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 โครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
เจ้าของรีสอร์ทคือคุณกัมปนาถ วิจิตศรีกมล โครงการตั้งอยู่ที่ 369 หมู่ที่ 5 ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ประมาน 9 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของที่พักอาศัย 
ส าหรับคุณกัมปนาท วิจิตรศรีกมล โดยมีพ้ืนที่ขนาด 4 ไร่ หรือ 6,400 ตารางเมตร และส่วนที่ 2 เป็นส่วนของรี
สอร์ทมีขนาด พื้นที่ 5 ไร่ หรือ 8,000 ตารางเมตร รีสอร์ทบ้านเรือนยอดเป็นโรงแรมประเภทพักผ่อน มีระดับ
มาตรฐาน 3 ดาว ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวกลุ่มชาวต่างชาติ Backpacker นักท่องเที่ยวแบบครอบครัว 
ลักษณะดินทรายปนร่วน สภาพภูมิทัศน์ร้อน ไม่มีไม้ยืนที่ให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่ จึงปลูกพรรณไม้ที่ให้ร่มเงา 
ได้แก่ สั่งท า หูกระจง กันเกรา เป็นต้น จึงได้แนวความคิดหลักคือ เรือนยอด มาจากพ้ืนที่โครงการติด
กับภูเขา ค่าด าเนินการณ์ก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,141,003.24 บาท (หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่ง
พันสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) และสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 Zone ดังต่อไปนี้  
 Zone A พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ด้านหน้าโครงการมีขนาดพ้ืนที่ 3,140.08 ตารางเมตร 
ได้รับแดดทั้งวันเป็นพ้ืนที่โล่งมีพรรณไม้ให้ร่มเงาไม่พอ จึงออกแบบภูมิทัศน์ให้มีความร่มเงาและ
เหมาะสมแก่พ้ืนที ่  

 Zone B คือพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกเป็น พ้ืนที่ ของการออกแบบวางผังมีขนาด พ้ืนที่         
2,621.48 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่โล่งยังไม่มีจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ จึงท าการออกแบบกิจกรรมพ้ืนที่ให้
สอดคล้องกับพื้นท่ี เช่น สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ า บ้านพัก เป็นต้น และจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

 Zone C อยู่ทางทิศเหนือเป็นพ้ืนที่ของบ้านเจ้าของโครงการขนาดพ้ืนที่ 3,441.66 ตารางเมตร 
และตัวอาคารบ้านเจ้าของโครงการไม่มีการออกแบบภูมิทัศน์ใดใด 

Zone D พ้ื นที่ ท า งทิ ศตะวั นตก เป็ น พ้ืนที่ ข อ งการ ออกแบบวา งผั ง มี ขนาด พ้ืนที่             
4,914.88 ตารางเมตร พ้ืนที่โครงการเป็นพื้นที่โล่งยังไม่มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ จึงออกแบบให้มีการ
สอดคล้องกับพ้ืนที่โครงการ เช่น บ้านพัก ส าหรับนักท่องเที่ยว และจัดภูมิทัศน์ให้มีความร่มเงาและ
สวยงาม 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ในการจัดท าโครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง               
จังหวัดนครราชสีมานั้นคุณกัมปนาถ วิจิตศรีกมล ที่ได้เอ้ือเฟ้ือข้อมูล และให้ความร่วมมือซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการท าโครงการปัญหาพิเศษให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 ขอขอบคุณ ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่คอยชี้แนะให้ค าปรึกษาใน
ทั้งด้านข้อมูลและแนวคิดในการท างาน ให้ตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ตลอดเวลา 4 ปี ที่ได้
ท าการศึกษา  ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์สรชา ไววรกิจ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมที่ให้
ค าปรึกษาการเลือกใช้อาคารที่พักภายในรีสอร์ท และขอขอบอาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ทุกท่าน
ที่คอยแนะน าให้ความ อนุเคราะห์ข้อมูล แนวคิดด้านต่างๆ และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ จน
สามารถส าเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัว ที่คอยให้ก าลังใจ และให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ ที่คอยช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และ
คอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้  หากโครงการปัญหาพิเศษเล่มนี้มี
ข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบพระคุณค่ะ   
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1.1 ความเปน็มาและเหตผุลในการศกึษา  

พ้ืนที่รีสอร์ทบ้านเรือนยอดของคุณกัมปนาท วิจิตรศรีกมล ตั้งอยู่369 หมู่ที่ 5 ต าบลหมูสี 

อ าเภอ ปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ประมาน 9 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 

เป็นส่วนของที่พักอาศัย ส าหรับคุณกัมปนาท วิจิตรศรีกมล โดยมีพ้ืนที่ขนาด 4 ไร่ หรือ 6,400 ตาราง

เมตร และส่วนที่ 2 เป็นส่วนของรีสอร์ทมีขนาด พ้ืนที่ 5 ไร่ หรือ 8,000 ตารางเมตร ซึ่งในพ้ืนที่

ดังกล่าว เจ้าของโครงการต้องการให้มีการออกแบบ วางผังภายในพ้ืนที่ โดยมีการออกแบบทั้งในส่วน

ของบ้านพักอาศัยและรีสอร์ท ในส่วนของรีสอร์ทต้องการออกแบบให้เป็นลักษณะส่วนธรรมชาติเพ่ือ

เพ่ิมรายได้และเป็นธุรกิจส่วนตัว ของครอบครัว 

 จากการส ารวจโดยรอบพ้ืนที่โครงการพบว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและมีประชากรเป็นอันดับหนึ่งของ ประชากรของประเทศไทยโดยมีจ านวน 

2,631,435 คน และเป็นสถานที่มีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น โดยรอบพ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ถนนธน

รัตน์ ซึ่งเป็นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว  บริเวณโดยรอบห่างจากพ้ืนที่

โครงการ 2  กิโลเมตร ได้แก่ สวนน้ าSCENICAL WORLD ไร่องุ่นกรานมอนเต้ พรีโมเพียซ่า สวน

กุหลาบกลางพนา และสถานที่ท่องเที่ยวที่คนส่วนมากจะมาท่องเที่ยวก็คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ปาลิโอ โบนันซาแอดเวนเจอร์พาร์ค   ในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการนั้นมีร้านอาหารที่อยู่ห่างจาก

บริเวณ พ้ืนที่โครงการ 1 กิโลเมตร เช่น ร้านอาหารเป็นลาว Prim Posto Resturant สวนอาหารครัว

หญ้าคา นอกจากนั้นยังมีรีสอร์ท ใกล้กับพ้ืนที่โครงการ ได้แก่ เขาใหญ่คาวบอยซิตี้รีสอร์ท วันรีรีสอร์ท 

วังเพชรรีสอร์ท ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่โครงการใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว และโครงการที่มีลักษณะ

เดียวกันเป็นจ านวนมาก โครงการจึง ต้องวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ให้มีลักษณะโดดเด่น และดึงดูด

นักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ   

ดังนั้นพ้ืนที่ของคุณกัมปนาท วิจิตรศรีกมล ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จึงเป็น โครงการเพ่ือส่งเสริม นโยบายภายใต้จุดมุ่งหมายของเจ้าของโครงการที่มีความต้องการพัฒนา

และ ปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นที่พักผ่อนแก่นักท่องเที่ยวและเป็นการจัดภูมิทัศน์โดยรอบที่อยู่อาศัยของ

เจ้าของ โครงการอีกด้วยและเพ่ือสร้างรายได ้ให้แก่เจ้าของโครงการ  
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1.2 วัตถปุระสงคใ์นการศึกษา  

1.2.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวางผังรสีอร์ทและกรณีศึกษา  

1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของโครงการเพ่ือประเมินศักยภาพของพ้ืนที่
โครงการ  

1.2.3 ศึกษาและวิเคราะห์และความต้องการพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดกิจกรรม
พ้ืนที่โครงการ  

1.2.4 เพ่ือออกแบบโครงการออกแบบภูมิทัศน์วางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา  
1.3.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ  
 ใช้เส้นพหลโยธินจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปทางเหนือใช้ ถนนหมายเลข 1 จากนั้นชิด
ซ้าย เพ่ือใช้ถนนหมายเลข 32 ประมาณ 30 กิโลเมตร เข้าสู่ถนนหมายเลข 3267 ประมาณ 
1 กิโลเมตร เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3048 ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวา เข้าสู่ 
ถนน หมายเลข 1 ใช้ทางออกชิดซ้าย วิ่งตรงต่อไปยัง ถนนหมายเลข 362 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่
ถนนหมายเลข 2 ประมาณ 5 กิโลเมตร ชิดขวาเพ่ือกลับรถ จากนั้นชิดซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ 
นม. 1016 ประมาณ 24 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ ถนนหมายเลข 2090 ประมาณ 450 
เมตร จะเจอทางเข้าโครงการ อยู่ด้นขวามือ 
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                        ร้านอาหารเปน็ลาว 

                                                                            ที่ตัง้โครงการ 
  

เรื่อง : โครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ท บ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง 

แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ                                                             ภาพที ่1.1 

สัญลักษณ์ :  ที่ตั้งโครงการ 

 เส้นทางการเข้าถึง  
                       เส้นทางถนน ธนรัตน์ 

โรงเรยีนหมสู ี

อุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ ่เขาใหญค่าวบอยซติี ้รสีอรท์ 
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1.3.2 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอบเขตพ้ืนศึกษาของโครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ท บ้านเรือนยอด 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดสระบุรี พ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัย 4 ไร่ และพ้ืนที่รีสอร์ท 5 ไร่ 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ 

   ทิศเหนือ ติดกับ  พ้ืนที่หมู่บ้าน Moon Dance ดังภาพที่ 1.3 
   ทิศใต้      ติดกับ  พ้ืนที่รกร้าง ดังภาพที่ 1.4 
   ทิศตะวันออก  ติดกับ  ถนนธนะรัชต์ ดังภาพที่ 1.5 
   ทิศตะวันตก ติดกับ พ้ืนที่หมู่บ้าน Moon Dance ดังภาพที่ 1.6 
 
 

  

 

 
 
  

 

เรื่อง : โครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ท บ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง 
แสดง : ขอบเขตพ้ืนที่โครงการและสภาพ                                                   ภาพที ่1.2 
สัญลักษณ์ :          ขอบเขตพ้ืนที่โครงการและออกแบบ 

  ถนนธนรัตน์ 
       

ถนน ธนรัตน์ 
พื้นที่ในส่วนของหมู่บ้าน Moon Dance 

พื้นที่รกร้าง 
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ภาพที ่1.3 อาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้าน Moon Dance 

 

ภาพที ่1.4 อาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีรกร้าง 
 

 

 

 

 

ภาพที ่1.5 อาณาเขตติดต่อกับถนนธนรัตน์ 

 

  

 

 

 

ภาพที ่1.6 อาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีหมู่บ้าน Moon Dance 
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 1.3.3 สภาพพ้ืนที่โครงการ 

   สภาพพ้ืนที่โครงการในปัจจุบันมีพ้ืนดินเป็นดินลูกรังเป็นที่โล่งแจ้ง และมีพืช
พรรณอยู่บ้าง เช่น ต้นงิ้ว ต้นข่อย ต้นก้ามปู โดยเจ้าของโครงการได้ก าลังสร้างบ้านพักอาศัยและได้
ปลูกพืชพันธุ์เพ่ิมไว้บ้างแล้ว  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  
 

เรื่อง : โครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ท บ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง 
แสดง :พ้ืนที่ของการออกแบบ                                                                  ภาพที ่1.7 
สัญลักษณ์ :         ส่วนพื้นที่ของบ้านเจ้าของโครงการ 

 ส่วนพื้นที่ของรีสอร์ท  
 
 

พื้นทีใ่นส่วนของบ้านพักอาศัย 
พื้นที่ส่วนส านักงานและบ้านพักอาศัย 

พื้นที่ในส่วนของรีสอร์ท 

ภาพที ่3.3.1 

ภาพที ่3.3.2 

ภาพที ่3.3.3 

ภาพที ่3.3.4 

ภาพที ่3.3.5 
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1.3.4 สภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่1.8 ถนนเข้าโครงการ (ทิศเหนือ) 

   

 

 

 

 

ภาพที่1.9 พ้ืนที่ในโครงการ  

 

 

 

 

 

 

ภาพที1่.20 ด้านหลังโครงการ 
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ภาพที่1.21 บ้านเจ้าของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่1.22 พ้ืนที่โครงการ 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1.4.1  ทราบถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบและวางผัง รีสอร์ทและกรณีศึกษา  

1.4.2  ทราบถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของโครงการเพ่ือประเมินศักยภาพของ 

พ้ืนที่โครงการ 

1.4.3  ทราบถึงการวิเคราะห์ความต้องการพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการเพ่ือก าหนด 

กิจกรรมพื้นที่โครงการ 

1.4. น าเสนอโครงการออกแบบภูมิทัศน์วางผังภูมิทัศน์ รีสอร์ทบ้านเรือนยอด อ าเภอปาก 

ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

   1.5 วิธีการด าเนินการณ  
     1.5.1  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทและกรณีศึกษา 
           1.5.1.1  ศึกษาหลักการออกแบบวางผังบริเวณ 
           1.5.1.2  ศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
                    1.5.1.3  กรณีศึกษา 
      1.5.2  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและผู้ใช้ 
           1.52.1 ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
           1.5.2.2 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
           1.5.2.3 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
           1.5.2.4 ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค 
           1.5.2.5 ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง 
                              1.5.2.6 ศึกษาพืชพรรณเดิม 
                              1.5.2.7 ศึกษาข้อมูลลักษณะสภาพดิน 
                              1.5.2.8 ศึกษาสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง 
       1.5.3  ข้อมูลด้านผู้ใช้ 
             1.5.3.1 คาดการณ์จ านวนของผู้ใช้โครงการ 
            1.5.3.2 คาดการณ์ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
                 1.5.4  การสรุปข้อมูล 
                                1.5.4.1 สรุปลักษณะพื้นที่ (Site Characteristics) 

1.5.4.2  สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที่จากพฤติกรรมและความ
ต้องการ ของผู้ใช้ 

1.5.4.3  ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
(Bubble  Diagram and Site Relation)  
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    1.5.5  ขั้นตอนการออกแบบ  
1.5.5.1  ก าหนดแนวคิดหลักในออกแบบ (Main Concept)  
1.5.5.2  ก าหนดแปลนแสดงแนวคิด (Concept Plan)  
1.5.5.3  ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ (Concepts)  

1  แนวคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ  
2  แนวคิดด้านสาธารณูปโภค  
3  แนวคิดด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
4  แนวคิดด้านการออกวัสดุดาดแข็ง  

 1.5.5.4  เสนอแบบแปลนแนวความคิด (Concept plan)  
 1.5.5.5  เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan)  
 1.5.5.6  แสดงแบบรูปตัด รูปด้าน (Section and Elevation)  
 1.5.5.7  แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ (Respective) 
 1.5.5.8  การท าประมาณราคา (Estimation) 

1.5.6  ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
1.5.6.1  น าเสนอผลการออกแบบ 
1.5.6.2  ข้อเสนอแนะ 

1.5.7  จัดท ารูปเล่ม 
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1.6 ล าดบัขัน้ตอนในการเสนอผลการศึกษา 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ขั้นตอนในการศึกษา 

ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการออกแบบวางผงัภมูิ
ทศันร์สีอรท์และกรณศีกึษา 

1  ศึกษาหลักการออกแบบวางผังบริเวณ 

 2  ศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว 

  3  กรณีศึกษา 

 

ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูดา้น

กายภาพและผูใ้ช ้

1.ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 

2.ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
3 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศ 
4 ศึกษาข้อมูลระบบสาธารณูปโภค 
5 ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและ

มุมมอง 

                              1.5.2.6 ศกึษา

พืชพรรณเดิม 

                              1.5.2.7 ศกึษา

ข้อมลูลกัษณะสภาพดิน 

                              1.5.2.8 ศกึษา

สถาปัตยกรรมและสิง่ก่อสร้าง 

 

 

ขอ้มลูดา้นผูใ้ช ้

1. คาดการณจ์ านวนของผู้ใช้โครงการ 
2. คาดการณค์วามต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 

 

 

 

ขัน้ตอนการออกแบบ 
1.ก าหนดแนวคิดหลักในออกแบบ (Main Concept)  
2 ก าหนดแปลนแสดงแนวคิด (Concept Plan)  

3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ (Concepts)   

4 เสนอแบบแปลนแนวความคิด (Concept plan)  

5 เสนอแบบแปลนขั้นสดุท้าย (Master Plan)  

6 แสดงแบบรูปตดั รูปด้าน (Section and Elevation)  

7 แสดงรูปแบบทัศนียภาพต่างๆ (Respective) 

8 การท าประมาณราคา (Estimation) 

 
ขัน้ตอนในการสรปุ 

1  น าเสนอผลการออกแบบ 

2  ข้อเสนอแนะผลและประเมินผล 

 

 
จดัท ารปูเลม่ 



 
 

 บทที ่2 

ศกึษาขอ้มลูและหลกัการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
             ในการออกแบบโครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทนั้นค่อนข้างเป็นโครงการที่ละเอียด
เพราะต้องค านึงถึงพ้ืนที่ประโยชน์การใช้ และความต้องการของผู้ที่มาพักผ่อนเป็นการก าหนดรูปแบบ
ของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้นได้เป็นอย่างดี จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ
ออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ททั้งในรูปแบบการจัดภูมิทัศน์ ในรูปแบบสวนต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลมาผสม
สาน ให้เกิดแนวคิดจนกระทั่งถึงการวางแผนแนวทางในการออกแบบ เพ่ือได้รับประโยชน์สูงสุด  

ดังนั้น จึงต้องค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์ที่พักรีสอร์ท เพ่ือให้การศึกษา
และการวิเคราะห์เป็นไปตามข้อมูลพื้นที่ถูกต้อง ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาทฤษฎีที่ข้องดังนี้ 

1. ความหมายรีสอร์ท 
 2. ประเภทของลูกค้าของรีสอร์ท  
 3. การจัดสวนรีสอร์ท  
 4. แนวคิดในการวางผังบริเวณ   
 5. วิธีขออนุญาตจัดตั้งโรงแรม (รีสอร์ท) 
 6. กรณีศึกษา 
 

2.1 ความหมายรีสอร์ท  
         สิริชัย สิทธิสันต์ (2550 : 25)  รีสอร์ท (Resort) คือ สถานที่พักตากอากาศ ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้
มาเยือน ใช้เวลาในวันหยุด สุดสัปดาห์ หรือเทศกาลต่างๆ ส่วนใหญ่ที่ตั้งจะอยู่ในสถานที่ ที่ใกล้กับ
แหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ การบริการส่วนใหญ่คล้ายโรงแรม แต่อาคารสถานที่จะกลมกลืนกับ
ธรรมชาติมากกว่า มักจะตั้งอยู่ต่างจังหวัดในภูมิประเทศที่ดี ห้องพักมักจะแยกเป็นส่วนๆ เป็นบ้าน
หรือหลังคาเรือนแยกต่างหาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในด้านการพักผ่อนเป็นหลัก 
         ยุทธชัย คณาสิริวัฒน์ (2548 : 30) กล่าวว่า สถานที่พักแรมประเภทรีสอร์ท (Resort Hotel) 
หมายถึง สถานที่พักส่วนใหญ่ที่ติดชายหาด หรือตั้งอยู่บริเวณป่าหรือเนินเขา มีการจัดสภาพแวดล้อม
หรืออนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติไว้ มีสิ่งอ านวยความสะดวก    
         ดังนั้นรีสอร์ท คือ สถานที่พักตากอากาศ หรือที่พักผ่อนชนิดนึ่งที่มีการให้บริการกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกคล้ายโรงแรม และส่วนใหญ่จะนิยมตั้งอยู่ต่างจังหวัดเพ่ือให้กลมกลืนกับธรรมชาติ  

2.1.1 ประเภทของโรงแรม การแบ่งประเภทของโรงแรมสามารถแบ่งได้หลากหลายรูปแบบ  
แต่ต่อไปนี้จะแบ่งตามจุดประสงค์ของโรงแรม 
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2.1.1.1 โรงแรมธุรกิจ โรงแรมประเภทนี้มักจะตั้ งอยู่กลางใจเมือง ในเขตธุรกิจ 
จุดประสงค์ให้บริการนักธุรกิจเป็นหลัก และนอกจากนั้นมักจะนิยมใช้เป็นที่จัดงานประชุม หรืองาน
เลี้ยงจะมีการบริการที่หรูหราแต่ช่วงเวลาที่แขกจะเข้าพักมักจะสั้นๆ 

2.1.1.2 โรงแรมท่าอากาศยาน โรงแรมประเภทนี้จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับสนามบิน แขกที่เข้า
พักจะเป็นพวกนักทัศนาจรที่มารอต่อเครื่องบิน การเข้าพักมักจะเป็นช่วงสั้นๆ ไม่ค้างคืนเกิน 1 วัน 
หรือในบางกรณีก็จะเป็นนักธุรกิจที่มาเข้าพักแบบโรงแรมธุรกิจก็เป็นได้ 

2.1.1.3 โรงแรมพักอาศัยโรงแรมประเภทนี้มักจะเป็นโรงแรมที่เปิดให้เข้าพักเป็นระยะ
เวลานานๆ 1 เดือนขึ้นไป มีลักษณะคล้ายคอนโดมิเนียมที่มีบริการแบบโรงแรม เพียงแต่ความหรูหรา
อาจไม่เทียบเท่า 

2.1.1.4 โรงแรมเพ่ือการพักผ่อน (รีสอร์ท) โรงแรมประเภทนี้มักจะตั้งอยู่ต่างจังหวัดใน
ภูมิประเทศที่ดี ห้องพักมักจะแยกเป็นส่วนๆ เป็นบ้านหรือหลังคาเรือนแยกต่างหาก ในโรงแรมจะมี  
กิจกรรมต่างมากมาย เช่น การปั่นจักรยาน เล่นกอล์ฟ ขี่ม้า เดินป่า สปา เพราะจุดประสงค์ของแขกที่
เข้าพักโรงแรมประเภทนี้คือการพักผ่อนเป็นหลัก ระยะเวลาเข้าพักจึงมีระยะเวลาในช่วง 5-7 วัน  การ
บริการจะเป็นแบบสบายๆ เป็นกันเอง                

2.1.1.5 โรงแรมคาสิโน โรงแรม เอ็มจีเอ็ม แกรนด์ ในลาสเวกัส โรงแรมประเภทนี้จะมี
บริการที่หรูหรามาก ห้องพักสวยงาม มีราคาแพง แขกที่เข้าพักจะเข้ามาเล่นการพนันเป็นส่วนใหญ่ 
โรงแรมประเภทนี้จะดึงดูดลูกค้าด้วยการพนัน ความบันเทิง โรงแรมชนิดนี้ไม่มีในประเทศไทยเนื่อง
ด้วยกฎหมายการพนันเป็นสิ่งผิด 

2.1.1.6 โรงแรมประเภทที่พักและอาหาร (เกสต์เฮาส์) โรงแรมชนิดนี้จะเป็นโรงแรมที่มี
เพียงห้องพัก และอาหารเช้าเท่านั้นไม่มีการบริการอะไรมากนัก เหมาะกับนักเดินทางที่มีงบที่จ ากัด 
ราคาห้องพักย่อมเยา  

2.1.1.7 โรงแรมบังกะโล โรงแรมชนิดนี้จะมีเพียงที่พักให้เช่าในราคาประหยัดมากแต่ไม่
มีอาหารบริการให้ นักท่องเที่ยวต้องเตรียมมาเอง ในบางโรงแรมประเภทนี้จะมีพ้ืนที่เตรียมให้
ท าอาหารไว้ให้ 

2.1.2 มาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว  ประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท) ระดับ        
1-4 ดาว มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนี้ใช้ส าหรับสถาน ที่พักที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
โดย ครอบคลุมประเภทต่างๆ ทั้ง 4 ประเภท   

2.1.2.1 โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรม ที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก   
2.2.2.2 โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรม ที่ให้บริการห้องพัก และห้องอาหาร   

หรือสถานที่ส าหรับบริการอาหาร หรือสถานทีส่ าหรับประกอบอาหาร  
2.2.2.3 โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรม ที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือ 

สถานที่ส าหรับ บริการอาหาร หรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่า 
ด้วยสถานบริการ หรือห้องประชุมสัมมนา  
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2.2.2.4 โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร   
หรือสถานที่ส าหรับ บริการอาหาร หรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา (กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจ) 

1) มาตรฐานที่พัก เพ่ือการท่องเที่ยว ประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท)  
ระดับ 1 ดาวประกอบด้วย 8 หมวด 28 เกณฑ์ 154 ตัวชี้วัดได้แก่ 

(1) หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม สิ่งก่อสร้างทั่วไปและที่จอดรถ  
(2) หมวดที่ 2 โถงต้อนรับ ห้องน้ าสาธารณะ ลิฟท์และทางสัญจร

ภายในอาคาร  
(3) หมวดที ่3 ห้องพักแบบ S ta n d a r d (รวมทางเดนิและห้องน้ า)  
(4) หมวดที ่5 ห้องอาหาร คอฟฟ่ีช็อป บาร์ และครัว  
(5) หมวดที ่8 บุคลากรและการบริการ  
(6) หมวดที ่9 ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ท่ัวไป  
(7) หมวดที่ 10 ทรัพยากรและชุมชนแวดล้อม  
(8) หมวดที่ 11 ส่วนของพนักงาน  

2) มาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวประเภทสถานพักตากอากาศ  (รีสอร์ท) 
ระดับ 2 ดาวประกอบด้วย 8 หมวด 29 เกณฑ์ 168 ตัวชี้วัดได้แก่ 

(1) หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมสิ่งก่อสร้างทั่วไปและที่จอดรถ  
(2) หมวดที่ 2 โถงต้อนรับ ห้องน้ าสาธารณะลิฟท์และทางสัญจร

ภายในอาคาร  
(3) หมวดที ่3 ห้องพักแบบ Standard (รวมทางเดินและห้องน้ า)    
(4) หมวดที่ 5 ห้องอาหาร คอฟฟ่ีช็อป บาร์และครัว  
(5) หมวดที ่8 บุคลากรและการบริการ    
(6) หมวดที่ 9 ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป    
(7) หมวดที่ 10 ทรัพยากรและชุมชนแวดล้อม    
(8) หมวดที่ 11 ส่วนของพนักงาน    

3) มาตรฐานที่พัก เพ่ือการท่องเที่ยวประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท) 
ระดับ 3 ดาวประกอบด้วย 9 หมวด 33 เกณฑ์ 232 ตัวชี้วัดได้แก่  

(1) หมวดที ่1 สถานที่ตั้งสภาพแวดล้อมสิ่งก่อสร้างทั่วไป และทีจ่อดรถ   
(2) หมวดที่ 2 โถงต้อนรับ ห้องน้ าสาธารณะลิฟท์  และทางสัญจร

ภายในอาคาร  
(3) หมวดที ่3 ห้องพักแบบ Standard (รวมทางเดินห้องน้ า)   
(4) หมวดที ่5 ห้องอาหาร คอฟฟ่ีช็อป บาร์ และครัว  
(5) หมวดที ่8 บุคลากร และการบริการ   
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(6) หมวดที ่9 ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ท่ัวไป   
(7) หมวดที ่10 ทรัพยากรและชุมชนแวดล้อม   
(8) หมวดที่ 11 ส่วนของพนักงาน   
(9) หมวดที่ 12 คุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ   

4) มาตรฐานที่พัก เพ่ือการท่องเที่ยวประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท) 
ระดับ 4 ดาว ประกอบด้วย 11 หมวด 45 เกณฑ์ 331 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

(1) หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม สิ่งก่อสร้างทั่วไปและที่จอดรถ    
(2) หมวดที่ 2 โถงต้อนรับ ห้องน้ าสาธารณะ ลิฟท์และทางสัญจร

ภายในอาคาร  
(3) หมวดที ่3 ห้องพักแบบ Standard (รวมทางเดินและห้องน้ า)    
(4) หมวดที ่4 ห้องพักแบบ Suite    
(5) หมวดที ่5 ห้องอาหาร คอฟฟ่ีช็อป บาร์ และครัว   
(6) หมวดที ่6 ส่วนบริการด้านสันทนาการ และสระว่ายน้ า  
(7) หมวดที ่7 บุคลากรและการบริการ   
(8) หมวดที ่8 ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ท่ัวไป   
(9) หมวดที ่9 ทรัพยากรและชุมชนแวดล้อม    
(10) หมวดที่ 10 ส่วนของพนักงาน   
(11) หมวดที่ 11 คุณลักษณะเสริมอ่ืนๆ  

ดังนั้น โรงแรมกับรีสอร์ทจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน เพราะรีสอร์ทจัดอยู่ในหมวดหมู่โรงแรม
เพ่ือการพักผ่อน (รีสอร์ท) โรงแรมประเภทนี้มักจะตั้งอยู่ต่างจังหวัดในภูมิประเทศที่ดี ห้องพักมักจะ
แยกเป็นส่วนๆ เป็นบ้านหรือหลังคาเรือนแยกต่างหาก ในโรงแรมจะมีกิจกรรมต่างๆ  มากมายและ             
รีสอร์ทบ้านเรือนยอดจัดอยู่ระดับมาตรฐาน 3 ดาว ที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่ส าหรับ 
บริการอาหาร หรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร 
 

2.2 ประเภทของลูกค้าของรีสอร์ท        
โดยทั่วไปธุรกิจโรงแรม และที่พักนั้นในเบื้องต้นนั้นจะแบ่งเป็นตลาดออกเป็น 2 กลุ่ม หลักคือ
2.2.1 F.I.T (Free Individual Traveller) กลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระ 

2.2.1.1 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพ่ือธุรกิจ เป็นกลุ่มที่ต้องติดต่อเจรจาทางธุรกิจ 
โรงแรม อาจจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในระดับที่ค่อนข้างเร็ว และท่ัวถึง 

2.2.1.2 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อน เป็นกลุ่มที่ต้องการพักผ่อนโดยเฉพาะ 
โรงแรม ควรจะมีสไตล์ที่เน้นความสบายเรียบง่ายเหมือนอยู่บ้านตัวเอง หรือจะเน้นความหรูหราไปเลย
ก็ได้ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างเหนือชั้น 
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         2.2.1.3 กลุ่ มชาวต่างชาติ  Backpacker ส่วน ใหญ่ แล้ วกลุ่ มนี้ เน้น เดินทางเอา
ประสบการณ์ เพราะฉะนั้นที่พักควรจะมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นอะไรที่แสดงถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีอะไรให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตด้วย ที่ส าคัญต้องอยู่ในราคา
ประหยัด 
 2.2.2 Group กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นหมู่คณะ 
         2.2.2.1 Business ในกลุ่มนี้อาจจะมีคณะนักธุรกิจเดินทางมาหารือร่วมกัน ทาง
โรงแรมควรจะมีห้องส าหรับประชุมไว้ 
         2.2.2.2 Family ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีเด็กมาด้วย ถ้าจะเอาใจลูกค้ากลุ่มนี้คงจะต้องมี
โซนส าหรับเด็ก เช่น สระว่ายน้ าเด็ก ส าหรับผู้ใหญ่จะมาเพ่ือพักผ่อน มักจะต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวก และความเป็นส่วนตัว 
         2.2.2.3 Wedding Honeymoon นอกจากห้องส าหรับจัดงานแต่งงานแล้ว โรงแรม
ควรจะจัดเตรียมสถานที่ และห้องโรแมนติกไว้เป็นแพ็คเกจให้กับคู่แต่งงานใหม่ด้วย                                                                                                             
         2.2.2.4 Friends กลุ่มเพ่ือนที่มากกว่า 1 คนขึ้นไป ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ส่วนใหญ่ 
จะเน้นท่องเที่ยว ต้องการที่พักที่คุ้มค่า โรงแรมอาจจะจัดกิจกรรมแนวผจญภัย หรือโปรโมชั่นส าหรับ 
มาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งโดยเฉพาะ ยิ่งเอาโซเชียลมีเดียเข้ามาท าการตลาดด้วยแล้ว 
         2.2.2.5 Group Tour นักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ซึ่งมาจากบริษัททัวร์ซะเป็นส่วนใหญ่   
ถ้าจะเจาะไปที่กลุ่มตลาดนี้ โรงแรมควรจะมีเครือข่ายที่กว้างขวาง และท าข้อตกลงกับบริษัททัวร์ไว้ให้   
ม าก  แ ล ะคุ้ ม ค่ าที่ สุ ด  (ป ระ เภ ท ข อ งลู ก ค้ าขอ งรี ส อ ร์ ท  ม ารุ ต  เพ ช ร ไช ย  สื บ ค้ น จ าก 
https://smartfinder.asia, 2560) 
 ดังนั้น ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการรีสอร์ทบ้านเรือนยอด คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
พักผ่อน   กลุ่มชาวต่างชาติ Backpacker  กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว  กลุ่มเพ่ือนที่มากกว่า 1   
คนข้ึนไปท้ังชาวไทยและต่างชาติ Group Tour นักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ  
 

2.3 การจัดสวนรีสอร์ท 
การจัดสวนสไตล์รีสอร์ท เป็นการจัดสวนเพ่ือต้องการให้พ้ืนที่นั้นเป็นเหมือนกับสถานที่

พักผ่อน มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นการปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่นสวยงามตามสภาพของ 
ภูมิประเทศ สภาพอากาศหรือรูปแบบของสถานที่พักตากอากาศตามสถานที่ต่างๆ (การจัดสวนสไตล์รี
สอร์ทธรรมชาติ ศุภฤกษ มีสุข สืบค้นจาก https://www.108diymyhome.com,2560) 
               
 
 
 
 
 
 

https://smartfinder.asia/
http://www.108diymyhome.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99/
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ภาพที ่2.1 รูปแบบการจัดสวนรีสอร์ท 

ที่มา : https://www.108diymyhome.com 
 

2.3.1 ส่วนประกอบของการจัดสวนสไตล์รีสอร์ท  
        2.3.1.1 ประตูทางเข้าออก ควรออกแบบเป็นซุ้มประตูรูปทรงต่างๆ บริ เวณ

ทางเข้าออกควรออกแบบจัดสวนปลูกพรรณไม้ให้เด่นสะดุดตา เช่น ปาล์มชนิดต่างๆ หมากนวล 
หมากเหลือง เป็นต้น 

        2.3.1.2 รั้ว การออกแบบรั้วนิยมใช้รั้วไม้ที่ไม่สูงมากนัก แล้วปลูกพรรณไม้ประดับตาม 
แนวรั้ว 

        2.3.1.3 การจัดสวนบริเวณสิ่งปลูกสร้าง ควรเน้นให้มีความสวยสง่างาม โดดเด่น มี 
ทางเข้าออก ภายในอาคาร มีการจัดสวนหย่อม โขดหิน ล าธาร น้ าพุ  น้ าตก พรรณไม้ที่ใช้ต้องการแสง 
ร าไร หรือพันธุ์ไม้ในร่ม เช่น จั๋ง วาสนา โมก คล้า กล้วยไม้  

        2.3.1.4 มีการจัดสวนทางเท้า โดยใช้หินแผ่นธรรมชาติหรือหินสะกัด  
                  2.3.1.5 จัดสรา้งแปลงดอกไม้ เพ่ือความโดดเด่นสวยงาม  
                  2.3.1.6 มีจุดรวมผลหรือจุดรับประทานอาหาร เช่น การสร้างศาลา  
                  2.3.1.7 สนามหญ้า มีทั้งเป็นแบบเรียบเสมอ และการปั้นเนินสูงเพ่ือเล่นระดับ          
มีการตกแต่งด้วยแผ่นหิน หรือก้อนหินบ้าง  
                  2.3.1.8 ควรเลอืกใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย ทนทานตรงบริเวณทางเดินภายในสวน  

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 รูปแบบการจัดสวนรีสอร์ท 
ที่มา : https://www.108diymyhome.com 

http://www.108diymyhome.com/
https://www.108diymyhome.com/
http://www.108diymyhome.com/
https://www.108diymyhome.com/
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2.3.2 สิ่งส าคัญของการจัดสวนสไตล์รีสอร์ท  
                  2.3.2.1 ภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นตัวก าหนดแนวทางของการจัดสวนแนวนี้เพื่อ 
ท าให้ง่ายต่อการออกแบบและความสมดุลของพ้ืนที่ เช่น เชิงเขา แม่น้ า ล าธาร ทะเลสาบ 

        2.3.2.2พรรณไม้ พรรณไม้คือเป็นสิ่งส าคัญของการจัดสวนทุกชนิด รวมทั้งสวนสไตล์ 
รีสอร์ท ที่ต้องอาศัยความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ 
                  2.3.2.3 สภาพอากาศ เป็นตัวก าหนดชนิดของพรรณไม้ รวมถึงรูปแบบของหาร 
ตกแต่งเพราะการจัดสวนรีสอร์ทจะเน้นเข้ากับบรรกาศของพ้ืนที่และสภาพอากาศ 

 
2.4 แนวคิดในการวางผังบริเวณ  

เดชา  บุญค้ า (2539:141) กล่าวว่า หลักการวางผังบริเวณ คือการ การวางผังบริเวณเป็น
ศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพ่ือการจัดใช้ส่วนต่างๆ ของที่ดิน นักวางผังบริเวณเป็นผู้ก าหนดรายละเอียด
ในการใช้ที่ดินส่วนต่างๆ โดยการเลือกวิเคราะห์ที่ดินดังนั้นท าการวางรูปผังการใช้ที่ดินจัดรูปการสัญจร
ของยานพาหนะและทางคมนาคมสร้างแนวคิดในเรื่องทัศนรูป และการใช้วัสดุปรับปรุงรูปทรงของ
ที่ดินเดิมด้วยการออกแบบการปรับระดับ จัดท าระบบระบายน้ าท้ายที่สุด จะจัดท ารายละเอียดการ
ก่อสร้างที่จ าเป็น เพ่ืองานก่อสร้างก าหนดสิ่งต่างๆ จะท าขึ้นโดยนัดวางผังบริเวณทั้งหมด ความจริง
แล้วเจ้าของโครงการหรือลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดความต้องการต่างๆให้ผู้วางผังบริเวณเป็นผู้จัดไม่ว่า
ที่ดินหรือว่าบริเวณนั้นมีขนาดเล็กจะต้องถือว่าที่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 

จากการศึกษาข้างต้นพอสรุปนิยามของการวางผังได้ว่าการวางผัง คือ การจัดใช้ที่ดินในส่วน 
ต่างๆ มีการก าหนดรายละเอียดให้กับที่ดิน โดยการวิเคราะห์ที่ดิน วางรูปผังการใช้ที่ดิ น จัดการรูป 
สัญจร หรือแม้แก่การใช้วัสดุในการปรับปรุงรูปทรงของพ้ืนที่ด้วยการออกแบบการปรับระดับ และ 
รวมถึงรายละเอียดก่อสร้างที่จ าเป็นเพ่ืองานก่อสร้าง โดยอยู่ใต้ภายความเห็นชอบของนักวางผัง  
บริเวณหรือเจ้าของโครงการเป็นผู้ก าหนดความต้องการหรทอความเห็นชอบต่างๆ  

2.4.1 กระบวนการวางผังบริเวณ  
        2.4.1.1 เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ ก่อนวัตถุประสงค์อาจเริ่มมาจากความฝัน ปรัชญา  

หรือแม้แต่ความโลภจะต้องศึกษาและวิเคราะห์วัตถุประสงค์ให้ละเอียดเพราะวัตถุประสงค์เป็นตัวบ่งชี้
ส าคัญที่จะตามมาภายหลังและเป็นตัวก าหนดในการเลือกวิเคราะห์บริเวณและโปรแกรมตามความ
ต้องการ โปรแกรมที่วิเคราะห์แล้ว จะถูกน ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน เรียกว่าการสังเคราะห์ ผลของ
การสังเคราะห์จะออกมาเป็นผังการใช้ที่ดิน หลายๆ แบบเรียกว่า ผังเผื่อเลือก ซึ่งมีเงื่อนไขแตกต่างกัน
แต่ต้องบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันเสมอ 

2.4.1.2 ผังเผื่อเลือกต่างเหล่านี้จะได้รับการประเมิน เกณฑ์ที่จะน ามาประเมินจะตรง
กับวัตถุประสงค์ ผังบริเวณที่เลือกและประเมินแล้วกลายเป็นผังหลักที่จะต้องพัฒนาต่อและแบ่งผัง 
ขั้นตอนการพัฒนาซึ่งแบ่งระยะการพัฒนาออกเป็นช่วงๆ ที่เหมาะตามสถานการณ์ 
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2.4.1.3 ผังที่ดีที่สุด อาจไม่ได้รับการเลือกมาใช้ก็ได้ ผังส่วนใหญ่จะเป็นผังที่เหมาะสม
ที่สุดส าหรับสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขในขณะนั้น เช่น ความจ ากัดในงบประมาณ หรือเป็นเหตุผลทาง
การเมืองเป็นต้น ในผังขั้นตอนพัฒนาต่างๆ เช่นขั้นตอนที่ 1  จะถูกน ามาแบ่งเป็นโครงการย่อยๆ ใน
แต่ละโครงการจะได้รับการตั้งงบประมาณ จัดจ้างออกแบบรายละเอียด จัดประมูล ท าการก่อสร้าง  
ตรวจรับงาน และเปิดสถานที่ตามล าดับ 

จาการวางผังบริเวณข้างต้นสามารถสรุปและท าเป็นกระบวนการคิดในการวางผัง
บริเวณ ดังนี้  

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

   

แผนภูมิที่ 2.1 กระบวนการวางผังบริเวณ   
ที่มา : เดชา บุญค้ า (2527) 
 

2.4.2 ปัจจัยที่ควรค านึงถึงการวางผังบริเวณ    
        เดชา บุญค้ า (2539 : 51) กล่าวว่า โครงการขนาดใหญ่ เช่น การวางผัง วิทยาเขต 

ศูนย์การค้า สวนสาธารณะ หรือผังการพัฒนาเมืองเหล่านี้ มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการวิเคราะห์ 
รายละเอียด ของบริเวณ แต่ต้องเป็นเครื่องช่วยในการวิเคราะห์บริเวณที่ได้เลือกไว้อีกแล้วด้วยการ
วิเคราะห์บริเวณและสภาพแวดล้อมนี้รวมถึงปัจจัยทั้งหมดทางธรรมชาติวัฒนธรรมเหล่านี้จะมีอิทธิพล
ต่อการเลือกบริเวณในขั้นสุดท้าย 
 

ปรัชญา 

ความฝัน 

ความอยาก 
 

 

 

วัตถุประสงค์ 

ผังบริเวณ1  ผังบริเวณ2 

การวิเคราะห์โปรแกรม การวิเคราะห์บริเวณ ข้อมูลโปรแกรม ข้อมูลบริเวณ 

ความต้องการ 

ผังบริเวณ3 ปริมาณ 

ก าหนดเวลา 

ปัจจัยวัฒนธรรม 

อุปสรรค 

ปัจจัยสุนทรีภาพ 

การวิเคราะห์ ปัจจัยทางธรรมชาติ 

การประเมินเพ่ือเลือก 

สถานการณ์ เกณฑ์การประเมิน 
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2.4.2.1 ปัจจัยทางธรรมชาติ    
1) ธรณีวิทยา เป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาอันใดที่เป็นตัวก่อให้เกิดบริเวณ   

และมีผลต่อบริเวณ ลักษณะการก่อรูป ชนิดของหิน ดูว่าชั้นหินอยู่ลึกจากผิวดินเท่าใดและความลึก  
ของหินมีผลต่อฐานรากของอาคารหรือไม่   

2) รูปทรงของแผ่นดิน ความผิดปกติของผิวแผ่นดินเรียกว่า “รูปทรงของ
แผ่นดิน” ชนิดและลักษณะจ าเพาะของบริเวณที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบถ้าบริเวณใดมีรูปทรงผิด
จากปกติจะท าให้มีผลต่อการระเบิดของภูเขาไฟ หรือกระบวนการ กัดกร่อนได้ 

3) การส ารวจภูมิประเทศ แผ่นที่แสดงต าแหน่งและระดับของรูปโฉมต่างๆ ทั้ง
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนภาพลายนูนหรือรีลีฟพืชพรรณ 

4) แผนที่ภูมิประเทศ เป็นแผนภาพ แสดงรูปโฉมบริเวณธรรมชาติ หรือที่
มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนของผิวโลกโดยการเขียนเป็นมาตราส่วนต่างๆ การแสดงให้เห็นถึงรูปร่างและ
ระดับของความลุ่มดอนของพ้ืนที่ เห็นรูปร่าง และต าแหน่งของภูเขา หุบเขา ที่ราบ ตลอดจนระดับล า
ธารแม่น้ าต่างๆ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างส าคัญของมนุษย์ 

5) การวิเคราะห์ความลาดชัน การวิเคราะห์ความลาดชันช่วยให้รู้และเห็นถึง
ต าแหน่งที่ควรจัดตั้งอาคาร ถนนที่จอดรถ หรือบริเวณสนามกีฬา นอกจากนี้ยังจะบอกได้ว่าการ
ก่อสร้างจะเป็นไปไม่ได้มากน้อยเพียงใด 

6) ดิน ดินการจ าแนกประเภทและการใช้เพ่ือจะได้ทราบถึง การใช้ที่ดินที่จะ
ให้เกิดผลสูงสุด โดยไม่พังทลายจากการกัดเซาะของน้ าผิวดิน ดูว่าดินที่อยู่ในบริเวณท่ีจะปลูกต้นไม้ชนิด
ใดได้ดีหรือไม่ดี เพ่ือจะเลือกชนิดของต้นไม้ที่จะปลูกได้ถูกต้องความเป็นกรดเป็นด่างเป็นกลาง 

7) อุทกวิทยา อุทกวิทยา ล าธาร ทะเลสาบ ที่ลุ่มและการระบายน้ าของลุ่ม
แม่น้ ารูปลักษณ์ของการระบายน้ ามนบริเวณอาจมีอิทธิพลอย่างมากในการออกแบบน้ าทั้งหมด เช่น
แม่น้ า ช่องระบายน้ า ทะเลสาบ จะต้องเขียนขึ้นเป็นภาพ เพ่ือจะได้เห็นและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ รูป
โฉมของอุทกวิทยามีผลเชื่อมโยงกับกิจกรรมการใช้ที่ดิน เป็นความส าคัญในการจัดระบบราบน้ าใน
บริเวณโดยอาศัยประโยชน์จากรูปลักษณ์การระบายน้ าเดิมที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้การวิเคราะห์
รูปลักษณ์ของน้ าธรรมชาติเดิมร่วมกับการวิเคราะห์ความลาดชัน ยังสามารถบ่งชี้ศักยภาพธรรมชาติ
จากน้ าป่าอีกด้วย 

8) พืชพรรณ พืชพรรณที่มีอยู่เดิมในบริเวณต าแหน่งของต้นไม้เดิมที่มีอยู่ใน
บริเวณทั้งหมด โดยเฉพาะต้นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-10 เซนติเมตร ขึ้นไปต้องสังเกตรูปร่างโครงสร้าง
ของกิ่งก้านสีของใบและความหยาบละเอียด การตัดแต่ง ควรศึกษา ระบบนิเวศวิทยาของบริเวณและ
พ้ืนที่โดยรอบต้นไม้พ้ืนเมืองหรือต้นไม้ที่ประจ าถิ่น ต้นไม้พุ่มชนิดใดบ้างป้องกันลม ใต้ร่มเงาใช้แนวกั้น
เขต เป็นแผงบังสายตาต้นไม้บริเวณนั้นควรใช้ปุ๋ยชนิดใด เหมาะสมกับบริเวณนั้นหรือเปล่า 

9) สัตว์ สัตว์ที่อยู่ในบริเวณนับว่ามีความส าคัญมาก โดยเฉพาะกรรีการเลือก   
บริเวณส าหรับส าหรับเป็นอุทยานหรือนันทนาการ การเลือกบริเวณนันทนาการนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของ
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สัตว์ที่อยู่ประจ าในบริเวณนั้นๆ นอกจากนี้พวกสัตว์ต่างๆ ยังช่วยเพ่ิมสีสัน รูปทรง และการเคลื่อนไหว
ให้เกินข้ึนในภูมิทัศน์ 

สรุปปัจจัยทางธรรมชาติศึกษาถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่โครงการที่มีความ
จ าเป็นทางด้านปัจจัยทางธรรมชาติที่จะต้องท าการวิเคราะห์รายละเอียดของบริเวณพ้ืนที่นั้น ได้แก่ 
การวิเคราะห์ทางด้านธรณีวิทยาที่มีผลต่อฐานรากของตัวอาคาร รูปทรงของแผ่นดิน การส ารวจภูมิ
ประเทศ แผนที่ภูมิประเทศ การวิเคราะห์ความลาดชัน ดิน อุทกวิทยา พืชพรรณ สัตว์  

2.4.2.2 ปัจจัยทางภูมิอากาศ คือ ลักษณะของภูมิประเทศมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศมาก
ซึ่งย่อมจะต้องมีผลต่อบริเวณนั้นด้วย ภูมิอากาศเหล่านี้ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณฝน ลม ความชื้นและ
ปริมาณแดด นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อพืชพันธุ์ ลดความชื้นและลักษณะจ า เพาะของดินก็มี
ความส าคัญเกี่ยวกับพืชพันธุ์ด้วยเช่นกัน ในแง่ของการระบายน้ าในบริเวณลม ทั้งทิศทางและความเร็ว
อาจแตกต่างกันมาก ในบริเวณเดียวกันแต่มีสภาพต่างกันเช่น กลุ่มอาคารขนาดใหญ่ในเมือง ที่มีลม
แรงมากตามมุมตึกและยอดตึกเนื่องจากลมนั้นถูกกั้นและบีบโดยตัวอาคารจึ งเพ่ิมความเร็วและ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และลักษณะอาคาร 

สรุปปัจจัยทางภูมิอากาศ ศึกษาถึงปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อพืชพรรณในแง่ของ
การระบายน้ าในบริเวณ ซึ่งภูมิอากาศเหล่านี้ ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน ลม ความชื้น และปริมาณแดด 

2.4.2.3 ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
1) การใช้ที่ดินเดิม การใช้ที่ดินเดิมทั้งภายในและนอกพ้ืนที่เมื่อดูความสัมพันธ์

กันระหว่างที่ดินและอาคาร ดูความเป็นเจ้าของทั้งรัฐบาลและเอกชนเพ่ือที่จะได้รู้แนวโน้มของการ
พัฒนาซึ่งอาจมีผลต่อการใช้ที่ดินของบริเวณข้างเคียงและภายในพ้ืนที่ 

2) สิ่งรบกวนนอกบริเวณและเสียงรบกวน ต้องดูว่าสิ่งรบกวนนอกบริเวณ ไม่
ว่าจะเป็นทางสายตา เสียง กลิ่น หรืออันตรายต่างๆในบริเวณข้างเคียงมีมากน้อยเพียงใด ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดเป็นตัวควบคุมหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจต้องเลือกบริเวณใหม่ พวกเสียงรบกวน ได้แก่ ยานยนต์แล่น
เป็นจ านวนมาก หรือแนวทางขึ้นเครื่องบิน เสียงจากโรงงานบางชนิด ตลอดจนเสียงดังจากคนจ านวน
มาก ซึ่งภายในพื้นที่เป็นกิจกรรมที่ต้องการความเงียบ 

3) การเชื่อมโยง ในกระบวนการศึกษาต าแหน่งของบริเวณตลอดจนการหา

ความสัมพันธ์ของบริเวณโครงการกับบริเวณข้างเคียงกับชุมชนข้างเคียง 

4) การสัญจรและการขนส่งโดยสาร การสัญจรพาหนะ และการสัญจรคนเดิน

ทั้งภายนอกและภายในบริเวณ ถ้าบริเวณตั้งอยู่ในชุมชน ควรตรวจสอบดูบริเวณขนส่งสาธารณะด้วย

ว่ามีบริการมาถึงพ้ืนที่โครงการหรือไม่ 

5) ความหนาแน่น อัตราส่วนพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร/ที่ดิน (F.A.R เท่ากับ Floor 
area Ratio ) ความหนาแน่นของอาคารประเภทอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะปรากฏโดย อัตราส่วนเนื้อที่ใช่สอย
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ของอาคาร/เนื้อที่ดิน ความเป็นอิสระในการเคลื่อนไหว หรือการติดต่อสังคม ในระหว่างชุมชนควร
ตรวจสอบกฎหมายแบ่งเขต แนวเขตสาธารณูปการและระเบียบต่างๆ 

6) สาธารณูปโภค ในการวางผังบริเวณจะต้องจัดท าสาธารณูปโภคทุกชนิดที่มี
อยู่ในบริเวณ แนวเส้นทางสาธารณูปโภคควรอยู่ในท่ีโล่งหรือใต้ถนน เพ่ือการดูแลรักษาสะดวก 

7) อาคารเดิม ถ้าโครงการเป็นการขยายของเดิมจึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าผัง
แสดงต าแหน่งของอาคารเดิมลักษณะการใช้สอย ขนาดเนื้อที่การใช้สอยและลักษณะของอาคารเดิมที่
มีอยู่ในบริเวณมีอิทธิพลอย่างมากต่อการวางผังกายภาพของบริเวณและยังเป็นตัวช่วยในการก าหนด
ระดับ การปรับระดับดินและ ลักษณะการระบายน้ าของบริเวณอีกด้วย อาคารที่มีอยู่เดิมอาจเป็น
ตัวก าหนดลักษณะของสี และวัสดุของอาคารที่จะเกิดขึ้นใหม่ เพ่ือความกลมกลืน และเป็นเอกภาพแก่
โครงการอีกด้วยการวางผังมหาวิทยาลัย หรือโครงการใหญ่ๆ อาจมีความเป็นมาที่ส าคัญ อาคารที่มี
ความส าคัญที่สมควรอนุรักษ์ไว้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นจุดเด่นของบริเวณได้  

สรุปปัจจัยทางวัฒนธรรมศึกษาข้อมูลทางด้านพ้ืนที่เดิมและความสัมพันธ์ของ

พ้ืนที่โครงการ ได้แก่ การใช้ที่ดินเดิม สิ่งรบกวนนอกบริเวณ และเสียงรบกวน การเชื่อมโยง ของ

ต าแหน่งบริเวณโครงการและบริเวณข้างเคียง การสัญจร  และการขนส่งโดยสารของยานพาหนะและ

คนเดิน ความหนาแน่นของพ้ืนที่ใช้สอย อาคาร/ ที่ดิน สาธารณูปโภค อาคารเดิม 

2.4.2.4 ปัจจัยทางสุนทรียภาพ  
1) รูปโฉมทางธรรมชาติ รูปลักษณ์ของที่ว่างเหล่านี้ ย่อมมี ความสัมพันธ์อย่าง

ส าคัญในการเป็นส่วนประกอบการออกแบ รูปทรงแผ่นดิน หินน้ า พืชพันธุ์ อาจมี  รูปโฉมเด่นเป็น 
ลักษณะเฉพาะของบริเวณ 

2) รูปลักษณ์ของที่ว่าง วิวที่ดีมีคุณค่าควรอนุรักษ์หรือเน้นให้เด่นขึ้น  วิวใน บริเวณ
ควรให้สอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการ และควรให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วย   

สรุปปัจจัยทางด้ านสุนทรียภาพศึกษาถึงรูปลักษณ์ ของพ้ืนที่ โครงการ 
ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบการออกแบบได้แก่ รูปโฉมทางธรรมชาติ รูปทรง แผ่นดิน หิน น้ า และ
พืชพรรณ ที่มีความโดดเด่น และเป็นลักษณะเฉพาะของบริเวณพ้ืนที่โครงการรูปลักษณ์ของที่ว่างที่มี
ทัศนียภาพที่ดีมีคุณค่าควรอนุรักษ์หรือเน้นให้เด่นขึ้น ซึ่งจะต้องมีความ สอดคล้องกับกิจกรรมและ
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  

  2.4.3 แนวคิดในการวางผังบริเวณ 
2.4.3.1 การสัญจร คือ ระบบการสัญจรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ เชื่อมต่อระหว่าง

กิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งการและกันในระหว่างกิจกรรมและการใช้  ประโยชน์ในบริเวณ
โครงการ โดยเฉพาะระบบการสัญจรของยานยนต์ ซึ่งเป็นตัวเชื่อมถนนโดยรอบ พ้ืนที่มาสู่ถนนภายใน
โครงการ ระบบสาธารณูปโภคและโครงข่ายคมนาคมจะมีความสัมพันธ์โดยตรง กับถนนและทางเท้า 
ดังนั้นต้องจัดให้ท่อโสโครก ท่อน้ าประปา สายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ ให้มี  ความสัมพันธ์กับ
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ส่วนประกอบทุกชนิด เช่น อาคาร บริเวณกิจกรรมที่มีในพื้นที่โครงการ ระบบการ สัญจรสามารถแบ่ง
ออกได้หลายประเภท ตามความเหมาะสม ดังนี้  

1) ระบบตาราง โดยทั่วไปแล้วมักใช้ในพื้นที่ที่เป็นที่ราบแบน หรือมีความลาด
ชันต่ าหรือ ชันมาก    

   

  

  

  

 

ภาพที่ 2.3 ถนนระบบตาราง     
    

2) ระบบรัศมี คือการน าการไหลของการจราจรไปสู่จุดกลาง   
   

   

    

    

ภาพที่ 2.4 ถนนระบบรัศมี  
 

3) ระบบทางยาว คือ การเชื่อมไหลของยานพาหนะระหว่างจะหนึ่งไปยังอีก 
จุดหนึ่งอย่างตรงไปตรงมา  

  

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ถนนระบบทางยาว 
 
 

4) ระบบทางโค้ง การสัญจรแบบนี้มีความสัมพันธ์กับการจราจรในระดับ
ท้องถิ่นมากกว่าระบบอ่ืนๆ และสามารถปรับแนวถนนให้เข้ากับความสูงต่ าของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี   
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ภาพที่ 2.6  ถนนระบบทางโค้ง   
 

        ดังนั้น การสัญจรภายในพ้ืนที่รีสอร์ทบ้านเรือนยอดจะเป็นระบบทางยาวเพราะ
การเชื่อมไหลของยานพาหนะระหว่างจะหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างตรงไปตรงมา 

2.4.3.2 ที่จอดรถคือ บริเวณท่ีจอดรถนับเป็นส่วนการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอย่างยิ่ง ใน 
การจัดบริเวณที่จอดรถ นักวางผังบริเวณจะต้องค านึงถึงขนาดของพาหนะ และจะต้องจัดพ้ืนที่ให้มี
ขนาดเพียงพอ ซึ่งจะต้องดูระยะความยาวทั้งหมดของรถ ความกว้าง ส่วนยื่นจากล้อทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง ตลอดจนรัศมีวงล้อเลี้ยวของรถชนิดต่างๆด้วย 

ในการจัดที่จอดรถควรพิจารณาปัจจัยต่างๆดังนี้ 
1) ขนาดของที่จอดรถคิดเป็นตารางเมตร และระยะกว้างยาวที่ต้องการ 
2) มุมที่รถจะจอดควรเป็นเท่าใด 90 องศา 60 องศา หรือ45 องศา  
3) ทิศทางการแล่นของรถไปยังจุดต่างๆของบริเวณ  
4) ประเภทของที่จอดรถผู้ขับเองหรือมีคนน ารถไปจอดให้  
5) ความกว้างของช่องจอดรถ 2.40 เมตร 2.70 เมตร 2.85 เมตร หรือ 3.00 เมตร 

(1) รูปลักษณะการสัญจรภายในบริเวณที่จอดรถทั้งของรถ และของ
คนเดิน จุดทางเข้า-ออก ที่เหมาะสมที่มีการตัดกันน้อยท่ีสุด 

 

 

 

   

ภาพที่2.7 การจัดที่จอดรถแบบทั่วไปต่างๆ 
 

ดังนั้น การเลือกจัดที่จอดรถนั้นขึ้นอยู่กับว่าแต่ละองศาของที่จอดนั้น
เหมาะสมกับที่จอด รถไหมและมีจ านวนมากน้อยเพียงไรต่อการจัดที่จอดรถของพ้ืนที่โครงการ 

2.4.3.4 เดชา บุญค้ า (2554 : 115) ได้กล่าวว่า การระบายน้ า คือ น้ าเป็นตัวส าคัญที่
ท าให้เกิดการกัดเซาะและพังทลาย น้ าที่เกิดจากฝนตกเป็นตัวการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของแผ่นดินได้



25 
 

มากกว่าปัจจัยอ่ืนๆรวมกันโดยปกติในพ้ืนที่ชนบทหรือในทุ่งนา ป่าเขา จ านวนฝนที่ตกท่ีตกลงมาในปีๆ
หนึ่ง จะเหลือเป็นน าไหลในผิวดิน เพียงจ านวนน้อยที่เหลือส่วนใหญ่จะซึมลงไปในดิน จะมีน้ าไหลลง
ไปในผิวดิน เพียง 20-30 เปอร์เซ็นต์ แต่ในบริเวณที่พัฒนาแล้ว ต้องดูด้วยว่ามีพ้ืนที่ที่ถูกดาดแข็งว่ามี
มากน้อยเพียงใดเพราะเป็นปัญหาใหญ่มากในงานระบบระบายน้ า 

ดังนั้น จึงสามารถแบ่งลักษณะการระบายน้ าได้เป็น 4 ระบบ เช่นระบบการ 
ระบายน้ าผิวดิน การระบายน้ าบนพ้ืนที่ราบ การระบายน้ าฝังใต้ดิน การระบายน้ าใต้ดิน 

2.4.3.5 ระบบการระบายน้ าผิวดิน ได้แก่ น้ าผิวดินส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ าฝนที่ เหลือ
จากการซึมลงใต้ดินเหล่านี้จะไหลไปตามผิวลงสู่ที่ต่ า ตามลักษณะการระบายน้ าตามธรรมชาติ หรือ 
ไหลไปตามทางระบายน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบการระบายน้ าผิวดินต้องค านึงถึงปัจจัยในการ  
ระบายน้ า ดังนี้  

 

 

  

  

 

 
 
ภาพที ่2.8  ลักษณะการระบายน้ าตามธรรมชาติ 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 ลักษณะการระบายน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 
 
 

1) การใช้ที่ดินระบบระบายน้ าขึ้นอยู่กับการใช้ที่และความหนาแน่นถ้าใน 
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บริเวณ ซึ่งฝนซึมลงดินได้น้อยท าให้เกิดน้ าผิวดินมากกว่าปกติจึงต้องมีการระบายน้ าลงสู่ท่อระบายน้ า
หรือรางระบายน้ า แต่ในบริเวณชนบท การระบายน้ าอาจท าได้โดยการระบายน้ าไหลออกบริเวณใช้
สอย หรือกระจายซึมไปในงานภูมิทัศน์ 

2) สภาพภูมิประเทศ บริเวณที่ชันมาก การระบายน้ าจะเป็นไปโดยรวดเร็วการ
ระบายจึงน้ าจึงจ าเป็นต้องมีท้ังด้านบนและด้านล่างของเดินมิฉะนั้นจะเกิดการพังทลายได้ง่าย 

3) ขนาดของบริเวณที่จะท าการระบายน้ า ขนาดของบริเวณเป็นตัวบอก
จ านวนที่เกิดขึ้นจากหลังฝนตกบริเวณที่เกิดจากการก่อสร้าง ได้แก่ ถนน หลังคา เฉลียง ลาน
อเนกประสงค์ต่างๆ ถ้ามีบริเวณใหญ่มาเท่าใด ระบบการระบายน้ าก็จะต้องใหญ่ขึ้นเท่านั้น 

4) ชนิดของดินเป็นตัวบอกอัตราการซึมของน้ าฝนว่าจะซึมลงไปเท่าใด 
รวดเร็วเพียงใด ดินที่ละเอียด เช่น ดินเหนียวการดูดซึมมีอัตราต่ ามาก ส่วนเนื้อดินที่มีเนื้อหยาบ เช่น 
ดินทราย กรวด จะดูดซึมน้ าได้เร็วกว่า และปริมาณอุ้มน้ าก็มาก ดังนั้นระบบการระบายไม่จ าเป็นต้อง
มีขนาดใหญ่ 

5) พืชพรรณที่คุมดิน บริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่เป็นผืนน้ าที่ตกลงมาจะ
ไหลไปได้ช้า เป็นการลดการกัดเซาะและการพังทลายของผิวดินได้ 

6) ปริมาณและความถี่ของฝน ควรดูปริมาณและความถี่ควบคู่กัน ไปด้วยว่า 
น้ าฝนตกลงมาครั้งละมากๆเป็นเวลาติดกันนานๆก็เกิดน้ าท่วมได้ 

2.4.3.6 การระบายพ้ืนที่ราบ ได้แก่ ที่ราบที่ ใช้สอยส่วนใหญ่  เช่น สนามกีฬา       
คอร์ทกีฬา เฉลียง ลานเหล่านี้ต้องการพ้ืนที่แห้งและราบ แต่พ้ืนที่ราบจริงๆ น้ าจะไม่ระบายจึงต้อง
เอียงพ้ืนที่ เล็กน้อยให้ลาดไปสู่ทางระบายน้ า การระบายมี3วิธี   

1) ระนาบเอียง (Sloping Plane) เพียงแต่เอียงพ้ืนที่ให้ลาดลงไปข้างใดข้าง
หนึ่งเพ่ือให้น้ าไหลพ้นจากพ้ืนที่ทางด้านต่ า อาคารจะตั้งอยู่ทางด้านสูงของระนาบ เพ่ือ   ป้องกันการ
น้ า ท่วมอาคาร วิธีนี้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะน้ าที่ระบายออกไปนั้น สามารถซึมลงไปในภูมิทัศน์บริเวณนั้นมี
แต่ปัญหาในเรื่องการรวมน้ า เพราะน้ าจะไหลกระจายไปตามทางยาวของด้านที่ลาด ลง   

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2.10 การระบายน้ าแบบระนาบเอียง  

2) ระนาบเอียงและแอ่ง (Sloping Plane with Valley) เริ่มโดย การเอียง
และระนาบลงจากด้านอาคาร เมื่อห่างออกไประยะหนึ่งจะลาดขึ้น ท าให้เกิดแอ่งตรงกลาง และแอ่งนี้
จะเป็นตัวรับและน าน้ าให้ไหลไปสู่ทางระบายน้ า  
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ภาพที่ 2.11 การระบายน้ าแบบระนาบเอียงและแอ่ง     
 

3) ระบบกรวย (Funnel System) จะมีรูระบายอยู่ประมาณกลางบริเวณและ  
ท าระดับทุกๆ ด้านให้ลาดมาสู่รูระบาย ปกติในชุมชนหนาแน่นจะใช้วิธีนี้ เพราะส่วนใหญ่จะมีอาคาร  
ล้อมรอบ ข้อเสียของสองวิธีนี้คือ ต้องใช้ระบบท่อที่มีราคาแพงและเสี่ยงต่อน้ าท่วมถ้าท่อตันเนื่องจาก  
ไม่มีการจัดรางระบายอ่ืนเผื่อไว้  

 

 

  

 

 
 

ภาพที่ 2.12  การระบายน้ าแบบระบบกรวย  
 
2.4.3.7 การระบายน้ าบนไหล่เนิน เนินชันที่ท าใหม่ๆ โดยเฉพาะเนินถมจะถูกกัดเซาะ

และพังทลายได้ง่าย จ าเป็นจึงต้องมีการระบายน้ าอย่างดีด้วยการใช้ ร่องดักน้ า ( Interceotor Ditch) 
หรือขั้นบันได (Terrace) ร่องดักน้ าที่แท้จริง รางระบายน้ าที่อยู่ตอนบนของเนินที่คอยดักน้ าเอาไว้
ก่อนที่น้ าจะไหลลงไปตามเนินมากพอจนท าให้เกิดการกัดเซาะร่องดักน้ าจะน าไหลให้ไปสู่ที่ทิ้งน้ าส่ วน
ใหญ่ ขั้นบันได คือส่วนตัดราบของเนินที่ท าขึ้นบนเนินที่มีความสูงชันมากเกินไป ขั้นบันได จะเป็นตัด
พ้ืนที่รับน้ าของเนินให้น้อยลงไม่เกิดอันตรายจาก การกัดเซาะ ปกติขั้นบันไดจะประกอบด้วย ร่องดัก
น้ าเสมอ 
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ภาพที่ 2.13 การระบายน้ าบนไหล่เนิน  
 

2.4.3.8 การระบายน้ าฝังใต้ดิน คือ การรวมน้ าผิวดินแล้วน้ าไปตามท่อซึ่งฝังไว้ใต้  ดิน
สู่ ที่ทิ้งน้ าไว้ ไม่ใช้ระบบที่ใช้ระบายน้ าที่ขังอยู่ใต้ดิน ปกติโครงสร้างของระบบระบายน้ าฝังอยู่ใต้ดิน  มี 
อยู่ 5ชนิด ใหญ่ที่ใช้กันมาก 

1) ช่องระบายน้ าจากบริเวณ (Area Drain ค าย่อ A.D) หมายถึง  ช่อง รับน้ า
ที่  รวมจากบริเวณเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งลงสู่ท่อใต้ดิน จุดที่ตั้งของท่อระบายน้ าจากบริเวณจะตั้งอยู่ 
ต่ าสุดของบริเวณและมีตะแกรงปิดหน้าเพ่ือดักผงและขยะกันการเหยียบ        

      

     

     

ภาพที่ 2.14  ช่องระบายน้ า    
 

2) บ่อดักน้ า (Cath Basin ค าย่อ C.B) เหมือนช่องระบายน้ า   
บริเวณข้างต้นเพียงแต่มีบ่อก้นที่ลึกต่ ากว่าปากท่อระบายน้ าออกเพ่ือรับตะกอนกันท่อตันบริเวณที่ควร   
ใช้จึงเป็นบริเวณท่ีมีตะกอนที่เกิดจากการกัดเซาะมากหรือเป็นบริเวณท่ีมีฝุ่นมาก    

 

 

 

 

ภาพที่ 2.15  บ่อดักน้ า 
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3) รางระบายน้ าฝรั่งเศส (French drain) เป็นรางดักน้ ารูปยาว ส าหรับดัก
น้ าตามขอบพื้นท่ีที่เป็นรูปยาว เมื่อรับน้ าแล้วจึงปล่อยเข้าท่อใต้ดินต่อไป  

  

  

 

ภาพที่ 2.16  ท่อฝรั่งเศส 
 

4) ท่อลอด (Culvert) คือท่อที่ฝังลอดถนนหรือทางเท้าเพ่ือระบายน้ าจาก
ข้างหนึ่งไปข้างหนึ่งของถนน  

 

 

 

 

ภาพที่ 2.17  ท่อลอด 
 

2.4.3.9 ระบบการการระบายน้ าใต้ดินหมายถึงการควบคุมและการขจัดความชื้นแฉะ
ออกไปจากดินประโยชน์ทางการระบายน้ าใต้ดินมีดังนี้ 

1) น าน้ าให้ไหลออกไปจากดินและหินที่ระบายไปเองไม่ได้   
2) ป้องกันน้ าซึมเข้าก าแพงห้องใต้ดิน หรือฐานราก(ที่ไม่ตอกเข็ม)   
3) ลดระดับน้ าใต้ดินในบริเวณท่ีราบต่ า เพ่ือใช้ประโยชน์ในที่ดิน    
4) ป้องกันการดันฐานรากจากน้ าแข็ง (ในเขตประเทศหนาว) การเดินท่อ  

ระบายน้ าใต้ดินมี2วิธี 
5) ใช้ท่อตันท่อนสั้นๆเว้นรอยต่อห่างเล็กน้อยโดยไม่อุดด้วยซีเมนต์   
6) ใช้ท่อพรุน(Pertorated Pipe) การเดินท่อควรขุดเป็นร่องรองด้วย กรวด 

หินย่อย หรือ อิฐหัก เมื่อวางท่อแล้วกลบด้วยกรวดหินย่อย หรืออิฐหักอีกชั้นหนึ่ง    
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ภาพที่ 2.18 ท่อระบายน้ าใต้ดิน   
 

2.4.3.10 ระบบการระบายน้ าใต้ดินแบบต่างๆแบบธรรมชาติใช้กับบริเวณธรรมชาติที่
ไม่ต้องระบาย 

1) น้ าทั้งหมดบริเวณระบายที่เฉพาะแห่งที่แฉะเท่านั้น    
 

  

 

 

ภาพที่ 2.19 ระบบระบายน้ าเฉพาะแห่งที่แฉะเท่านั้น 
   

2.4.3.11 ระบบก้างปลา เหมาะส าหรับใช้กับบริเวณที่เป็นลาดเว้าซึ่งที่ลาดเข้ามา
สองทิศทาง ระบบนี้ไม่ควรท ามุมเชื่อมต่อเกิน 45 องศา   

 

  

  

 

 

 
 
ภาพที่ 2.20  ระบบก้างปลา  

 

 



31 
 

2.4.3.12 ระบบตารางใช้เมื่อท่อย่อยมาสู่ท่อเมนได้ด้านเดียวการเชื่อมต่อจะเป็นมุม 

90 องศา 

  

  

  

  

 

ภาพที่ 2.21  ระบบตาราง  

 

2.4.3.10 ระบบตัวดัก (Interceptor) ใช้ดักน้ าใต้ดินเฉพาะในจุดใดจุดหนึ่งที่น้ าใต้ดิน
จะมาขังแฉะ 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 2.22  ระบบตัวดัก 
 

ดังนั้นระบบการระบายน้ าของพ้ืนที่โครงการจะเป็นระบบระบายน้ าใต้ดิน
และการ   ระบายน้ าบนพ้ืนที่ราบ เพราะในพ้ืนที่ค่อนข้างเป็นพ้ืนที่ราบและในพ้ืนที่ได้วางท่อระบาย
น้ าแบบใต้ดิน  ภายในโครงการอีกด้วย 
  

2.5 วิธขีออนญุาตจดัตัง้โรงแรม (รีสอร์ท) 
 ท่ามกลางกระแสท่องเที่ยวก าลังเริ่มฟ้ืนตัวและมาแรง ทัศนียภาพสวยงาม สามารถสร้างเม็ด     
เงินจากธุรกิจ ท่องเที่ยวได้อย่างมากมายและรวดเร็ว หากคุณอยู่  ในท าเลดีๆ และคิดจะเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ “รีสอร์ท” ก็นับ เป็นช่องทางที่มีโอกาสสร้างเม็ดเงินได้ไม่น้อย (สืบค้นจาก:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร,2522)  
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 2.5.1 ขออนุญาตจัดตั้งโรงแรม (รีสอร์ท) 
2.5.1.1 ขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร    
2.51.2 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (มีรายได้จากการให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)     
2.5.1.3 จัดท ารายงานภาษี      
2.5.1.4 ยื่นแบบภาษีเงินได้      
2.5.1.5 ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย      
2.5.1.6 ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพ่ิม     

 2.5.2 ขั้นตอนการตั้งโรงแรม (รีสอร์ท) 
ธุรกิจรีสอร์ทจัดเข้าลักษณะ ธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ.2547 ซึ่ง

จะต้องขอ อนุญาตจัดตั้งโรงแรม โดยคุณ สามารถติดต่อยื่นเรื่องขออนุญาต จัดตั้งโรงแรม (รีสอร์ท) ได้
ที่อ าเภอ ท้องที่ท่ีรีสอร์ทตั้งอยู่ (ท่ีท าการ ปกครองอ าเภอ) หรือขอรับทราบ รายละเอียดได้ท่ี  

2.5.2.1 ส านักงานจังหวัด ซึ่งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด    
2.5.2.2 กองตรวจราชการและ เรี่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ส าหรับในเขต กทม. ติดต่อที่ กองทะเบียน ส านักงาน ต ารวจแห่งชาติ จากนั้นจึงจดทะเบียนเข้าสู่    
ระบบภาษีโดยยื่นขอมีเลขประจ าตัว ผู้เสียภาษีอากร รวมถึงในกรณีที่มี รายได้จากการให้บริการเกิน   
กว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมกับกรม สรรพากร (หากรายได้ไม่เกินแต่  
ต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ก็สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้เช่นกัน) เมื่อขออนุญาตจัดตั้ง   
โรงแรม (รีสอร์ท) และได้ก่อสร้างตกแต่งรีสอร์ทอย่างสวยงามเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว ก็
ถึงเวลาที่รีสอร์ทจะเปิดให้บริการและสร้างรายได้กลับเข้ากระเป๋า ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีกระบวนการ  
ทางภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ การจัดท ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย (กรณีคุณจดทะเบียน   
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายเพ่ือให้ธุรกิจของคุณ  
ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกรณีที่ธุรกิจรีสอร์ทของคุณมีรายได้จากการให้บริการเกิน 
1.8 ล้านบาท ต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย เพ่ือให้เงินภาษี ของ คุณ     
ได้ช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เพราะ  ท้ายที่สุดแล้วนักท่องเที่ยว      
จะหลั่งไหลเข้ามาสร้างรายได้ให้กับธุรกิจรีสอร์ท ของคุณอย่างต่อเนื่อง 

2.7.2.3 ในกรณีที่รีสอร์ทของคุณมีบริการ “สปา” รวม อยู่ด้วย คุณต้องจดทะเบียน
สรรพสามิต (สปา) กับ กรมสรรพสามิต (ทั้งนี้ ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่หน้า คลินิกภาษีสปา โดยลักษณะ 
สปาที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ เป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการอาบ อบ 
นวด ตามมาตรา3(3) แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2509  

1) มีอ่างอาบน าหรือสถานที่อาบน้ าในห้อง เดียวกันกับห้องให้บริการนวด   
ไม่ว่าจะมีการแยกสัดส่วน ระหว่างส่วนที่มีอ่างอาบน้ าหรือสถานที่อาบน้ ากับส่วน ให้บริการนวด โดยมี  
ประตูกั้น  หรือไม่ก็ตาม หรือ 

2) จัดให้มีสถานที่ รูป หรือสื่อ เพ่ือให้ผู้บริการ สามารถเลือกผู้ให้บริการได้    
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2.5.2.4 ในกรณีธุรกิจให้บริการรีสอร์ทที่ไม่ได้ขายสินค้าจะได้รับการยกเว้นไม่ต้อง 
จดทะเบียนพาณิชย์แต่หากรีสอร์ทของคุณมีการขายสินค้าด้วย คุณต้องท า  การจดทะเบียนพาณิชย์
กิจการตั้งใหม่ กับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้าด้วย โดยต้องท าภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบ
กิจการ-มีค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 50บาท ยื่นแบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (นิติบุคคล) และส านักงานเขต ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด ยื่นแบบได้ที่เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมืองพัทยา  

2.5.3 ภาษีรีสอร์ท  
2.5.3.1 ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากบริการ “รีสอร์ท” หรือจากการขายสินค้าใดๆ    

ในรีสอร์ทคุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
2.5.3.2 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการให้บริการรีสอร์ทต้องมีการว่าจ้างแรงงาน 

พนักงาน และ บุคลากรด้านต่างๆ กระบวนการด้านภาษีท่ีต้อง ด าเนินการในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่าย  
เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือ คนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง     

2.5.3.3 ภาษีมูลค่าเพ่ิมการให้บริการคุณอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพ่ิมเข้าไปได้ ซึ่ง   
ลูกค้าของคุณจะกลายเป็น ผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส าคัญคือคุณต้อง ออกใบก ากับ ภาษี หรือบิลเงินสด 
ให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย  

สรุปธุรกิจรีสอร์ทจัดเข้าลักษณะธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.2547 ซึ่ง
จะต้องขอ อนุญาตจัดตั้งโรงแรม โดยคุณ สามารถติดต่อยื่นเรื่องขออนุญาต จัดตั้งโรงแรม (รีสอร์ท) ได้
ที่อ าเภอ ท้องที่ท่ีรีสอร์ทตั้งอยู่ (ท่ีท าการ ปกครองอ าเภอ) 

 
2.6 กรณีศึกษา  
 เป็นการศึกษาโครงการออดแบบรีสอร์ท โดยท าการศึกษารีสอร์ทที่อาราญาน่า ภูพิมาน       
รีสอร์ท แอนด์ สปา และ บ้านเค้กเขาใหญ่ รีสอร์ท เนื่องจากเป็นรีสอร์ทที่มีลักษณะพ้ืนที่คล้ายกับ
สภาพพ้ืนที่โครงการ และเป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่ตรงกับพ้ืนที่
โครงการเป็นการศึกษาโครงการออกแบบรีสอร์ท  
 2.6.1 กรณีศึกษาที่ 1  

โดยท าการศึกษารีสอร์ทที่ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา เนื่องจากเป็น    รี
สอร์ทที่มีลักษณะพ้ืนที่โครงการคล้ายกับสภาพพ้ืนที่โครงการ และเป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา 
ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่ตรงกับพื้นที่โครงการอีกด้วย และจะศึกษาการวางผังบริเวณพ้ืนที่รีสอร์ท 
ศึกษาการจัดสวนธรรมชาติ ทั้งงาน ภูมิทัศน์ดาดแข็ง ภูมิทัศน์ดาดอ่อน ศึกษากิจกรรมภายใน  รีสอร์ท   
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2.6.1.1 สถานที่ตั้ ง 101/1 -9 หมู่  9 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา สัมผัสบรรยากาศแห่งความเย็นและสดชื่น เย็นสบาย ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา ด้วย
อุณหภูมิ  25 องศา ตลอดปี  พักผ่อนสบายในบ้ านไม้สัก เชิงเขา แบบ A-Frame และแบบ 
Loghome  หรือจะสัมผัสกับห้ องพักมาตรฐาน พร้อมใช้บริการทั้ ง แบบ Standard  และ
แบบ  Deluxe hotel แบบ Deluxe Villa ท่ามกลางความสวยงามของวิวทิวทัศน์สวนดอกไม้และ
ขุนเขา สูดอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัสด้วยตัวท่านเอง 

2.6.1.2 อาณาเขตติดต่อ  
ทิศเหนือ ติดต่อกับพ้ืนที่รกร้าง     
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้าน  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพ้ืนที่รกร้าง  
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้าน  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.23 พ้ืนที่โครงการ 
ที่มา : https://www.maps.google.co.th 

https://www.maps.google.co.th/
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2.6.1.3 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการสู่ภาคอีสานเพียง 1 ชั่วโมงเศษจากกรุงเทพฯมาบน

ถนนคู่ขนาน สายมิตรภาพ จากฟาร์มโชคชัย ถึงแยกบายพาส ให้คุณเบี่ยงซ้าย เข้าตัวเมืองปากช่อง ที่
หลักกิโลเมตรที่ 167 มองหาป้ายทางซ้ายมือ คุณก็ถึงทางเข้า อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ 
สปา 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
ภาพที ่2.24 แผนที่อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.25 สภาพพ้ืนที่ในอาราญาน่า ภูพิมานรีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 

 

 

 

 

https://www.chillpainai.com/
https://www.chillpainai.com/


36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.26 สภาพพ้ืนที่ในอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.27 อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 

    
 
 
 
 
 
 
 

https://www.chillpainai.com/
https://www.chillpainai.com/
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2.6.1.5 แนวความคิดการวางแผนผังของ อาราญาน่าภูพิมานรีสอร์ท แอนด์ สปา 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.28  ผังอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 
 

1) อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา มีเนื้อที่ทั้งหมด20 ไร่ 32000 
ตารางเมตร มีการวางผังอาคารที่พักโดยแบ่งออกเป็น Zone villa   Zone Vip  Zone บ้านพัก
ธรรมดา Zone duluxe hotel และแบ่งออกเป็น Zone ให้บริการเช่น Club house ลานจัดเลี้ยง 
สระว่ายน้ า Zone ระเบียงไม้ (ร้านอาหาร) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.29 อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 
 
 
 
 
 

https://www.chillpainai.com/
https://www.chillpainai.com/
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ภาพที ่2.30 อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 
    

2) อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา มีการสัญจรตามหลักการวาง 
ผังแบบระบบทางโค้งเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับการจราจรใน ระดับท้องถิ่นมากกว่าระบบอ่ืนๆ และ
สามารถปรับแนวถนนให้เข้ากับความสูงต่ าของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี และการสัญจรใน อาราญาน่า ภูพิมาน      
รีสอร์ท แอนด์ สปา จะแบ่งเป็น 2ระบบ ระบบรถยนต์ ระบบทางเท้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.31 อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 
    
 

https://www.chillpainai.com/
https://www.chillpainai.com/
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3) ที่จอดรถในอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา มี 2 จุดใหญ่ๆ  
และยังมีที่จอดรถในที่พักของผู้ใช้บริการอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา ลักษณะที่จอดรถใน
อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปาเป็นรูปแบบ 90 องศา มีการปลูกพืชพรรณเพ่ือใช้แบ่งสัดส่วน
โดยใช้ไม้พุ่มขนาดกลาง เช่น ชาฮกเกี๊ยน และน าไม้ยืนต้นเพ่ือให้ความร่มเงาแก่พ้ืนที่บริเวณจอดรถ 
เช่น   หูกระจง และในพ้ืนที่จอดรถ ยังมีไม้ยืนต้นที่มีกลิ่นหอม เช่น ลีลาวดี  
 

   
 
 
 
 
 
   
ภาพที ่2.32 อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา  
ที่มา : https://www.chillpainai.com  
  

4) กิจกรรมภายในอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา เช่น สระว่าย น้ า 
บริการปั่นจักยานในรีสอร์ท  โต๊ะพูล  นวดแผนโบราณ และ สปา  Coffee Bar & Cocktail 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
ภาพที ่2.33 อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com  
   
 
 

 

https://www.chillpainai.com/
https://www.chillpainai.com/
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2.6.16 การศึกษาองค์ประกอบการจัดสร้างภูมิทัศน์ในอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท  
แอนด์ สปา ซึ่งจัดเป็นสวน 

1) ภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hard scape) 
(1) แผ่นทางเท้าซึ่งใช้เป็นทางเดินเชื่อมต่อภายในอาราญาน่า ภูพิมาน 

รีสอร์ท แอนด์ สปา มีลักษณะ 1.50-2.00 เมตร เป็นแบบคอนกรีต ที่มีทั้งลวดลายและไม่มีลวดลาย 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที ่2.34 อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 

 
(2) ศาลาเพ่ือส าหรับการพักผ่อน ภายใน อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท 

แอนด์ สปา ได้มีการจัดตั้งศาลาไว้ส าหรับนั่งพักผ่อน และนั่งชมบรรยากาศของพ้ืนที่โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.35 อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com  
     
 
 
 
 
 

https://www.chillpainai.com/
https://www.chillpainai.com/
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(3) หิน ในอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา ในการจัดตกแต่ง  
ภูมิทัศน์ได้มีการน าหินมาจัดตกแต่งภายในรีสอร์ทเพ่ือให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ    
  
  
   
  
  
ภาพที ่2.36 อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 
    

2) ภูมิทัศน์ดาดอ่อน (sofe scape) 
    (1) ไม้พุ่มการวางพืชพรรณในพ้ืนที่อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท 
แอนด์ สปาจะเน้นปลูกไม้พุ่มขนาดกลาง เช่น เทียนทอง คริสมาส ซึ่งเป็นการปลูกพืชพรรณใน
ลักษณะข้างทางสัญจรและตามบริเวณจุด ๆโดยรอบ เน้นบริเวณท่ีมีจุดพักผ่อน  
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.37 อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 
     

(2) ไม้ยืนต้น ส่วนการปลูกไม้ยืนต้น เน้นการปลูกไม้ยืนต้นที่มีทรง   
พุ่ม หนาให้ ร่มเงาบริเวณที่เป็นจุดพักผ่อน เช่น ต้นปาล์ม มะฮอกกานี จิก สน และเน้นเป็นที่โล่งแจ้ง  
ส าหรับทางสัญจร เช่น หมากเขียว เป็นต้น  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.38 อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่มา : https://www.chillpainai.com  

https://www.chillpainai.com/
https://www.chillpainai.com/
https://www.chillpainai.com/
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2.6.2 กรณีศึกษที่2 
บ้านเค้ก เขาใหญ่ รีสอร์ทสถานที่ตั้ง 20/1 ถนนธนะรัชต์ ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 

จังหวัด นครราชสีมา 30130 ลักษณะอาคาร ออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์น บ้านหลังสีขาวแต่ละหลังนั้น 
แยกออกจากกัน ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนตัว ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา สายหมอกและธรรมชาติขอ 
งเทือกเขาเขียวขจี ห้องพักที่นี่มีให้เลือกถึง 5 แบบ ทั้งห้อง Studio Balcony ห้องสไตล์สตูดิโอตกแต่ง
แบบโมเดิร์นพร้อมหน้าต่างและประตูกระจกกว้างช่วยให้คุณมองเห็นทัศนียภาพขณะพักผ่อน หรือ
ห้อง Studio Mountain Roof View ที่มีไฮไลท์อยู่ที่ระเบียงชมวิวบนดาดฟ้าแบบเป็นส่วนตัว ไม่ว่า
จะนอนอาบแดด ดูดาว หรือชมวิวภูเขาทั้งกลางวันและกลางคืน ส าหรับใครที่มาฮันนีมูนหรือพักผ่อน 
กับคนรู้ใจ แนะน าห้อง Suite Mountain Side View ที่มีระเบียงกว้างส่วนตัวส าหรับชมวิวแบบเป็น
ส่วนตัว หากมาพักผ่อนเป็นครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือนสนิท ที่นี่ก็มีห้อง Family Mountain Roof  
View และ Family Mountain Home Stay บ้านพักส่วนตัวขนาดกว้างขวางที่ภายในมี 2 ห้องนอน  
1 ห้องนั่งเล่น พร้อมที่จอดรถส่วนตัวหน้าบ้านพักไว้รองรับอีกด้วย และจะท าการศึกษาการจัดภูมิทัศน์ 
โดยบริเวณรอบอาคารในรีสอร์ท 

2.6.2.1 อาณาเขตติดต่อ  
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านภูฟ้า  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านภูฟ้า  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพ้ืนที่รกร้าง 
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านภูฟ้า 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.39  พ้ืนที่โครงการ 
ที่มา : https://www.maps.google.co.t 
    
 

https://www.maps.google.co.t/
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2.6.2.2 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ สถานที่ตั้ง 20/1 ถนนธนะรัชต์ ต าบลหมูสี อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130 

1) ขับรถมาตามถนนธนะรัชต์ มาทางที่จะเข้าตัวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
ประมาณกิโลเมตรที่ 14 เลี้ยวซ้ายตรงสถานีต ารวจภูธรหมูสี ขับตรงเข้ามาตามถนนบ้านไร่ประมา1.5
กิโลเมตร จะเจอวงเวียน ให้เลี้ยวซ้าย พอเจอสามแยกให้เลี้ยวขวามาในซอย บ้านไร่ซอย 2 สังเกตด้าน 
ขวามือจะเจอบ้านเค้ก กิโลเมตร จะเจอวงเวียน ให้เลี้ยวซ้าย พอเจอสามแยกให้เลี้ยวขวามาในซอย   
บ้านไร่ซอย 2 สังเกตด้านขวามือจะเจอบ้านเค้ก  

  
 

 

   

  
 
ภาพที ่2.40 แผนที่โครงการ 
ที่มา : https://www.maps.google.co.t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่2.41 บริเวณพ้ืนที่บ้านเค้ก เขาใหญ่ รีสอร์ท 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 
 
 
 
 
 
 

https://www.maps.google.co.t/
https://www.chillpainai.com/
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ภาพที่2.42 บริเวณพ้ืนที่บ้านเค้ก เขาใหญ่ รีสอร์ท 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่2.43 บริเวณพ้ืนที่บ้านเค้ก เขาใหญ่ รีสอร์ท 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่2.44 บริเวณพ้ืนที่บ้านเค้ก เขาใหญ่ รีสอร์ท  
ที่มา : https://www.chillpainai.com  

https://www.chillpainai.com/
https://www.chillpainai.com/
https://www.chillpainai.com/
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2.6.2.4 แนวความคิดการสร้างบรรยากาศบรรยากาศจะเน้นความงามของธรรมชาติ 
เดิมและรายล้อมไปด้วยภูเขา เป็นอีกมุมที่ได้รับความส าคัญ และเป็นตัวช่วยส่งเสริมอารมณ์ความรู้สึก 
ของผู้ใช้บริการ ให้เกิดความรู้สึกได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับบรรยากาศความเป็นธรรมชาติโดยตรง   

2.6.2.5 ศึกษาการจัดสวนบริเวณรอบอาคาร บ้านเค้ก เขาใหญ่รีสอร์ทแบ่งเป็น 2ส่วน  
1) ภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hard scape)  

 (1)แผ่นทางเท้าในบ้านเค้กรีสอร์ท มี 10 เซนติเมตร มีรูปทรงเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งใช้เป็นทางเดินเชื่อมต่อภายใน บ้านเค้ก เขาใหญ่ รีสอร์ท   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่2.45 ภูมิทัศน์ดาดแข็ง  
ที่มา : https://www.chillpainai.com  

 
(2) โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับนั่งเล่นและเปลผูกตามไม้ยืนต้นที่ให้ความ   

ร่มเงา เพื่อส าหรับพักผ่อนในบ้านเค้ก เขาใหญ่ รีสอร์ท - 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่2.46 ภูมิทัศน์ดาดแข็ง  
ที่มา : https://www.chillpainai.com  
             
 
 
 

https://www.chillpainai.com/
https://www.chillpainai.com/
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(3) หิน ในบ้านเค้ก เขาใหญ่ รีสอร์ทเป็นการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ได้
มีการน าหินมาจัดตกแต่งภายในรีสอร์ทเพ่ือให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ 
     
 
 
 
 
 
ภาพที่2.47 ภูมิทัศน์ดาดแข็ง  
ที่มา : http://www.chillpainai.com 
      

 (4) ประติมากรรม รูปโรมันมีลักษณะสีขาวตั้งอยู่ตรงบริเวณวง 
เวียน ภายในพ้ืนที่บ้านเค้กเขาใหญ่ รีสอร์ท 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่2.48 ภูมิทัศน์ดาดแข็ง   
ที่มา : http://www.chillpainai.com  

 
2) ภูมิทัศน์ดาดอ่อน   

(1)ไม้ยืนต้นให้ความร่มรื่นและความร่มเงาบริเวณจุด พักผ่อน 
เช่น ตะแบก หูกระจง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่2.49 ภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
ที่มา : https://www.chillpainai.com 

http://www.chillpainai.com/
http://www.chillpainai.com/
https://www.chillpainai.com/
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(2)ไม้พุ่ม ช่วยแบ่งสัดส่วนโซนของพ้ืนที่ให้มีความชัดเจน เช่น 
ชาฮกเก๊ียน ฟ้าประทานพร มะตาด เป็นต้น  
 
 
 
 
 
   
                        
ภาพที่2.50 ภูมิทัศน์ดาดอ่อน   
ที่มา : https://www.chillpainai.com   
 
2.7 สรุปกรณีศึกษา  
 2.7.1 อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้น าแนวคิดในการวางผังของรีสอร์ทมาใช้ใน
การออกแบบและวางผัง และทั้งการการจัดภูมิทัศน์รอบอาคาร โดยศึกษาเป็นแนวทางในการเลือก
พรรณไม้ และ วัสดุ 
 2.7.2 บ้านเค้ก เขาใหญ่ รีสอร์ท ได้น าแนวคิดในการจัดภูมิทัศน์รอบอาคาร โดยศึกษาเป็น
แนวทางในการเลือกพรรณไม้ และ วัสดุ   
     

 

https://www.chillpainai.com/
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 บทที ่3 
การศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูและพืน้ทีโ่ครงการของผูใ้ช้ 

 
 โครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งอยู่ 369 หมู่ที่ 5 ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ประมาน 9 ไร่  โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1  เป็นส่วนของที่พักอาศัยส าหรับคุณกัมปนาท  วิจิตรศรีกมล โดยมีพ้ืนที่
ขนาด 4 ไร่ หรือ 6,400 ตารางเมตร และส่วนที่ 2 เป็นส่วนของรีสอร์ทมีขนาด พื้นที่ 5 ไร่ หรือ 8,000 
ตารางเมตร 
 

3.1  ศึกษาข้อมูลระดับมหภาค 
 3.1.1 ตราประจ าจังหวัดนครราชสีมา 

 
ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา : https://yollada02.wordpress.com 
 
 รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประดิษฐานอยู่หน้า ประตูชุมพล ประตูเมืองทางด้านทิศตะวันตก 
หมายถึง วีรกรรมอันกล้าหาญที่ท้าวสุรนารีได้กอบกู้เมืองนครราชสีมา จากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่ง
เวียงจันทน์ไว้ได้ ซึ่งตราประจ าจังหวัดนครราชสีมา ภาพนี้มีฐานะเป็นตราราชการ ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ 
พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 214)  
 3.1.2 ค าขวัญจังหวัด 

เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมด ีหมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน 
  

https://yollada02.wordpress.com/
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3.1.3 ประวัติความเป็นมา 
 นครราชสีมาเป็นเมืองโบราณในราชอาณาจักรไทยเมืองหนึ่ง เป็นเมืองใหญ่ สมัยก่อนมี

ฐานะเป็นเมืองเจ้าพระยามหานคร เทียบเท่าเมืองนครศรีธรรมราชในภาคใต้ และเมืองพิษณุโลกทาง
ภาคเหนือจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า มีชุมชนโบราณซึ่งเป็นร่องรอยของมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ต่อเนื่องมาถึงยุคโลหะกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา ครั้นถึง
สมัยประวัติศาสตร์ ก็มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่  เมืองเสมา ตั้งอยู่
บริเวณอ าเภอสูงเนินในปัจจุบัน เป็นเมืองใหญ่เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของรัฐศรีจนาศะ ต่อมาในสมัยขอม
พระนครมีการสร้างเมืองโคราชหรือ นครราช อยู่ในบริเวณเดียวกัน และ มีเมืองพิมาย(อ าเภอพิมายใน
ปัจจุบัน) เป็นเมืองส าคัญของขอมในบริเวณนี้ มีผู้เสนอว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่ เมืองนครราช คือ
เมืองเดียวกันกับ เมืองราด ของ พ่อขุนผาเมือง เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองพระนครหลาย
ประการ นอกจากนี้รูปสลักกองทัพชาวสยามบนระเบียงด้านหนึ่งของ นครวัดอาจเป็น ชาวสยามจาก
ลุ่มแม่น้ ามูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองนครราช และยังมีการกล่าวถึงเมืองนครราชสีมาในพงศาวดารของ
กัมพูชาหลายครั้งด้วยอย่างไรก็ตามมีผู้เสนอว่า นครราชสีมา นั้นเป็นค าไทยเป็นค าใหม่ แยกเป็นค าได้
คือ นคร+ราช+สีมา แปลได้ตรงตัวว่า “เมืองใหญ่” (นคร) อันเป็นขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักร 
(ราช+สีมา) ส่วนค าว่าโคราช (ส าเนียงถิ่น : โค-หฺราด  ไทยกลาง : โค-ราด เขมร : โก-เรียช) นั้นน่าจะ
เพ้ียนมาจาก นครราช  หรือ อังกอร์เรียจ ต่อมาลดรูปเป็น กอร์เรียจ และเพ้ียนเป็นโคราช ในที่สุด 
มากกว่าที่จะเพ้ียนมาจาก โคราฆปุระ  ที่เป็นชื่อเมืองสมัยใหม่ในแคว้นเดียวกับเมือง อโยธยา ใน
อิ น เดี ย  (ป ร ะ วั ติ จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า  ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว น ค ร ร า ช สี ม า  สื บ ค้ น จ า ก
https://junenhim.wordpress.com, 2560) 
 3.1.4 ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนที่ราบสูง
โคราช ห่างจากกรุงเทพ 259 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (12,808,728 ไร่) 
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 2,297,735 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และ
อุทยานแห่งชาติทับลานร้อยละ 61.4 และเป็นแหล่งน้ า 280,313 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ 
และขอนแก่น ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ทิศตะวันออกติดต่อกับ
จังหวัดบุรีรัมย์ และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และลพบุรี 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด  
แสดง : ที่ตั้งของโครงการ                                                                  ภาพที ่3.2 
สัญลักษณ์                   การเชื่อมโยง 

          ขอบเขต 
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3.1.5 อาณาเขตติดต่อ 
จังหวัดนครราชสีมา อาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น                
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี  

        

 
ภาพที่ 3.3 อาณาเขตติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา : https://pr.prd.go.th 
 

3.2 ข้อมูลระดับจุลภาค  
3.2.1 การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 

 3.2.1.1 ใช้เส้นพหลโยธินจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปทางเหนือใช้ ถนนหมายเลข 1 จากนั้น 
ชิดซ้ายเพ่ือใช้ถนนหมายเลข 32 ประมาณ 30 กิโลเมตร เข้าสู่ถนนหมายเลข 3267 ประมาณ 1 
กิโลเมตร เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนหมายเลข 3048 ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนหมายเลข 1 
ใช้ทางออกชิดซ้าย วิ่งตรงต่อไปยังถนนหมายเลข 362 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 2 ประมาณ 5 
กิโลเมตร ชิดขวาเพ่ือกลับรถ จากนั้นชิดซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ นม. 1016 ประมาณ 24 กิโลเมตร เลี้ยว
ขวาเข้าสู่ ถนนหมายเลข 2090 ประมาณ 450 เมตร จะเจอทางเข้าโครงการ อยู่ด้านขวามือ 
 

https://pr.prd.go.th/
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3.2.2 อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่โครงการ 
        พ้ืนที่ในการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 369 หมู่ที่ 5 ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่
ประมาน 9 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการของคุณกัมปนาท  วิจิตรศรีกมล พ้ืนที่แห่งนี้จะมีอาณาเขตติดต่อกับ
ส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 

                         
  

เรื่อง : โครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด  

แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ                                                             ภาพที ่3.4 

สัญลักษณ์ :  ที่ตั้งโครงการ 

 เส้นทางการเข้าถึง  
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 3.2.3 อาณาเขตติดต่อกับโครงการ 
  ทิศเหนือ ติดกับ  พ้ืนที่หมู่บ้าน Moon Dance 
  ทิศใต้      ติดกับ  พ้ืนที่รกร้าง  
  ทิศตะวันออก  ติดกับ  ถนนธนะรัชต์ 
  ทิศตะวันตก ติดกับ พ้ืนที่หมู่บ้าน Moon Dance  
 
ตารางที ่3.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่โดยรอบโครงการ 

ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

 

 
ทิศเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่ติดกับหมู่บ้าน Moon 
Dance  
ข้อดี ไม่ค่อยมีมลภาวะมากนัก 
ข้อเสีย มีลักษณะก าแพงเก่าและทรุดโทรม 
ควรมีการปิดกั้นสายตา 

 

 
ทิศใต้ เป็นพ้ืนที่ที่ติดกับพ้ืนที่รกร้าง 
ข้อดี บรรยากาศดีและทัศนียภาพสวย 
ข้อเสีย สัตว์มีพิษอาจเข้ามาในพื้นที่ 
ควรปิดกั้นในระดับสายตาแต่ยังคงวิวของ
ภูเขาไว้ 

 

 
ทิศตะวันออก ติดกับถนนธนะรัชต์ 
ข้อดี ติดกับถนน 
ข้อเสีย ฝุ่นละอองจากการสัญจร 
เนื่องจากเป็นถนนหลักที่นักท่องเที่ยว
สัญจรไปมา ควรออกแบบสวนให้สะดุดตา
น่าดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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ตารางที ่3.1 การวเิคราะหพ์ื้นทีโ่ดยรอบโครงการ 

ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ 

 

ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่หมู่บ้าน Moon Dance  
ข้อดี ไม่ค่อยมีมลภาวะมากนัก 
ข้อเสีย หมู่บ้านมีลักษณะก าแพงเก่าและทรุด
โทรม ควรมีการปิดกั้นสายตา 

 
3.2.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ราบสูง ซึ่งอยู่สูงจาก 
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ระหว่าง 150-300 เมตร ทิศตะวันตกและทิศใต้มีภูเขาและป่าเป็นแนวยาว 
กั้นเขตแดน คือทิวเขาดงพญาเย็น (เขาใหญ่) และทิวเขาดงรัก ส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือ 
และตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม ก่อให้เกิดต้นน้ าล าธารส าคัญหลายสาย เช่น ล าน้ ามูล ล าพระเพลิง           
ล าตะคลอง ล าเชิงไกร ล าปลายมาศ ล าแซะ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญของจังหวัดนครราชสีมา 

3.2.5 ลักษณะภูมิอากาศ  
ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์    ซึ่งเป็นช่วง

ที่มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นมวล อากาศเย็นและแห้งจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าว ท้าให้บริเวณจังหวัด
นครราชสีมามีอากาศหนาวเย็นและ แห้งทั่วไป ในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มช้ากว่าก าหนดนี้ได้  

 ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วง
ว่างของฤดูมรสุม อากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว
มากที่สุดในรอบปี  

ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดเอา ความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับร่องความกดอากาศต่อที่
พาดอยู่บริเวณภาคใต้ ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ในระยะนี้อากาศ
จะมีความชุมชื้นมาก ท้าให้มี ฝนตกชุกมากขึ้นตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะ
เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุก หนาแน่นมากที่สุดในรอบปี อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่จะ
ท้าให้มีฝนตกชุกแล้ว ยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทย
ในช่วงดังกล่าวด้วย และหลังจากกลางเดือนตุลาคมเป็น ต้นไปฝนจะเริ่มลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว   
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3.2.5.1 อุณหภูมิเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ราบสูง      
มีป่าและเทือกเขาสูงก้ันเขตแดนเป็น แนวยาวอากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวมากในช่วงฤดูร้อน ส่วนใน
ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็น อุณหภูมิโดย เฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.0 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะอยู่
ในสภาวะนั่งสบายสบายของมนุษย์ (อุณหภูมิสุขสบายของมนุษย์, 2556) ค่าเฉลี่ยอุณหภูมินั้นมีค่าท่ีไม่
มีความแตกต่าง กันมากนัก อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.9 
องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากท่ีสุดในรอบปี  

ดังนั้น ในการออกแบบจะต้องค านึงถึงการออกแบบในการบรรเทาความ ร้อน 
ในช่วงเดือนดังกล่าวโดยการออกแบบให้มีร่มเงา นอกจากนี้ยังมีผลต่อการดูแลรักษาพืชพรรณ 
เนื่องจาก ในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงจะให้น้ าแก่พืชในปริมาณท่ีสูง  

แผนภูมิที่ 3.1 อุณหภูมิเฉลี่ยปี 2555-2559  
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา ( 2560 ) 
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3.2.5.2 ความชื้นสัมพัทธ์จากการศึกษาพบว่า 5 ปีที่ผ่านมาความชื้นสัมพัทธ์ในช่วง 
เดือนธันวาคม เดือนพฤศจิกายนมีความชื้นสัมพัทธ์คงที่คิดเป็นร้อยละ 74 และตั้งแต่เดือนกันยายนถึง
เดือนตุลาคมความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 83 อยู่ในช่วงฤดูฝนและความชื่นสัมพัทธ์ต่ าสุด
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนร้อยละ38 อยู่ในช่วงฤดูร้อน 

ดังนั้นจึงมีผลต่อการดูแลรักษาคือ ในช่วงเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ โดยในช่วง
ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดคือเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม มีค่าที่เฉลี่ย 90 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่ควรให้
น้ าปริมาณมากในช่วงนี้เนื่องจากความชื้นต่ า และในช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดคือเดือนกุมภาพันธ์ 
เฉลี่ย 40.2 เปอร์เซ็นต์ จึงควรให้น้ าแก่พืชในปริมาณมาก เนื่องจากความชื้นในอากาศสูง 

แผนภูมิที่ 3.2 ความชื้นสัมพัทธ์ปี 2559-2559 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา ( 2560 ) 
 

3.2.5.3 ปริมาณน้ าฝนการศึกษาพบว่า 10 ปีที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ าฝนในช่วงเดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนปริมาณน้ าฝนมากกว่า 100 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและฤดู
หนาวมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยมากที่สุดในเดือนสิงหาคมมากถึง 194.2 มิลลิลิตร ท าให้มีผลต่อระดับการ
เก็บกักน้ าและพ้ืนที่มีปัญหาน้ าท่วมในบางพ้ืนที่ ดังนั้นควรมีการจัดการด้านการระบายน้ าภายในพ้ืนที่ 
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แผนภูมิที่ 3.3 ปริมาณน้ าฝนฉลี่ยปี 2555-2559 
ที่มา : กรมอุตุวิทยา (2560) 
 

3.2.5.4 ลมระบบการพัดเวียนของลมในจังหวัดนครราชสีมามีความชัดเจนดี  โดยใน   
ฤดูหนาวมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม  
ลมส่วนใหญ่เป็นลม ตะวันออกเฉียงเหนือมีก าลังเฉลี่ยประมาณ 4-6 นอต./ชั่วโมง และในตอนต้นฤดู  
ร้อน ลมพัดแปรปรวน ก าลังอ่อน จนถึงเดือนเมษายนลมจะเปลี่ยนเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ ก าลังเฉลี่ย 
ประมาณ 4-6 นอต./ชั่วโมง ในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ลมยังคงพัดทิศ  
ตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังเฉลี่ยประมาณ 6-7 นอต./ชั่วโมง และในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน            
ลมเปลี่ยนเป็นทิศตะวันตก มีก าลังลมเฉลี่ยประมาณ 4-7 นอต./ชั่วโมง ส าหรับก าลังลมสูงที่สุดที่เคย
ตรวจได้ในฤดูต่างๆ มีดังนี้ ฤดูหนาว ตรวจวัดลมสูงสุดได้ 81 นอต./ชั่วโมง ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออก ในเดือนพฤศจิกายน ฤดูร้อน ตรวจวัดลมสูงสุดได้ 98 นอต./ชั่วโมง ทิศใต้ ในเดือน
เมษายน ส่วนในฤดูฝน ตรวจวัดลมสูงสุดได้ 107 นอต./ชั่วโมง และเป็นลมที่พัดแรงที่สุดในทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ดังนั้นควรระวังการเลือกใช้พรรณไม้ ควรใช้ที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อลมในพ้ืนที่ 

3.2.5.5 การโคจรของดวงอาทิตย์ จากการศึกษาพบว่าแดดเช้าถึงกลางวัน พ้ืนที่ที่
ได้รับแสงแดดคือบริเวณบ้านพักคนดูแลและโรงรถ และแดดกลางวันถึงบ่ายพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดคือ
บริเวณบ้านเจ้าของโครงการ พ้ืนที่แดดร าไรอยู่บริเวณไม้ยืนต้นที่เป็นพืชพรรณเดิม ได้แก่ ต้นมะเดื่อ 
ต้นก้ามปู ต้นข่อย พ้ืนที่รับแดดทั้งคือทั้งวันได้พ้ืนที่ทั้งโครงการ ควรปลูกไม้ยืนต้นเพื่อสร้างความร่มเงา
ให้แก่พ้ืนที่โครงการ   

8.2 16
.1 37

.1

72
.2

15
4.1

10
4.5 12

0.9

15
7.2

22
8.3

14
6.3

23
.9

2.7

ปริมาณน า้ฝน (มม)
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด  
แสดง : ต าแหน่งทิศทางลมและพ้ืนที่รับแสงแดดภายในพ้ืนที่                         ภาพที ่3.5 
สัญลักษณ์ :          พ้ืนที่ที่รับแดดทั้งวัน 
                         พ้ืนที่รับแดดร าไร   
                                        พ้ืนที่รับแดดเช้าถึงกลางวัน 

    พ้ืนที่รับแดดกลางวันถึงบ่าย   

ต อ น ต้ น ฤ ดู ร้ อ น  ล ม พั ด

แปรปรวน ก าลังอ่อน จนถึง

เ ดื อ น เ ม ษ า ย น ล ม จ ะ

เปลี่ยนเป็นทิศตะวันตกเฉียง

ใต้ ก าลังเฉลี่ยประมาณ 4-6 

นอต./ชม. 

ซ่ึงอยู่ในภาวะนั่งสบาย 

 

ซ 

ลมฤดูหนาว ในช่วงเดือนตุลาคม 

ถึงเดือนมกราคม ลมส่วนใหญ่เป็น

ลม ตะวันออกเฉียงเหนือมีก าลัง

เฉลี่ยประมาณ 4-6 นอต./ชม. 

ทางเข้า-ออกหลักโครงการ 

ตน้มะเด่ือ 
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3.2.6 ศึกษาพืชพรรณเดิม 
พืชพรรณที่พบเจออยู่ในพ้ืนที่โครงการ เช่น ต้นมะขาม ต้นมะเดื่อ ต้นข่อย ต้นก้ามปู  

ต้นอินทผลัม ต้นมะฮอกกานี ต้นปาล์มฟอกเทล ต้นชาฮกเกี้ยน ต้นไทรเกาหลี ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ที่
ให้ความสวยงามด้วยใบ  
 
ตารางที่ 3.2 สรุปลักษณะพืชพรรณเดิมในพ้ืนที่โครงการ 

พืช   ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 
มะขาม มะขามเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาด

ใหญ่แตกกิ่งก้านสาขามากไม่มีหนาม เปลือกต้น
ขรุขระและหนา สีน้ าตาลอ่อน ใบ เป็นใบ
ประกอบ ใบเล็กออกตามกิ่งก้านใบเป็นคู่ ใบ
ย่อยเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน  

เปลือกล าต้นสีเข้มตัดกับสีเขียว
อ่อนของใบมองดูสวยงามควร
ปลูกบริเวณลานจอดรถริมถนน
หรือให้ร่มเงาท่ัวไป 

มะเดื่อ เป็นไม้ยืนต้นที่แยกดอกแยกต้นเจริญได้ดีในที่
สูงถึง 6 ม.หรือ 19 ฟุต มะเดื่อเป็นไม้ยืนต้น
ขนาดกลาง ล าต้นเป็นปุ่มแตกกิ่งก้านออก     
ใบเดี่ยว ด้านหนึ่งหยาบ อีกด้านหนึ่งมีขนอ่อน 
ล าต้นมียางสีขาว ผลออกเป็นกระจุก 

ปลูกให้ร่มเงาในสวนป่าเพ่ือ
เป็นอาหารของนก 

ข่อย เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก - กลาง สูง 5-15 ม.    
ไม่ผลัดใบ ล าต้น ค่อนข้างคดงอ มีปุ่มปมอยู่
รอบๆต้น หรือเป็นพูเป็นร่องทั่วไป อาจจะขึ้น
เป็ น ต้ น เดี ย ว  ห รื อ เป็ น กลุ่ ม  แต กกิ่ งต่ า 
กิ่งก้านสาขา มาก เปลือกสีเทาอ่อน เปลือก
แตกเป็นแผ่น บางๆ มียางสีขาวเหนียวซึม
ออกมา ใบเป็นใบ เดี่ยวเรียงสลับมีขนาดเล็ก 

ปลูกเป็นแปลงท าเป็นแนวรั้ว 
ตัดแต่งท าไม้ดัดบอนไซได้ ปลูก
ริมทางเดิน ริมน้ าตก ล าธาร 
รมิทะเล ทนน้ าท่วมชัง 

มะฮอกกานี สูง 30-40 ม. ล าต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า   
3-4 ม. ในสภาวะที่เหมาะสม สูงได้ถึง 60 ม.
และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ม.ต้องการแสง 
สามารถอยู่ในที่ได้รับแสง 

ไม่ควรปลูกในบริเวณพ้ืนที่จอด
รถ เพราะเปลือกผลแข็ง อาจ
ร่วงหล่นท าให้รถเสียหายได้ 

ไทรเกาหลี เป็นไม้ชื้นต้นมีความสูงประมาณ 2-2.5 ม. มีใบ
ตกและขนาดเล็ก มีลักษณะเหมือนพีระมิด คือ
เป็นรูปทรงปริซึม ใบมีสีเขียวเข้ม สวยงาม 

ปลูกเป็นไม้ประดับแปลงหรือ
ไม้กระถาง ถ้าปลูกลงดินต้นจะ
เติบโตได้ดี  และมีขนาดใหญ่ 
กรณีที่มีพ้ืนที่น้อยควรหมั่นตัด
แต่งทรงพุ่มอยู่เสมอ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5
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ตารางที่ 3.2 สรุปลักษณะพืชพรรณเดิมในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
พืช ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

ก้ามปู เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีกิ่งก้านสาขามาก มี
ใบขนาดเล็ก ดอกสีชมพู มีผลเป็นฝัก เมล็ดแข็ง 
ผลมีเนื้อสีชมพู เมล็ดเมื่อรับประทานท าให้ปวด
ศีรษะ อาเจียน ถ้าเป็นพิษรุนแรง ท าให้ระบบ
ไหลเวียนเลือดไม่สม่ าเสมอ ท าให้ชักได้ 

ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขต
ร้อนทั่วโลก ปลูกไว้ส าหรับให้
ร่มเงาได้ดี 

อินทผลัม เป็นพืชในวงศ์ปาล์ม ล าต้นเดี่ยว ออกดอก
ต่อเนื่อง ใบประกอบแบบขนนก มี ใบย่อย
จ านวนมาก ช่อดอกออกระหว่างใบ  ผลและ
เมล็ดรับประทานได้ สกัดแป้งจากล าต้นได้ ล า
ต้นใช้ก่อสร้างและใช้ท าเชื้อเพลิง หรือใช้เป็นไม้
ประดับ 

ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขต
ร้อนทั่วโลก ปลูกไว้ส าหรับให้
ร่มเงาได้ดี 

ปาล์มฟอกเทล เป็นปาล์มต้นเดี่ยว สูงได้ถึง 20 ม. ล าต้นมีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 10-15 ซม. คอต้นมีสีเขียวอม
เทา ใบรูปขนนกเป็นพวง ทางใบยาว 3 ม. ใบ
ย่อยออกหลายทิศทาง แผ่กางออก สีเขียวเข้ม 
ใต้ใบสีเหลือบขาว 

นิยมปลูกลงแปลงเป็นแถว
เดี่ยวกลางแจ้งหรือริมน้ า 

 

ชาฮกเก้ียน จัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ล าต้นตรงแตกกิ่งก้าน 

สาขาจ านวนมาก กิ่ งแตกจากล าต้น เป็ น
ลักษณะพุ่มมีใบมากและหนาแน่น ก้านเปลือก
ต้นเป็นสีน้ าตาล ล าต้นสามารถสูงได้ถึง 2 ม.
โดยประมาณ มี ใบขนาด เล็ กจ านวนมาก       
เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ มักออกเป็นกระจุกสั้นๆ  

ปลูกเป็นแปลง ท าเป็นแนวรั้ว 
ตัดแต่งท าไม้ดัด บอนไซได้ 
ปลูกริมทางเดิน ริมน้ าตก ล า
ธาร ริมทะเล ทนน้ าท่วมชัง 

สนอินเดีย เป็ น ไม้ ยื นต้ น ไม้ ผลั ด ใบ  ใบ เขี ยวตลอดปี 
เจริญเติบโตเร็ว ความสูงต้นอยู่ที่  18-35 ม. 
ขนาดใบยาว 15-30 ซม. ปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงา 
ไม้ประดับ สามารถเจริญเติบโตได้ทุกสภาพ
พ้ืนที่  

เหมาะที่จะปลูกในพ้ืนที่ แคบ 
ช่วยบังลม บังสายตาหรือปลูก
เป็นแนวขอบเขตพ้ืนที่ ควบคุม
ความสูงได้ตามต้องการด้วย
การตัดยอด 
 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
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ตารางที ่3.2 สรุปลักษณะพืชพรรณเดิมในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

พืช ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 
ทองอุไร เป็น ไม้ พุ่ มขนาดเล็ก ต้นสู งเต็มที่ ระหว่าง        

2-5 ม.เท่ านั้น  แตกกิ่ งก้านสาขาหนาแน่น
รูปทรงกลม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออก
ตรงกันข้าม มีใบย่อย 5-13 ใบ 

ปลูกประดับสวนให้ดอกดก 
สวยงาม ปลูกให้ ร่ม เงา ริม
ทางเดิน 

ตะเบเหลือง ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 8 ม. ขนาดทรงพุ่ม 
3-6 ม. ผลัดใบ ทรงพุ่มรูปไข่หรือรูปร่ม แตกกิ่ง
ก้านเป็นชั้น เปลือกต้น สีน้ าตาล แตกเป็นร่อง
ลึกตามแนวยาวและขรุขระ 

ต้นทรงสวย และดอกมีสีเหลือง
สดใส สามารถ น ามาปลูกเป็น
ไม้ประดับข้างทางหรือปลูก
ประดับตามสวนสาธารณะได้ 

นนทรีย์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ล าต้นค่อนข้างเปลา
ตรง มีความสูงของต้นประมาณ 8-15 ม.ล าต้น
แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทรงเรือนยอดแผ่กว้างเป็น
รูปร่มหรือเป็นทรงกลมกลาย เปลือกล าต้นเป็น
สีเทาอมสีด า เปลือกค่อนข้างเรียบ  

มีรูปทรงของต้นและมีดอกที่
สวยงาม ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ 
จึงเหมาะส าหรับน ามาปลูกเป็น
ไม้ประดับตามอาคารสถานที่
ต่าง ๆ สวนสาธารณะ รีสอร์ท 
ริมทะ เล  ริมถนน  ท างเดิ น    
หรือ ที่จอดรถ 

มะรุม มะรุมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 3-4 ม. ทรง
ต้นโปร่ง ใบเป็นแบบขนนก หรือคล้ายกับใบ
มะขามออกเรียงแบบสลับกัน ผลหรือฝักมี
ความยาว 20-50 ซม. 

ปลูกประดับสวน สวยงาม 
ปลูกให้ร่มเงา ผลสามารถ
รับประทานได้ 

โมก เป็นไม้พุ่มขนาดกลางไม่ผลัดใบ มีความสูงของ
ต้นประมาณ 1-3 ม. เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือก
ต้นเรียบเกลี้ยงเป็นสีน้ าตาลเข้ม ทุกส่วนของต้น
มีน้ ายางสีขาว  

ต้นโมกมันเป็นไม้ที่มีทรงพุ่ม
สวยงาม เหมาะน าไปปลูกใน
สวนป่า และดอกยังมีกลิ่นหอม 
ใช้ปลูกเพ่ือให้ร่มเงาได้ 

หนวด
ปลาหมึกด่าง 

เป็นไม้พุ่มประดับที่ไม่สูงมากนัก คือสูงเต็มที่ไม่
เกิน 2-3 ม. และมีการเจริญ เติบโตเร็วมาก     
ใบมีสีเขียวเป็นมัน แต่ละกิ่งจะมีใบประมาณ     
7-15 ใบ และจะกางออกคล้ายกับนิ้วมือคน 

ลูกตามริมถนนใกล้สวนหย่อม
เพราะทรงพุ่มแผ่สูง แสงส่อง
ลงโคนต้นไม้ให้ร่มเงาดี และ
เหมาะที่เป็นไม้กระถาง ตกแต่ง 
ภายในอาคาร 
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ตารางที ่3.2 สรุปลักษณะพืชพรรณเดิมในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

พืช ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 
สนสามใบ ไม้ต้นไม่ผลัดใบขนาดกลางถึงใหญ่ สูงประมาณ 

10-30 ม. ล าต้นเปลาตรง เรือนยอด เป็นพุ่ม
กลม เปลือกต้นสีน้ าตาลอมชมพู อ่อน แตก
ล่อนเป็นสะเก็ดเหลี่ยมเกือบกลม หรือเป็นรูป
ตาข่ายชัดเจน เปลือกชั้นในสีแดง มียางสีเหลือง
ใสๆ 

ป ระโยชน์ ด้ าน ก าร เป็ น ไม้ 
ประดับ รูปทรงล าต้นเปลาตรง 
มีพุ่มเรือนยอดสวยงาม ใบสด 
ตลอดปี ให้ร่มเงาได้กว้างแต่ไม่ 
ทึบจนเกินไป 

พยอม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ  
มีความสูงประมาณ 15-20 ม.เปลือกต้นมีสี
น้ าตาลหรือสีเทาเข้ม แตกเป็นร่องตามยาวและ
เป็นสะเก็ดหนา 

พะยอมเป็นต้นไม้ที่สามารถ
ปลูกได้ดีในที่แล้ง ซึ่งอาจปลูก
ไว้เพ่ือความสวยงามให้ร่มเงา
ตามบ้านเรือนก็ได้ และดอกยัง
มีความสวยงามมาก แต่จะออก
ดอกปีละครั้ง และออกดอก
พร้อมกันทั้งต้นดูสวยงามมาก 

ตะขบ ต้นตะขบมีล าต้นไม่สูง ล าต้นแตกกิ่งจ านวนมาก 
กิ่งแผ่กางขนานไปกับพ้ืนเป็นวงกว้าง และมีใบ
ดอกเขียว ท าให้ใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นร่มเงาได้
ดีกว่าไม้ชนิดอื่น 

ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขต
ร้อนทั่วโลก ปลูกไว้ส าหรับให้
ร่ม เงาได้ดี  และผลสามารถ
รับประทานได้ 

ที่มา : เอ้ือมพร วีระสมหมาย (2556) 
  

จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่าต้นไม้ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ซึ่งมี
ประโยชน์เพราะให้ความร่มเงาภายในพ้ืนที่ สร้างบรรยากาศให้ความร่มรื่น มีความสวยงามให้แก่พ้ืนที่
จึงเก็บรักษาไว้รักษาไว้เพราะจะได้สร้างความร่มเงาให้แก่พ้ืนที่ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด  
 แสดง : ต าแหน่งพืชพรรณเดิม                                                          ภาพที ่3.6 
 สัญลักษณ์ :                ต าแหน่งพืชพรรณ 
                              สายไฟ                            ทางระบายน้ า 
   เสาไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง           บ่อน้ า 
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3.2.7 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
         ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานั้นพบว่ามี ระบบไฟฟ้า และระบบประปา ดังนี้ 

3.2.7.1 ระบบไฟฟ้าเข้ามาจากทางเจ้าของโครงการ เชื่อมมาจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่ง
จะมี 2 หม้อแปลงส าหรับโครงการนี้ หม้อแปลงเล็กใช้ส าหรับบ้านของคนดูแลโครงการ ส่วนหม้อ
แปลงใหญ่ต่อเข้าไปยังบ้านเจ้าของโครงการ  

ภาพที่ 3.7 เสาไฟหลักท่ีเข้าสู่รีสอร์ท 

 
3.2.7.2 น้ าส าหรับการอุปโภค ในพ้ืนที่โครงการจะใช้น้ าบาดาลโดยหลังพ้ืนที่โครงการ

โดยในพื้นท่ีจะมีเครื่องสูบอยู่ด้านหลังโครงการ และน ามาพักไว้ในแทงค์ส าหรับเก็บน้ า  

 

 ภาพที่ 3.8 ที่เก็บน้ าบาดาล    
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3.2.7.3 ระบบการระบายน้ าของพ้ืนที่โครงการจะเป็นระบบระบายน้ าใต้ดินและการ  

ระบายน้ าบนพื้นที่ราบ เพราะในพ้ืนที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่ราบและในพ้ืนที่ได้วางท่อระบายน้ าแบบใต้ดิน 

ภายในโครงการ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.9 ระบบระบายน้ าภายในรีสอร์ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 ระบบระบายน้ าภายในรีสอร์ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.11 ระบบระบายน้ าภายในรีสอร์ท 
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ดังนั้น ภายในพ้ืนที่ควรมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างภายในพ้ืนที่ตาม
ทางเดินต่างๆ และพ้ืนที่กิจกรรมให้มากกว่าเดิม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายใน
พ้ืนที่ และ ติดตั้งระบบน้ าประปาเพ่ือเป็นสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.2.8 ลักษณะโครงสร้างดิน 
ลักษณะดินในจังหวัดนครราชสีมาเป็นดินที่เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบ

ชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน ดินชุดนี้มีการระบายน้ าค่อนข้างดีดินมีความสามารถให้
น้ าซึมผ่านได้เร็ว มีความลาดชันของพ้ืนที่ 2-5% ลักษณะและสมบัติดินเป็นดินลึกดินบนเป็นดินทราย
ปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลเข้มหรือน้ าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ส่วน
ใหญ่มีอนุภาคดินเหนียวไม่เกิน 35 % สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง อาจพบสีเทาปนน้ าตาล สีเทา
หรือสีเทาปนชมพูในดินล่างลึกลงไป พบจุดประสี น้ าตาลแก่หรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึก
มากกว่า 100 เซนติเมตร จากผิวดิน อาจพบก้อนเหล็กสะสมในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่างดินชุดนี้มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า ดินมีเปอร์เซ็นต์การอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง
ต่ า มีความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกและโปแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ได้ต่ า ส าหรับปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีต่ าซึ่งเหมาะแก่การเกษตรกรรมเพียงร้อยละ 30.5 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

3.2.5.6 วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของดินจากการวิเคราะห์ดินในจังหวัด
นครราชสีมาพบว่า ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นดินเก่าผ่าน
กระบวนการชะล้างมาเป็นเวลานาน ปริมาณธาตุอาหารพืชจึงถูกชะล้างสูญหายไปจากดินเป็น
ส่วนมาก นอกจากนั้นดินยังมีเนื้อดินหยาบเป็นทรายหรือค่อนข้างเป็นทราย ซึ่งขาดความอุดมสมบูรณ์ 
และมีคุณสมบัติทางกายภาพไม่ดีส าหรับดินนา ซึ่งอยู่บนพ้ืนที่ราบ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีความอุดม
สมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลางก็ตาม แต่เนื่องจากดินเหล่านี้ใช้ปลูกข้าวมากเป็นระยะเวลานานท าให้
ความอุดมสมบูรณ์ลดลงไป และคุณสมบัติทางกายภาพของดินก็เสื่อมลงไปด้วย เช่น ดินแข็ง และแน่น
ไม่สะดวกต่อการเตรียมดิน จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงบ ารุงดินที่มีความสมบูรณ์ต่ าดังกล่าวมาแล้ว
ทั้งหมดนี้ ด้วยการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน อาจจะโดยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือโดยการปลูกพืช
หมุนเวียน 

3.2.5.7 สรุปเนื่องจากดินชุดนี้การระบายน้ าค่อนข้างดี ดินมีความสามารถให้น้ าซึม
ผ่านได้เร็วมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า ดินมีเปอร์เซ็นต์การอ่ิมตัว
ด้วยประจุบวกที่เป็นด่างต่ า มีความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกและโปแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ได้
ต่ า ส าหรับปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มีต่ าถ้ามีการจัดภูมิทัศน์ควรมีการใส่ปุ๋ยคอกและหมัก
หรือใช่พืชพรรณที่หมุนเวียน 
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3.3 ศึกษาลักษณะทางทัศนียภาพและมุมมอง  
จากการส ารวจพ้ืนที่โครงการนั้น เราสามารถที่จะแบ่งลักษณะมุมมองของพ้ืนที่นั้นออกได้เป็น      

2 ลักษณะ คือมุมมองที่ภายนอกโครงการมองเข้ามาภายในพ้ืนที่ของโครงการและมุมมองจากภายใน  
โครงการออกสู่พ้ืนทีบ่ริเวณภายนอกโครงการ  

3.3.1 มุมมองจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ  
3.3.1.1 ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือ เป็นลักษณะมุมมองเปิดกว้างมองเข้ามาเห็น   

บ้านพักและสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ มุมมองนี้เหมาะกับการปลูกพืชที่สกรีนสายตาเพ่ือบดบังพ้ืนที่รกร้าง  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 3.12 มุมมองจากภายนอกมองเข้าสู่โครงการทางด้านทิศเหนือ  
              

3.3.1.2 ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้สามารถมองเห็นโครงการได้ไม่ชัดเจนมากเนื่องจาก
ถูกบังจากหญ้าที่รกร้าง ดังนั้นบริเวณพ้ืนที่นี้ควรจัดภูมิทัศน์เพื่อบดบังสิ่งที่ไม่น่ามอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.13 มุมมองจากภายนอกมองเข้าสู่โครงการทางด้านทิศใต้ 
  

2 

1 
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3.3.1.3 ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก เป็นด้านทางเข้าของโครงการมุมมองนี้ 
เหมาะกับการจัดภูมิทัศน์หน้าโครงการเพื่อสร้างจุดเด่นให้แก่พ้ืนที่โครงการ และควรใช้พืชพรรณที่ 
ปลูกเป็นแนวเพ่ือลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.14 มุมมองจากภายนอกมองเข้าสู่โครงการทางด้านทิศตะวันออก  

     
3.1.3.4 ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก จะเห็นพ้ืนที่ส่วนด้านหลังโครงการ  ดังนั้น

บริเวณพ้ืนที่นี้ควรจัดภูมิทัศน์ปลูกเป็นแนวเพ่ือสกรีนสายตา และจัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 3.15 มุมมองจากภายนอกมองเข้าสู่โครงการทางด้านทิศตะวันออก 
 

3 

4 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด  
แสดง : มุมมองของภายนอกโครงการ                                                   ภาพที ่3.16 
สัญลักษณ์ :                     
                              มุมมองจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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 3.3.2 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ 
3.3.2.1 ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศเหนือจะมีลักษณะมองเห็นหมู่บ้านที่ติดกับพ้ืนที่

โครงการ เนื่องจากหมู่บ้านมีก าแพงที่เก่าและทรุดโทรมควรปลูกพืชพรรณท่ีสกรีนเพ่ือบดบังก าแพงที่มี
ลักษณะทรุดโทรม 

 
ภาพที่ 3.17 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการทางด้านทิศเหนือ 
         

3.3.2.2 ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศใต้มีลักษณะมุมมองเปิดโล่ง สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ได้ ดังนั้นบริเวณพ้ืนที่นี้ควรจัดภูมิทัศน์ปลูกเป็นแนวเพื่อสกรีนสายตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.18 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการทางด้านทิศใต ้
 
  
 
 

2 

1 
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  3.3.2.3 ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันออก เป็นมุมมองของด้านหน้าของการ ติด
กับถนนธนะรัชต์เหมาะกับการจัดภูมิทัศน์หน้าโครงการ เพ่ือสร้างจุดเด่นให้แก่พ้ืนที่โครงการ และควร
ใช้พืชพรรณที่ปลูกเป็นแนวเพ่ือลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียง 

ภาพที่ 3.19 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการทางด้านทิศตะวันออก 
   

          3.3.2.4 ทัศนียภาพมุมมองด้านทิศตะวันตก เป็นมุมมองของทางด้านหลังโครงการ 
ซึ่งติดกับหมู่บ้าน Moon Dance ดังนั้นบริเวณพ้ืนที่นี้ควรจัดภูมิทัศน์ปลูกเป็นแนว เพ่ือสกรีนสายตา
เพ่ือบดบังก าแพงที่มีลักษณะทรุดโทรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.20 มุมมองจากภายในโครงการออกสู่ภายนอกโครงการทางด้านทิศตะวันตก 
 
 
 

3 

4 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด  
แสดง : มุมมองของภายในโครงการ                                                   ภาพที ่3.21 
สัญลักษณ์ :                     
                              มุมมองจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 

 

 

 

 

4 

1 

3 

2 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด  
แสดง : การแบ่งพ้ืนที่โครงการตามการใช้สอย                                         ภาพที ่3.22 
สัญลักษณ์ :           ZONE B 

   ZONE C    
                         ZONE D  
                         ZONE A 
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3.4 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพื้นที่โครงการ  
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น Zone ต่างๆ   ได้ 4 Zone 

ดังนี้ Zone A คือพ้ืนที่ทางทิศตะวันออก เป็นพ้ืนที่ด้านหน้าโครงการ Zone B คือพ้ืนที่อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเป็นพ้ืนที่พ้ืนที่ในการออกแบบวางผัง Zone c อยู่ทางทิศเหนือเป็นพ้ืนที่ของบ้านเจ้าของ
โครงการและโรงจอดรถ Zone D พ้ืนที่ทางทิศตะวันตก เป็น พ้ืนที่ของการออกแบบวางผัง           
(ดังตารางที่ 3.3 ) 
 
ตารางที่ 3.3 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพ้ืนที่โครงการ   

Zone Site Characteristics Remarks 
Zone A :  
พ้ืนที่ด้านหน้าโครงการ 

พ้ื นที่  Zone A มี ขนาด พ้ืนที่
3,140.08 ตรม. ตั้งอยู่ทางทิศ 
ตะวันออกของพ้ืนที่ โครงการ
โดยบริเวณพ้ืนที่จะอยู่ด้านหน้า
โครงการจะติดทางสัญจรหลัก
ถนนธนะรัชต์ บริเวณ Zone A 
จะติดกับ Zone D ได้รับแดด
ทั้ ง วั น  มี พื ช พ ร ร ณ เดิ ม       
ปลามฟ๊อกเทล มะขาม โมก 
อินทผาลัม มีการติดตั้งระบบ
สาธารณูปโภคของไฟฟ้าภูมิภาค
และน้ าที่ใช้เป็นน้ าบาดาล 

ในส่วนที่ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์
ค่อนข้างร้อน เนื่องจากได้รับ
แดดทั้งวัน 

Zone B : 
พ้ืนที่ในการออกแบบวางผัง 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ื นที่  Zone B มี ขนาด พ้ืนที่
2,621.48 ตรม. ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่ โครงการ    
ติดกับ Zone C เป็นพื้นที่โล่งยัง
ไม่มีการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่นี้มี
พื ชพรรณ เดิ ม  จามจุ รี  ข่ อย 
มะรุม  นนทรีมะฮอกกานี  มี
ระบบสารธารณูปโภคคือท่อ
ระบายน้ า  

เป็นพ้ืนที่โล่งกว้างยังไม่มีการจัด
ภูมิทัศน์  ท าให้ พ้ืนที่มีอากาศ
ค่อนข้างร้อน เนื่องจากได้รับ
แดดทั้งวัน 
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ตารางที่ 3.3 สรุปการศึกษาด้านลักษณะของพ้ืนที่โครงการ   

 
จากตารางสรุป Site Characteristics แบ่งได้ทั้งหมด 4 Zone ตามลักษณะของสภาพพ้ืนที่ 

กิจกรรมในพ้ืนที่ ประโยชน์ในการใช้งานสภาพปัญหา และข้อจ ากัดในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน     
โดยในแต่ละบริเวณแต่สามารถสรุปปัญหา และแนวทางการแก้ไขที่ใกล้เคียงกันในหลายบริเวณ โดย
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่โล่งโปร่งโดนแสงแดดทั้งวัน มีไม้ยืนต้นภายในพ้ืนที่น้อยท าให้รับ
แสงแดดทั้งวันของบางส่วนของพ้ืนที่ไม่มีเงาของต้นไม้อากาศมีความปลอดโปร่งเนื่องจากไม่มีอาคาร
ปิดปัง ทางสัญจรภายในพ้ืนที่หลักมีทางเดียว ระบบสาธารณูโภคมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และในพ้ืนที่ใช้
น้ าบาดาลการแก้ไขปัญหาภายในพ้ืนที่จึงควรมีการตกแต่งภูมิทัศน์ควรจัดให้มีภูมิทัศน์ที่ดูแลง่ายขึ้น 
ควรปลูกพืชพรรณมีให้ร่มเงา และมีความสวยงามเหมาะกับผู้ใช้ในพื้นที่ 

Zone Site Characteristics Remarks 
Zone C :  
บ้านเจ้าของโครงการ 
 
 

 

พ้ื นที่  Zone C มี ขนาด พ้ืนที่
3,441.66 ตรม. ตั้งอยู่ทางเหนือ
เป็นพ้ืนที่บ้านเจ้าของโครงการ 
ซึ่งพ้ืนที่ติดกับ Zone B และมี
พืชพรรรเดิม สมอภิเภก มะเดื่อ 
สนสองใบสามใบ สนอินเดีย 
หนวดปลาหมึกด่าง โมก ชุมแสง 
พ้ืนที่นี้ไม่ระบบสาธารณูปโภค
ใดๆทั้งสิ้นพ้ืนที่นี้ได้รับแดดทั้ง
วันในบางส่วนของพ้ืนที่เพราะ
พ้ืนที่ได้รับเงาของพืชพรรณเดิม 
และตั วอาคารบ้ าน เจ้ าของ
โครงการ 

เป็นพ้ืนที่บ้านเจ้าของโครงการ
ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์  ท าให้
พ้ื นที่ มี อ ากาศค่ อนข้ างร้อน 
เนื่องจากได้รับแดดทั้งวัน 

Zone D : 
พ้ืนที่ในการออกแบบวางผัง 
 
 
 

พ้ื นที่  Zone D มี ขนาด พ้ืนที่
4,914.88 ตรม. ตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของพ้ืนที่ โครงการ 
ติดกับ Zone A และ Zone C 
เป็ น พ้ื นที่ โล่ งยั งไม่ มี ก ารจั ด
กิจกรรมในพ้ืนที่นี้ มีพืชพรรณ
เดิม มะเดื่อ พ้ืนที่นี้ได้รับแดดทั้ง
วัน มีระบบสารธารณูปโภคคือ
แทงค์เก็บน้ าใช้ภายในรีสอร์ท 

เป็นพ้ืนที่โล่งกว้างยังไม่มีการจัด
ภูมิทัศน์  ท าให้ พ้ืนที่มีอากาศ
ค่อนข้างร้อน เนื่องจากได้รับ
แดดทัง้วัน 
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3.5 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ  
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการในโครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รี

สอร์ทบ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะและสภาพพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นยังไม่
เหมาะสมและยังไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน ดังนั้นในการศึกษาจึงใช้วิธีการศึกษาจากการ
ท าแบบสอบถามและการใช้การสุ่มประชากรโดยใช้วิธีแบบบังเอิญ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการ
เลือกประชากรกลุ่มเป้าหมาย จากขอบเขตของพ้ืนที่โครงการ ดังนั้นจึงศึกษาจ านวนประชากรที่มา
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ดังกล่าวซึ่งมีจ านวนประชากรที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 705,352 คน 
และการศึกษาจะใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ ตัวอย่างด้วย ซ่ึงได้ใช้สูตรตารางทาโรยามาเน่ (Taro Yamane ) 
ก าหนดความต้องการของประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้เกิดความ  
คลาดเคลื่อนได้ 5%                                             
    n =       N  
      1 + Ne   
เมือ่ n คือขนาดกลุ่มตัวอย่าง                   

N คือ ขนาดกลุ่มประชากร                
E คือ สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมให้เกิดข้ึน 0.05           

    n=      705,352   
     1+705,352 (0.05)2   
    n = 399.77 = 400   
 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 400 ชุด   
           n = 399.77 = 400 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 400 ชุด การศึกษาข้อมูลในด้าน
ของผู้ใช้ พ้ืนที่รีสอร์ทบ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ศึกษาจากการท า
แบบสอบถาม และใช้การสุ่มตัวอย่างประชากรโดยวิธีแบบโควตาเนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการ
เลือก  ประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตามสัดส่วนของการเข้า
มาใช้  งานในพ้ืนที่ และได้ท าการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่
โครงการโดยท าการแจกแบบสอบถาม ที่ปั้มที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการ อย่างละ 200 ชุด และ
สอบถามความต้องการของเจ้าของพ้ืนที่โครงการอีกด้วย 
 3.5.1 ประเภทของผู้ใช้โครงการ           
  ผู้ใช้ในโครงการเป็นผู้ใช้ประเภทผู้ใช้ชั่วคราวและผู้ใช้ประจ า ความต้องการของ
เจ้าของโครงการผู้ใช้คุณกัมปนาถ วิจิตรศรีกมลมีความต้องการอยากให้มีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม    
และอยากให้นักท่องเที่ยวเห็นวิวโดยรอบบริเวณพ้ืนที่โครงการที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา เนื่องจากการมา
ใช้พ้ืนที่รีสอร์ทบ้านเรือนยอดเป็นการมาใช้เพ่ือพักแรมตามความสะดวกและความพึงพอใจในแต่ละ
ช่วงเวลาหรือตามวาระโอกาส ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใช้ที่อยู่ในพ้ืนที่ประจ าการศึกษาผู้ใช้กลุ่มชั่วคราว         
ได้ศึกษาจากการใช้แบบสอบถาม จากการการสุ่มตัวอย่างประชากรที่อยู่ในรัศมีรีสอร์ทบ้านเรือนยอด 
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3 กิโลเมตร โดยการเลือกใช้วิธีเก็บข้อมูลผู้ใช้แบบโควตา เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเลือก 
ประชากร กลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตามสัดส่วนของการเข้ามาใช้
งานในพ้ืนที่ และได้ท าการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้ประกอบกิจกรรมภายในพ้ืนที่
โครงการ                 
 3.5.2 วิธีการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมาย                       
         จากการศึกษาประชากรในแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั้น พบว่าโดยทั่วไปจะมีลักษณะวิถี 
ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
นครราชสีมามีความแตกต่างกันในเรื่องข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น เพศ อาชีพ อายุ กิจกรรมนันทนาการ
ประเภทพักผ่อน กิจกรรมนันทนาการประเภทออกก าลังกายที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการเก็บ
ข้อมูลทางด้านประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงอายุ ระดับ การศึกษา และอาชีพ โดยได้ท าการ
ก าหนดแบบสอบถามให้แก่ผู้ใช้ที่เข้ามาประกอบกิจกรรม นันทนาการ ภายในโครงการ โดยมีการ
สอบถามข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ ข้อมูลการใช้พ้ืนที่ด้านกิจกรรม
นันทนาการ และข้อเสนอแนะด้านการออกแบบวางผัง ในการศึกษาได้แบ่งหัวข้อในแบบสอบถามแต่
ละตอนดังนี้คือ                           

3.5.2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม        
1) เพศ  
2) อาย ุ 
3) รายได้ต่อเดือน  
4) ระดับการศึกษา  
5) สถานภาพ  
6) อาชีพ  
7) ภูมิล าเนา  

3.5.2.2 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกที่พักภายในรีสอร์ทจังหวัด
นครราชสีมา 

1) ท่านเคยมาพักท่ีภายในรีสอร์ทจังหวัดนครราชสีมา 
2) วัตถุประสงค์ที่ท่านเดินทางมารีสอร์ทในจังหวัดนครราชสีมา 
3) ในการเดินทางมารีสอร์ทจังหวัดนครราชสีมาส่วนมากท่านจะเดินทางมา

กับใคร 
4) ระยะเวลาในการเข้าพักท่ีพักในรีสอร์ทส่วนโดยประมาณก่ีวัน 
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3.5.2.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมและความต้องการสิ่งอ านวย 
ความ สะดวกภายในพ้ืนที่โครงการ    

1) ข้อมูลความต้องการด้านกิจกรรมนันทนาการพักผ่อน และสิ่งอานวยความ 
สะดวกในพ้ืนที ่ที่ต้องการเพิ่ม   

2) สิ่งแวดล้อมท่ีท่านต้องการให้เกิดข้ึนในกิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน  
 3.5.3 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โครงการ  
         จากข้อมูลการศึกษาผู้ใช้ในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้โครงการในพ้ืนที่รีสอร์ทบ้าน
เรือนยอดจากการเก็บข้อมูลผู้ใช้ตัวอย่างจ านวน 400 คน สรุปได้ว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่มาใช้
พ้ืนที่มากกว่าเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี คือช่วงวัยรุ่นและวัยท างานตอนปลาย 
รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 31- 40 ปี คือช่วงวัยท างานตอนปลาย ประกอบอาชีพนักเรียน            
/ นักศึกษา รองลงมาพนักงานบริษัท และส่วนมากผู้ที ่ใช้บริการจะมีสถานภาพโสด รองลงมา  
สถานภาพสมรสแล้ว และมีภูมิล าเนาส่วนมากอยู่ที่ภาคกลาง รองลงมาภาคอีสาน และส่วนมากมี 
รายได้อยู่ที่ 10,000-20,000 รองลงมา 21,000-30,000 และมีระดับการศึกษาอยู่ที่ปริญญาตรีเป็น 
ส่วนมาก รองลงมา   คือต่ ากว่าปริญญาตรี   
         
ตารางที่ 3.4 ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม        

ข้อมูล จ านวน(คน) 
 

ร้อยละ(เปอร์เซ็นต์) 

อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 
1) เพศ   ชาย (245 คน) หญิง (155 คน)  61.75  28.75 

2) อายุ 20-31ปี (233 คน)  31-40ปี (104 คน)  58.25  26   
3) รายได ้ 10,000-20,000  

(174คน)   
21,000-30,000  

(124 คน)   
43.5 31   

4) ระดับการศึกษา  ป.ตรี   
(226 คน )   

   ป.โท   
(103 คน)  

56.5  37.25  

5) อาชีพ             นักเรียน / นักศึกษา    
(237คน)   

พนักงานบริษัท    
(105คน)  

59.25 26.28 

6) ยานพาหนะ  รถส่วนตัว  
(343 คน)   

รถโดยสารประจ า  
ทาง (57 คน) 

85.75 14.25 

7) สถานภาพ  โสด (267 คน)    สมรส (64คน)   66.75  16  
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3.5.4 ปัจจัยที่เก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัยภายในรีสอร์ทจังหวัดนครราชสีมา 
         จากข้อมูลการศึกษาผู้ใช้ในส่วนที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกที่พักภายใน  
รีสอร์ทจังหวัดนครราชสีมา สรุปได้ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่มาใช้บริการรีสอร์ทภายในจังหวัดนครราชสีมา
บ่อยครั้ง รองลงมาเป็นบางครั้ง วัตถุประสงค์ที่ผู้ ใช้ส่วนใหญ่เดินทางมาใช้บริการรีสอร์ทจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ือการท่องเที่ยวมากกว่าเพ่ือมาประชุมสัมมนา ในการเดินทางใช้บริการรีสอร์ทจังหวัด
นครราชสีมาส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเดินทางมากับครอบครัวมากกว่าการมากับเพ่ือน และระยะเวลาในการ
เข้ารีสอร์ทของผู้ใช้ส่วนใหญ่ 3-4 วัน รองลงมา 1-2 วัน 
 
ตารางที่ 3.5 ปัจจัยที่เก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกที่พักภายในรีสอร์ทจังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูล  จ านวน(คน)  
  

ร้อยละ(เปอร์เซ็นต์)   

อันดับที่ 1   อันดับที่ 2  อันดับที่  
1  

อันดับที่ 
2  

1) ท่านเคยมาพักท่ีภายในรีสอร์ท
จังหวัดนครราชสีมา  

บ่อยครั้ง                             
(185 คน)    

เป็นบางครั้ง                           
(115คน)    

46.25   28.75    

2) วัตถุประสงค์ที่ท่านเดินทางมา
รีสอร์ทในจังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือการท่องเที่ยว
และพักผ่อน  
(227คน)   

เพ่ือประชุม
สัมนา  

(111คน)  

55.25  27.75  

3) ใน การ เดิ น ท างม ารี ส อร์ ท 
จังหวัดนครราชสีมาส่วนมากท่าน 
จะเดินทางมากับใคร   

ครอบครัว  
 (126คน)  

เพ่ือนสนิท       
(94 คน)  

31.5  23.5  

4) ระยะเวลาในการเข้าพักที่พัก  
ใน 
รีสอร์ทส่วนโดยประมาณกี่วัน 

3-4 วัน   
(251 คน)  

1-2 วัน   
(119 คน)   

62.75  29.75  
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3.5.5 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมและความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก 
จากข้อมูลการศึกษาผู้ใช้ในส่วนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมและความ

ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่โครงการ สรุปได้ว่ากิจกรรมนันทนาการผู้ใช้ต้องการปิคนิค 
รองลงมาคือ เดินชมพรรณไม้ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ใช้ต้องการคือร้านอาหาร รองลงมาคือ
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
 

ตารางที่ 3.6 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดิมและความต้องการสิ่งอ านวยความ สะดวกภายใน
พ้ืนที่โครงการ  

ข้อมูล จ านวน(คน)  
  

ร้อยละ(เปอร์เซ็นต์) 

อันดับที่ 1   อันดับที่ 2  อันดับที่ 1  อันดับที่ 2  
1) กิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน ปิคนิค 

(193 คน)   
เดินชม 

พรรณไม้  
(105 คน)   

48.25  26.25  

2) สิ่งอ านวยความสะดวก รีเซฟชั้น  
(187คน)  

ร้านอาหาร  
(93คน)  

46.75 23.25 

 

 3.5.6 สรุปการก าหนดกิจกรรมจากความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
      จากการศึกษาข้อมูลของโครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด      

โดยการใช้แบบสอบถาม ได้สรุปข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม
นันทนาการ บรรยากาศ และสิ่งอ านวย ความสะดวก เพ่ือน าไปใช้พิจารณาด้านการออกแบบ และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความ ต้องการของผู้ใช้โครงการและจากสอบถามเจ้าของโครงการ
จึงสรุปได้ว่าอยากให้มีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม และอยากให้นักท่องเที่ยวเห็นวิวโดยรอบบริเวณพ้ืนที่
โครงการที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา (ดังตารางที่ 3.6) 
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3.6 รีสอร์ทใกลเ้คียงพื้นทีโ่ครงการ  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด  
แสดง :     รีสอร์ทที่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ                                            ภาพที ่3.23 
สัญลักษณ์ :           ที่ตั้งโครงการ 
                    
                         รีสอร์ทที่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ                                             
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ตารางที ่3.7 รีสอร์ทที่ใกล้เคียง  

ชื่อรีสอร์ใกล้เคียง 
พ้ืนที่โครงการ 

ลักษณะของ  
รีสอร์ท  

สิ่งอ านวยความ 
สะดวก  

กิจกรรมภายใน   
รีสอร์ท  

สถานทีท่องเที่ยว
ใกล้เคียง 

1.จุลดิศเขาใหญ่  
รีสอร์ท  

108/5 ม.4      
ถ.ธนะรัชต์       

ต.หมูสี             
อ.ปากช่อง        

จ.นครราชสีมา   
30130           

เป็นรีสอร์ทขนาด 
มาตรฐาน2ดาว 

Wifi  
บริการต้อนรับ         

ร้านกาแฟ 

ลานปิคนิค ปาลิโอเขาใหญ่ 
Scenical world 
โบนันซ่ากอล์ฟ  

แอนด์คันทรีคลับ 
อุทยานแห่งชาติ 

เขาใหญ่ 
ไร่องุ่นกรานต ์

มอนเต้ 
2.บ้านกินลมชม

ดาว 
349 ถ.ธนะรัชต์  

ต.หมูสี             
อ.ปากช่อง          

จ. นครราชสีมา 
30130          

เป็นรีสอร์ทขนาด
มาตรฐาน3ดาว 
สไตลโมเดิร์น 

Wifi 
 ร้านอาหารรูม

เซอร์วิส 

ลานกางเต๊นท์ ปาลิโอเขาใหญ่ 
Scenical world 
โบนันซ่ากอล์ฟ  

แอนด์คันทรีคลับ 
อุทยานแห่งชาตอ 

เขาใหญ่ 
ไร่องุ่นกรานต์

มอนเต้ 
3. ผาชวนชม      

รีสอร์ท 
444  ถ.กุดคล้า 

ต.หมูสี            
อ.ปากช่อง        

จ.นครราชสีมา
30130           

เป็นรีสอร์ทขนาด
มาตรฐาน3ดาว 

Wif 
ร้านอาหารฃ 
จักยานฟรี   

บริการคอนเซียจ 
บริการซักผ้าฟรี 

ฝ่ายตอนรับ 
รับฝากกระเป๋า 

 

สระว่ายน้ า 
พ้ืนที่ปิคนิค 

 

ปาลิโอเขาใหญ่ 
Scenical world 
โบนันซ่ากอล์ฟ  

แอนด์คันทรีคลับ 
อุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ 
ไร่องุ่นกรานต์

มอนเต้ 
 

 

 

  

 



83 
 

 ตารางที ่3.7 รีสอร์ทที่ใกล้เคียง (ต่อ) 

ชื่อรีสอร์ใกล้เคีย 
งพ้ืนที่โครงการ 

ลักษณะของ  
รีสอร์ท  

สิ่งอ านวยความ 
สะดวก 

กิจกรรมภายใน   
รีสอร์ท 

สถานทีท่องเที่ยว 
ใกล้เคียง  

4. แพรรี่ฮิลล์       
รีสอร์ท 

 822 หมู่ 5       
ถนนธนะรัชต์    

ต.หมูสี             
อ.ปากช่อง       

จ.นครราชสีมา
30130          

เป็นรีสอร์ทขนาด
มาตรฐาน3ดาว 

Wifi 
พ้ืนที่สาธารณะ  

ที่จอดรถ  
ร้านอาหาร  

ห้อง
ประชุมสัมมนา   

สระว่ายน้ า ปาลิโอเขาใหญ่  
Scenical world  
โบนันซ่ากอล์ฟ   

แอนด์คันทรีคลับ  
อุทยานแห่งชาติ  

เขาใหญ่  
ไร่องุ่นกรานต ์ 

มอนเต้ 
5. เบลล์ วิลล่า     
รีสอร์ท เขาใหญ่  

225 หมู่ 16        
ต.หมูสี              

อ.ปากช่อง          
จ.นครราชสีมา   
30130เป็นรี  
สอร์ทขนาด 

มาตรฐาน4ดาว 

Wifi  
จุดบริการทัวร์  
Coffee shop  

Bar   
   

สระว่ายน้ า  
สวน  

ปาลิโอเขาใหญ่  
Scenical world 
โบนันซ่ากอล์ฟ  

แอนด์คันทรีคลับ 
อุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ 
ไร่องุ่นกรานต์ 

    มอนเต้ 
6. โรแมนติค       

รีสอร์ทแอนสปา 
336 ม.4           

ถ.ธนะรัตน์         
ต.หมูสี             

อ.ปากช่อง        
จ.นครราชสีมา  

30130   
มาตรฐาน 5 ดาว 

Wifi 
Coffee shop 
บาร์ริมสระน้ า 
ห้องอาหาร 

ตู้นิรภัย 
ห้องเก็บกระเป๋า 

ที่จอดรถ  

สระว่ายน้ า 
สปา 
สวน 

ปาลิโอเขาใหญ่ 
Scenical world 
โบนันซ่ากอล์ฟ  

แอนด์คันทรีคลับ 
อุทยานแห่งชาติ 

เขาใหญ่ 
ไร่องุ่นกรานต์ 

มอนเต้ 
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ตารางที ่3.7 รีสอร์ทที่ใกล้เคียง (ต่อ) 

 

จากการศึกษาข้อมูลรีสอร์ทพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ ได้ศึกษาข้อมูลด้านการใช้กิจกรรม
ภายในรีสอร์ท และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาออกแบบให้เข้ากับพ้ืนที่สิ่งที่
น ามาใช้หลักๆคือ สระว่ายน้ า บ้านต้นไม้  ปั่นจักยาน 

 

 

 

   

ชื่อรีสอร์ใกล้เคียง
พ้ืนที่โครงการ 

ลักษณะของ 
     รีสอร์ท 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

กิจกรรมภายใน  
รีสอร์ท 

สถานทีท่องเที่ยว
ใกล้เคียง 

7.มุติ มายา      
ฟอเรสต์ พูล 
วิลลา รีสอร์ท  

1/3  ม.6         
ถ.ธนะรัชต์       
อ.ปากช่อง       

จ.นครราชสีมา
30130 

มาตรฐาน 5 ดาว 

มีห้องอาหาร 
Wifi 
Bar 
ห้อง

ประชุมสัมมนา 
โต๊ะบริการทัวร์ 

 

สปา 
สนามกลอฟ     

18หลุม 

ปาลิโอเขาใหญ่ 
Scenical world 
โบนันซ่ากอล์ฟ  

แอนด์คันทรีคลับ 
อุทยานแห่งชาติ 

เขาใหญ่ 
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3.7 สรุปกิจกรรมของผู้ใช้ 
           จากการศึกษาข้อมูลของผู้ ใช้โดยการใช้แบบสอบถาม ได้สรุปข้อมูลส่วนตัวของผู้ ใช้        
ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรมนันทนาการ ข้อมูลการใช้พ้ืนที่กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงข้อเสนอแนะด้าน
กิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือนาไปใช้พิจารณาด้านการออกแบบ 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 
ตารางที ่3.8 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
กิจกรรม รายละเอียด ภาพกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน 
ปิคนิค 

 
เป็นกิจกรรมที่ เน้นการให้ผู้ ใช้
โค รงการที่ เข้ าม า พั กผ่ อน ใน        
รีสอร์ท โดยการนั่งรับประทาน
อาหารหรือปิ้งบาบีคิวท่ามกลาง
บรรยากาศกลางภูเขา 

 
 
 
 

 
 

เดินชม 
พรรณไม้  

 

เป็นการให้บริการในส่วนของการ
พักผ่อนของผู้ ใช้ โครงการเพ่ือ
ความสุขและผ่อนคลายในการมา
พักในรีสอร์ท 

 
 
 
 
 

รีเซฟชั้น เป็นการให้บริการในส่วนของการ
พักผ่อนของผู้ใช้โครงการเพ่ือใช้
ในการติดต่อห้องพัก จองห้องพัก
และบริการอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 

ร้านอาหาร เป็นการให้บริการในส่วนของการ
พักผ่อนของผู้ใช้โครงการเพ่ือมา
นั่ งรับ ป ระท านอาห ารที่ เป็ น 
อาห ารประจ าภ าย พ้ื นที่ ขอ ง       
รีสอร์ท 
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 ตารางที ่3.8 สรุปการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ (ต่อ) 

   

กิจกรรม  รายละเอียด  ภาพกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน  
บาร์บีคิว  เป็นการให้บริการในการท า  

กิจกรรมของผู้ใช้โครงการเพ่ือ 
ท ากิจกรรมเพ่ือความบันเทิง 
และผ่อนคลาย และมีอุปกรณ์ 
ใน ก า ร ท า บ า ร์ บี คิ ว เ พ่ื อ 
ให้บริการ 
 

 
  

สระว่าย
น้ า  

เป็นการให้บริการในการท า 
กิจกรรมของผู้ใช้โครงการเพ่ือ
ท ากิจกรรมเพ่ือความความ
สนุกและท้าทาย 
 

 

บา้น
ต้นไม้ 

เป็นการให้บริการในการท า
กิจกรรมของผู้ใช้โครงการเพ่ือ
ท ากิจกรรมแอดเวนเจอร์เพ่ือ
ความความสนุกและท้าทาย 

 
 
 
 

 
 

จักรยาน เป็นการให้บริการในส่วนของ
การพักผ่อนของผู้ใช้โครงการ
เ พ่ื อ ท่ อ ง เที่ ย ว  แ ล ะ ช ม
บรรยากาศภายในรีสอร์ท 
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3.8 พฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้โครงการ 
 
ตารางที่ 3.9 พฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ภาพบรรยากาศ 
พ้ืนที่ส่วนต้อนรับ พ้ืนที่ต้อนรับซึ่งเอาไว้รองรับ

นักท่องเที่ยวที่มาพักใน           
รีสอร์ท และบริการในการเข้า
อยู่ภายในรีสอร์ท เป็นพ้ืนที่อยู่
ด้านหน้าโครงการ ควรมีการจัด

สวนให้โดดเด่น และดึงดูด
นักท่องเที่ยว และมีกิจกรรม

ภายในพ้ืนที่ ได้แก่ 
ป้ายบอกชื่อโครงการ 

ที่จอดรถ 
ร้านอาหาร 

ลานกิจกรรมปิคนิก 
รีเซฟชั่น 

เดินชมพรรณไม้ 
 

 
 
 
 

 

พ้ืนที่ส่วนห้องพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนทีส่่วนบริเวณห้องพักควรมี
การจัดไม้พุ่มเพ่ือแบ่งเป็น

สัดส่วนพื้นที ่จะมีกิจกรรมใน
พ้ืนที่ ได้แก่ 

บ้านพักแบบ (3-4 คน) 
สวนหย่อม 
ที่จอดรถ 
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ตารางที ่3.9 พฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใช้ (ต่อ) 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง บรรยากาศ 
พ้ืนที่ส่วนบ้านเจ้าของโครงการ 
 
 
 

พ้ืนที่ส่วนบ้านเจ้าของโครงการ 
จะเปน็พื้นที่พักอาศัยของเจ้า 
โครงการจะมีปลูกเป็นสนาม 

หญ้าเพื่อเน้นให้เห็นตัวบ้าน ใช้ 
พ้ืนที่ส าหรับเดินเล่น วิ่งเล่น  

รอบๆมีกิจกรม ได้แก่ 
โรงจอดรถ 

บ้านเจ้าของโครงการ 
สวนหย่อม 

 

พ้ืนที่ส่วนห้องพัก พ้ืนทีส่่วนบริเวณห้องพักควรมี
การจัดไม้พุ่ม เพ่ือแบ่งเป็น

สัดส่วนพื้นที ่จะมีกิจกรรมใน
พ้ืนที่ ได้แก่ 

บ้านพัก (1-2 คน) 
สวนหย่อม 
ที่จอดรถ 
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3.9 การพฒันาศกัยภาพพืน้ทีโ่ครงการ 
 
ตารางที3่.10 สรุปข้อมูลด้านการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่โครงการ 

ล าดับ สรุปกิจกรรม บรรยากาศพ้ืนที่ ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

1. Zone A คือ พ้ืนที่
ต้อนรับ 

พ้ืนที่ทางทิศตะวันออก
จะเป็นเส้นทางเข้าออก

หลักของโครงการ     
ทางทิศเหนือจะเป็น   
ส่วนต้อนรับ ได้แก่ 

ที่จอดรถ 
ร้านอาหาร 

ลานกิจกรรมปิคนิก 
รีเซฟชั่น 

เดินชมพรรณไม้ 
 

 
 

2. Zone B คือ ห้องพัก พ้ืนที่ทางทิศตะวันตก
ของโครงการ จะมี

กิจกรรม ดังนี้ 
บ้านพัก 

สวนหย่อม 
ที่จอดรถ 
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ตารางที3่.10 สรุปข้อมูลด้านการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
ล าดับ สรุปกิจกรรม ประเภทกิจกรรม  ลักษณะกิจกรรม 
3. Zone C คื อ  บ้ า น

เจ้าของโครงการ 
พ้ืนที่ทางทิศเหนือของ

โครงการ เป็นพื้นที่ในส่วน
ของบ้านเจ้าของโครงการจะ

ประกอบไปด้วย  
โรงจอดรถ  

บ้านเจ้าของโครงการ  
สวนหย่อม  

  
 

 

 
 

4. Zone D คือ บ้านพัก พ้ืนที่ทางทิศเหนือของ
โครงการ จะมีกินกิจกรรม

ดังนี้ 
บ้านพัก 

สวนหย่อม 
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3.10 สรุปข้อมูลด้านผู้ใช้โครงการโดยแสดงตารางกิจกรรมและบรรยากาศ 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด  
แสดง : Bubble Diagram                                                               ภาพที ่3.24 
สัญลักษณ์ :                  สกรีนปิดกั้นสายตา   

                               
  

ทางเขา้ 

เส้นทางสัญจร 

เชื่อมกิจกรรม 
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3.11 การหาศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่โครงการ 
 
ตารางที่ 3.12 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่โครงการ 
Site Characteristics Program Potential Program 

Development 
Remarks 

พ้ืนที่  Zone A มีเนื้อที่ 
3,140.08 ตรม. มีพ้ืนที่
ติดต่อกับ Zone D เป็น
พ้ืนที่ติดกับทางสัญจร
หลัก เป็ นพ้ืนที่ ได้ รับ
แสงทั้ งวัน การสัญจร
เข้าได้แค่ทางเดียวได้รับ
แดดทั้งวัน มีพืชพรรณ
เดิ ม ปลามฟ๊ อกเทล 
มะขาม โมก อินทผาลัม 
มี ก า ร ติ ด ตั้ ง ร ะบ บ
สาธารณูปโภคของไฟฟ้า
ภูมิภาคและน้ าที่ใช้เป็น
น้ าบาดาล 

เป็ น ด้ า น ห น้ า ข อ ง
โครงการมีบ้านพักคน
ดูแล และสวนโชว์ซึ่ง
พ้ื น ที่  Zone A ได้ มี
การปรับปรุงบางส่วน 

พ้ืนที่ Zone A มีพ้ืนที่ 
3 ,1 4 0 .0 8  ต ร ม . 
ประกอบด้วย บ้านพัก
คนดูแล   ทางสัญจร 
ส ว น โ ช ว์  ป้ า ย ชื่ อ
โครงการ  ที่จอดรถ 
 

Zone A เป็นส่วนที่จะ
ดึ ง ดู ด ส า ย ต า จ า ก
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว  แ ล ะ
เลื อ ก พื ช พ ร ร ณ ที่
สวยงาม และมีความ
โ ด ด เด่ น เ พ่ื อ ดึ ง ดู
นักท่องเที่ยว 

พ้ืนที่ Zone B มีเนื้อที่
2 ,6 2 1 .4 8  ต ร ม .    
พ้ื น ที่ ติ ด ต่ อ กั บ       
Zone C เ ป็ น พ้ื น ที่
ออกแบ บ วางผั ง ใน
ส่วนของบ้านพักและ
ล าน จ อ ด รถ  ได้ รั บ
แ ส งแ ด ด ทั้ ง วั น  ใน
พ้ืนที่นี้มีพืชพรรณเดิม 
จามจุ รี  ข่ อย  มะรุม 
น น ท รี ม ะฮอก ก านี    
มี ระบบสารธารณู ป
โภคคือท่อระบายน้ า 
พ้ืนที่ไดร้ับแดดทั้งวัน 

ควรมีการออกแบบ
ว า ง ผั ง  แ ล ะ ค ว ร
ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่
บ ริ เวณ นี้ ให้ มี ค วาม
ส วย งาม ร่ ม รื่ น โด ย
จะต้องใช้พืชพรรณไม้
ที่บดบังแสงแดด และ
สายตาเป็นพืชพรรณที่
มีความคงทน 

พ้ีนที่ Zone B มีเนื้อที่    
2 ,6 2 1 . 4 8 ต ร ม . 
ประกอบด้วย บ้านพัก 
1-2 คน   ลานจอดรถ 
สวนหย่อม สระว่ายน้ า
ลานปิกนิก ร้านอาหาร    
สนามเด็กเล่นรีเซฟชั้น 
 
 

ควรเลือกพืชพรรณที่
ให้ร่มเงาและพืชพรรณ
ที่ให้สีสันที่ เหมาะกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือความ
สวยงามของบ้านพัก 
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ตารางที่ 3.12 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
Site Characteristics Program Potential Program 

Development 
Remarks 

พ้ืนที่ Zone C มีเนื้อที่
3,441.66 ตรม. พ้ืนที่
ติ ด ต่ อ กั บ  Zone B 
แ ล ะ  Zone D เ ป็ น
พ้ื น ที่ ส่ ว น ข อ งบ้ า น
เจ้าของโครงการ เป็น
พ้ื นที่ ได้ รั บ แส งแดด   
ทั้งวัน 

พ้ืนที่ได้มีการปรับปรุง
ภู มิ ทั ศ น์ ให้ มี ค ว า ม
สวยงามและร่มรื่นให้
เข้ากับตัวบ้านพักของ
เจ้าของโครงการ 

พ้ืนที่ Zone C มีเนื้อที่  
3 4 4 1 . 6 6 ต ร ม .
ประกอบด้วย บ้านพัก
เจ้ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร     
โรงจอดรถ  สวน  

ควรเลือกพืชพรรณที่ให้
ร่มเงาและพืชพรรณที่
ให้ สี สั น ที่ เห ม าะกั บ
สภาพพ้ืนที่ เพ่ือความ
สวยงามของบ้านพัก 

พ้ืนที่ Zone D มีเนื้อที่ 
4,914.88 ตรม. พ้ืนที่
ติ ด ต่ อ กั บ  Zone A 
แ ล ะ  Zone C เ ป็ น
พ้ืนที่ออกแบบวางผังใน
ส่วนของบ้านพักและ
ล า น จ อ ด ร ถ         
ได้รับแสงแดดท้ังวัน 

ควรมีการออกแบบวาง
ผั ง และปรับปรุงภู มิ
ทัศน์พ้ืนที่บริเวณนี้ให้มี
ความสวยงามร่มรื่ น
โดยใช้พืชพรรณเพ่ือให้
ความร่มรื่นและบดบัง
สายตา เป็นพืชพรรณที่
มีความคงทน 

พ้ืนที่ Zone D มีเนื้อที่ 
4 9 1 4 . 8 8 ต ร ม . 
ประกอบด้วย บ้านพัก 
3-4 คน   ซุ้มไม้เลื้อย 
 

ควรเลือกพืชพรรณที่ให้
ร่มเงาและพืชพรรณที่
ให้ สี สั น ที่ เห ม าะกั บ
สภาพพ้ืนที่ เพ่ือความ
สวยงามของบ้ านพัก
และควรเลือกพืชพรรณ
ที่ เป็ น แ น วย าว เพ่ื อ
สกรีนสายตา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ท บ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง 
แสดง : Site Relation                                                               ภาพที ่3.25 
สัญลักษณ์ :                  สกรีนปิดกั้นสายตา   
                                บอกต าแหน่ง 
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บทท่ี 4 
ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 

4.1 ผลงานการออกแบบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.1 บทน ำโครงกำร (Introduction)   
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ภาพที่ 4.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
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ภาพที่ 4.3 ลักษณะภูมิประเทศ   
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ภาพที่ 4.4 กำรศึกษำพฤติกรรมของผู้ใช้โครงกำร  
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ภาพที่ 4.5 แนวคิดหลัก (Main Concept Design)  
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ภาพที่ 4.6 ผังแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.7 ผังแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.8 Detail Plan (Zone A) 
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ภำพที่ 4.9 Detail Plan (Zone B) 
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ภาพที่ 4.10 Detail Plan (Zone c) 
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ภาพที่ 4.11 Detail Plan (Zone d) 
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ภาพที่ 4.12 แบบโครงสร้ำง 

  

 

 

 



107 
 

4.2 การประมาณราคา 
 
ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท) หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท)

1     

1.1  

    1.1 ทรำยหยำบ 0.35 ลบ.ม. 360.00   126.00            91.00 31.85              157.85                           

    1.2 คอนกรีตโครงสร้ำง 0.7 ลบ.ม. 1,635.00 1,144.50         436.00 305.20             1,449.70                         

    1.3 ไม้แบบ 0.94 ตร.ม. 180.00   169.20            100.00 94.00              263.20                           

    1.4 .ตะปู 0.18 กก. 30.00     5.40               -          -                 5.40                              

    1.5 เหล็ก DB12 @0.2 10 เส้น 185.00   1,850.00         30.00 300.00             2,150.00                         

    1.6 ลวดผูกเหล็ก Ø 1.25 มม. 17.049 กก. 30.00     511.47            -          -                 511.47                           

    1.7 อฐิบล์อค 0.18 ตร.ม. 196.00   35.28             149.00 26.82              62.10                             

    1.8 งำนฉำบเรียบ 1.33 ตร.ม. 85.00     77.14             82.00 109.06             186.20                           

    1.3 ประติมำกรรม 1 ชิน้ 15,000.00 15,000.00        -          -                 15,000.00                       

19,785.92                  

1.2  

   1.1 ทรำยหยำบรองพื้น 3.88 ลบ.ม. 360.00   1,396.80         91.00 353.08             1,749.88                         

   1.2 คอนกรีตหยำบ 3.88 ลบ.ม. 1,400.00 5,432.00         398.00 1,544.24          6,976.24                         

   1.3 คอนกรีตโครงสร้ำง 7.76 ลบ.ม. 1,635.00 12,687.60        436.00 3,383.36          16,070.96                       

   1.4 ไม้แบบ 5.72 ตร.ม. 180.00   1,029.60         100.00 572.00             1,601.60                         

   1.5 ตะปู 1.14 กก. 30.00     34.20             -          -                 34.20                             

    1.6 คอนกรีตแสตมป์ ลำยแรนด้อมเล็ก 

สีTC102/DARK GRAY
77.66 ตร.ม. 550.00   42,713.00        99.00 7,688.34          50,401.34                       

   1.7 เหล็กวำยเมส เหล็ก 6 มม. @ 20 77.66 ตร.ม. 31.00     2,407.46         5.00 388.30             2,795.76                         

79,629.98                  

1.3  งานพ้ืน

   1.1 ทรำยหยำบรองพื้น 4.23 ลบ.ม.. 360.00   1,522.80         91.00 384.93             1,907.73                         

   1.2 คอนกรีตหยำบ 4.23 ลบ.ม. 1,400.00 5,922.00         398.00 1,683.54          7,605.54                         

   1.3 คอนกรีตโครงสร้ำง 8.46 ลบ.ม. 1,635.00 13,832.10        436.00 3,688.56          17,520.66                       

   1.4 ไม้แบบ 4.75 ตร.ม. 180.00   855.00            100.00 475.00             1,330.00                         

   1.5 ตะปู 0.95 กก. 30.00     28.50             -          -                 28.50                             

   1.6 ผิวขัดมัน 84.65 ตร.ม. 105.00   8,888.25         82.00 6,941.30          15,829.55                       

   1.7 เหล็กวำยเมส เหล็ก 6 มม. @ 20 84.65 ตร.ม. 31.00     2,624.15         5.00   423.25             3,047.40                         

   1.8 เตำ BBQ ถ่ำน Spring 22T 2 ตร.ม. 1,590.00 3,180.00         -          -                 3,180.00                         

   1.9 โต๊ะทำนอำหำร Leignannebn 5 ตร.ม. 4,700.00 23,500.00        -          -                 23,500.00                       

73,949.38                  

งำน Hardscape

รวม

งานพ้ืน

รวม

2.พ้ืนทางเดิน

1.งานฐานประติมากรรม

ล ำดับ รำยละเอยีดงำน ปริมำณ หนว่ย
รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน  รวมค่ำวัสดุและค่ำแรงงำน 

(บำท)

Zone A

รวม

งานคอนกรีต
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท) หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท)

1.4  

   1.1 ทรำยหยำบรองพื้น 33.63 ลบ.ม. 360.00   12,106.80        91.00 3,060.33          15,167.13                       

   1.2 คอนกรีตหยำบ 33.63 ลบ.ม. 1,400.00 47,082.00        398.00 13,384.74         60,466.74                       

   1.3 คอนกรีตโครงสร้ำง 67.26 ลบ.ม. 1,635.00 109,970.10      436.00 29,325.36         139,295.46                     

   1.4 ไม้แบบ 48.93 ตร.ม. 180.00   8,807.40         100.00 4,893.00          13,700.40                       

   1.5 ตะปู 9.78 กก. 30.00     293.40            -          -                 293.40                           

   1.6 ขอบคันหิน 151 เมตร 175.00   26,425.00        50.00 7,550.00          33,975.00                       

   1.7 เหล็กวำยเมส เหล็ก 6 มม. @ 20 672.69 ตร.ม. 31.00     20,853.39        5.00 3,363.45          24,216.84                       

   1.8 งำนขุด 133.53 ลบ.ม. -                59.00 7,878.27          7,878.27                         

   1.9 สีเบเยอร์ Epoxy 1 ชุด 1,179.00 1,179.00         -          -                 1,179.00                         

296,172.24                 

1.5  

   1.1 ทรำยหยำบรองพื้น 41.45 ลบ.ม. 360.00   14,922.00        91.00 3,771.95          18,693.95                       

   1.2 คอนกรีตหยำบ 41.45 ลบ.ม. 1,400.00 58,030.00        398.00 16,497.10         74,527.10                       

   1.2 คอนกรีตโครงสร้ำง 82.9 ลบ.ม. 1,635.00 135,541.50      436.00 36,144.40         171,685.90                     

   1.3 ไม้แบบ 39.49 ตร.ม. 180.00   7,108.20         100.00 3,949.00          11,057.20                       

   1.4 ตะปู 7.89 กก. 30.00     236.70            -          -                 236.70                           

   1.5 เหล็กวำยเมส เหล็ก 9 มม. @ 20 829 ตร.ม. 55.00     45,595.00        5.00   4,145.00          49,740.00                       

325,940.85                 
1.6      

   1.1 ถมดิน 2049 ลบ.ม. 320.00   655,680.00      99.00 202,851.00       858,531.00                     

858,531.00                 

1.7  

   1.1 กอ่อฐิมอญเต็มแผ่น 14.76 ตร.ม. 93.00     1,372.68         60.00 885.60             2,258.28                         

   1.2 ผิวขัดมัน 14.76 ตร.ม. 105.00   1,549.80         82.00 1,210.32          2,760.12                         

5,018.40                    

1.8  

   1.1 ไม้เทียม 43 แผ่น 638.00   27,434.00        -          -                 27,434.00                       

   1.2 เหล็กกล่อง 2x2 3 ท่อน 85.00     255.00            65.00 195.00             450.00                           

   1.3 เสำคอนกรีต 6 ชุด 650.00   3,900.00         -          -                 3,900.00                         

   1.3 เสำตรง 8.4 เมตร 207.00   1,738.80         12.00 100.80             1,839.60                         

   1.4 เสำคำน 7.5 เมตร 207.00   1,552.50         12.00 90.00              1,642.50                         

35,266.10                  

ล ำดับ รำยละเอยีดงำน ปริมำณ หนว่ย
รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน

รวมค่ำวัสดุและค่ำแรงงำน (บำท)

งำน Hardscape

4.ลานจอดรถ

5.ทางสัญจรหลัก

6.งานถมดิน

จุดชมวิว

รวม

งานพ้ืน

รวม

งานป้าย

รวม

งานเนิน

รวม

งานพ้ืน

รวม
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท) หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท)

2

2.1

   1.1 ทรำยหยำบรองพื้น 3.7 ลบ.ม. 360.00   1,332.00         91.00 336.70             1,668.70                         

   1.2 คอนกรีตหยำบ 3.7 ลบ.ม. 1,400.00 5,180.00         398.00 1,472.60          6,652.60                         

   1.3 ไม้แบบ 3.45 ตร.ม. 400.00   1,380.00         133.00 458.85             1,838.85                         

   1.4 ตะปู 0.69 กก. 30.00     20.70             -          -                 20.70                             

   1.5 เหล็กวำยเมส เหล็ก 6 มม. @ 20 74 ตร.ม. 31.00     2,294.00         5.00   370.00             2,664.00                         

   1.6 งำนขุดดิน 3.7 ลบ.ม. -                60.00 222.00             222.00                           

   1.7 ปูนเปลือยขัดมัน 74 ตร.ม. 105.00   7,770.00         82.00 6,068.00          13,838.00                       

26,904.85                  

2.2

   1.1 ทรำยหยำบรองพื้น 2.14 ลบ.ม. 360.00   770.40            91.00 194.74             965.14                           

   1.2 คอนกรีตหยำบ 2.14 ลบ.ม. 1,400.00 2,996.00         398.00 851.72             3,847.72                         

   1.3 คอนกรีตโครงสร้ำง 4.29 ลบ.ม. 1,635.00 7,014.15         436.00 1,870.44          8,884.59                         

   1.4 ไม้แบบ 4.15 ตร.ม. 180.00   747.00            100.00 415.00             1,162.00                         

   1.5 ตะปู 0.83 กก. 30.00     24.90             -          -                 24.90                             

   1.6 เหล็กวำยเมส เหล็ก 6 มม. @ 20 42.97 ตร.ม. 31.00     1,332.07         5.00 214.85             1,546.92                         

   1.7 คอนกรีตแสตมป์ 42.97 ตร.ม. 550.00   23,633.50        99.00 4,254.03          27,887.53                       

44,318.80                  

2.3

   1.1 ทรำยหยำบรองพื้น 5.76 ลบ.ม. 360.00   2,073.60         91.00 524.16             2,597.76                         

   1.2 คอนกรีตหยำบ 5.76 ลบ.ม. 1,400.00 8,064.00         398.00 2,292.48          10,356.48                       

   1.3 คอนกรีตโครงสร้ำง 11.52 ลบ.ม. 1,400.00 16,128.00        398.00 4,584.96          20,712.96                       

   1.4 ไม้แบบ 8.04 ตร.ม. 180.00   1,447.20         100.00 804.00             2,251.20                         

   1.5 ตะปู 1.6 กก. 30.00     48.00             -                 48.00                             

   1.6 เหล็กวำยเมส "เหล็ก 6 มม. @ 20" 115.22 ตร.ม. 31.00     3,571.82         5.00   576.10             4,147.92                         

   1.6 คอนกรีตแสตมป์ 115.22 ตร.ม. 550.00   63,371.00        99.00 11,406.78         74,777.78                       

114,892.10                 

2.4  

    1.1 ทรำยรองพื้น 8.51 ลบ.ม. 360.00   3,063.60         91.00 774.41             3,838.01                         

    1.2 ไม้แบบ 2.77 ตร.ม. 180.00   498.60            100.00 277.00             775.60                           

    1.3 .ตะปู 0.55 กก. 30.00     16.50             -          -                 16.50                             

    1.4 ขุดดิน 34.07 ลบ.ม. -                60.00 2,044.20          2,044.20                         

    1.5 คอนกรีตหยำบ 8.51 ลบ.ม. 1,400.00 11,914.00        398.00 3,386.98          15,300.98                       

    1.6 อฐิมอญคร่ึงแผ่น 7.89 ตร.ม. 245.00   1,933.05         89.00 702.21             2,635.26                         

    1.7 งำนฉำบเรียบ 7.89 ตร.ม. 58.00     457.62            82.00 646.98             1,104.60                         

    1.8 เหล็กวำยเมส เหล็ก 6 มม. @ 20 170.38 ตร.ม. 31.00     5,281.78         5.00   851.90             6,133.68                         

    1.9 ทรำยถม 25.55 ตร.ม. 360.00   9,198.00         91.00 2,325.05          11,523.05                       

   1.10 เคร่ืองเล่นสนำม 1 ชุด 32,000.00 32,000.00        -          -                 32,000.00                       

75,371.88                  

ล ำดับ รำยละเอยีดงำน ปริมำณ หนว่ย

1.ลานอเนกประสงค์หลังบ้านพัก

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน
รวมค่ำวัสดุและค่ำแรงงำน (บำท)

งำน Hardscape

รวม

งานพ้ืน

รวม

สนามเด็กเล่น

รวม

งานพ้ืน

รวม

Zone B

งานพ้ืน

2.งานพ้ืนระหว่างสนามเด็กเล่น/สระว่ายน้้า
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท) หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท)

2.5  

    1.1 เสำเข็ม I หนำ 0.30x0.30x0.21 ม. 264 ต้น 360.00   95,040.00        91.00 24,024.00         119,064.00                     

    1.2 ไม้แบบ 527.02 ตร.ม. 180.00   94,863.60        100.00 52,702.00         147,565.60                     

    1.3 .ตะปู 105.4 กก. 30.00     3,162.12         -          -                 3,162.12                         

    1.4 เหล็ก DB12 509 เส้น 185.00   94,165.00        30.00 15,270.00         109,435.00                     

    1.5 ลวดผูกเหล็ก Ø 1.25 มม. 8.51 กก. 30.00     255.30            -          -                 255.30                           

    1.6 คอนกรีตโครงสร้ำง 429.35 ลบ.ม. 1,635.00 701,985.62      436.00 187,196.16       889,181.78                     

    1.7 กระเบื้องสระน้ ำ 288.56 ตร.ม. 900.00   259,704.00      -          -                 259,704.00                     

    1.8 ทรำยล้ำงเบอร์5 67.97 ตร.ม. 550.00   37,383.50        99.00 6,729.03          44,112.53                       

    1.9 รำงคัตเตอร์ 20 เมตร 880.00   17,600.00        -          -                 17,600.00                       

1,590,080.33              

2.6  งานพ้ืน

   1.1 สะพำนไม้แนง 16.75 ตร.ม. 3,500.00 58,625.00        -          -                 58,625.00                       

   1.2 ซุ้มไม้ระแนง 6 ตร.ม. 3,500.00 21,000.00        -          -                 21,000.00                       

79,625.00                  

2.7  งานเนิน

   1.1 ถมดิน 243.67 ตร.ม. 320.00   77,974.40        99.00 24,123.33         102,097.73                     

102,097.73                 

3 Zone D

3.1 งานพ้ืน

   1.1 ทรำยหยำบรองพื้น 3.88 ลบ.ม. 360.00   1,396.80         91.00 353.08             1,749.88                         

   1.2 คอนกรีตหยำบ 3.88 ลบ.ม. 1,400.00 5,432.00         398.00 1,544.24          6,976.24                         

   1.3 คอนกรีตโครงสร้ำง 7.77 ลบ.ม. 1,635.00 12,703.95        436.00 3,387.72          16,091.67                       

   1.3 ไม้แบบ 6.73 ตร.ม. 180.00   1,211.40         100.00 673.00             1,884.40                         

   1.4 ตะปู 1.6 กก. 30.00     48.00             -          -                 48.00                             

   1.5 คอนกรีตแสตมป์ 77.7 ตร.ม. 550.00   42,735.00        99.00 7,692.30          50,427.30                       

   1.6 เหล็กวำยเมส เหล็ก 6 มม. @ 20 77.7 ตร.ม. 31.00     2,408.70         5.00   388.50             2,797.20                         

79,974.69                  

งำน Hardscape

ล ำดับ รำยละเอยีดงำน ปริมำณ หนว่ย
รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน

รวมค่ำวัสดุและค่ำแรงงำน (บำท)

รวม

สระว่ายน้้า

รวม

รวม

รวม

3.งานพ้ืนไม้ระแนงพร้อมโครงสร้าง

1.งานถมดิน
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท) หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท)

3.2 งานพ้ืน

   1.1 ทรำยหยำบรองพื้น 9.24 ลบ.ม. 360.00   3,326.40         91.00 840.84             4,167.24                         

   1.2 คอนกรีตหยำบ 9.24 ลบ.ม. 1,400.00 12,936.00        398.00 3,677.52          16,613.52                       

   1.2 คอนกรีตโครงสร้ำง 18.48 ลบ.ม. 1,635.00 30,214.80        436.00 8,057.28          38,272.08                       

   1.3 ไม้แบบ 30.97 ตร.ม. 180.00   5,574.60         100.00 3,097.00          8,671.60                         

   1.4 ตะปู 6.79 กก. 30.00     203.70            0.00 -                 203.70                           

   1.5 งำนขุด 18.48 ลบ.ม. -                60.00 1,108.80          1,108.80                         

   1.6 เหล็กวำยเมส"เหล็ก 6 มม. @ 20 184.88 ตร.ม. 31.00     5,731.28         5.00 924.40             6,655.68                         

75,692.62                  

3.3 ฐานประติมากรรม

   1.1 ทรำย 0.95 ลบ.ม. 360.00   342.00            91.00 86.45              428.45                           

   1.2 คอนกรีตโครงสร้ำง 9.5 ลบ.ม. 1,635.00 15,532.50        436.00 4,142.00          19,674.50                       

   1.3 ไม้แบบ 7.85 ตร.ม. 180.00   1,413.00         100.00 785.00             2,198.00                         

   1.4 ตะปู 1.57 กก. 30.00     47.10             -          -                 47.10                             

   1.5 ลวดผูกเหล็ก Ø 1.25 มม. 66.855 กก. 30.00     2,005.65         -          -                 2,005.65                         

   1.6 งำนฉำบเรียบ 7 ตร.ม. 76.00     532.00            82.00 574.00             1,106.00                         

   1.7 เหล็ก DB12 @0.2 38 เส้น 185.00   7,030.00         30.00 1,140.00          8,170.00                         

   1.8 กอ่อฐิบล็อค 6 ตร.ม. 195.00   1,170.00         148.00 888.00             2,058.00                         

   1.9 ประติมำกรรม 1 ชิน้ 15,000.00 15,000.00        -          -                 15,000.00                       

50,687.70                  

3.4 ลานอเนกประสงค์

   1.1 ทรำยหยำบรองพื้น 4.55 ลบ.ม. 360.00   1,638.00         91.00 414.05             2,052.05                         

   1.2 คอนกรีตหยำบ 4.55 ลบ.ม. 1,400.00 6,370.00         398.00 1,810.90          8,180.90                         

   1.3 ไม้แบบ 4.75 ตร.ม. 180.00   855.00            100.00 475.00             1,330.00                         

   1.4 ตะปู 0.95 กก. 30.00     28.50             -          -                 28.50                             

   1.5 งำนขุดดิน 4.55 กก. -                60.00 273.00             273.00                           

   1.6 เหล็กวำยเมส เหล็ก 6 มม. @ 20 91 ตร.ม. 31.00     2,821.00         5.00   455.00             3,276.00                         

   1.7 ปูนเปลือยขัดมัน 91 ลบ.ม. 105.00   9,555.00         82.00 7,462.00          17,017.00                       

32,157.45                  

รวมค่ำวัสดุและค่ำแรงงำน (บำท)

งำน Hardscape

ล ำดับ รำยละเอยีดงำน ปริมำณ หนว่ย
รำคำวัสดุ

รวม

รวม

รวม

2.ที่จอดรถ

ค่ำแรงงำน
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท) หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท)

3.5    งานเนิน

   1.1 ถมดิน 13.91 ลบ.ม. 320.00   4,451.20         99.00    1,377.09          5,828.29                         

5,828.29                    

3.6  งานโครงสร้างไม้ระแนง

   1.1 ซุ้มไม้ระแนง 27.67 ตร.ม. 3,200.00 88,544.00        -          -                 88,544.00                       

88,544.00                  

5 งานระบบไฟ

1.โคมไฟสนำม L&E 56 ต้น 5,700.00 319,200.00      99.00    5,544.00          324,744.00                     

2.โคมไฟใต้น้ ำ L&E 14 ชิน้ 1,950.00 27,300.00        99.00    1,386.00          28,686.00                       

3.ไฟปักพื้น 36 ต้น 455.00   16,380.00        90.00    3,240.00          19,620.00                       

373,050.00                 

4,433,519.31              

1 ไม้ยืนต้น

1.จำมจุรี 20 นิว้ สูง 6 เมตร 9 ต้น 25,000.00 225,000.00      300.00  2,700.00          227,700.00                     

2. สนฉัตร 4 นิว้ สูง 5 เมตร 10 ต้น 8,000.00 80,000.00        300.00  3,000.00          83,000.00                       

3. หูกระจง 5 นิว้ สูง 5 เมตร 15 ต้น 3,000.00 45,000.00        300.00 4,500.00          49,500.00                       

4. สนมังกร สูง 4 เมตร 15 ต้น 1,200.00 18,000.00        300.00 4,500.00          22,500.00                       

5. ซิลเวอร์โอค๊ 5 นิว้ สูง 5 เมตร 9 ต้น 4,500.00 40,500.00        300.00 2,700.00          43,200.00                       

6. จิกน้ ำ 6 นิว้ สูง 3 เมตร 3 ต้น 6,000.00 18,000.00        300.00 900.00             18,900.00                       

7. หลิวลู่ลม 5 นิว้ 5 เมตร 6 ต้น 5,000.00 30,000.00        300.00 1,800.00          31,800.00                       

8. กนัเกรำ 8 นิว้ สูง 5 เมตร 7 ต้น 8,000.00 56,000.00        300.00 2,100.00          58,100.00                       

9.แคนำ 9 นิว้ สูง 6 เมตร 3 ต้น 6,500.00 19,500.00        300.00 900.00             20,400.00                       

10.ปีป 8 นิว้ สูง 5 เมตร 9 ต้น 5,500.00 49,500.00        300.00 2,700.00          52,200.00                       

11.ปำล์มจีน  สูง 3 เมตร 3 ต้น 5,000.00 15,000.00        300.00 900.00             15,900.00                       

12.ปำล์มแว๊กซ์  สูง 4 เมตร 3 ต้น 4,000.00 12,000.00        300.00 900.00             12,900.00                       

13.ส่ังธรรม 4 นิว้ สูง 4 เมตร 7 ต้น 4,500.00 31,500.00        300.00 2,100.00          33,600.00                       

14.อโศกอนิเดีย  สูง 5 เมตร 3 ต้น 800.00   2,400.00         300.00 900.00             3,300.00                         

15.สนสำมใบ 3 นิว้ สูง 3 เมตร 9 ต้น 6,000.00 54,000.00        300.00 2,700.00          56,700.00                       

16.พญำเสือโคร่ง 3 นิว้ สูง 3 เมตร 2 ต้น 4,500.00 9,000.00         300.00 600.00             9,600.00                         

17. ไม้ค้ ำยัน 115 ต้น 250.00   28,750.00        100.00 11,500.00         40,250.00                       

779,550.00                 

งำน Hardscape

ล ำดับ รำยละเอยีดงำน หนว่ยปริมำณ
รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน

รวมค่ำวัสดุและค่ำแรงงำน (บำท)

งาน Softscape

รวมราคา งาน Hardscape

รวม

รวม

รวม

รวม

3.งานถมดิน
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ตารางท่ี 4.1 รำยกำรประมำณรำคำภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 
หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท) หนว่ยละ จ ำนวนเงิน (บำท)

2 ไม้พุ่มไม้คลุมดิน

1. ชำฮกเกีย้น ถุง 8 นิว้ 76 ต้น 25.00     1,900.00         2.50   190.00             2,090.00                         

2. หญ้ำแดงแม็กซิกนั ถุง 6 นิว้ 955 ต้น 7.00       6,685.00         0.70   668.50             7,353.50                         

3. ไทรเกำหลี ถุง 10 นิว้ สูง 1.8 เมตร 1669 ต้น 120.00   200,280.00      12.00 20,028.00         220,308.00                     

4. ถัว่เปรู ถุง 2 นิว้ 7209 ต้น 2.00       14,418.00        0.20   1,441.80          15,859.80                       

5. หญ้ำน้ ำพ ุถุง 6 นิว้ 444 ต้น 7.00       3,108.00         0.70   310.80             3,418.80                         

6. โมก ถุง 6 นิว้ 188 ต้น 50.00     9,400.00         5.00   940.00             10,340.00                       

7. นอีอน ถุง 10 นิว้ 6 ต้น 80.00     480.00            8.00   48.00              528.00                           

8. หลับพลึงตีนเป็ด ถุง 6 นิว้ 248 ต้น 9.00       2,232.00         0.90   223.20             2,455.20                         

9. หญ้ำเทียมขนยำว 2 ซม. 5.15 ตร.ม. 199.00   1,024.85         19.90 102.49             1,127.34                         

10. หญ้ำนวลนอ้ย 4481 ตร.ม. 15.00     67,215.00        1.50   6,721.50          73,936.50                       

11. หญ้ำน้ ำพ ุถุง 6 นิว้ 444 ตรม. 7.00       3,108.00         0.70   310.80             3,418.80                         

12. ไผ่ล้ียง สูง 4 เมตร 15 ต้น 80.00     1,200.00         8.00   120.00             1,320.00                         

13. พยับหมอก ถุง 5 นิว้ 15 ต้น 80.00     1,200.00         8.00   120.00             1,320.00                         

14. พดุพชิญำ ถุง 6 นิว้ 375 ต้น 9.00       3,375.00         0.90   337.50             3,712.50                         

15. ม่ำนบำหลี ถุง 6นิว้ 544 ต้น 15.00     8,160.00         1.50   816.00             8,976.00                         

16. บำนเช้ำ ถุง 4 นิว้ 68 ต้น 3.00       204.00            0.30   20.40              224.40                           

17. ต้อยต่ิงฝร่ัง กระถำง 8 นิว้ 303 กระถำง 30.00     9,090.00         3.00   909.00             9,999.00                         

18. บัวดิน ถุง  4นิว้ 103 ต้น 5.00       515.00            0.50   51.50              566.50                           

19. หลิวไต้หวัน กระถำง 5 นิว้ 220 กระถำง 8.00       1,760.00         0.80   176.00             1,936.00                         

20. ผีเส้ือ ถุง 6 นิว้ 17 ต้น 15.00     255.00            1.50   25.50              280.50                           

21. พดุศุภโชค ถุง 8  นิว้ 17 ต้น 30.00     510.00            3.00   51.00              561.00                           

22. หนวดปลำหมึก ถุง 8 นิว้ 107 ต้น 35.00     3,745.00         3.50   374.50             4,119.50                         

23. ช้องนำงม่วง กระถำง 11 นิว้ 18 กระถำง 60.00     1,080.00         6.00   108.00             1,188.00                         

24. บลูฮำวำย กระถำง 6 นิว้ 244 ต้น 20.00     4,880.00         2.00   488.00             5,368.00                         

25. จั๋ง สูง 80 ซม. 25 ล ำ 25.00     625.00            2.50   62.50              687.50                           

26. แวววิเชียร ถุง 6 นิว้ 350 ต้น 15.00     5,250.00         1.50   525.00             5,775.00                         

27. ทรำยถม 448.1 ลบ.ม. 310.00   138,911.00      99.00 44,361.90         183,272.90                     

28. ดินปลูก 126.89 ลบ.ม. 450.00   57,100.50        100.00 12,689.00         69,789.50                       

639,932.24                 

1,419,482.24              

5,853,001.54              

1.6962                      

5,853,003.24              

ล ำดับ รำยละเอยีดงำน ปริมำณ หนว่ย
รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน

รวมค่ำวัสดุและค่ำแรงงำน (บำท)

รวม Factor F

รวมทั้งสิ้น

รวม

รวมราคา งานSoftscape และ งานHardscape

รวมราคา งานSoftscape

งำน Softscape



บทที ่5  
บทสรปุและขอ้เสนอแนะ  

  
5.1 บทสรปุ  
 รีสอร์ทบ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นของคุณกัมปนาถ วิจิตศรีกมล 
มีพ้ืนที่ประมาน 9 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของที่พักอาศัย ส าหรับคุณ
กัมปนาท  วิจิตรศรีกมล โดยมีพ้ืนที่ขนาด 4 ไร่ หรือ 6,400 ตารางเมตร และส่วนที่ 2 เป็นส่วนของรี
สอร์ทมีขนาด พ้ืนที่ 5 ไร่ หรือ 8,000 ตารางเมตร เจ้าของโครงการที่มีความต้องการพัฒนาและ 
ปรับปรุงพื้นท่ีให้เป็นที่พักผ่อนแก่นักท่องเที่ยวและเป็นการ จัดภูมิทัศน์โดยรอบที่อยู่อาศัยของเจ้าของ 
โครงการอีกด้วยและเพ่ือสร้างรายได้ ให้แก่เจ้าของโครงการ โดยพ้ืนที่โครงการติดกับภูเขามี
บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น อากาศดี บริสุทธิ์และอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวดังๆเช่น อุทยานเขาใหญ่ 
ปาลิโอ  สวนน้ าScenical word ไร่องุ่นกรานมอนเต้ พรีโมเพียซ่า สวนกุหลาบกลางพนา และ โบนัน
ซาแอดเวนเจอร์พาร์ค   ในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการนั้นมีร้านอาหารที่อยู่ห่างจากบริเวณ พ้ืนที่
โครงการ 1 กิโลเมตร เช่น ร้านอาหารเป็นลาว Prim Posto Resturant สวนอาหารครัวหญ้าคา 
นอกจากนั้นยังมีรีสอร์ท ใกล้กับพื้นที่โครงการ ได้แก่ เขาใหญ่คาวบอยซิตี้รีสอร์ท วันรีรีสอร์ท วังเพชร
รีสอร์ท  
 จาการศึกษาโครงกรออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งมีความส าคัญในการออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทจึงต้องศึกษาแนวความคิดทั้งใน
เรื่องความหมาย มาตรฐานของรีสอร์ท การจัดสวนรีสอร์ท หลักการออกแบบวางผัง กฎหมายในการ
จัดตั้งรีสอร์ท รวมถึงกรณีศึกษา ซึ่งได้เลือก บ้านเค้กรีสอร์ท กับ อาราญาณ่าภูพิมานรีสอร์ท และน า
ความรู้ของการออกแบบวางผังและการจัดภูมิทัศน์รอบอาคารมาปรับใช้ในการออกแบบวางผังรีสอร์
ทบ้านเรือนยอด 
 จากนั้นได้ศึกษาสภาพพ้ืนที่โครงการทั้งในเรื่อง สภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน สภาพ 
ภูมิอากาศ ผลกระทบจากการโคจรของดวงอาทิตย์ ทิศทางลม พืชพรรณเดิม ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ มุมมองทัศนียภาพ และการใช้งานในพ้ืนที่ โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือน าไปใช้ใน
การออกแบบวางผังภูมิทัศน์รีสอร์ทให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ ใช้ที่ได้
จากการท าแบบสอบถาม    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ในรัศมีการให้บริการ 3 กิโลเมตร จึง
สามารถก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที 
 ซึ่งในการออกแบบได้ก าหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบวางผังรีสอร์ทเพ่ือให้มีความ 

สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการด้านกิจกรรมของผู้ใช้ ตามหลักนโยบายรีสอร์ทที่ล้อมรอบ

ด้วยภูเขาซึ่งในการออกแบบได้พัฒนารูปร่างของสัญลักษณ์ของภูเขาน ามาใช้ในการออกแบบ ผังพ้ืนที่

กิจกรรม และวัสดุสิ่งอ านวยความสะดวกในการเลือกใช้และการจัดวางพืชพรรณและจากการประมาณ  
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ราคาค่าด าเนินการก่อสร้างภูมิทัศน์ รีสอร์ทบ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

สามารถแบ่งค่าด าเนินการก่อสร้างออกเป็นงานด้านต่างๆได้แก่ งานภูมิทัศน์ดาดอ่อน เป็นจ านวนเงิน  

1,460,419.75 บาท งานภูมิทัศน์ดาดแข็งเป็นจ านวนเงิน 4,727,347.602 บาท ซึ่งรวมเป็น

งบประมาณ  ทั้งสิ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ สามารถแบ่ง

พ้ืนทีร่ีสอร์ท  4 Zone ดังต่อไปนี้     

5.1 .1 Zone A พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็น พ้ืนที่ ด้ านหน้าโครงการมีขนาด พ้ืนที่                      

3140.08 ตารางเมตร โครงการจะติดทางสัญจรหลักถนนธนะรัชต์ ได้รับแดดทั้งวัน จากสภาพพ้ืนที่อยู่

ด้านหน้าโครงการมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ ได้แก่ ป้ายหน้าโครงการ ทีจ่อดรถ มีการออกแบบให้

Zone A มีความสวยงามโดยเฉพาะป้ายโครงการมีการออกแบบให้เป็นจุดเด่น และยังออกแบบให้เป็น

อุโมงค์ต้นไม้ บริเวณท่ีจอดรถได้ใช้ไม้ยืนต้น หูกระจง เพ่ือให้ความร่มเงาแก่พ้ืนที่จอดรถ  

5.1.2 Zone B คือพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่ของการออกแบบวางผังมีขนาดพ้ืนที่     

2621.48 ตารางเมตร พ้ืนที่โครงการ พ้ืนที่ได้รับแดดทั้งวันในบางส่วนของพ้ืนที่เพราะพ้ืนที่ได้รับเงา

ของพืชพรรณเดิม เป็นพื้นที่โล่งยังไม่มีการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ เลยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ได้แก่ 

สนามเด็กเล่น บ้านต้นไม้ สระว่ายน้ า ลานปิกนิก  ที่จอดรถ บ้านพักส าหรับ1 -2 คน โดยมีการ

ออกแบบให้เป็นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน โดยได้ใช้พืชพรรณที่เป็นแนวยาวปิดกั้นเพ่ือนให้เป็นสัดส่วนโดยใช้

กับสระว่ายน้ า สนามเด็กเล่น และปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงาบริเวณ บ้านพัก ที่จอดรถ 

5.1.3 Zone C อยู่ทางทิศเหนือเป็นพ้ืนที่ของบ้านเจ้าของโครงการและโรงจอดรถขนาดพ้ืนที่

3441.66 ตารางเมตร พ้ืนที่นี้ได้รับแดดทั้งวันในบางส่วนของพ้ืนที่เพราะพ้ืนที่ได้รับ เงาของพืชพรรณ

เดิม และตัวอาคารบ้านเจ้าของโครงการไม่มีการออกแบบภูมิทัศน์ 

5.1.4 Zone D พ้ืนที่ทางทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่ของการออกแบบวางผังมีขนาดพ้ืนที่         

4914.88 ตารางเมตรพ้ืนที่โครงการ ติดกับ Zone A และ Zone C พ้ืนที่นี้ได้รับแดดทั้งวันเป็นพ้ืนที่

โล่งยังไม่มีการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่นี้เลยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ได้แก่ บ้านพักส าหรับ 3-4 คน 

ซุ้มไม้เลื้อยโดยมีการออกแบบจัดเป็นสวนหย่อมบริเวณบ้านพัก และปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือสร้างความร่ม

เงาและปลูกไม้เลื้อยบริเวณซุ้มตรงบริเวณทางเข้าบ้านพัก 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 เพ่ือให้โครงการสามารถน าไปสร้างได้จริงควรก าหนดขอบเขตการท างาน และระยะเวลา
ในการออกแบบและก่อสร้างที่ชัดเจน การเลือกพรรณไม้ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง เพ่ือให้งานออกมามี
ประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด 

5.2.2 เนื่องด้วยพื้นที่โครงการมีขนาดใหญ่ ควรมีการแบ่งพ้ืนที่ และการด าเนินการเป็นส่วนๆ 
เพ่ือสะดวกแก่การด าเนินการ เพ่ือไม่ให้ใช้งบประมาณในคราวเดียวมากจนเกินไป 
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เรื่อง   โครงการออกแบบภูมิทัศน์รีสอร์ทบ้านเรือนยอด อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งของการท าปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ส ารวจผู้ใช้พ้ืนที่รีสอร์ท พฤติกรรม รูปแบบกิจกรรม วัตถุประสงค์ ทัศนคติ ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
และแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะในอนาคต เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
มากที่สุด โดยค าตอบที่ได้จะใช้เฉพาะในการศึกษาเท่านั้น และขอรับรองว่าการให้ข้อมูลของท่านจะไม่
เกิดผลกระทบใดๆ ต่อท่าน 
 
 สว่นที ่1 ข้อมลูสว่นตวัของผูก้รอกแบบสอบถาม  
1. เพศ  
( ) ชาย          ( ) หญิง  
2. อายุ  
( ) 20-30 ปี   ( ) 31-40 ปี    ( ) 41-50 ปี   ( ) 51-60 ปี     ( ) อ่ืนๆ ( โปรดระบุ )…………  
3. สถานะของผู้กรอกแบบสอบถาม  
( ) พนักงานในรีสอร์ท              ( ) ลูกค้าท่ีมาพักในรีสอร์ท  
4. รายได้ต่อเดือน  
( ) 9,000-1,3000 บาท           ( ) 13,000-17,000 บาท  
( ) 17,000-20,000 บาท         ( ) 20,000-25,000 บาท      ( ) 25,000 บาท ขึ้นไป  
5. ระดับการศึกษาต่่ากว่าปริญญา  
( ) ต่ ากว่าปริญญาตรี                ( ) ปริญญาตรี/เทยีบเท่า สูงกว่าปริญญาตรี  
6. สถานภาพ  
( ) โสด          ( ) สมรส            ( ) ม้าย / อย่าร้าง                 ( ) แยกกันอยู่  
7. อาชีพ  
( ) ราชการ/รัฐวิสากิจ               ( ) พนักงานบริษัท                 ( ) ท่าธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร  
( ) นักเรียน/นักศึกษา               ( ) รับจ้างทั่วไป                      
( ) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)…………..………  
8. ภูมิล าเนา  
( ) ภาคเหนือ   ( ) ภาคกลาง       ( ) ภาคตะวันออก                  ( ) ภาคตะวันตก  
( ) ตะวันออกเฉียงเหนือ             ( ) ภาคใต้ 

 
 
 
 



สว่นที ่2 ปจัจยัทีเ่กี่ยวกบัพฤติกรรมการเลอืกที่พักภายในรสีอรท์จังหวดัราชบรุี  
1. ท่านเคยมาพักที่ภายในรีสอร์ทจังหวัดราชบุรี  
( ) บ่อยครั้งมาก                      ( ) บ่อยครั้ง                         ( ) เป็นบางครั้ง  
( ) นานๆ                              ( ) ครั้ง ไม่เคย  
 
2. วัตถุประสงค์ที่ท่านเดินทางมารีสอร์ทในจังหวัดราชบุรี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
( ) เพ่ือการท่องเที่ยวและพักผ่อน  ( ) เพ่ือติดต่อธุรกิจการค้า  
( ) เพ่ือปฏิบัติงานราชการ           ( ) เพ่ือประชุมสัมมนา  
( ) อ่ืนๆ....................  
 
3. ในการเดินทางมารีสอร์ทจังหวัดราชบุรีส่วนมากท่านจะเดินทางมากับใคร  
( ) คนเดียว     ( ) เพ่ือนสนิท      ( ) ครอบครัว                       ( ) บริษัทกรุ๊ปสัมมนา  
( ) คู่รัก          ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………  
 
4. ระยะเวลาในการเข้าพักท่ีพักในรีสอร์ทส่วนโดยประมาณก่ีวัน  
( ) 1-2 วัน    ( ) 3-4 วัน       ( ) 5-6 วัน                         ( ) 7 วันขึ้นไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สว่นที ่3 ข้อมลูความพงึพอใจของกจิกรรมเดมิและความต้องการสิ่งอานวยความสะดวกภายในพืน้ที่
โครงการ  
3.1 ข้อมูลความต้องการด้านกิจกรรมนันทนาการพักผ่อน และสิ่งอานวยความสะดวกในพ้ืนที่  

ที่ต้องการเพ่ิม (จงท าเครื่องหมาย  ตามระดับความต้องการ ) 
 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
ระดับความต้องการ 

 
น้อย  
มาก  

น้อย  ปาน  
กลาง  

มาก  มาก  
ที่สุด  

1. พ้ืนที่นันทนาการแบบพักผ่อน  

   มีการจัดสวนหย่อมให้สวยงาม      
   มีแปลกผักเป็นขั้นบันได อุโมงค์ไม้เลื้อย      

มีพ้ืนที่พักผ่อน เช่น จุดนั่งเล่นใต้ต้นไม้      
มีการเพ่ิมจ านวนต้นไม้เพ่ือลดความร้อนและ

ให้ร่มเงา 
     

จัดสวนรอบอาคาร      
 จัดพื้นที่ชมวิวและถ่ายรูป      

จัดสร้างที่พักผ่อนทั้งภายในและภายนอก
อาคาร 

     

2. สิ่งอ านวยความสะดวก   

จัดรถรางชมวิวภายในโครงการ      

สระว่ายน้ า      
ศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม      
ลานจอดรถ      
ป้อมยาม,ความปลอดภัย      

3. กิจกรรมที่อยากให้มีในอนาคต  
การปั่นจักรยาน      
การจัดแคมป์ปิ้งปาร์ตี้      
ขับรถเอทีวี      
สนามเด็กเล่น      



สวนสาธารณะ      

ปีนผาจ าลอง      
 
3.2 ความต้องการในด้านต่างๆที่เก่ียวของกับงานจัดสวน (โปรดแสดงความคิดเห็น ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


