปท่ีไหน อย่างไร นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นแต่มีรายได้ค่อนข้างน้อย 

2.3.10.4 นักท่องเท่ียวแบบชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน 
(Moderates Travelers) เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีใจรักการท่องเท่ียวเดินทางอย่างมากแต่ไม่สนใจการ
ท่องเท่ียวในระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์หรือการใช้เวลากับการเล่นกีฬา แต่จะชอบการเดินทางท่ีใช้
ระยะเวลานานมากกว่า 
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2.3.11 Cohen (1979) ได้เสนอรูปแบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวไว้ ดังนี้ 
2.3.11.1 นักท่องเท่ียวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) เป็นนักท่องเท่ียวซึ่ง

เน้นความส าคัญในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการนันทนาการหรือการพักผ่อนทางร่างกาย 
2.3.11.2 นักท่องเท่ียวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) 

เป็นนักท่องเท่ียวที่พยายามทางแนวทางเพื่อลืมความจ าเจในชีวิตประจ าวัน 
2.3.11.3 นักท่องเท่ียวมุ่ งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) เป็น

นักท่องเท่ียวที่เดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์ท่ีแท้จริง นักท่องเท่ียวประเภทนี้สนใจศึกษาและได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแท้จริงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้ไปสัมผัส ตัวอย่างเช่น เมื่อเดินทางไปประเทศสเปน ก็
ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีแท้จริงเป็นของสเปน 

2.3.11.4 นักท่องเท่ียวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลักษณะท่ี
เห็นเด่นชัดคือ ชอบติดต่อพูดคุยกับคนท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้และท าความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ การ
ปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมของคนท้องถิ่น 

2.3.11.5 นั ก ท่อง เ ท่ียว ท่ี ใ ช้ ชี วิ ตแบบคนท้องถิ่ น  ( The Existential Tourists) 
นักท่องเท่ียวประเภทนี้ต้องการฝังตัวเองหรือใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนท้องถิ่น 
นักท่องเท่ียวประเภทนี้จะใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นเวลานาน ตัวอย่างเช่น นักท่องเท่ียวที่มา
ใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งในประเทศไทย เช่น พัทยาหรือเชียงใหม่ และพยายามใช้ชีวิต
เช่นเดียวกับคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัว การับประทานอาหาร การพยายามพูดภาษาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2.3.12 ส านักงานเศรษฐกิจศึกษา  Westvlaams (1986, อ้างจาก Swarbrook และ Horner 
1999) ได้เสนอรูปแบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวไว้ ดังนี้ 

2.3.12.1 นักท่องเท่ียวประเภทหลงใหลในทะเล (Active sea lovers) 
2.3.12.2 นักท่องเท่ียวประเภทชอบผูกมิตร (Contact - minded holiday makers) 

มีจิตใจชอบติดต่อพบปะกับผู้อื่น แสวงหามิตรใหม่โดนเฉพาะท่ีเป็นคนท้องถิ่น 
2.3.12.3 นักท่องเท่ียวประเภทชอบชมธรรมชาติ (Nature Viewers) ชอบความงดงาม

ของภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเท่ียว 
2.3.12.4 นักท่องเท่ียวประเภทแสวงหาการพักผ่อน (Rest - seekers) ใช้เวลาไปกับ

การนอนพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าการท ากิจกรรมอื่นๆ 
2.3.12.5 นักค้นหา (Discovers) ชอบกิจกรรมประเภทผจญภัยและชอบแสวงหามิตรใหม่ 
2.3.12.6 นักท่องเท่ียวแบบเดินทางพร้อมครอบครัว (Family - orientated) เป็น

นักท่องเท่ียวที่หลงใหลในแสงแดดและทะเล และชอบเดินทางท่องเท่ียวแบบไปเป็นครอบครัว 
2.3.12.7 นักท่องเท่ียวแบบประเพณีนิยม (Traditionalists) ชอบเดินทางท่องเท่ียวท่ี

เน้นความปลอดภัยและไม่เส่ียงภัย 
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2.3.13 ความหมายและประเภทของป้ายส่ือความหมาย 
 ป้ายส่ือความหมายใช้เพื่อบอก แสดงหรืออธิบายข้อมูลและเรื่องราวท่ีน่ารู้น่าสนใจใน

พื้นท่ี ท้ังสภาพพื้นท่ีธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้และเข้าใจในเรื่อ
ราว ท้ังยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการนักท่องเท่ียว โดยใช้อธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจและ
เกิดความรู้สึกและตระหนักถึงคุณค่า และให้ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร นันทนาการอย่างถูกวิธี 
(รัตนา ลักขณาวรกุล และคณะ สืบค้นจาก https://park.dnp.go.th/Visitor/shownews, 2555) 

2.3.14 ประเภทป้ายส่ือความหมาย  
การจะใช้ป้ายส่ือความหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรไปติดต้ังใน

บริเวณท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สะดวก อีกท้ังการส่ือความหมายในป้ายจะต้อง
สัมพันธ์กับธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถสัมผัสได้ ป้ายส่ือ
ความหมายในพื้นท่ีอาจแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ (รัตนา ลักขณาวรกุล และคณะ สืบค้นจาก
https://park.dnp.go.th/Visitor/shownews, 2555) 

2.3.15 ป้ายนิทรรศการกลางแจ้ง  
 เป็นกลุ่มป้ายส่ือความหมายจ านวน 2-3 ป้าย หรือมากกว่า เพื่ออธิบายเหตุการณ์และ

เรื่องราวท่ีน่าสนใจให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีต้องการเรียนรู้หรือต้องการรับทราบข้อมูล โดยท่ัวไปจะติดต้ัง
บริเวณลานจอดรถ บริเวณท่ีพักแรม บริเวณจุดชมทิวทัศน์ หรือบริเวณท่ีมีนักท่องเท่ียวรวมกลุ่มกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 ป้ายนิทรรศการกลางแจ้ง 
ที่มา : https://www.talamok.com 
 

2.3.16 ป้ายบริเวณชมทัศนียภาพ  
เป็นป้ายส่ือความหมายเพื่ออธิบายทัศนียภาพ และองค์ประกอบท่ีน่าสนใจท่ีปรากฎ

อยู่เบื้องหน้า ท้ังทางภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา โดยท่ัวไปจะติดต้ังท่ีจุดชมทิวทัศน์ รวมถึงบริเวณ
ริมถนนและทางเดิน ป้ายบริเวณชมทัศนียภาพนี้อาจจัดเป็นส่วนหนึ่งของป้ายนิทรรศการกลางแจ้งก็ได้ 
 
 

https://www.talamok.com/
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ภาพที่ 2.7 ป้ายชมทัศนียภาพ 
ที่มา : https://www.talamok.com 
 

2.3.17 ป้ายบริเวณทรัพยากรและจุดน่าสนใจ  
เป็นป้ายส่ือความหมายท่ีอธิบายส่ิงท่ีปรากฎหรือเรื่องราวท่ีน่าสนใจเฉพาะเฉพาะ

เรื่อง เช่น ชีววิทยาของต้นไทร นิเวศวิทยาของสังคมของสังคมพื้นท่ีริมน้ า หรือธรณีวิยาของลานหินปุ่ม 
อาจจัดเป็นส่วนหนึ่งของป้ายนิทรรศการกลางแจ้งได้เช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 ป้ายบริเวณทรัพยากรจุดน่าสนใจ 
ที่มา : https://www.hongpama.com 
 

2.3.18 ข้อแนะน าในเรื่องของป้าย  
2.3.18.1 ควรหลีกเล่ียงการใช้วัสดุราคาถูกในการท าป้ายขนาดใหญ่ อาทิเช่น แผ่นไม้

วดัขนาด 4x8 ตารางฟุต เนื่องจากท าให้ดูคล้ายแผ่น กระดาษในห้องเรียนตามโรงเรียนต่างๆ 
2.3.18.2 ใช้วัสดุท่ีท าป้ายให้เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพพื้นท่ีนั้นๆ หลีกเล่ียงการใช้

วัสดุท่ีแวววาว หรือสะท้อนแสงแสบตา เลือกใช้วัสดุท่ีทนทานน้ าฝน น้ าทะเล หรือ ทนความสกปรก
จากเศษซากมูลสัตว์หรือซากแมลงต่างๆ 

2.3.19 เลือกวัสดุท าแผ่นป้ายโดยค านึงถึง 
2.3.19.1 การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงในระยะยาวและความทนทาน ต่อการถูกท าลาย  

https://www.talamok.com/
https://www.hongpama.com/
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2.3.19.2 ขีดจ ากัดเรื่องค่าใช้จ่ายหรือผลก าไรคุ้มค่าใช้จ่าย  
2.3.19.3 ความจ าเป็นในการก าหนดสีและลักษณะของภาพพลายเส้น 

2.3.20 ทางสัญจร 
เดชา บุญค้ า (2554:101) ในงานวางผังบริเวณ ระบบการสัญจรมีความส าคัญ มากใน

การเช่ือมต่อซึ่งจะ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในบริเวณ 
โดยเฉพาะระบบ การสัญจรยานยนต์เองถือเป็นระบบเบื้องต้นท่ีส าคัญมากอย่างหนึ่งในการสร้างโครง
ร่างของผังการใช้ท่ีดิน ระบบดังกล่าวนี้เป็นตัวสร้างล าดับข้ันของการไหลหรือการเปล่ียนขนาดจากถนน
ส าคัญ หรือถนนหลักมาสู่ถนนย่อยภายในบริเวณโครงการและเป็นตัวเช่ือมระบบการสัญจรนอกบริเวณ 
เพื่อน าคนและสินค้าต่างๆ มาสู่บริเวณ รูปลักษณะของการสัญจรในตัวบริเวณต้องสามารถ แก้ปัญหา
ในเรื่องการมองในขณะมุ่งเข้าสู่อาคารหรือจุดต่างๆ เรื่องการจอดรถรับส่งคน เรื่องท่ีจอด และเรื่อง
บริการโดยเด่นชัดและมีล าดับขั้นตอน และจะต้องมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับอาคาร หรือบริเวณ
กิจกรรมการพักผ่อนหยอ่นใจท่ีมีอยู่ในบริเวณนั้นด้วยรูปลักษณะต่างๆ ของการสัญจรยานยนต์  

ระบบการสัญจรต่างๆ มิใช่กระบวนการท่ีเพียงว่าท าๆ ขึ้นมาเท่านั้น การสัญจรต่างๆ สามารถ
แบ่งแยกออกได้หลายประเภท ได้แก่ระบบตาราง ระบบรัศมีหรือระบบโค้งยาว รวมทั้งระบบท่ีเกิดจาก
การผสมผสานระบบต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 

2.3.20.1 ระบบตาตาราง เป็นระบบท่ีเกิดขึ้นจากการวางแนวถนนท่ี ค่อนขา้งตรงและมีระยะห่าง
เท่าๆ กันตัดต้ังฉากซึ่งกันและกันซึ่งโดยท่ัวไปแล้วมักใช้ในพื้นท่ีท่ี แบนราบ หรือท่ีมีความลาดสูงต่ า 
หรือชันมากและในบางครั้งก็ก่อให้เกิดความซ้ าซากในการมองอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.9 ถนนระบบตาราง 
 

2.3.20.2 ระบบรัศมี คือระบบน าการไหลของการจราจรไปสู่จุดกลางซึ่ งเป็นจุดท่ีมีกิจกรรม 
ประเภทต่างๆ รวมตัวอยู่หนาแน่น ส่วนใหญ่จะเป็นเมืองเก่าๆ ถนนระบบรัศมีจะเกิดปัญหายุ่งยากใน
การจัดบริเวณจุดกลางให้เป็นระเบียบได้ยาก นอกจากนี้จุดกลางดังกล่าวนี้ยังตายตัวยากต่อการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ระบบรัศมีจึงมีความยืดหยุน่น้อยกวา่ระบบตาตาราง 
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ภาพที่ 2.10 ถนนระบบรัศมี 
 

2.3.20.3 ระบบทางยาว ระบบการจราจรทางยาว คือการเช่ือมการไหลของ ยานพาหนะ
ระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนจากทางรถไฟหรือคลองท่ี
ยาวแต่ถ้าการเคล่ือนของยวดยานภายในตัวถนนมีปริมาณมากเกินขนาดก็จะเกิด การติดขัดการแก้ไข
ปัญหานี้สามารถกระท าได้ด้วยการใส่วงรอบลงไปข้างใดข้างหนึ่งของเส้นทาง ซึ่งจะเป็นการช่วยการ
ไหลของยวดยานได้ดีขึน้ได้ 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.11 ถนนระบบทางยาว 
 

2.3.20.4 ระบบโค้งยาว ระบบโค้งยาวได้เปรียบกว่าระดับอื่นในด้านความสูงต่ าของประเทศ 
เนื่องจากสามารถวางให้เข้ากับรูปทรงของแผ่นดินได้มากท่ีสุด ระบบการสัญจรแบบนี้มีความสัมพันธ์
กับการจราจรในระดับท้องถิ่นมากกว่าระดับอื่น และสามารถปรับแนวถนนให้เข้ากับความสูงต่ าของ
พื้นท่ีได้อย่างดี ระบบโค้งยาวนี้โดยท่ัวไปแล้วจะมีถนนตัดผ่านน้อยเมื่อเทียบกับระบบตาตาราง 
ส่วนมากจะใช้ถนนปลายตันแบบกน้ถุงหรือคุลเดอะแซค ซึ่งจะมีความยาวไม่เกิน 150 เมตร ซึ่งวิธีนี้จะ
ช่วยหรือมีแนวโน้มท่ีจะท าให้ยวดยานวิ่งช้าลง ถนนระบบโค้งยาวนี้มีข้อ ได้เปรียบท่ีส าคัญ อีกประการ
หนึ่งคือท าให้ถนนมีความน่าสนใจมากกว่า เนื่องจากการเปล่ียนแปรของทิวทัศน์และการเปล่ียนแปร
ของความยาวของถนน ตลอดจนความสามารถปรับตัวเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับประเทศ ย่านพักอาศัยท่ี
มีการออกแบบและวางแผนเป็นอย่างดี จะเข้ากันได้กับถนนระบบนี้มากกว่าอย่างอื่น 
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ภาพที่ 2.12 ถนนระบบโค้งยาว 
 
2.3.20.5 ท่ีจอดรถ บริเวณท่ีจอดรถนับเป็นส่วนการใช้ท่ีดินท่ีส าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่ง ตัวลาน

จอดรถอาจ ท าให้บริเวณโดยรวมเสียทัศนียภาพได้ ถ้าการจัดวางต าแหน่งไม่สัมพันธ์กับความสูงต่ าของ
การจัดวางพื้นท่ีและขนาดความกลมกลืนกับส่วนอื่นๆ ของบริเวณ ในการจัดบริเวณท่ีจอดรถนักวางผัง 
บริเวณจะต้องค านึงถึงขนาดของยานพาหนะให้มากๆ และจะต้องจัดขนาดพื้นท่ีให้เพียงพอ ซึ่งจะต้องดู
ขนาดความยาวความกว้างท้ังหมดของรถ ส่วนยื่นจากล้อท้ังด้านหน้าและด้านหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.13 ความยาวของรถแต่ละประเภท 
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ภาพที่ 2.14 รูปแบบการจัดท่ีจอดรถแบบต่างๆ 
 
 สรุป การสัญจรเป็นการเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการซึ่งท าให้เกิด
ประโยชน์ภายในพื้นท่ี โดยรูปแบบการสัญจรก็จะมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในการเลือกใช้ก็จะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางด้านต่างๆ ของพื้นท่ีให้เหมาะสมกับผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการภายในโครงการ 
 

2.4  กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาเป็นการศึกษาโครงการท่ีมีลักษณะของการออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นท่ี

และท าการศึกษาแนวคิดในการออกแบบปรับปรุง รูปแบบและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาเป็นแนวความคิดในการออกแบบปรับปรุงโครงการท่ีน ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษา 

การศึกษานี้มุ่งเน้นแนวคิดการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการ เนื่องจากเป็นส่วนท่ีมี
ความใกล้เคียงกับข้อมูลในการท าปัญหาพิเศษซึ่งสามารถน าไปใช้ได้กับโครงการ 

2.4.1 แพนเธอร์ ครีค รี อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีน่าสนใจ เพราะด้วยสไตล์คาวบอยท่ีโดดเด่น 
และต้ังอยู่บนพื้นท่ีอ าเภอปากช่อง ซึ่งรายล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติท่ีสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน
ส าหรับท่ีพักใน แพนเธอร์ ครีค รีสอร์ท มีหลากหลายรูปแบบ เหมาะกับทุกๆไลฟ์สไตล์ โดยหลักๆ จะ
แบ่งออกเป็นมี 3 โซน โดยโซนแรกจะเป็นห้องพักสไตล์กระโจมอินเดียแดง ท่ีภายในติดแอร์ท้ังหลัง มี
ห้องน้ าในตัว โซนท่ี 2 จะเป็นท่ีพักบนรถไฟท่ีมีห้องน้ าในตัว ห้องขนาดกระทัดรัด สบาย เหมาะกับกลุ่ม
วัยรุ่นและเด็กๆ ส่วนโซนสุดท้ายโซนอาคารหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เข้าพัก เหมาะกับ
กลุ่มพักเพื่อน กลุ่มครอบครัว นอกจากนั้น ยังมีโชว์สไตล์คาวบอยให้ชมกันแบบใกล้ชิด อาทิ โชว์ฟาดแส้ 
ควงปืน ควงไม้กระบองไฟ 
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ภาพที่ 2.15 อาคารสไตล์เมืองคาวบอย 
ที่มา : https://www.matichon.co.th 
 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.16 ซุ้มทางเข้าแพนเธอร์ ครีค รีสอร์ท 
ที่มา : https://www.matichon.co.th 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.17 พื้นท่ีสีเขียวของแพนเธอร์ ครีค รีสอร์ท 
ที่มา : https://www.matichon.co.th 
 

http://www.matichon.co.th/
http://www.matichon.co.th/
http://www.matichon.co.th/


26 
 

2.4.2 ฟาร์มโชคชัย ต้ังอยู่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ฟาร์มโชคชัยสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร ต้ังอยู่บนถนนมิตรภาพ - ปากช่อง กิโลเมตรท่ี 

159 - 160 เป็นฟาร์มโคนม ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปเอเชีย เปิดกิจการการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรจนได้รับรางวัล แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดีเด่น ฟาร์มโคนมมาตรฐานขนาดใหญ่ใน
สถานท่ีประกอบการจริงโดยมีผู้น าชมตลอดรายการ นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีนี่จะได้พบกับฟาร์มโคนมขนาด
ใหญ่ ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ โดยท่านจะได้สัมผัสกับ บรรยากาศ ประสบการณ์ และสาระความรู้ พร้อมท้ัง
ได้รับความเพลิดเพลิน ในวิถีชีวิตของเกษตรกร มาตรฐาน ธุรกิจ ฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ อาทิ เช่น การรีด
นมวัวด้วยตัวเอง การมีส่วนร่วมในการผลิต ไอศกรีมนมสด อื้มมิลค์ ไอศกรีมนมสดท่ีให้คุณมีส่วนร่วมในการ
ผลิต การแสดงวิถีคาวบอย การชมลีลาของสุนัข ต้อนแกะ การป้อนนมลูกวัว ด้วยตัวเอง และอื่นๆ อีก
มากมาย ในฟาร์ม โดยกิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นบนสถานประกอบธุรกิจ ฟาร์มโคนมจริง ๆ  ในมาตรฐานการเข้า
ชมแบบหมู่คณะ โดยแบ่งเป็น รอบๆ ของการให้บริการ นอกจากนี้ท่ีฟาร์มโชคชัยยังให้บริการท่ีพัก 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.18 โชว์คาวบอย 
ที่มา : https://market.kapook.com 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.19 ร้านขายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มโชคชัย 
ที่มา : https://www.painaidii.com 
 

https://market.kapook.com/
https://www.painaidii.com/
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ภาพที่ 2.20 ซุ้มเกมฟาร์มโชคชัย 
ที่มา : https://www.painaidii.com 

 

2.4.3 ไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย  
เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีสวยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม้
เมืองหนาวสีสันสวยงามหลากหลายชนิด มีพื้นท่ีเกษตรกรรม และไร่ชากว่า 600 ไร่  โดยจัดเป็น
รูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ท่ีสนใจได้เข้ามาเย่ียมชม 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.21 แลนด์มาร์ครูปสิงห์ของไร่บุญรอด 
ที่มา : https://kawinratcr.blogspot.com 

 

 

 

 

https://www.painaidii.com/
https://kawinratcr.blogspot.com/
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ภาพที่ 2.22 พื้นท่ีส าหรับจัดกิจกรรม 
ที่มา : https://kojitti.blogspot.com 
 
ตารางที่ 2.1 สรุปพื้นท่ีและการน าไปใช้  
  ล าดับท่ี  ภาพประกอบ    หัวข้อในการศึกษา 
1            ส่ิงท่ีสามารถน าไปใช้กับพื้นท่ีคือตัว 
            อาคารในรูปแบบสไตล์เมืองคาวบอย 

 
 
 
 

2             ส่ิง ท่ีสามารถน าไปใช้กับพื้น ท่ี  คือ ซุ้ม    
             เกมส์ไว้ส าหรับให้นักท่องเท่ียวได้ร่วม 
             กิจกรรม 

  
 
 

      3                                               
 

 

ส่ิงท่ีสามารถน ามาใช้กับพื้นท่ี คือ แลนด์มาร์ค

เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับสถานท่ี 

https://kojitti.blogspot.com/


บทที่  3 
 ศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลพื้นที่โครงการ 

 
  ศึกษาข้อมูลพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนม
ไทย - เดนมาร์ค อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อน าข้อมูลไปประกอบการออกแบบพื้นท่ีโครงการ
ซึ่งต้องน าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ซึ่งจะส่งผลท าให้การออกแบบภูมิทัศน์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนม - ไทย
เดนมาร์ค นั้นสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษาข้อมูลระดับมหภาคช่วยท าให้
ผู้ออกแบบทราบถึงผลกระทบสภาพพื้นท่ีโดยรอบและข้างเคียงพื้นท่ีโครงการ ดังนั้นการศึกษาข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ข้อมูลระดับมหภาค และข้อมูลระดับจุลภาค 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดสระบุรี  
ที่มา : https://www.saraburi.go.th 
 

 3.1  ข้อมูลระดับมหภาค  
 จังหวัดสระบุรี ต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานครประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับเส้นแวงท่ี 100 
องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ศาลากลาง
จังหวัด) และตามทางรถไฟสาย - ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตาม
แม่น้ าเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้ าป่าสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อท่ีจังหวัดสระบุรีมีเนื้อท่ีท้ังหมด 
3,576.486 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพื้นท่ีประเทศ 
 
 

https://www.saraburi.go.th/
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 3.1.1 อาณาเขตติดต่อ  
         ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอชัยบาดาล และอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี  
         ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอปากช่อง อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก  
         ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
         ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอภาชี อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ าเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
 แสดง : อาณาเขตติดต่อและเส้นทางการเดินทาง 

ที่มา : https://www.saraburi.go.th 

ภาพที่ 3.2 

สัญลักษณ์ : - 
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3.1.2 การปกครองและประชากร 
         จังหวัดสระบุรีมีประชากร ณ 30 มิถุนายน 2556 มีจ านวนท้ังส้ิน 627,067 เพศชาย 
310,394 คน เพศหญิง 316,673 คน คิดเป็นอัตราส่วนทางเพศ (เพศชายต่อเพศหญิง 100 คน) 
เท่ากับ 98.0 ซึ่งเท่ากับกับระดับประเทศ (97.0) มีประชากรวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) วัยท างาน 
(15-59 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 18.4, 68.6 และ 13.0 ของประชากร
ท้ังหมด ตามล าดับ สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-44 ปี) ร้อยละ 23.1 ของประชากรท้ังหมด อัตราส่วนพึ่งพิง 
(Dependency ratio) เท่ากับ ร้อยละ 45.8 เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 43.1) ซึ่งต่ ากว่า
ระดับประเทศ (48.4) 
 
ตารางที่ 3.1 ประชากรจังหวัดสระบุรี 

ที่มา : https://www.sro.moph.go.th 
 
        3.1.2.1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
         1) สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรมีรายได้ เฉล่ียต่อหัว 127,876 บาทต่อปีเป็น
อันดับ 7 ของภาคกลาง และ เป็นอันดับท่ี 8 ของประเทศ โดยท้ังจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 
67,774,028 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม มากท่ีสุด ถึงร้อยละ 46.30 % คิดเป็น
มูลค่า 31,377,706 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาเหมืองแร่ และการย่อยหิน ร้อยละ 12.27 คิดเป็น
มูลค่า 8,315,374 ล้านบาท และสาขาการไฟฟ้าและประปา ร้อยละ 7.73 คิดเป็นมูลค่า 5,239,929
ล้านบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 10.44 (ปี 2538) 
         2) อุตสาหกรรม จากข้อมูลสถิติท าเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ขอส านักงาน

https://www.sro.moph.go.th/
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
 แสดง : แผนท่ีท่องเท่ียวจังหวัดสระบุรี 

ที่มา : https://www.saraburi.go.th 

อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมดจ านวน 1,274 โรงงาน จ านวนเงิน
ลงทุน 358,868.19 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงาน จ านวน 68,439 คน แยกเป็นชาย 46,956 คน
หญิง 21,483 คน เครื่องจักร จ านวน 9,724,431.03 แรงม้า จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดท่ีมีทรัพยากร 
ธรรมชาติและแหล่งพลังงาน เพื่อการอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ได้รับการก าหนดให้เป็นพื้นท่ี
ส่งเสริมการลงทุน (BOI ZONE 2) ในปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมท่ีเพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค 
และส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อการประกอบอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอ าเภอ
หนองแค มีเนื้อท่ี 2,044 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 5 แห่ง ประเภทของอุตสาหกรรมเป็น
อุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานผลิตกระเบื้อง โรงงานผลิตเซรามิคส์ ฯลฯ นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี อ าเภอ
แก่งคอย มีเนื้อท่ี 2,600 ไร่ เขตอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย (อ าเภอหนองแค) โดยการจัดการของ 
บริษัท เอส ไอ แอ ท่ีดินอุตสาหกรรม จ ากัด มีเนื้อที่ 3,500 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปิดด าเนินกิจการ 
34 แห่ง 

3) สถานการณ์ แรงงานมีคนงานท้ังส้ิน 146,329 คน แยกเป็น สถาน
ประกอบการท่ีมีคนงานต้ังแต่ 50 คนขึ้นไป 455 แห่ง ต่ ากว่า 50 คน มี 3,155 แห่ง มีผู้ว่างงาน7,146 
คน มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 1,547 คน บรรจุงานได้ 336 คน มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย 1,590 คนมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว กัมพูชา พม่า) ท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 
2,638 คน อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าของจังหวัดสระบุรี 300 บาท  
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3.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

จังหวัดสระบุรี ต้ังอยู่ใกล้เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีพื้นท่ีประมาณ3,580 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,237,000 ไร่ เป็นชุมทางคมนาคมแถบภาคกลางมีความส าคัญมาก
จังหวัดหนึ่ง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก 

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครนายกและจังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 พื้นท่ีจังหวัดสระบุรี เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้ าภาคกลาง รวมกับอีกส่วนหนึ่งของทิวเขา
ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีอยู่สามลักษณะคือ บริเวณท่ีราบลุ่ม บริเวณเขาหย่อมหรือ
เขาเต้ีย และบริเวณเขาสูง 
           บริเวณท่ีราบลุ่ม เป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ส่วนใหญ่คลุมพื้นท่ีทางด้าน
ทิศตะวันตกของจังหวัดบางส่วนคลุมถึงพื้นท่ีตอนกลางและด้านทิศใต้ของตัวจังหวัดนับต้ังแต่อ าเภอ
พระพุทธบาท อ าเภอหนองแซง และบางส่วนของอ าเภอหนองแคและอ า เภอวิหารแดงพื้น ท่ี
ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศแบบท่ีราบตะกอนพามา มีท้ังท่ีราบตะกอนพามา ท่ีราบน้ าท่วมถึง 
และท่ีราบเป็นขั้นๆ หรือตะพักริมน้ า มีระดับความสูงประมาณ 5 - 100 เมตร จากระดับน้ าทะเล 

           บริเวณเขาหย่อม มีลักษณะเป็นเขาลูกโดด ท่ีมีกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณท่ีราบตอนกลาง
ของจังหวัด และท่ีเป็นแผ่นดินท่ีมีลักษณะเป็นคล่ืนลอนต่ า ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
จังหวัดซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอมวกเหล็กเป็นส่วนใหญ่ มีความสูงประมาณ 200 - 400 เมตร 
           บริเวณท่ีเป็นเขาสูง เป็นพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือจากท้ังสองบริเวณท่ีกล่าวแล้ว มีแนวการวางตัวของ
เทือกเขาตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนจะอยู่ ด้านตะวันตกของทิว เขา
ดงพญาเย็น  จาก ทิว เข านี้ ทิ ว เ ข าจะ ติดกัน เป็นพื ด โ ค้ ง ไปตามแนวตะวัน ตก เฉี ย ง ใ ต้  - 
ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วจึงต่อด้วยแนวประมาณเหนือ - ใต้ ของทิวเขาดงพญาเย็นอีกทีหนึ่ง และจะ 

ต่อกับทิวเขาเพชรบูรณ์ อันเป็นทิวเขาล้อมรอบด้านทิศตะวันตกของท่ีราบสูงโคราช พื้นท่ีส่วนใหญ่มี
ระดับความสูงประมาณ 500 - 1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล ยอดเขาสูงสุดของบริเวณนี้คือ ยอด
เขาอินทรี สูง 1,050 เมตร จากระดับน้ าทะเล 

 3.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ  
        3.1.4.1 จังหวัดสระบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิดคือ  

1) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
อิทธิพลของลมนี้จะท าให้บริเวณจังหวัดสระบุรีมีอากาศหนาวเย็น และความแห้งแล้ง   

2) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ใน
ฤดูฝน ท าให้อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกท่ัวไป  
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         3.1.3.2 อุณหภูมิเนื่องจากจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางและอยู่ลึกเข้ามาใน
แผ่นดินปกติมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด 
โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32 - 34 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 22 - 24 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนจัดท่ีสุดในรอบปี 
ส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม  
          3.1.4.3 การศึกษาสภาพภูมิอาการท่ีเกี่ยวข้องกับฤดูกาลท่ีทีผลกระทบต่อพื้นท่ี
โครงการสามรถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้  
   1) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมเย็น และแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ท าให้มีอากาศ
เย็นท่ัวไป โดยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นบางวันในเดือนธันวาคม และมกราคม 
   2) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ใน
ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศ
ร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุดคือเดือนเมษายน  
   3) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมท่ีพัดจากมหาสมุทรอินเดียน าเอาไอ
น้ า และความชุ่มช้ืนเข้ามายังประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีร่องความกดอากาศต่ าพัดผ่านประเทศไทย
ตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน จึงท าให้บริเวณจังหวัดสระบุรีมีฝนชุกท่ัวไป โดยเดือนท่ีมีฝนตกมาก
ท่ีสุดคือเดือนกันยายน  
  3.1.4.4 ฝน จังหวัดสระบุรีพิจารณาจากสถานีฝนอ าเภอในจังหวัดสระบุรีพบว่าพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีปริมาณฝนรวมตลอดปี 1,200 - 1,400 มิลลิเมตร เว้นแต่บริเวณทางตอนล่าง
ของจังหวัดท่ีมีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,400 มิลลิเมตร ส่วนบริเวณตอนบนของอ าเภอหนอง
โดน และบางพื้นท่ีของอ าเภอวังม่วงท่ีปริมาณฝนรวมตลอดปีต่ ากว่า 1,200 มิลลิเมตร ซึ่งฝนท่ีเกิดขึ้น
ในจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่เป็นฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และร่องความกดอากาศต่ าท่ี
พาดผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน โดยตลอดท้ังปีมีจ านวนวันฝนตกเฉล่ียประมาณ 
70 - 90 วัน นอกจากนี้ในบางปีอาจมีพายุดีเปรสช่ันเคล่ือนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดสระบุรีหรือ
จังหวัดใกล้เคียงท าให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นได้อีก พายุหมุนเขตร้อนท่ีเคล่ือนผ่านเข้ามาในบริเวณภาคกลาง 
ส่วนมากเป็นพายุดีเปรสช่ันซึ่งไม่มีความรุนแรงมาก จึงท าให้มีฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้างแต่อาจมีฝน
ตกหนักถึงหนักมาก และลมกระโชกแรงเป็นอาจท าให้เกิดน้ าท่วมได้ ส าหรับพายุดีเปรสช่ันท่ีเคย
เคล่ือนผ่านเข้ามาในจังหวัดสระบุรี ส่วนมากเป็นพายุดีเปรสช่ันท่ีอ่อนก าลังลงจากพายุโซนร้อนท่ีมีถิ่น
ก าเนิดจากมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้เคล่ือนตัวผ่านประเทศเวียดนามและ
ลาวโดยในช่วงเดือนกันยายน และตุลาคมเคยมีพายุดีเปรสช่ันท่ีอ่อนก าลังลงจากไต้ฝุ่น “เอลซี่” 
เคล่ือนผ่านจังหวัดสระบุรี ในช่วงวันท่ี 5 - 6 กันยายน 2515 และพายุดีเปรสช่ันซึ่งอ่อนก าลังลงจาก
พายุโซนร้อน “อีร่า” เคล่ือนผ่าน เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2533 จากสถิติท่ีบันทึกต้ังแต่ปี 2494 ถึง 2556 
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พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านจังหวัดสระบุรี ในขณะมีก าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่ น
ท้ังหมด 7 ลูก โดยเคล่ือนเข้ามาในเดือนกันยายน 5 ลูก ในปี พ.ศ.2506, 2515, 2528, 2548, 2552 
และในเดือนตุลาคม 2 ลูก ในปี พ.ศ.2503, 2533 
         3.1.4.5 ความช้ืนสัมพัทธ์ จากการศึกษาความช้ืนสัมพัทธ์ ปี พ.ศ.2555 - 2559 
ค่าเฉล่ียของความช้ืนสัมพัทธ์ของ แต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมาก พบว่า เดือนสิงหาคมมี
ความช้ืนสัมพัทธ์ ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 90.60 และเดือนมีนาคม มีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุด 56.30 
ดังนั้น จึงควรค านึงถึงการเลือกใช้พืชพรรณ ท่ีมีความทนทานกับความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ ของพื้นท่ี
โครงการพื้นท่ีโครงการ (ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดสระบุรี ศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา สืบค้นจาก https://www.hydro - 5.com/.html, 2559) 
 

 
แผนภูมิที่ 3.1 แสดงค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพัทธ์ ปีพ.ศ. 2555 - 2559  
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี จังหวัดสระบุรี กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ. 2555 - 2559 
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 จากลักษณะภูมิอากาศของพื้นท่ีท่ีได้รับอิทธิพลจากมรสุมต่างๆ ท าให้สภาพภูมิอากาศใน
จังหวัดของแต่ละเดือนไม่เหมือนกัน (ดังตารางท่ี 3.1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
ตารางที่ 3.2 สถิติอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย ป ีพ.ศ. 2555 - 2559 
เดือน  ปริมาณน้ าฝน 

(ม.ม.)  
อุ ณ ห ภู มิ
สูงสุด (ซ.)  

อุณหภูมิ
ต่ าสุด (ซ.)  

ค ว า ม
ยาวนาน
แสงแดด 
(ชม./วัน)  

ความช้ืน
สัมพัทธ์  
(%)  

ความเร็ว
ลม  
(กม.-วัน)  

การคาย
ระเหยน้ า 
(ม.ม.)  

ม.ค.  8.01  35.37  16.92  8.46  62.30  59.15  116.56  
ก.พ.  5.89  36.44  19.51  8.78  64.90  51.59  119.00  
มี.ค.  42.11  37.80  21.30  8.15  67.10  50.70  144.77  
เม.ย.  93.86  38.42  23.09  8.83  70.15  53.37  156.90  
พ.ค.  152.34  37.53  23.62  7.49  74.80  48.47  148.80  
มิ.ย.  114.78  36.16  23.96  6.31  75.85  52.03  131.10  
ก.ค.  114.47  35.94  23.55  5.43  76.50  49.36  126.17  
ส.ค.  147.52  35.76  23.59  5.08  78.05  44.92  122.76  
ก.ย.  275.49  34.78  23.22  5.43  81.00  30.24  114.90  
ต.ค.  132.46  34.69  22.27  6.98  76.00  43.14  124.62  
พ.ย.  28.13  34.79  19.35  8.12  65.95  75.60  117.60  
ธ.ค.  4.37  34.82  16.88  8.56  59.90  88.94  121.21  
รวม  1,119.40  - - - - - 1,544.39  
เฉล่ีย  - 36.04  21.44  7.31  71.04  53.96  - 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี จังหวัดสระบุรี กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ. 2555 - 2559  
 
 จากตารางท่ี 3.2 แสดงสถิติอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาในรอบปี พ.ศ. 2555 - 2559 จังหวัด
ลพบุรีได้น ามาใช้พิจารณาเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอากาศในพื ้นที่ ต าบล มิตรภาพ อ า เภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ปริมาณน้ าฝน มีปริมาณน้ าฝนเฉล่ียท้ังปีประมาณ 1,119.40 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีปริมาณฝน
ตกเฉล่ียสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉล่ีย 275.49 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีปริมาณฝนตกเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด คือ เดือนธันวาคม มีปริมาณฝนเฉล่ีย 4.37 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝนพบว่าฝนจะ
เริ่มตกมากข้ึน จากนั้นปริมาณฝนจะลดลง  
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 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.75 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 
38.42 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุด 16.88 องศาเซลเซียส  
 ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี 71.04 เปอร์เซ็นต์ โดยท่ีเดือนกันยายนมี
ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด 81.00 เปอร์เซ็นต์ และเดือนธันวาคมมีความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุด 59.90 เปอร์เซ็นต์  
 

 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

แสดง : สภาพภูมิอากาศ ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ์ :  
 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

ลมหนาว 

ลมร้อน 

แสงแดด 
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ดังนั้น สรุปการศึกษาสภาพอากาศโดยเฉลี่ยต่อปีสามารถน าไปใช้ในการพิจารณาเลือก
พรรณไม้ ซึ่งท าให้รู้ว่าในเดือนไหนท่ีเราต้องดูแลพืชพรรณเป็นพิเศษ อัตราท่ีพืชพรรณได้รับปริมาณ
น้ าฝนในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงใด ทิศทางลมมีผลต่อการออกแบบและการค านวณหาปริมาณ
น้ าฝนตกในพื้นท่ีว่ามีเพียงพอต่อการใช้ในงานภูมิทัศน์ ดังนั้นการศึกษาสภาพอากาศจึงมีผลต่อ การ
เลือกใช้พืชพรรณ รวมถึงการดูแลรักษาพืชพรรณและการออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาช่วงเวลาท่ีมีฝน
ตกมากหรือมีสภาพอากาศท่ีร้อนจัด อาจเป็นปัญหาต่อการเข้าใช้พื้นท่ีของนักท่องเท่ียว เมื่อเราทราบ
ข้อมูลดังกล่าวแล้ว การแก้ไขปัญหาคืออาจท าส่ิงก่อสร้างหรือปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาหรือสามารถ
รองรับนักท่องเท่ียวเมื่อเกิดฝนตก 
 3.1.5 โครงสร้างดินจังหวัดสระบุรี 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 กลุ่มชุดดินท่ี4 
ที่มา : https://oss101.ldd.go.th 
 
 ลักษณะดินกลุ่มชุดดินท่ี 4 การจ าแนกดิน การก าเนิดตะกอนน้ าพาบนส่วนต่างของตะพักขั้น
ต่ าหรือพื้นท่ีรอยต่อของท่ีราบน้ าท่วมกับตะพักขั้นต่ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มี
ความลาดชัน 0 - 1 % การระบายน้ า ค่อนข้างเลวถึงเลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า สภาพซึมผ่าน 

ได้ของน้ าช้า พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท านา การแพร่กระจาย ท่ีราบลุ่มภาค
กลางและท่ีสูงตอนกลางของประเทศ การจัดเรียงช้ันดิน Apg - Bag - Bg 
          3.1.5.1 ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวสีเทาเข้ม หรือสี
น้ าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ าตาลแก่และสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง 
(pH 6.0) ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีออกน้ าตาล มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง
หรือสีน้ าตาลแก่ ปฏิกิริยาเป็นด่างแก่ (pH 8.5) พบรอยไถล ผิวหน้าอัดมัน และพบการสะสม

https://oss101.ldd.go.th/
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ก้อนเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง อาจพบเม็ดปูนสีขาวอยู่ในดินล่างลึกลงไป ในฤดูแล้งหน้าดิน
จะแตกระแห้ง (กลุ่มชุดดินสระบุรี ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
สืบค้นจาก https://www.dpt.go.th/saraburi/law.html)  
  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6 สภาพดินภายในโครงการ 

          3.1.5.2 ปัญหาโครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก 
ขาดแคลนน้ า และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชท่ีไม่ชอบน้ า  
          3.1.5.3 การใช้ประโยชน์ ท านา บางแห่งยกร่อง เพื่อปลูกพืชผักหรือผลไม้ ซึ่งมักจะ
ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง  
          3.1.5.4 ควรปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 
และปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น  
          ข้อเสนอแนะ ดินชุดท่ี 4 กลุ่มดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนล าน้ าท่ีมีอายุยังน้อย 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ในช่วงฤดูฝน
ควรหลีกเหล่ียงพืชท่ีไม่ชอบน้ าเพราะอาจท าให้เกิดภาวะน้ าขัง เพราะฉะนั้นพื้นท่ีในโครงการนี้ควรมี
ระบบระบายน้ าท่ีดี คือการขุดวางท่อ Subdrain เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้ทุกพื้นท่ีของโครงการ
หรือท าให้พื้นท่ีมีความลาดชันเพื่อให้น้ าไหลลงไปสู่ท่อระบายน้ า 

 

3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค  
 3.2.1 การเข้าถึงโครงการ  
        3.2.1.1 รถยนต์ส่วนตัว มาจากกรุงเทพมหานคร เส้นถนนพหลโยธิน ผ่านอ าเภอวังน้อย
จนถึงตัวเมืองสระบุรี ขึ้นสะพานยกระดับเล้ียวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพตรงไปตลอดทาง ก่อนเข้าเขต
ปากช่องให้ไปกลับรถรถสถานท่ีท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค จะทางด้านซ้ายมือ  

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD+subdrain&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjz3dXVx6zXAhUJSo8KHbhkCcQQvwUIISgA
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  3.2.1.2 รถประจ าทางจากกรุงเทพฯ ขึ้นรถได้ท่ีสถานีขนส่งหมอชิต 2 สายกรุงเทพฯ 
สระบุรี มีให้เลือกท้ังรถปรับอากาศช้ัน 1 และช้ัน 2 ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00 น. จากนั้นให้
ต่อรถโดยสารประจ าทางจากสถานีขนส่งสระบุรีไปยังอ าเภอมวกเหล็ก 
 

 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

แสดง : การเข ้าถึงพ ื้นท่ีโครงการ ภาพที่ 3.7 

สัญลักษณ์ : 
ถนนทางหลวงหมายเลข 2 
เส้นทางภายในโครงการ  
พ ื้นท่ีท่ีท าการออกแบบ 

 

 
 

 ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps 
  
 
 
 
 

 

http://www.google.co.th/maps
http://www.google.co.th/maps
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 3.2.2 วิเคราะห์พื้นท่ีโดยรอบของโครงการ  
 
ตารางที่ 3.3 วิเคราะห์สภาพพื้นท่ีโดยรอบโครงการ 

สภาพพื้นท่ี  ลักษณะพื้นท่ี 

 

  
พื้ น ท่ี ใน โครงการ เป็น
พื้นท่ีว่างเปล่าและรกร้าง
รอการพัฒนา 

   
  ป้ าย ในพื้ น ท่ี โครงการ 

เป็นป้ายท่ีประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่าง ๆของฟาร์ม
โคนมไทย - เดนมาร์ค 

   
  

 
 

   
 

ภายในโครงการมีอาคารจัด
แสดงพันธุ์วัวและเป็นร้าน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของทาง
ฟาร์มท่ีช ารุดและยังไม่มีการ
พฒันา 
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 3.2.3 ลักษณะพื้นท่ีโดยรอบโครงการ การใช้พื้นท่ีโดยรอบของโครงการ จากการส ารวจ
มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 416,291 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่บริเวณด้านหน้าฟาร์มโคนม
ไทย - เดนมาร์คมีพื้นท่ีออกแบบท้ังหมดโดยประมาณ 25,200 ตารางเมตร 

3.2.3.1 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  
ทิศเหนือ ติดกับถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา - กรุงเทพฯ)  
ทิศใต้ ติดกับภูเขา  
ทิศตะวันออก ติดกับส านักงานฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค  
ทิศตะวันตก ติดกับพื้นท่ีว่างเปล่า 

 
 
ตารางที่ 3.4 การวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีติดกับโครงการ 
                         ท่ีต้ัง                                                         ลักษณะพื้นท่ี 

 
ทิศเหนือ  ติดกับถนนสายมิตรภาพ 
ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีโล่งแจ้ง 
 
สรุปการวิเคราะห์  เนื่องจากพื้น ท่ี
ดังกล่าวติดกับเส้นทางสัญจร จึงต้องมี
การจัดภูมิทัศน์เพื่อลดมลพิษ 
 

 
ทิศใต้ ติดกับภูเขาเป็นพื้นท่ีโล่งและมี
เส้นทางการสัญจรอยู่ด้านหลัง บริเวณนี้มี
พรรณไม้เดิมเป็นอยู่ตลอดแนวถนน 
 
สรุปการวิเคราะห์ บริเวณนี้ควรท าแนวรั้ว
เพื่อกั้นเขตระหว่างพื้นท่ีภายในโครงการกับ
ถนนสัญจร 
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ตารางที่ 3.4 การวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีติดกับโครงการ (ต่อ) 
                         ท่ีต้ัง                                                         ลักษณะพื้นท่ี 

 

ทิศตะวันออก ติดกับส านักงานฟาร์ม
โคนมไทย - เดนมาร์คและเป็นทางเข้าพื้นท่ี
ภายในโครงการ 
 
สรุปการวิเคราะห์ เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณนี้
เป็นทางเข้าพื้นท่ีควรมีการออกแบบภูมิทัศน์
ท่ีสวยงานเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว 
 

 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับอาคารแสดง
แม่พันธุ์โคนม 
 
สรุปการวิเคราะห์ เป็นส่ิงปลูกสร้างเดิมท่ี
ไม่ได้มีการใช้งาน 

  

 
 

 

 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับอาคารกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
สรุปการวิเคราะห์ เป็นส่ิงปลูกสร้างเดิมรอบ
โครงการ ใช้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ต่าง  ๆ
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ตารางที่ 3.4 การวิเคราะห์พื้นท่ีท่ีติดกับโครงการ (ต่อ) 
                         ท่ีต้ัง                                                         ลักษณะพื้นท่ี 

 
ทิศตะวันตก ติดกับพื้นท่ีโล่งและถนน
เส้นทางสัญจร 
 
สรุปการวิเคราะห์ พื้นท่ีบริเวณนี้ควรท ารั้ว
หรือจัดภูมิทัศน์เพื่อปิดกั้นสายตา 

 
 
 

 
3.2.5 ศึกษาสถาปัตยกรรมเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ 
      เป็นอาคารจัดแสดงโชว์แม่พันธุ์วัวและเป็นจุดขายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มโคนม

ไทย - เดนมาร์ค ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกการใช้อาคารนี้ และถูกปล่อยท้ิงให้มีสภาพท่ีทรุดโทรม อาคาร
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารปูนช้ันเดียวมีรูปแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้า ประตูทางเข้าเปิดโล่ง อนาคตอาจมี
การรื้อถอนอาคารและป้ายโฆษณาด้านหน้าออก เพื่อท าการออกแบบพื้นท่ีใหม่ 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.8 อาคารจัดโชว์แม่พันธุ์วัวและจุดขายผลิตภัณฑ์ (สถาปัตยกรรมเดิม) 
 
 

 

 

  

ภาพที่ 3.9 ป้ายโฆษณาเดิมหน้าโครงการ 
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. 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

แสดง : ส่ิงปลูกสร้างเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที่  3.10 

  สัญลักษณ์ : - 
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3.2.5 ศึกษาพืชพรรณเดิม  
        ลักษณะพืชพรรณเดิมในพื้นที่โครงการจะเป็นไม้ยืนต้น เช่น ต้นตะแบก ต้น
หางนกยูงฝรั่ง  ต้นกระพี้ จั่น ต้นประดู่  จากการศึกษาข้อมูลโครงการพบว่า พืชพรรณเดิม
สามารถใช้ประโยชน์กับพื้นท่ีได้ ให้ร่มเงาและเป็นแนวกั้นเขต  
 

 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

แสดง : พ ืชพรรณไม้เดิม ภาพที่ 3.11 

 สัญลักษณ์ : - 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

cv - 11 - หางนกยงูฝร่ัง 

- 1 - ประดู ่

- 1 – กระพีจ้ัน่ 

- 10 - ตะแบก 

- 1 - กระพีจ้ัน่ 
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ตารางที่ 3.5 สรุปลักษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
พืชพรรณ ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ 

ตะแบก  ตะแบก จัดเป็นไม้ยืนต้นประเภท
ผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มี
ล าต้นความสูงประมาณ 15 - 30 เมตร 
ล าต้นแตกกิ่งแขนงบนเรือนยอด มี
ทรงพุ่มเป็นรูประฆัง กิ่งแขนงมี
ปานกลาง แต่มีใบใหญ่ และดก ท า
ให้แลเป็นทรงพุ่มหนา โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน 

ปลูกตามแนวถนน ให้ดอกสี
ม่วงดูงามตาและให้ร่มเงา 

หางนกยูงฝรั่ง  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นโต
เต็มท่ีสูงราว 12 - 18 เมตร เรือน
ยอดแผ่กว้างทรงกลมคล้ายร่ม แผ่
กิ่งก้านออกคล้ายก้ามปู แต่มีขนาด
เล็กกว่า ล าต้นเกล้ียง เปลือกสี
น้ าตาลอ่อนอมขาวถึงสีน้ าตาลเข้ม 

ให้ความร่มเงาและร่มรื่น  

กระพี้จ่ัน  ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15 - 20 เมตร 
ขนาดทรงพุ่ม 5 - 8 เมตร ผลัดใบ 
ทรงพุ่มรูปร่ม โปร่ง แตกกิ่งห้อย
ย้อย ยอดและดอกอ่อนสีน้ าตาล
แดง มีขนละเอียด เปลือกสีน้ าตาล
อมเทา แตกไม่เป็นระเบียบ หลุด
ล่อนเป็นช้ินขนาดเล็ก ลักษณะ
ดอกมีสีชมพูอมม่วงหรือม่วงอม
ขาวมีแต้มสีเหลืองตรงกลาง 

ให้ความร่มเงาและร่มรื่น  

ประดู่  ล าต้นสูง 15 - 30 เมตร หุ้มด้วย
เปลือกหนาสีน้ าตาลซึ่งแตกสะเก็ด
เป็นร่องลึก มีน้ ายางมาก เรือน
ยอดเป็นพุ่มกลมทึบ 

ให้ความร่มรื่นและร่มเงา 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B9
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 ผลการสรุปพืชพรรณเดิมในโครงการยังมีประโยชน์ต่อพื้นท่ี ให้ร่มเงาและยังสามารถปิดกั้น
มลภาวะต่างๆ ได้เราจึงเก็บพืชพรรณเดิมไว้เป็นบางส่วน เช่น ตะแบก กระพี้จ่ัน หางนกยูงฝรั่ง และ
ต้นไม้บางชนิดอาจจะต้องมีการขุดล้อมออก เช่น หางนกยูงฝรั่งทางทิศเหนือ กระพี้จ่ันใกล้ป้ายโฆษณา 
เพื่อจะพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าวให้เป็นพื้นท่ีใช้สอยส าหรับนักท่องเท่ียวที่เข้ามาใช้บริการพื้นท่ีแห่งนี้ 
 3.2.6 ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการภายในโครงการ  
         3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า เนื่องจากภายในพื้นท่ีโครงการมีการเช่ือมต่อไฟจากเสาไฟฟ้าเส้น
หลัก เข้าสู่พื้นท่ีโครงการไว้เรียบร้อยแล้ว 

 
 

 

เรื่อง :  โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

แสดง : ระบบไฟฟ้า ภาพที่ 3.12 

สัญลักษณ์ : 
                                 สายไฟฟ้าแรงสูง 

สายไฟฟ้าเช่ือมต่อเข้าพื้นท่ีโครงการ 
เสาไฟฟ้าภายในโครงการ 
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ภาพที่ 3.13 ระบบไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 
 
  3.2.6.2 ระบบประปา พื้นท่ีในปัจจุบันยังไม่มีการต่อท่อน้ าประปา ในอนาคตจะต้อง
สร้างถังเก็บน้ าเพิ่มหรือส่งน้ ามาจากส านักงานการประปาเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานท่ีมากขึ้น  
 

 
 

เรื่อง :  โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

แสดง : ระบบประปา ภาพที่ 3.14 

สัญลักษณ์ : 
                                 ท่อประปาของส านักงานประปา 

แท้งน้ าบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 
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ภาพที่ 3.15 ระบบการประปาบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 

 3.2.7 มุมมองทัศนียภาพ  
         จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการนั้น เราสามารถท่ีจะแบ่งลักษณะมุมมองของพื้นท่ีนั้นออก
ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ มุมมองท่ีภายนอกโครงการมองเข้ามาภายในพื้นท่ีของโครงการ และมุมมองท่ี
มองจากภายในโครงการออกสู่พื้นท่ีบริเวณภายนอกโครงการ 
         3.2.7.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ  

1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือ เป็นมุมท่ีมองจากถนนมิตรภาพเข้ามา 
เป็นลักษณะมุมมองเปิดกว้าง เป็นพื้นท่ีส่วนหน้า มีสภาพพื้นท่ีโล่งยังไม่มีส่ิงก่อสร้าง อนาคตมีพื้นท่ีจัด
ภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมชม 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.16 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในโครงการด้านทิศเหนือ 
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2) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้ ซึ่งเป็นพื้นท่ีทางด้านหลังของโครงการติดกับ
ภูเขามีถนนผ่านสัญจรและยังไม่มีส่ิงก่อสร้าง มีเพียงแต่ต้นตะแบกปลูกเรียงเป็นแถวยาว ควรจะมีการ
ท ารั้วกั้นและปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อปิดกั้นสายตา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.17 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในโครงการด้านทิศใต้ 

3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก เป็นลักษณะมุมมองเปิดกว้าง ติด
กับพื้นท่ีโล่งไม่มีส่ิงก่อสร้าง มเีพียงเส้นทางสัญจรผ่าน 
 
 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 3.18 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในโครงการทิศตะวันออก 
 

4) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก เป็นลักษณะมุมมองพื้นท่ีเปิดกว้างเป็น
ซึ่งพื้นท่ีเส้นทางสัญจรหลักเพื่อเข้าไปยังฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค ในส่วนของท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
เพราะฉะนั้นทางทิศนี้ควรจัดภูมิทัศน์เพื่อปิดกั้นสายตา 
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ภาพที่ 3.19 มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในโครงการทิศตะวันตก 
 

 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

แสดง : มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในโครงการ ภาพที่ 3.20 

สัญลักษณ์ :   
 

 

มุมมองจากภายนอกเข้าสู่ภายในโครงการ 
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3.2.7.2 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ  
   1) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือเป็นลักษณะมุมมองท่ีเปิดโล่งไม่มีส่ิงปลูก
สร้างเป็นสภาพพื้นดิน มีถนนคอนกรีตสัญจรผ่านบริเวณด้าน ได้รับแดดตลอดวันและเป็นพื้นท่ีท่ีติดกับ
ถนนมิตรภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.21 มุมมองภายในสู่ภายนอกโครงการทิศเหนือ 
 
   2) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้เป็นภูเขามีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามเป็นพื้นท่ี
โล่งมีถนนคอนกรีตสัญจรผ่านด้านหลังเหมาะส าหรับเป็นพื้นท่ีจัดแสดงหรือท ากิจกรรมกลางแจ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.22 มุมมองภายในสู่ภายนอกโครงการทิศใต้ 
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   3) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออกเป็นส านักงานของฟาร์มโคนม
ไทย - เดนมาร์ค และเป็นทางเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ มีสภาพพื้นท่ีเป็นดินมีหญ้าขึ้นบางจุดและมีถนน
คอนกรีตสัญจรผ่าน แต่มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.23 มุมมองภายในสู่ภายนอกโครงการทิศตะวันออก 
 
   4) ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตกเป็นลักษณะมุมมองท่ีเปิดโล่ง เป็น
พื้นท่ีว่างเปล่ามีวัชพืชขึ้นค่อนข้างรกและยังไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา 
 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 3.24 มุมมองภายในสู่ภายนอกโครงการทิศตะวันตก 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

แสดง : มุมมองจากภายในเข้าสู่ภายนอกโครงการ ภาพที่ 3.25 

สัญลักษณ์ :  
 

 

มุมมองจากภายในเข้าสู่ภายนอกโครงการ 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 3.2.9 การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามการใช้สอย  
         เนื่องจากในพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีต้องออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อให้การ
ออกแบบของแต่ละพื้นท่ีมีประสิทธิภาพจึงได้ท าการศึกษาพื้นท่ีแต่ละจุด จึงแบ่งโซนการออกแบบ 
ออกเป็นกลุ่ม โดยคิดจากเปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ี คือ Zone A  คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ี  Zone B 
บริการ คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ี และ Zone C กิจกรรม คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ี 
 
 

 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

แสดง : การแบ่งพื้นท่ีโครงการตามการใช้สอย ภาพที่ 3.26 

สัญลักษณ์ : 
 
                        ต้อนรับ 

                          บริการ 

                          กิจกรรม 
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ตารางที่ 3.6 สรุปข้อมูลลักษณะพื้นท่ีโครงการ 

 
 3.2.10 สรุปลักษณะของพื้นท่ีโครงการ 
          เนื่องจากพื้นท่ีด้านหน้าฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค เป็นพื้นท่ีโล่งและกว้าง จึงต้องมี
การแบ่งโซนเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ในแต่ละจุดอย่างชัดเจน  
 
 
 

 

 

Zone ลักษณะพ้ืนที่ ผลวิเคราะห์ 

Zone A : ต้อนรับ  
พื้นท่ีทางเข้าหลัก  

พื้ น ท่ี  Zone A เ ป็ น พื้ น ท่ี
บริเวณหน้าโครงการทางทิศ
เหนือ ติดกับทางสัญจรหลัก มี
ผลกระทบเรื่องมุมมองและฝุ่น
ละอองเนื่องจากติดกับทาง
สัญจรหลัก ลักษณะของพื้นท่ี
เป็นพื ้น ที ่รอการออกแบบ
ภ ูม ิท ัศ น ์ย ัง ไ ม ่ม ีก า ร จ ัด
กิจกรรมในพื้นท่ี 
  

พื้นท่ีส่วนนี้เป็นพื้นท่ีด้านหน้า
โครงการควรมีการจัดภูมิทัศน์ 
เพราะจะได้เป็นจุดเด่นให้กับ
โครงการ เนื่องจากติดกับทาง
สัญจรหลักก็ควรปลูกต้นไม้ให้
เป็นแนวกันฝุ่นละอองและ
เสียงรบกวน  

Zone B : บริการ  
พื้นท่ีศูนย์กลาง  

พื้น ท่ี Zone B มี ส่ิงก่อสร้าง
เดิมเป็นอาคารจัดแสดงโชว์แม่
พันธุ์ โคและขายผลิตภัณฑ์  
พื้นท่ีนี้ยังไม่มีการพัฒนา รอ
การปรับปรุง  

ควรมีการปรับปรุงและเพิ่ม
สถานท่ีเพื่อให้มีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม เพราะ เป็นแหล่ง
ศูนย์กลางท่ีนักท่องเท่ียวจะ
เข้ามาใช้บริการ  

Zone C : กิจกรรม  พื้นท่ี Zone C อยู่บริเวณทาง
ทิศใต้ เป็นพื้นท่ีได้รับแสงแดด
ตลอดวันและอยู่ติดภูเขา 

เป็นพื้นท่ีโล่งโดนแดดตลอด
วันและอยู่ติดภูเขาควรเป็น
พื้นท่ีจัดแสดงหรือกิจกรรม
กลางแจ้ง  
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3.3  ศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 ในโครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

จะต้องศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการ การออกแบบพื้นท่ีโครงการนี้ได้สอดคล้องโดยตรงกับ 
วัตถุประสงค์ของพื้นท่ี เราจึงได้ท าการศึกษาผู้ใช้โดยการท าแบบสอบถามข้อมูลต่างๆ ถึงความต้องการ
และกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้พื ้นที่โครงการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการจริงๆ  
โดยการศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
1.1 เพศ  
1.2 อายุ  
1.3 ระดับการศึกษา  
1.4 อาชีพ  

ตอนท่ี 2 ข้อมูลการใช้พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค  
2.1 ช่วงระยะท่ีมาท่องเท่ียว  
2.2 พาหนะท่ีท่านใช้ในการเดินทาง แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค  
2.3 การเดินทางครั้งนี้ท่านมากับใคร  
2.4 จุดประสงค์ของการมา ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค  

ตอนท่ี 3 แนวทางในการออกแบบพื้นท่ีแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค  
3.1 การจัดภูมิทัศน์/สถานท่ี  
3.2 ด้านการดึงดูดใจนักท่องเท่ียว  
3.3 ด้านบริการและความสะดวก 
3.3.1 สรุปความต้องการของนักท่องเท่ียวฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค จากการตอบ

แบบสอบถามผู้ใช้โครงการ โดยใช้แบบสอบถาม 50 ชุด โดยสรุปการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม 
ได้ข้อสรุปและข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถามเพื่อน าไปพิจารณาด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้โครงการและเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี มีดังต่อไปนี้ 

3.3.1.1 ด้านข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียวฟาร์มโคนไทย - เดนมาร์ค  
1) การศึกษากลุ่มผู้ใช้ช่ัวคราว พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็น

เพศชายร้อยละ 48 และ เพศหญิงร้อยละ 52 
2) กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21 - 30 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 40 และ ช่วงอายุระหว่าง 15 - 20 ปีคิดเป็น ร้อยละ 18 ช่วงอายุ 31 - 40 ปี
คิดเป็นร้อยละ 24 ช่วงอายุ 41 - 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 12 ช่วงอายุ 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 4 และ
ล าดับสุดท้ายคือช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2 
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3) กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีคิดเป็น ร้อยละ 58 ระดับอนุปริญญาตรีเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 8 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าคิด เป็นร้อยละ 16 มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 12 ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 2 
และสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 4 

4) อาชีพของประชากรกลุ่มเป้าหมายส่วนท่ีมีมากท่ีสุดเป็นอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 30 รับจ้างท่ัวไปคิดเป็นร้อยละ 16 อาชีพค้าขายคิดเป็นร้อยละ 22 
พนักงานรัฐวิสากิจคิดเป็นร้อยละ 18 รับราชการคิดเป็นร้อยละ 6 และแม่บ้านคิดเป็นร้อยละ 8  

3.3.1.2 ข้อมูลการใช้พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
  1) ช่วงระยะเวลาท่ีมาท่องเท่ียวจากประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่า

วันหยุดสุดสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 34 วันหยุดเทศกาลคิดเป็นร้อยละ 54 วันธรรมดาคิดเป็นร้อยละ 6 
และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 6 

  2) พาหนะท่ีท่านใช้ในการเดินทาง จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย
พบว่ารถยนต์ ส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 96 รถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 2 และรถประจ าทางคิดเป็นร้อยละ 2 

3) การเดินทางครั้งนี้ท่านมากับใคร จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย
พบว่ามาเป็น ครอบครัว/กลุ่มเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 92 และมาคนเดียวคิดเป็นร้อยละ 8 

4) จุดประสงค์ของการมาฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค จาก
ประชากร กลุ่มเป้าหมายพบว่ามาท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 42 แวะซื้อผลิตภัณฑ์/ของฝากคิดเป็นร้อย
ละ 16 อยู่ในเส้นทางผ่านคิดเป็นร้อยละ 34 และมาศึกษาดูงานคิดเป็นร้อยละ 8 

3.3.1 .3 แนวทางในการออกแบบภูมิ ทัศน์ ท่ีพักริมทางและจุดบริการ
นักท่องเท่ียวฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

 
ตารางที่3.7 แนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
( เกณฑ์คะแนน 1 - 25 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  26  - 50 = ไม่เห็นด้วย  51 - 75 = เห็นด้วย  76 - 100 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ) 

ท่ี รายละเอียด แปลผล 

  1  การจัดภูมิทัศน์/สถานที่ 

 
ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงามและมีพื้นท่ีสีเขียว เอื้อต่อ
การสร้างบรรยากาศในการท่องเท่ียว 
 
 
 

เห็นด้วย 

  1.2 เพิ่มต้นไม้ภายในพื้นท่ีโครงการเพื่อให้มีความร่มเงา เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
สถานท่ีเหมาะแก่การสร้างจุดบริการนักท่องเท่ียว (เช่น 
พื้นท่ีโครงการติดกับถนนหลัก เหมาะแก่การเข้าถึงโดยง่าย)  

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.1 

1.3 
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ตารางที่ 3.7 แนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียวฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค (ต่อ) 

ท่ี รายละเอียด แปลผล 

 

 

ด้านการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 

  มีร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มโคนม ไทย - เดนมาร์ค 

และร้านจ าหน่ายอาหารในรูปแบบเมืองคาวบอย 
        เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 มีกิจกรรมรองรับส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีสนใจได้มีส่วนร่วม 
เช่น รีดนมวัวป้อนนมแพะ ขี่ม้า และนันทนาการต่างๆ  

        เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

 

ไ

ข่ เ ป็ ด 

เ ก็ บ

เ ห็ ด 

เป็นต้น 

ลานจัดแสดง โชว์ต่างๆ เช่น การแสดงโชว์คาวบอย  

 

        เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 
ทั

ศน์ 

จุดพักผ่อนท่ีสวยงามท่ีมีเอกลักษณ์ทางด้านจัดภูมิ 
 

        เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
มีการให้บริการด้านความรู้และข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว เช่น 
แผ่นพับ เอกสาร บอร์ด หรือป้ายส่ือความหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

        เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

   3 ด้านบริการและความสะดวก 

 
ป้ายส่ือความหมาย บอกทิศทางต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว
อย่างชัดเจน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
มีไฟฟ้า และน้ าประปาเพียงพอต่อการใช้งานในการรองรับ
นักท่องเท่ียว 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
มีบริการห้องน้ าแยกชาย - หญิงที่เพียงพอพร้อมทั้ง
ส าหรับ ผู้พิการและผู้สูงอายุ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 มีลานจอดรถท่ีเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 มีบริการจุดถ่ายภาพให้กับนักท่องเท่ียว เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

    3.6 มีรถรางรับ - ส่ง ไปยังลานจอดรถ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

 

มีบริการร้านค้าสวัสดิการ 

 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

    3.8 พื้นท่ีนั่งพักผ่อน (ท่ีนั่ง) เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
3.3.2 สรุปความต้องการในพื้นท่ีการออกแบบพื้นท่ีฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค  

                  3.3.2.1 การจัดภูมิทัศน์/สถานท่ี อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงว่ามีความต้องท่ีจะจัดภูมิทัศน์ 
โดยรอบให้มีความสวยงามและมีพื้นท่ีสีเขียว เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศในการท่องเท่ียวและพักผ่อน
ในฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

2 
2.1 

2.2 

2.3 
  2.4 

  2.5 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.7 
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Screen ปิดกั้นสายตา 

ทางสัญจรในโครงการ 

การเช่ือมระหว่างกิจกรรม 

        3.3.2.2 ด้านการดึงดูดใจนักท่องเท่ียว อยู่ในเกณฑ์ดีให้มีกิจกรรมนันทนาการให้แก่
นักท่องเท่ียวเข้ามาท ากิจกรรม เช่น มีกิจกรรมให้ผู้ท่ีมาท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วม เช่น การรีดนมวัว ป้อน
นมแพะและการขี่ม้า อีกท้ังยังมีผลิตภัณฑ์ของฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค ให้เลือกซื้อ 

        3.3.2.3 ด้านบริการและความสะดวก อยู่ในเกณฑ์ดี มีป้ายบอกทาง มีให้บริการ 
ห้องน้ าแยกชาย - หญิงท่ีเพียงพอ พร้อมท้ังส าหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุและมีจุดถ่ายภาพให้กับ
นักท่องเท่ียว ให้บริการร้านอาหารไว้บริการ และมีไฟฟ้าและน้ าประปาเพียงพอต่อการใช้งานในการ
รองรับนักท่องเท่ียว 

 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

แสดง : ความสัมพันธ์ของพื้นท่ี (Bubble Diagram) ภาพที่ 3.27 

สัญลักษณ์ :   
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ทางสัญจรในโครงการ 

 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางและจุดบริการนักท่องเท่ียว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

แสดง : ภายในพื้นท่ีโครงการ (Site Relation) ภาพที่ 3.28 

  สัญลักษณ์ : 

 

 

 

 
 

 

 



บทท่ี  4 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคางานภมูิทัศน ์

 
4.1  ผลงานการออกแบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 Introduction 
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ภาพที่ 4.2 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.3 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.4 User Analysis 
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ภาพที่ 4.5 Site Analysis 
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ภาพที่ 4.6 Main Concept 
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ภาพที่ 4.7 Master Plan 
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ภาพที่ 4.8 Detail Plan 
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ภาพที่ 4.9 Perspective 
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ภาพที่ 4.10 Detail Plan 
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ภาพที่ 4.11 Perspective 
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ภาพที่ 4.12 Detail Plan 
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ภาพที่ 4.13 Perspective 
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ภาพที่ 4.14 Construction 
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ภาพที่ 4.15 Construction 
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ภาพที่ 4.16 Construction 
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ภาพที่ 4.17 Construction 



80 
 

4.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
ตารางท่ี 4.1 บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์การออกแบบ  

1
1.1

1. ทรายหยาบ หนา 0.05 ม. 62.82 ลบ.ม. 360.00     22,615.20         91.00       5,716.62     28,331.82        
2. คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 125.64 ลบ.ม. 1,400.00   175,896.00       398.00     50,004.72   225,900.72      
3. เหล็ก RB6 3241 กก. 22.10       71,626.10         3.40         11,019.40   82,645.50        
4. ลวดผูกเหล็ก 97.25 กก. 30.00       2,917.50           -            2,917.50          
5. ไม้แบบ 47.22 ตร.ม. 180.00     8,499.60           133.00     6,280.26     14,779.86        
6. ตะปู 9.44 กก. 30.00       283.20             -            283.20            
7. ทรายล้าง สีส้ม เบอร์ 5 170 ตร.ม. 250.00     42,500.00         99.00       16,830.00   59,330.00        
8. ทรายล้าง สีเทาเข้ม เบอร์ 5 431 ตร.ม. 250.00     107,750.00       99.00       42,669.00   150,419.00      
9. ทรายล้าง สีเทาอ่อน เบอร์ 5 363 ตร.ม. 250.00     90,750.00         99.00       35,937.00   126,687.00      

691,294.60      
1.2

1. เหล็กกล่อง 2x2 น้ิว ทาสีกันสนิมสีด า 72 ท่อน 510.00     36,720.00         149.00     10,728.00   47,448.00        
2. เหล็กกล่อง 2x4 น้ิว ทาสีกันสนิมสีด า 33 ท่อน 873.00     28,809.00         230.00     7,590.00     36,399.00        
3. เสาเหล็กกล่อง 5x5 น้ิว ทาสีกันสนิมสีด า 6 ท่อน 2,035.00   12,210.00         577.00     3,462.00     15,672.00        
4. ไม้เทียม sci wood 1x16 ผิวเรียบลายไม้ 58.64 ตร.ม. 420.00     24,628.80         100.00     5,864.00     30,492.80        
5.หลังคา พรีม่า 55x56 ซม. สีแดง 233 แผ่น 84.00       19,572.00         -            19,572.00        

149,583.80      
1.3

1. ดินขุดถมกลับ 18.84 ลบ.ม. -                  60.00       1,130.40     1,130.40          
2.ทรายหยาบ 0.36 ลบ.ม. 360.00     129.60             91.00       32.76         162.36            
3. คอนกรีตหยาบ 0.36 ลบ.ม. 1,400.00   504.00             398.00     143.28       647.28            
4. เหล็ก DB12 271.2 กก. 18.00       4,881.60           3.40         922.08       5,803.68          
5. เหล็ก RB6 67.2 กก. 22.10       1,485.12           3.40         228.48       1,713.60          
6. ลวดผูกเหล็ก 10.15 กก. 30.00       304.50             -            304.50            
7. คอนกรีตฐานราก หนา 0.20 ม. 0.72 ลบ.ม. 1,400.00   1,008.00           398.00     286.56       1,294.56          
8. ไม้แบบ 5.52 ตร.ม. 180.00     993.60             133.00     734.16       1,727.76          
9. ตะปู 1.104 กก. 30.00       33.12               -            33.12              
10. เสาเข็มตัวไอ 0.15 x 0.15 x 4 ม. 24 ต้น 285.00     6,840.00           128.00     3,072.00     9,912.00          

22,729.26        
1.4

1. คอนกรีตโครงสร้างเสา สูง 1 ม. 0.48 ลบ.ม. 1,635.00   784.80             436.00     209.28       994.08            
2. ไม้แบบ 19.2 ตร.ม. 180.00     3,456.00           133.00     2,553.60     6,009.60          
3. ตะปู 3.84 กก. 30.00       115.20             -            115.20            
4. คอนกรีตตอม่อ หนา 0.2 ม. 0.38 ลบ.ม. 1,635.00   621.30             436.00     165.68       786.98            
5. ไม้แบบ 3.84 ตร.ม. 400.00     1,536.00           133.00     510.72       2,046.72          
6. ตะปู 0.76 กก. 30.00       22.80               -            22.80              

งานซุ้มทางเข้า (ฟาร์มโคนม)

งานฐานราก

งานโครงสร้างเสา

Zone 1
งานพ้ืน

รวม

รวม

รวม

งาน Hardscape

บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานออกแบบภูมิทัศน์ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค

Material Cost Labour Cost
Item

Total (Bath)
Total Price 

(Bath)
Description Q'ty Unit Per Unit 

(Bath)
Total (Bath)

Per Unit 

(Bath)
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ตารางท่ี 4.1 บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์การออกแบบ (ต่อ) 

บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานออกแบบภูมิทัศน์ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค

Material Cost Labour Cost
DescriptionItem Q'ty Unit Per Unit  

(Bath)
Total (Bath)

Per Unit 

(Bath)
Total (Bath)

Total Price 

(Bath)

1.5
1. คอนกรีตโครงสร้าง 62.46 ลบ.ม. 1,635.00   102,122.10       436.00     27,232.56   129,354.66      
2. ก่ออิฐมอญ 96.1 ตร.ม. 245.00     23,544.50         89.00       8,552.90     32,097.40        
3. ไม้แบบ 312.3 ตร.ม. 180.00     56,214.00         133.00     41,535.90   97,749.90        
4. ฉาบขัดมัน หนา 0.01 ม. 384.41 ตร.ม. 58.00       22,295.78         82.00       31,521.62   53,817.40        
5. ตะปู 125 กก. 30.00       3,750.00           -            3,750.00          
6. ลวดผูกเหล็ก 36.03 กก. 30.00       1,080.90           -            1,080.90          
7. เหล็ก RB6 มม. 1268.57 กก. 22.10       28,035.40         3.40         4,313.14     32,348.54        
8. ทรายหยาบ หนา 0.05 0.16 ลบ.ม. 360.00     57.60               91.00       14.56         72.16              

350,270.96      
1.6

1. ทรายหยาบ 7.88 ลบ.ม. 360.00     2,836.80           91.00       717.08       3,553.88          
2. คอนกรีตหยาบ 15.77 ลบ.ม. 1,400.00   22,078.00         398.00     6,276.46     28,354.46        
3. คอนกรีตโครงสร้าง 59.2 ลบ.ม. 1,635.00   96,792.00         436.00     25,811.20   122,603.20      
4. ไม้แบบ 2.6 ตร.ม. 180.00     468.00             133.00     345.80       813.80            
5. ตะปู 4 กก. 30.00       120.00             -            120.00            
6. เหล็ก DB12 2615.36 กก. 18.20       47,599.55         2.80         7,323.01     54,922.56        
7. เสาเข็ม ตัวI 15 ซม. 50 ต้น 377.00     18,850.00         152.00     7,600.00     26,450.00        
8. หินก่อผนัง 583.06 ลบ.ม. 574.04     334,699.76       350.00     204,071.00  538,770.76      
9. ประติมากรรมรูปป้ันเรซ่ินวัว 1 L/S 120,000 120,000.00       120,000.00      

895,588.66      
1.7 งานร้ัว -                  

1. ร้ัวคาวบอยแบบ3ช้ัน สูง 1.25ม. 212.41 ม. 600.00     127,446.00       127,446.00      
127,446.00      

2,246,888.66    

2
2.1

1. ทรายหนา 0.05 ม. 197.15 ลบ.ม. 360.00     70,974.00         91.00       17,940.65   88,914.65        
2. คอนกรีตพิมพ์ลาย สีไม้ ลาย wood 5L 3,943 ตร.ม. 500.00     1,971,500.00     -            1,971,500.00    
3. เหล็ก RB6 9,137 กก. 22.10       201,927.70       3.40         31,065.80   232,993.50      
4. ลวดผูกเหล็ก 274 กก. 30.00       8,223.30           8,223.30          
5. ไม้แบบ 69 ตร.ม. 180.00     12,330.00         133.00     12,330.00        
6. ตะปู 27 กก. 30.00       819.60             819.60            

2,314,781.05    

รวม

รวม
รวมราคา Zone1

Zone 2
งานพ้ืน

รวม

งานท่ีน่ัง

งานฐาน + landmark
รวม

2.2
1. คอนกรีตโครงสร้าง 47.44 ลบ.ม. 1,635.00   77,564.40         436.00     20,683.84   98,248.24        
2. ก่ออิฐมอญ 66.42 ตร.ม. 245.00     16,272.90         89.00       5,911.38     22,184.28        
3. ไม้แบบ 189.79 ตร.ม. 180.00     34,162.20         133.00     25,242.07   59,404.27        
4. ฉาบขัดมัน หนา 0.01 ม. 62.63 ตร.ม. 58.00       3,632.54           82.00       5,135.66     8,768.20          
5. ตะปู 7.5 กก. 30.00       225.00             -            225.00            
6. ลวดผูกเหล็ก 49.34 กก. 30.00       1,480.20           -            1,480.20          
7. เหล็ก RB6 มม. 1670.15 กก. 22.10       36,910.32         3.40         5,678.51     42,588.83        
8. ทรายหยาบ 13.28 ลบ.ม. 360.00     4,780.80           91.00       1,208.48     5,989.28          

238,888.30      

งานท่ีน่ัง

รวม  
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ตารางท่ี 4.1 บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์การออกแบบ (ต่อ) 

บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานออกแบบภูมิทัศน์ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค

Material Cost Labour Cost
DescriptionItem Q'ty Unit Per Unit  

(Bath)
Total (Bath)

Per Unit 

(Bath)
Total (Bath)

Total Price 

(Bath)

2.3
1. ทรายหยาบ 15 ลบ.ม. 360.00     5,400.00           91.00       1,365.00     6,765.00          
2. คอนกรีตโครงสร้าง 30 ลบ.ม. 1,635.00   49,050.00         436.00     13,080.00   62,130.00        
3. ก่ออิฐมอญ 48.64 ตร.ม. 245.00     11,916.80         89.00       4,328.96     16,245.76        
4. ฉาบหนา 0.01 136 ตร.ม. 58.00       7,888.00           89.00       12,104.00   19,992.00        
5. เหล็ก RB6 มม. 1,367 กก. 22.10       30,210.70         3.40         4,647.80     34,858.50        
6. ลวดผูกเหล็ก 41.01 กก. 30.00       1,230.30           1,230.30          
7. ไม้แบบ 164.99 ตร.ม. 180.00     29,698.20         133.00     21,943.67   51,641.87        
8. ตะปู 65.8 กก. 30.00       1,974.00           -            1,974.00          
9. กรวดแม่น้ า คละสี เบอร์ 2 77 ลบ.ม. 35.00       2,695.00           -            2,695.00          
10. ตะแกรงน้ าล้น สีครีม ABS1: Overflow Grating 83.8 ม. 430.00     36,034.00         20.00       1,676.00     37,710.00        
11. ป้ัม Resun Penguin 2400 3 ตัว 750.00     2,250.00           2,250.00          

237,492.43      
2,791,161.78    

3
3.1

1. พ้ืนผิวลาดยาง หนา 0.05 ม. 2,923 ตร.ม. 140.80     411,558.40       -            411,558.40      
411,558.40      

3.2
1. ทรายหยาบ 2.82 ลบ.ม. 360.00     1,015.20           91.00       256.62       1,271.82          
1. คอนกรีตโครงสร้าง 61.96 ลบ.ม. 1,635.00   101,304.60       436.00     27,014.56   128,319.16      
2. เหล็ก RB6 มม. 1836 กก. 22.10       40,575.60         3.40         6,242.40     46,818.00        
3. ลวดผูกเหล็ก 53.23 กก. 30.00       1,596.90           -            1,596.90          
4. ตะปู 209.33 กก. 30.00       6,279.90           -            6,279.90          
5. ไม้แบบ 523.35 ตร.ม. 180.00     94,203.00         133.00     69,605.55   163,808.55      
6. ฉาบหนา 0.01 ม. 895.74 ตร.ม. 58.00       51,952.92         89.00       79,720.86   131,673.78      

479,768.11      
3.3

1. ป้ายโครงการ 1 L/S 90000 90,000             -            90,000            

3.4 งานกล่อง GABION -                  -            -                 
1. กล่อง Gabion ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. 57 กล่อง 2000 114,000           -            114,000          
2. หินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 ม. 64.69 ลบ.ม. 574.04 37,135             350 22,642       59,776            

173,776          

งานบ่อน้้าล้น + งานท่ีน่ัง

รวม
รวมราคา Zone2

Zone 3
งานพ้ืน

รวม
งานบล็อกปลูกต้นไม้

รวม
งานป้ายโครงการ

รวม

รวม

4
1. ไฟทางเดิน Ligman Tauras No.A10291 41W. 109 ต้น 4,000.00   436,000.00       150.00     16,350.00   452,350.00      
2. ไฟส่องต้นไม้ Ligman nemo1 No.NM-50021 27W. 47 ดวง 3,200.00   150,400.00       90.00       4,230.00     154,630.00      
3. ไฟเสาสูง #PTP061/E27 34 ต้น 9,500.00   323,000.00       1,100.00   37,400.00   360,400.00      
4. ไฟสองทาง L&E#PTP062/E27/2.5M 54 ต้น 10500 567,000.00       1,100.00   59,400.00   626,400.00      
5. ไฟใต้น้ า #SUB015-GX 5.3 3 ดวง 2,060.00   6,180.00           135.00     405.00       6,585.00          
6. ค่าอุปกรณ์สายไฟ 20% 296,516.00      

1,896,881.00    
2,961,983.66    รวมราคา Zone3

งานระบบ

รวม
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ตารางท่ี 4.1 บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์การออกแบบ (ต่อ) 

บัญชีปริมาณค่าวัสดุอุปกรณ์งานออกแบบภูมิทัศน์ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค

Material Cost Labour Cost
DescriptionItem Q'ty Unit Per Unit  

(Bath)
Total (Bath)

Per Unit 

(Bath)
Total (Bath)

Total Price 

(Bath)

2. อินทผาลัม สูง 4 ม. 16 ต้น 6,500.00   104,000.00       450.00     7,200.00     111,200.00      
3. ตะแบก 8 น้ิว 44 ต้น 4,500.00   198,000.00       450.00     19,800.00   217,800.00      
4. หูกระจง 10 น้ิว 23 ต้น 5,000.00   115,000.00       800.00     18,400.00   133,400.00      
5. สนฉัตร สูง 10 ม. 16 ต้น 27000 432,000.00       800.00     12,800.00   444,800.00      
6. ซิลเวอร์โอ๊ค 8 น้ิว 15 ต้น 10000 150,000.00       800.00     12,000.00   162,000.00      
7. เสม็ดแดง 21 น้ิว 3 ต้น 25000 75,000.00         1,500.00   4,500.00     79,500.00        
8. ปีบ 10 น้ิว 12 ต้น 9,000.00   108,000.00       800.00     9,600.00     117,600.00      
9. ยางนา 10 น้ิว 1 ต้น 5,000.00   5,000.00           800.00     800.00       5,800.00          
10. จิกน้ า 8 น้ิว 10 ต้น 15000 150,000.00       650.00     6,500.00     156,500.00      
11. ประดู่แดง 10 น้ิว 3 ต้น 7,500.00   22,500.00         800.00     2,400.00     24,900.00        
12. อโศกอินเดีย 6 น้ิว 3 ต้น 5,000.00   15,000.00         650.00     1,950.00     16,950.00        
13. ไม้ค้ ายัน 188 ชุด 350.00     65,800.00         65.00       12,220.00   78,020.00        

1,710,170.00    
2

1. ไทรเกาหลีปลูกแน่นตัดแท่ง สูง 1.50 ม. พุ่ม 0.30 ม. 2,052 ต้น 120.00     246,240.00       12.00       24,624.00   270,864.00      
2. หนวดปลาดุก ถุง4" 1,717    ต้น 4.00         6,868.00           0.40         686.80       7,554.80          
3. ชาฮกเก้ียน ถุง4" 1,179    ต้น 2.00         2,358.00           0.20         235.80       2,593.80          
4. เฟินร์ฮาวาย กถ.6" 1,079    ต้น 15.00       16,185.00         1.50         1,618.50     17,803.50        
5. โกฐจุฬา ถุง4" 590      ต้น 5.00         2,950.00           0.50         295.00       3,245.00          
6. เทียนทอง ถุง8" 2,889    ต้น 20.00       57,780.00         2.00         5,778.00     63,558.00        
7. แดงชาลี ถุง4" 2,400    ต้น 2.30         5,520.00           2.30         5,520.00     11,040.00        
8. ประทัดจีน ถุง8" 2,074    ต้น 35.00       72,590.00         3.50         7,259.00     79,849.00        
9. ไอริส ถุง4" 862 ต้น 8.00         6,896.00           0.80         689.60       7,585.60          
10. หญ้าน้ าพุ ถุง4 1,000    ต้น 8.00         8,000.00           0.80         800.00       8,800.00          
11. ใบนาค ถุง4" 9,000    ต้น 2.30         20,700.00         0.20         1,800.00     22,500.00        
12. หญ้านวลน้อย 10,708  ตร.ม. 17.00       182,036.00       3.00         32,124.00   214,160.00      
13. ดินปลูก 2,497    ลบ.ม. 450.00     1,123,650.00     100.00     249,700.00  1,373,350.00    

2,082,903.70    
11,793,107.79  

1.27               
15,034,508.20  

(สิบห้าล้านสามหม่ืนส่ีพันห้าร้อยแปดบาทย่ีสิบสตางค์)

รวม
รวม Factor F

รวม

รวมท้ังส้ิน

รวม
ไม้พุ่มไม้คลุมดิน

 



บทท่ี  5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 
พื้นที่บริเวณทางเข้าที่พักริมทางและจุดบริการนักท่องเที่ยว มีเนื้อที่โดยประมาณ 15 ไร่ 

มีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ติดภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา และแปลงหญ้า 
มีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้ เนื่องจากไม่มีการแบ่งพ้ืนที่ ใช้สอยอย่าง
ชัดเจน ทางฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค จึงมีแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้ เป็นจุดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และจุดบริการนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านเส้นทาง  

จากแผนพัฒนาดังกล่าวท าให้พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์คแห่งนี้ได้ ท าให้ผลิตภัณฑ์สินค้า           
ของฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์คเป็นที่นิยมและรู้จักเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นจุดพักผ่อนส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเส้นทางถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา - กรุงเทพฯ) เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
สามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศ และชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ 

ในการศึกษาข้อมูลทางกายภาคของโครงการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักริมทางและจุดบริการ
นักท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
15,034,508.20 บาท (สิบห้าล้านสามหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์) สามารถแบ่งพ้ืนที่
การศึกษาออกเป็น 3 โซน ดังนี้  

5.1.1 พ้ืนที่ Zone A ท าการออกแบบพ้ืนที่ส่วนต้อนรับมีเนื้อที่ทั้งหมด 7,811 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่ด้านหน้าโครงการควรมีการจัดภูมิทัศน์ เพราะจะได้เป็นจุดเด่นให้กับโครงการ 
เนื่องจากติดกับทางสัญจรหลักควรปลูกต้นไม้ให้เป็นแนวกันฝุ่นละอองและเสียงรบกวน 

5.1.2 พ้ืนที่ Zone B ท าการออกแบบพ้ืนที่ส่วนบริการมีเนื้อที่ทั้งหมด 14,130 ตารางเมตร 
ควรมีการปรับปรุงและเพ่ิมสถานที่ เพ่ือให้มีทัศนียภาพที่สวยงามเพราะเป็นแหล่งศูนย์กลางที่
นักท่องเที่ยวจะเข้ามาใช้บริการ 

5.1.3 พ้ืนที่ Zone C ท าการออกแบบพ้ืนที่ส่วนกิจกรรมมีเนื้อทั้งหมด 5,480 ตารางเมตร 
เป็นพื้นที่โล่งโดนแดดตลอดวันและอยู่ติดภูเขาควรเป็นพื้นที่จัดแสดงหรือกิจกรรมกลางแจ้ง 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ในการศึกษาครั้งนี้มีปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ได้จัดท า
แบบสอบถามในช่วงเวลาที่จัดท าการเพียงครั้งเดียว โดยไม่ได้ศึกษาทุกวันท าการ และส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาในวันจันทร์ - วันศุกร์ ท าให้ท าการสังเกต และจัดท าแบบสอบถามได้ข้อมูลที่น้อย จึงอาจท า
ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความต้องการ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  
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 5.2.2 เนื่องด้วยพ้ืนที่โครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ และการด าเนินการเป็นส่วนๆ 
เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ และควรจัดสร้างภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้ใช้
งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 
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สรุปกิจกรรมของการออกแบบภูมิทัศน์ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
 

โครงการการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ที่พักริมทางและจุดบริการนักท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-
เดนมาร์ค อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมุ่งเน้นการออกแบบเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
สถานที่พักผ่อนของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการพ้ืนที่โครงการ โดยการท าการศึกษาพ้ืนที่โครงการความ
ต้องการของผู้ ใช้โครงการและหลักทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ โครงการเพ่ือก า หนดรูปแบบและ
ส่วนประกอบของ โครงการให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการออกแบบในแต่ละสัดส่วนโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของศักยภาพพ้ืนที่โครงการ โดยที่นโยบายของโครงการและต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยในด้าน
ต่างๆ ของผู้ใช้โครงการ   

แนวความคิดในด้านการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ              
พ้ืนที่ Zone A พ้ืนที่ส่วนต้อนรับมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7,811 ตารางเมตร เป็นพื้นทีบ่ริเวณหน้า

โครงการทางทิศเหนือ ติดกับทางสัญจรหลัก เป็นพ้ืนที่ด้านหน้าโครงการ ควรมีการจัดภูมิทัศน์ เพราะจะ
ได้เป็นจุดเด่นให้กับโครงการเนื่องจากติดกับทางสัญจรหลักก็ควรปลูกต้นไม้ให้เป็นแนวกันฝุ่นละอองและ
เสียงรบกวน จึงได้ออกแบบและจัดภูมิทัศน์ให้มีความโดดเด่น โดยการวางรูปปั้นวัว และจัดวางต้นไม้ที่มี
ขนาดใหญ่ให้อารมณ์เหมือนอยู่ภูเขา และได้แบ่งพ้ืนที่เป็นลานจอดรถ              

พ้ืนที่ Zone B พ้ืนที่ส่วนบริการมีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,430 ตารางเมตร มีสิ่งก่อสร้างเดิมเป็น
อาคารจัดแสดงโชว์แม่พันธุ์โคและขายผลิตภัณฑ์ พ้ืนที่นี้ยังไม่มีการพัฒนา รอการปรับปรุง ควรมีการ
ปรับปรุงและเพ่ิมสถานที่เพ่ือให้มีทัศนียภาพที่สวยงามเพราะเป็นแหล่งศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามา
ใช้บริการ โดยโซนนี้ได้ออกแบบวางตัวอาคารส าหรับร้านค้า และปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา มีมุมนั่งพักผ่อน เช่น 
ลานบ่อน้ าล้น ที่นั่งตามขอบกระบะที่ปลูกต้นไม้              

พ้ืนที่ Zone C พ้ืนที่ส่วนกิจกรรมมีเนื้อที่ทั้งหมด 5,480 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่โล่งโดน
แดดตลอดวันและอยู่ติดภูเขาควรเป็นพ้ืนที่จัดแสดงหรือกิจกรรมกลางแจ้ง จึงได้เพ่ิมไม้ยืนต้นให้เป็นแนว
ขอบเขตพ้ืนที่และให้ร่มเงา และภายในโซนนี้ได้ออกแบบให้เป็นลานโชว์โคนม ไว้ส าหรับนักท่องเที่ยวได้
เข้าไปถ่ายรูปและได้สัมผัสธรรมชาติ 

การออกแบบด้านพืชพรรณการดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณทุกชนิดที่เลือก ต้องพิจารณาถึงการดูแล
รักษาควรเน้น พืชพรรณที่มีการบ ารุงรักษาง่าย และมีต้นทุนต่ าจากประโยชน์ใช้สอยทางด้านต่างๆ ของ
พรรณไม้ สามารถน าพืชพรรณมาประยุกต์ใช้ในด้านแนวความคิดในการออกแบบ ด้านพืชพรรณตาม
ลักษณะของพ้ืนที่  

 
 



แนวความคิดในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่            
ที่นั่งพัก เป็นลักษณะของการนั่งแบบไม่ต้องใช้โต๊ะ เป็นที่นั่งพักผ่อนของบุคคลที่มาเป็น

กลุ่มหรือเดี่ยว ที่นั่งในบริเวณพักผ่อนที่ต้องการมีการท ากิจกรรมหรือนั่งรอ เป็นจุดนัดพบ พักผ่อน  
 

 
ที่มา : https://www.homenayoo.com/modi-villa-bangbuathong/ 

 
ถังขยะ คือ ถังรองรับขยะมูลฝอย เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมหรือสิ่ง

เหลือใช้จากผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ผู้ใช้มีจ านวนมากควรค านึงถึงรูปแบบ และ
ต าแหน่งที่ตั้งให้เข้ากับพ้ืนที่ให้เหมาะสม โดยใช้วัสดุที่เลือกใช้ คือ พลาสติกหนา ที่มีฝาปิดเพ่ือป้องกัน
เหม็นมีขนาด และสัดส่วนรวมถึงรูปแบบ อาจจัดเรียงไว้บริเวณมุมบริการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร หรือตาม
สถานที่พักผ่อนส่วนอีกรูปแบบหนึ่งมีขนาด และสัดส่วน 

 
 
 

 

 

 
 
ที่มา : https://www.seenam-plastic.com/plastic-bin/sn60.html 
 

https://www.homenayoo.com/modi-villa-bangbuathong/
https://www.seenam-plastic.com/plastic-bin/sn60.html


แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามโครงการออกแบบภูมิทัศน์จุดบริการนักท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

_______________________________________________________________________
กรุณาเติมเครื่องหมาย  ✓  ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 
1.1 เพศ   ( ) ชาย         ( ) หญิง 
1.2 อายุ               ( ) ต ่ากว่า 15 ปี        ( ) 15 - 20 ปี      ( ) 21 - 30 ปี       ( ) 31 - 40 ป ี  
                         ( ) 41 - 50 ปี           ( ) 51 - 60 ปี      ( ) 60 ปีขึ้นไป 
1.3 ระดับการศึกษา  ( ) ประถมศึกษา                              ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น     
                               ( ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า                                                       

( ) ปริญญาตรี                                   ( ) สูงกว่าปริญญาตรี 
1.4 อาชีพ   ( ) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ( ) รับราชการ 
   ( ) พนักงานรัฐวิสากิจ   ( ) แม่บ้าน 
   ( ) รับจ้างทั วไป    ( ) เกษตรกร   
   ( ) นักเรียน/นักศึกษา   ( ) อื นๆ ( ระบุ )...................... 
 
กรุณาเติมเครื่องหมาย ✓ ลงใน ( ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
2.1 ช่วงระยะเวลาที มาท่องเที ยว 
  ( )  วันหยุดสุดสัปดาห์                ( ) วันหยุดเทศกาล 
  ( )  วันธรรมดา                    ( ) อื นๆ…………………………….. 
2.2 พาหนะที ท่านใช้ในการเดินทางมาแหล่งท่องเที ยว ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

( ) รถโดยสารประจ่าทาง     ( ) รถไฟ 
( ) รถส่วนตัว      ( ) รถจักรยานยนต์ 

2.3 การเดินทางครั้งนี้ท่านมากับใคร 

  ( ) คนเดียว                            ( ) บริษัททัวร์ 

( ) เป็นครอบครัว/กลุ่มเพื อน    ( ) อื น ๆ............................ 



2.4 จุดประสงค์ของการมา ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 

( ) มาศึกษาดูงาน      ( ) แวะซื้อผลิตภัณฑ์/ของฝาก 

  ( ) มาท่องเที ยว                   ( ) อยู่ในเส้นทางผ่าน 

( ) อื นๆ…………………………… 

 

 

ตอนที่ 3 แนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์จุดบริการนักท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค 
 ระดับ  5 = มากที สุด         4 = มาก       3 = ปานกลางหรือพอใช้    2 = น้อย     1 = น้อยที สุด 
 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. การจัดภูมิทัศน์/สถานที่ 
1.1 ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงามและมีพื้นที สีเขียว เอื้อต่อการสร้าง
บรรยากาศในการท่องเที ยว 
 
 
 

     

1.2 เพิ มต้นไม้ภายในพ้ืนที โครงการเพื อใหม้ีความร่มเงา      

1.3 สถานที เหมาะแก่การสร้างจุดบริการนักท่องเที ยว (เช่น พื้นที โครงการติด
กับถนนหลัก เหมาะแก่การเข้าถึงโดยง่าย)  

     

2. ด้านการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
2.1 มีร้านจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มโคนม ไทย - เดนมาร์ค และร้านจ่าหน่าย

อาหารในรูปแบบเมืองคาวบอย 
     

2.2 มีกิจกรรมรองรับส่าหรับนักท่องเที ยวที สนใจได้มีส่วนร่วม เช่น รีดนมวัว
ป้อนนมแพะ ขี ม้า และนันทนาการต่างๆ  

     

2.3 ลานจัดแสดง โชว์ต่างๆ เช่น การแสดงโชว์คาวบอย  

 

ไข่เป็ด เก็บเห็ด เป็นต้น 

     

2.4 จุดพักผ่อนที สวยงามที มีเอกลักษณ์ทางด้านจัดภูมิทัศน์      

2.5 มีการให้บริการด้านความรู้และข้อมูลแหล่งท่องเที ยว เช่น แผ่นพับ เอกสาร 
บอร์ด หรือป้ายสื อความหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 



                                 รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. ด้านบริการและความสะดวก 
3.1 ป้ายสื อความหมาย บอกทิศทางต่างๆในแหล่งท่องเที ยวอย่างชัดเจน      
3.2 มีไฟฟ้า และน้่าประปาเพียงพอต่อการใช้งานในการรองรับนักท่องเที ยว      
3.3 มีบริการห้องน้่าแยกชาย-หญิงที เพียงพอพร้อมทั้งส่าหรับ ผู้พิการและ
ผู้สูงอาย ุ      

3.4 มีลานจอดรถที เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ      
3.5 มีบริการจุดถ่ายภาพให้กับนักท่องเที ยว      
3.6 มีรถรางรับ - ส่ง ไปยังลานจอดรถ      
3.7 มีบริการร้านคา้สวสัดิการ 

 

     
3.8 พื้นที นั งพักผ่อน (ที นั ง)      

 

 

ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ นายกิตตินันท์    ชุติมาปัญญา 
เกิด 29 ธันวาคม 2538 
 
 
การศึกษา  
 ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  

พหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)  
กรุงเทพมหานคร 

 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 

กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
 กรุงเทพมหานคร 

 ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

สถานที่ติดต่อ 35/137 แขวงบางขุนเทียน ถนนเอกชัย  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

 โทรศัพท์ : 08 6533 8891 
 E-mail : Kittinan_j@Hotmail.com 

  

 

 
 

 



ประวัติผู้จัดท ำ 
 

ชื่อ นางสาวปิยะนันท์    สรรพกิจผล    
เกิด 21 มีนาคมคม 2539 
 
 
การศึกษา  
 ปีการศึกษา  2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) 
กรุงเทพมหานคร 

 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 

กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย 
    โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา 
    กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 

สถานที่ติดต่อ 8/574 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร 10210 

 โทรศัพท ์: 08 8736 6993 
 E-mail : Piyanun.pair@Hotmail.com 

  

 


