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บทคัดยอ 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่ง
ต้ังอยูเลขท่ี 122/58 ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีโครงการท้ังหมด 3 ไร 1 งาน 
223 ตารางวา หรือ 5,423 ตารางเมตร จากการศึกษาพื้นท่ีโดยรอบของโครงการทําใหทราบถึงปญหา
หลักในพื้นท่ีคือ ทางเขาพื้นท่ีท่ีไมดึงดูด  และเจาของโครงการตองการเพิ่มกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
พื้นท่ีและดึงดูดนักทองเท่ียวใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงานและออกแบบเพื่อใชในการ
ปรับปรุงแกไขพื้นท่ีรวมถึงการเลือกใชวัสดุพืชพรรณใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  
 จากการศึกษาสภาพแวดลอม กิจกรรมและความตองการของผูใชในโครงการ รวมถึงขอมูล
ตางๆ ท่ีนํามาประยุกตใชในการออกแบบภูมิทัศนจึงไดแนวคิดท่ีมี Concept ท่ีวา Health Time ซึ่ง
จากการประมาณราคาคาดําเนินการกอสรางงานภูมิทัศน เปนงบประมาณท้ังส้ิน 2,659,276.27 บาท 
(สองลานหกแสนหาหมื่นเกาพันสองรอยเจ็บสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค) และแบงพื้นท่ีในการ
ออกแบบเปน 3 โซน ดังนี ้ 
 Zone A มีพื้นท่ีขนาด 627.17  ตารางเมตร ต้ังอยูทางทิศเหนือของพื้นท่ีโครงการ ลักษณะ
ของพื้นท่ีติดถนนราษฎรบํารุงและติดทางเขาพื้นท่ีโครงการ พื้นท่ีไดรับแสงแดดในตอนเชาและบายมี
รมบางสวน จึงมีการเลือกใชพืชพรรณท่ีสามารถดึงดูดสายตา และเหมาะสมกับสภาพพื้นดินและ
สภาพแวดลอม 

Zone B มีพื้นท่ีขนาด 1,682.85 ตารางเมตร ต้ังอยูทางทิศใตของพื้นท่ีโครงการ ลักษณะของ
พื้นท่ีติดกับท่ีอยูอาศัย พื้นท่ีไดรับแสงแดดตลอดท้ังวัน จึงเลือกใชพรรณไมท่ีใหรมเงา ใหความรูสึกถึง
การพักผอน และตองเหมาะกับสภาพดิน และเปนพืชพรรณท่ีใหสรรพคุณทางยาตางๆ 

Zone C มีพื้นท่ีขนาด 1,221.13  ตารางเมตร ต้ังอยูทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของ
พื้นท่ีโครงการ ลักษณะของพื้นท่ีเปนบานพักภายในรีสอรทและติดกับท่ีอยูอาศัยและพื้นท่ีรกรางทิศ
ตะวันตกของพื้นท่ีโครงการ ลักษณะของพื้นท่ีเปนบานพักภายใน รีสอรทและติดกับพื้นท่ีรกราง มีพืช
พรรณเดิมอยูเปนบางสวน จึงเลือกใชพรรณไมเดิมท่ีมีอยูและพรรณไมท่ีสรางความเปนสวนตัวของผู
ท่ีมาพักอาศัยภายในรีสอรทโดยเลือกใชไมพุมท่ีสามารถบังสายตาไดเพื่อกําหนดขอบเขตและใหความ
เปนสวนตัวของผูใช 
 

 

 
 



ข 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการจัดทําปญหาพิเศษเรื่องโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง เปนสวนหนึ่งของการศึกษาท่ีสําเร็จลุลวงตามวัตถุท่ีต้ังไวดวยคําแนะนํา 
และความกรุณาอยางสูงจาก ดร.สุกัญญา ชัยพงษ อาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษ ท่ีไดใหคําแนะนํา     
แนวความคิดดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนในการ ทําปญหาพิเศษ และติดตามการทําปญหาพิเศษในครั้ง
นี้อยางใกลชิดตลอดมา นับต้ังแตเริ่มตนจนกระท่ังสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ  

นอกจากนี้ขาพเจาจึงขอขอบคุณอาจารยทุกทานในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน รวมถึง
นักวิชาการศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ท่ีใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลือ และให
ขอคิดดีๆ แกขาพเจา เพื่อใชเปนแนวทางการแกไขปญหาในการทําปญหาพิเศษ  

สุดทายนี้ขาพเจาขอบคุณบิดา มารดา ท่ีเปนกําลังใจและใหการสนับสนุนดานงบประมาณใน
ระหวางการทําปญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพื่อนท่ีชวยเหลือ และใหคําแนะนําขอผิดพลาดและชวย
ผลักดันใหขาพเจามีความต้ังใจท่ีจะทําปญหาพิเศษในครั้งนี้แกไขจนสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค สวน
ความบกพรองท่ีเกิดข้ึนในปญหาพิเศษเลมนี้ ขาพเจาตองอภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและเหตุผลในการศึกษา 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท ต้ังอยูเลขท่ี 122/58 ตําบลเชิงเนิน         

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีโครงการท้ังหมด 3 ไร 1 งาน 223 ตารางวา หรือ 5,423 ตารางเมตร 
เจาของโครงการคือ คุณญาณัฐชา เจียมอนุกุลกิจ ซึ่งปจจุบันเปนเจาของธุรกิจวาไอนา รีสอรท        
และณัฐชา รีสอรท เดิมเปนสวนปาลมน้ํามันเกา และยังคงเก็บตนปาลมบางสวนไว ปจจุบันพื้นท่ี
โครงการ เปนพื้นท่ีโลงแจงไมมีการจัดภูมิทัศนแตอยางใด จึงทําใหสภาพอากาศภายในพื้นท่ีโครงการ     
มีอากาศท่ีรอนจัด ดานหนาทางทิศเหนือติดกับถนนคอนกรีตตลอดแถว กวาง 5 เมตร ดานขางทางทิศ
ใตและทิศตะวันออกติดกับพื้นท่ีรกรางท้ังสองฝงและดานหลังทิศตะวันตกติดกับบานพักอาศัย พื้นท่ี
โครงการหางตัวเมืองระยอง 9.3 กิโลเมตร และหางจากหาดแมรําพึง 11.5 กิโลเมตร โดยรอบวาไอนา รีสอรท 
ระยะทาง 3 กิโลเมตรมีรีสอรท 2 รีสอรท คือ ณัฐชา รีสอรท และอารีนา รีสอรท 

ภายในรีสอรทประกอบไปดวยหองพักจํานวน 15 หลัง สํานักงาน หองครัว โรงซักลาง รูปแบบ
อาคารเปนส่ีเหล่ียมพื้นผาและมีสไตลของอาคารเปนสไตลลอฟท ขนาดพื้นท่ีของหองพัก 32 ตารางเมตร 
ภายในหองพักมีหองนอนและหองน้ําในตัว ซึ่งหองพักท่ีอยูติดกําแพงดานทิศตะวันออกมีจํานวน 9 หลัง 
และหองพักท่ีอยูติดกําแพงดานทิศตะวันตกมีจํานวน 6 หลัง ทุกหองมีระเบียงหนาบาน โดยมีการ
ออกแบบบริเวณหนาบานพักดวยการใชไมพุมเพื่อสรางความเปนสวนตัว ท้ังนี้เจาของโครงการตองการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนทางเขารีสอรท ใหเกิดความโดดเดนสวยงามและตองการสรางกิจกรรมภายใน   
รีสอรท เชน สระวายน้ํา สปา ฟตเนส เพื่อใหนักทองเท่ียวมีกิจกรรมระหวางท่ีเขาพักภายในรีสอรท   
และเปนกิจกรรมเสริมสรางรายไดใหกับทางรีสอรท 
 ประโยชนของพื้นท่ีภายในวาไอนา รีสอรท โดยมีการออกแบบท้ัง สระวายน้ํา สปา และฟตเนส 
สําหรับผูท่ีมาใชบริการท่ีรีสอรท เพื่อชวยเพิ่มความผอนคลาย และเพิ่มความนาสนใจนาอยู ใหกับ       
วาไอนา รีสอรท ดังนั้นบริเวณการออกแบบ วาไอนา รีสอรท จึงเปนการพัฒนาพื้นท่ีใหเกิดความโดดเดน
บริเวณดานหนาโครงการออกแบบใหพื้นท่ีมีความสวยงาม อีกท้ังออกแบบสรางเสริมเพื่อเพิ่มทางเลือก
ใหกับผูใชบริการ นอกจากนี้ยังเปนประโยชนตอการฝกประฏิบัติจริงในการทํางานดานการออกแบบรีสอรท 
 

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักการออกแบบภูมิทัศนรีสอรท  
1.2.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานกายภาพเพื่อกําหนดกิจกรรมตามศักยภาพของพื้นท่ี 

1.2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตองการของผูใชเพื่อกําหนดกิจกรรมภายในโครงการ 
1.2.4 เพื่อนําเสนอโครงการการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 การเขาถึงพื้นท่ีโครงการ 

          1.3.1.1 โดยรถยนตสวนตัว การเขาถึงโครงการสามารถเขาถึงไดโดยเดินทางจากถนน
หลักสุขุมวิท (ถนนหมายเลข 3) เขาสูถนนรองทางหลวง 3139 เดินทางตรงมา 1 กิโลเมตร และเขา
สูถนนราษฎรบํารุง ตรงตามทาง 900 เมตร ถึงพื้นท่ีโครงการ 

1.3.1.2 โดยรถโดยสารสาธารณะ การเขาถึงโครงการโดยรถตูสาธารณะสายกรุงเทพ - ระยอง 

 

 
ภาพท่ี 1.1 การเขาถึงโครงการ   
ท่ีมา :  https://www.google.com/map 
 

 
ภาพท่ี 1.2 ขอบเขตการศึกษา 
ท่ีมา :  https://www.google.com/map 
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1.3.2 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาและออกแบบ 
          โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท พื้นท่ีโครงการต้ังอยูท่ี เลขท่ี 122/58 

ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พื้นท่ีโครงการท้ังหมด 3 ไร 1 งาน 223 ตารางวา หรือ 5,423 ตารางเมตร 
พื้นท่ีมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดถนนราษฎรบํารุง 
ทิศใต ติดกับท่ีอยูอาศัย 
ทิศตะวันออก ติดกับท่ีอยูอาศัยและพื้นท่ีรกราง 
ทิศตะวันตก ติดกับพื้นท่ีโลงและพื้นท่ีรกราง 

  

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท   ภาพท่ี 1.3 

แสดง : พื้นท่ีต้ังโครงการ  
 
 

Nonscale 

สัญลักษณ :- 
ท่ีมา : - 

ทิศเหนือ 

ทิศใต 

ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 
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1.3.3 สภาพพื้นท่ีโครงการ 
          ปจจุบันพื้นท่ีนี้เปนรีสอรท และเปนพื้นท่ีโลง มีพื้นท่ีโครงการ 3 ไร 1 งาน 223 ตารางวา หรือ 

5,423 ตารางเมตร 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท   ภาพท่ี 1.4 

แสดง : พื้นท่ีต้ังโครงการและพรรณไมเดิม  
 
 

Nonscale 

สัญลักษณ :- 

ท่ีมา : - 
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ภาพท่ี 1.5 ทิศเหนือ ติดกับถนนราษฎรบํารุง 
 

   
ภาพท่ี 1.6 ทิศใต  ติดกับบริเวณท่ีอยูอาศัย 
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ภาพท่ี 1.7 ทิศตะวันออก  ติดกับท่ีอยูอาศัยและบริเวณพื้นท่ีรกราง 
 

    
ภาพท่ี 1.8 ทิศตะวันตก ติดกับพื้นท่ีโลงและพื้นท่ีรกราง 
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ภาพท่ี 1.9 พื้นท่ีภายในโครงการ  

 

 
ภาพท่ี 1.10 ทิศเหนือติดกับถนนราษฎรบํารุง 
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ภาพท่ี 1.11 ทิศใตติดกบับริเวณท่ีพักอาศัย 

 

 
ภาพท่ี 1.12 ทิศตะวันออกติดกับท่ีอยูอาศัยและบริเวณพื้นท่ีรกราง 
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ภาพท่ี1.13 ทิศตะวันตกติดกับพื้นท่ีรกราง 
 

   
ภาพท่ี 1.14 บริเวณทางเขาโครงการ 
 

    
ภาพท่ี 1.15 บริเวณออฟฟศของรีสอรทและบานพักรีสอรท 
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ภาพท่ี 1.16 บริเวณลานซักผาและโรงจอดรถของรีสอร 
 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 4.1 ทราบขอมูลเกี่ยวกับหลักการออกแบบภูมิทัศนรีสอรท  
 4.2 ทราบถึงขอมูลดานกายภาพเพื่อกําหนดกิจกรรมตามศักยภาพของพื้นท่ี 
 4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความตองการของผูใชเพื่อกําหนดกิจกรรมภายในโครงการ 

 4.4 สามารถนาํเสนอผลงานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 

1.5 วิธีดําเนินการ 
 1.5.1 ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศนรีสอรท 
 1.5.2 ศึกษาเกี่ยวกับกรณีศึกษาท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับโครงการ  
 1.5.3 กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

1.5.3.1 ศึกษาท่ีต้ังโครงการและอาณาเขตติดตอ 
1.5.3.2 ศึกษาสภาพภูมอิากาศ 
1.5.3.3 ศึกษาลักษณะของดิน 
1.5.3.4 ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 
1.5.3.5 ศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมเดิม 
1.5.3.6 ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
1.5.3.7 ศึกษาลักษณะพชืพรรณ 
1.5.3.8 ศึกษามุมมองของทัศนียภาพ 

1.5.4 ศึกษาถึงผูใชโครงการ 
1.5.4.1 ศึกษาความตองการของผูใชพื้นท่ีโครงการ 
1.5.4.2 ศึกษาลักษณะพฤติกรรมจํานวนของผูใชโครงการ 

1.5.5 สรุปขอมูลของพื้นท่ีโครงการ 
1.5.5.1 สรุปศักยภาพพื้นท่ีโครงการ 
1.5.5.2 สรุปลักษณะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโครงการ 

1.5.6 ข้ันตอนการออกแบบ  
1.5.6.1 กําหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept) 
1.5.6.2 กําหนดความสัมพันธของกิจกรรมกับพื้นท่ีใชสอย (Site Relation) 
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1.5.6.3 เสนอแบบแปลนแนวความคิด  (Concept) 
1.5.6.4 เสนอแบบแปลนข้ันสุดทาย (Master Plan) 
1.5.6.5 เสนอแบบแปลนรายละเอียด (Detail Plan) 
1.5.6.6 แสดงแบบรูปตัด รูปดาน (Section and Elevation) 
1.5.6.7 แสดงรูปแบบทัศนียภาพ (Perspective) 
1.5.6.8 สรุปผลงานการออกแบบ  
1.5.6.9 ทําการประมาณราคา  

1.5.7 ข้ันตอนการประเมินผล 
1.5.7.1 สรุปผลการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท  
1.5.7.2 นําเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท 

1.5.8 จัดทํารูปเลม 
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1.6 ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอผลงานการศึกษา 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1.1 ลําดับข้ันตอนการศึกษา 

ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการออกแบบ 
ภูมิทัศนและกรณีศึกษา 
- ทราบขอมูลเกี่ยวกับหลักการออกแบบภูมิทัศน      
รีสอรท  
-  ทราบถึงขอมูลดานกายภาพ  
- ทราบถึงพฤติกรรมและความตองการของผูใช      
เพื่อกําหนดกิจกรรมภายในโครงการ 
-  สามารถนาํเสนอผลงานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน  
วาไอนา รสีอรท อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 
  
 
 

 
  

ขอมูลดานกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
- ศึกษาท่ีต้ังโครงการและอาณาเขตท่ี
ติดตอกับโครงการ 
- การเขาถึงพื้นท่ีโครงการ 
- ศึกษาสภาพภูมิประเทศ 
- ศึกษาสภาพภูมิอากาศ 
- ศึกษาลักษณะของดิน 
- ศึกษาการเขาถึงโครงการ 
- ศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมเดิม 
- ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
- ศึกษาลักษณะพืชพรรณ 
- ศึกษามุมมองทัศนียภาพ ศึกษาถึงผูใชโครงการ 

- ลักษณะพฤติกรรมจํานวนของผูใชโครงการ 
- ความตองการของผูใชพื้นท่ีโครงการ 
 
 

ข้ันตอนการออกแบบ 
- กําหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
- กําหนดความสัมพันธของกิจกรรมกับ
พื้นท่ีใชสอย 
- การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
พื้นท่ีโครงการ 
- เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
- สรางเกณฑในการออกแบบ 
- เสนอแบบแปลนข้ันสุดทาย 
- เสนอแบบแปลนรายละเอียด 
- แสดงแบบรูปตัด รูปดาน 
- แสดงรูปแบบทัศนียภาพ 
- สรุปผลงานการออกแบบ 
- เขียนแบบโครงสราง 
- ทําการประมาณราคา 

สรุปขอมูลของพื้นท่ีโครงการ 
- สรุปศักยภาพพื้นท่ีโครงการ 
- สรุปลักษณะของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี
โครงการ 
 

จัดทํารูปเลม 

ข้ันตอนการประเมินผล 
-  สรุปผลการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน วาไอนา  
รีสอรท อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 - นําเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน  
วาไอนา รีสอรท อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 

ข้ันตอนในการศึกษา



บทที่  2 

ศึกษาหลักการและขอมูลที่เก่ียวของ 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่ง
ต้ังอยูเลขท่ี 122/58 ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีโครงการท้ังหมด 3 ไร 1 งาน 
223 ตารางวา หรือ 5,423 ตารางเมตร เจาของโครงการคือ คุณญาณัฐชา เจียมอนุกุลกิจ ซึ่งปจจุบันเปน
เจาของธุรกิจ วาไอนา รีสอรท และณัฐชา รีสอรท   เดิมเปนสภาพสวนปาลมน้ํามันเกาและยังคงเก็บตน
ปาลมบางสวนไว ซึ่งมีความสําคัญในการออกแบบสภาพพื้นท่ีภูมิทัศนโดยรอบพื้นท่ีโครงการจึงตองศึกษา
แนวความคิด และหลักทฤษฎีท่ีมีสวนเกี่ยวของคือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบรีสอรท ทฤษฎีเกี่ยวกับ 
แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรม สระวายน้ํา โยคะ การออกแบบสวน และพฤติกรรมการพักผอนหยอนใจของมนุษย 
และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของซึ่งมีลักษณะของกิจกรรมและพื้นท่ีใกลเคียงกับพื้นท่ีโครงการ เพื่อเปนพื้นฐาน
แนวทางสําคัญท่ีจะทําการศึกษาทําใหเกิดความรูความเขาใจในเบ้ืองตน กอนท่ีจะดําเนินการศึกษา
รายละเอียดในบทตอไป และเพื่อใหการศึกษาและวิเคราะหท่ีจะเกิดข้ึนนั้นเปนไปตามขอมูลพื้นฐานท่ีถูกตอง 
 

2.1 ความหมายของรีสอรท 
รีสอรท คือ สถานท่ีพักผอนช่ัวคราวตามสถานท่ีทองเท่ียวช่ือดัง ต้ังอยูบนท่ีท่ีมีเอกลักษณมี

กิจกรรมสําหรับแขกท่ีมาพักตางกันตามภูมิประเทศ โดยมีกลุมลูกคา คือ นักทองเท่ียว และกลุม
สัมมนา ซึ่งมีความคาดหวังในเรื่อง (สุพิทย วีระใจ, 2557:5) 

2.1.1 ความผอนคลาย  
2.1.2 ความเปนสวนตัว  
2.1.3 การสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ  
2.1.4 กิจกรรมท่ีสามารถทํารวมกัน ตามภูมิประเทศนั้นๆ 
รีสอรท หมายถึง สถานท่ีพักตากอากาศ ท่ีสรางข้ึนเพื่อใหผูมาเยือน ใชเวลาในวันหยุดสุด

สัปดาห หรือเทศกาลตางๆ สวนใหญท่ีต้ังจะอยูในสถานท่ีท่ีใกลกับแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติการ
บริการสวนใหญคลายโรมแรม แตอาคารสถานท่ีจะกลมกลืนกับธรรมชาติมากกวา (ศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2555:2) 
 รีสอรท หมายถึง สถานท่ีพักท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการท่ีพัก
ช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน ท้ังนี้ สถานท่ีพักตากอากาศตาม
มาตรฐานฉบับนี้ไมรวมถึงหองประชุมสัมมนา (สุพิทย วีระใจ, 2557:5) 

รีสอรท หมายถึง สถานท่ีประกอบการเชิงการคาท่ีนักธุรกิจต้ังข้ึนมีลักษณะเปนโรงแรม 
ประเภทหนึ่ง มีท่ีต้ังอยูในแหลงธรรมชาติ หรืออยูใกลกับธรรมชาติมีบรรยากาศดี เพื่อบริการท่ีพัก 
ช่ัวคราวสําหรับเดินทาง ในเรื่องของท่ีพักอาศัยอาหาร และบริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกบการพักอาศัย 
และเดินทาง หรืออาคารท่ีมีหองนอนหลายหอง ติดตอเรียงรายกันในอาคารหลังหนึ่ง หรือหลายหลังซึ่งมีบริการ
ตางๆ เพื่อความสะดวกของผูท่ีมาพัก โดยมีคาตอบแทนและคิดคาบริการเปนรายวันหรือไมเกินหนึ่งเดือน 
(ความหมายของรีสอรท มาตรฐานการทองเท่ียวไทย สืบคนจาก https://secretary.mots.go.th/) 
 จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา รีสอรทเปนแหลงท่ีพักผอน ปลูกสรางเพื่อใหนักทองเท่ียวไดมา
พักผอนไมวาจะเปนชวงวันหยุด ชวงเทศกาลตาง  ๆซึ่งจะปลูกสรางอยูในบริเวณแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 
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ใกลเคียงกับท่ีพักอาศัย รูปแบบการออกแบบอาคารจะตองดูเขากับธรรมชาติมากท่ีสุด และตองเปนประโยชน
ตอรีสอรทอีกท้ังผูท่ีมาพักอีกดวย  
 

2.2 ความหมายและความสําคัญของโยคะ 
โยคะเปนคําสันสกฤตหมายถึงการรวมใหเปนหนึ่ง โยคะจะรวมกาย จิตวิญาณใหเปนหนึ่งทําใหเรามี

สติและอยูบนพื้นฐานของความจริงของชีวิตโยคะไมใชศาสนา เพราะมีโยคะบางชนิดไมเกี่ยวกับศาสนาแตสวน
ใหญมาจากพื้นฐานของความเช่ือและแนวทางปฏิบัติของศาสนา การฝกโยคะคือการฝกการปลอดปลอยจากส่ิง
ลวงตาและการหลงผิด การฝกโยคะเปนฝกการเปล่ียนแปลงตัวเองท้ังรางกายและจิตวิญาณ นอกจากจะ
เปล่ียนแปลงแลวยังสามารถปรับปรุงใหดีข้ึน การฝกโยคะจะประกอบไปดวยสวนท่ีสําคัญ 3 อยางไดแก การ
ออกกําลังกายหรือการฝกทาโยคะ การหายใจหรือลมปราณ การทําสมาธิ การฝกทาโยคะจะกระตุมอวัยวะและ
ตอมตางๆในรางกายทํางานดีข้ึนสุขภาพจึงดีข้ึน การหายใจเปนแหงกอใหเกิดพลังของชีวิต การควบคุมการ
หายใจจะทําใหจิตใจและสุขภาพดีข้ึน การฝกทาโยคะและการหายใจจะเปนพื้นฐานในการทําสมาธิ หากทานได
ฝกท้ังสามอยางจะทําใหผูฝกมีสุขภาพท่ีแข็งแรงจิตใจผองใส 

2.2.2 ชนิดของโยคะ 

2.2.2.1 ราชาโยคะ (Raja - Yoga) โยคะสําหรับผูฝกท่ีมีจุดมุงหมาย เนนไปท่ีความ 
สงบจิตใจเปนหลัก เปนโยคะท่ีฝกงาย ใชหลักการฝกท่ีเปนวิทยาศาสตร ผูท่ีต้ังใจฝกซอมอยางจริงจัง จะได
ท้ังความสงบของจิตใจ และแสงสวางแหงปญญาเปนรางวัล แตกวาจะสงบไดถึงระดับนั้น ผูฝกอาจพบวาตัวเองได
ปลีกตัวออกไปจากสังคม เปนท่ีเรียบรอยแลว 

2.2.2.2 กรรมโยคะ (Kamar  -  Yoga) จัดเปนโยคะท่ีอิงความเช่ือทางดานศาสนามากท่ีสุด มี 
การเขาญาณ การทําพิธีกรรม บวงสรวงและสวดบูชาเทพเจา เชน พระวิษณุ ส่ิงท่ีผูฝกโยคะตามแนวทางนี้จะ
ไดรับคือการลด ละ เลิกไมเปนคนท่ีเห็นแกตัวอีกตอไป 

2.2.2.3 ภักติโยคะ (Bhakt - Yoga) โยคะประเภทนี้เหมาะมากสําหรับ ผูซึ่งมีจุดมุงหมาย 
จริงจัง ท่ีจะปลีกวิเวกไปอยูตามปาเขาลําเนาไพร เปนโยคะอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมุงเนนความสําคัญไปท่ีดาน
ของจิตใจ ใหรูจักการให การเสียสละ 

2.2.2.4 ญาณโยคะ (Jnana - Yoga) เปนโยคะท่ีเช่ือในเรื่องของความจริง และเช่ือวา 
ความรูท่ีไดจากการฝก ปฏิบัติโยคะอยางมีสมาธิ รวมท้ังการปลีกวิเวกจะสามารถชวยใหผูปฏิบัติโยคะ 
แยกแยะระหวางความจริง (Reality) และการหลงผิด (Maya) ได 

2.2.2.5 ตันตระโยคะ (Tantra - Yoga) เปนโยคะท่ีช้ีนําใหผูปฏิบัติทราบวาดานมืดและ 
ดานสวางของชีวิตนั้น แตกตางกันอยางไร เปนโยคะประเภทเดียว ท่ีรวบรวมเอาขอดีของโยคะประเภท
ตางๆ มาประยุกตใช มีการทําพิธีบวงสรวง เนนการทําสมาธิใหไดถึงระดับญาณ เพื่อปลุกพลังภายใน
รางกาย และพลังจิตสามารถทํางานผสานกันได ในขณะท่ีทําทาอาสนะ 

2.2.2.6 หะฐะโยคะ (Hatha - Yoga )  โยคะชนิดนี้นําเอาทาอาสนะของโยคะสมัย 
โบราณ มาดัดแปลงใหเขากับยุคสมัย เพื่อตอบสนองความตองการของผูฝก ใหมากท่ีสุด ใชศิลปะการ
บริหารรางกาย ภายใตการควบคุมของจิตใจ กอใหเกิดพลังดานลบและบวก รักษาโรคบางอยางได 
เนนการเตรียมรางกายและจิตใจ ใหมีพลังท่ีจะบรรลุสูความสําเร็จ มีการกําหนดลมปราณ ในขณะ
ทําทาอาสนะเพื่อความมีสมาธิ เพราะผลท่ีไดจากการฝกฝน ท่ีใหความสําคัญท้ังดานรางกายและจิตใจ 
จึงทําใหผูฝกปฏิบัติสม่ําเสมอ มีสุขภาพท่ีท้ังรางกายและจิตใจ กอใหเกิดสมาธิและเขาถึงญาณไดงาย 
อยางไรกต็าม หะฐโยคะยังแตกแขนงแยกยอยออกไปไดอีก 
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2.2.2.7 มนตราโยคะ(Montra - Yoga) โยคะรวมสมัยท่ีนําเอาทาอาสนะสมัยเกา มา 
ดัดแปลงประยุกต เนนการเอยคําวา “โอม” ฝกไดดวยทางายๆ 
        2.2.2.8 โยคะฟลาย  (Yoga fly หรือ Aerial Hammock) เริ่มตนข้ึนท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปจจุบันมีการพัฒนาโยคะโดยยึดหลักของ “หะฐะโยคะ” เปนสาขาหนึ่งของโยคะ และ
มีการผสมผสานเทคนิคการเลนโยคะอยางหลากหลาย ซึ่งลวนแตมุงพัฒนาท้ังรางกายและจิตใจใหมี
ความมั่งคงแข็งแรง จิตนิ่งเปนสมาธิ เปาหมาย คือ จิตมีสมาธิอยูกับตัวเอง ซึ่ง “โยคะฟลาย”ก็เปน
รูปแบบการออกกําลังกายโดยการผสมผสานระหวางศาสตร โยคะ การเตน/กายกรรม และพิลาทีส 
โดยนําความโดดเดนของการออกกําลังกายท้ัง 3 รูปแบบเขาดวย ทําใหการเลนโยคะฟลาย สนุก ทา
ทายและไมนาเบ่ือ ทาในการเลนโยคะฟลายจึงมีรูปแบบท่ีไมตายตัว สามารถเพิ่มและปรับไดตามความ
แข็งแรงและความชํานาญของผูเลน นี่คือเสนหของการเลนโยคะฟลาย  

2.2.4 อุปกรณท่ีสําคัญในการเลนโยคะฟลาย 
2.2.4.1 ผาแฮมมอค (Hammock )  เปนผาทอข้ึนมาพิเศษเพื่อใชเลนโยคะฟลายได 

อยางปลอดภัย โดยผาจะมีความยาวเปนพิเศษเพื่อหอหุมรางกายไดเปนอยางดีและเสนใยท่ีออกแบบมาเพื่อการเลน
โยคะฟลายโดยเฉพาะสามารถรองรับน้ําหนักตัวไดมากถึง 1,000 กิโลกรัม และมีความยืดหยุนกับและผิวสัมผัสท่ี
เหมาะสม สตูดิโอโยคะฟลายเปนหองท่ีมีความกวาง เพดานสูง เหมาะกับการเลนโยคะฟลาย การสอนโยคะฟลายเพื่อ
สรางความแข็งแรงใหแกแกนกลางลําตัว ตนแขน สะบัก หัวไหล โยคะฟลายยังชวยลดอาการปวดหลัง ลดแรงกดทับ
จากการนั่งทํางานนาน โยคะฟลายสามารถชวยลดกระชับสัดสวนโดยเฉพาะบริเวณ หนาทอง และตนแขน เพิ่มความ
ยืดหยุนใหกับกลามเนื้อ เอ็นและขอตอตางๆ  ดวยอุปกรณผาแฮมมอค นอกจากนี้ผาแฮมมอคยังชวยใหเราทําทากลับ
หัว (Inversion) ไดงายและปลอดภัยข้ึน การฝกโยคะฟลาย มีความสนุก และทาทายความสามารถ ดวยการเลนทากลับ
หัวตางๆ  (Inversion) นอกจากความสนุกต่ืนเตน การกลับหัวยังมีประโยชนอีกมากมาย เชน  ชวยลดการกดทับกระดูก
สันหลังจากการนั่งทํางานเปนเวลานาน ชวยใหเลือดเล้ียงสมองไดดีข้ึน ทําใหหนาเด็ก อีกดวยในปจจุบันนิยมการเลน
โยคะฟลายมาผสมผสานกับการเตนประกอบเพลงบนผืนผาแฮมมอค ทําใหผูเลนนอกจากไดใชความแข็งแรงและความ
ออนตัวแลว ยังทําใหระหวางการเลนไดผอนคลายความเมื่อยลา ความเครียดจากการทํางานไดอีกดวย เรียกไดวาเปน
การออกกําลังกายเพียงไมกี่ชนิดท่ีผนวกสันทนาการและการฝกกลามเนื้อเขาไวดวยกัน การเลนโยคะฟลายถือเปน 
Weight Training ประเภทหนึ่งคือ การสรางกลามเนื้อ ดังนั้นผลลัพธท่ีชัดเจนสําหรับผูเลนคือ การมีรูปรางท่ีกระชับ
ข้ึนมวลกลามเนื้อมากข้ึน ทําใหระบบเผาผลาญในรางกายดีข้ึนนั่นเอง (ความหมายของหองโยคะ Threestudio สืบคน
จาก https://www.threestudioyogaflyandpilates.com/class/yoga-fly/) 
 

 
ภาพท่ี 2.1 : ผาแฮมมอค 
ท่ีมา : https://www.threestudioyogaflyandpilates.com 
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2.2.5 ขอควรระวังสําหรับผูท่ีมีปญหาสุขภาพกอนการเลนโยคะฟลายดังตอไปนี้ 
2.2.5.1 ผูท่ีเปนโรคหัวใจ 
2.2.5.2 ผูท่ีมีอาการบานหมุน 
2.2.5.3 คนท่ีเคยผาตัดขอตอสะโพกและหัวเขา 
2.2.5.4 คนท่ีมีปญหาเรื่องความดันโลหิต 
2.2.5.5 คนท่ีมีอาการหมอนรองกระดูกกดทับเสนประสาท 

2.2.6 ประโยชนของการเลนโยคะฟลาย 
2.2.6.1 สรางความแข็งแรงใหกับหนาทอง ตนแขน กลามเนื้อสวนตางๆ 
2.2.6.2 ปลดล็อคการกดทับกระดูกสันหลังจากการนั่งทํางานเปนเวลานานๆ ดวยทา  

Inversion/ทากลับหัว คลายความเมื่อยลา ปวดหลังไดเปนอยางดี  
2.2.6.3 ลดกระชับสัดสวน 
2.2.6.4 เพิ่มความยืดหยุนใหกับรางกาย 
2.2.6.5 เพิ่มระบบเผาผลาญใหกับรางกาย 
2.2.6.6 ลดความเครียด ฝกสมาธ ิ
2.2.6.7 ลดอาการปวดหลัง บา ไหล จากการนั่งทํางานเปนเวลานานๆ 
2.2.6.8 สนุก ทาทาย คลายความเครียด  

 

2.3 ทางสัญจร 
ระบบการสัญจรตางๆ มิใชกระบวนการท่ีเพียงวาทําๆ ข้ึนมาเทานั้น การสัญจรตางๆ สามารถ

แบงแยกออกไดหลายประเภท ไดแกระบบตาราง ระบบรัศมีหรือระบบโคงยาว รวมท้ังระบบท่ีเกิดจาก
การผสมผสานระบบตางๆ เหลานี้เขาดวยกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี ในงานวางผังบริเวณ ระบบ
การสัญจรมีความสําคัญ มากในการเช่ือมตอซึ่งจะ กอใหเกิดความสัมพันธซึ่งกันและกัน ในกิจกรรมและ
การใชประโยชนในบริเวณ โดยเฉพาะระบบ การสัญจรยานยนตเองถือเปนระบบเบ้ืองตนท่ีสําคัญมาก
อยางหนึ่งในการสรางโครงรางของผังการใชท่ีดิน ระบบดังกลาวนี้เปนตัวสรางลําดับข้ันของการไหลหรือ
การเปล่ียนขนาดจากถนนสําคัญ หรือถนนหลักมาสูถนนยอยภายในบริเวณโครงการและเปนตัวเช่ือม
ระบบการสัญจรนอกบริเวณ เพื่อนําคนและสินคาตางๆ มาสูบริเวณ รูปลักษณะของการสัญจรในตัว
บริเวณตองสามารถ แกปญหาในเรื่องการมองในขณะมุงเขาสูอาคารหรือจุดตางๆ เรื่องการจอดรถรับสง
คน เรื่องท่ีจอด และเรื่องบริการโดยเดนชัดและมีลําดับข้ันตอน และจะตองมีความสัมพันธเปนอยางดีกับ
อาคาร หรือบริเวณกิจกรรมการพักผอนหยอนใจท่ีมีอยูในบริเวณนั้นดวย  
 2.3.1 รูปลักษณะตางๆ ของการสัญจร  

2.3.1.1 ระบบตารางเปนระบบท่ีเกิดข้ึนจากการวางแนวถนนท่ีคอนขางตรงและ  
ระยะหางเทา  ๆกันตัดต้ังฉากซึ่งกันและกันซึ่งโดยท่ัวไปแลวมักใชในพื้นท่ีท่ี แบนราบ หรือท่ีมีความลาด
สูงตํ่า หรือชันมากและในบางครั้งก็กอใหเกิดความซ้ําซากในการมองอีกดวย 
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ภาพท่ี 2.2 ถนนระบบตาราง 
 

2.3.1.2 ระบบรัศมี คือระบบนําการไหลของการจราจรไปสูจุดกลางซึ่งเปนจุดท่ีมี
กิจกรรม ประเภทตางๆ รวมตัวอยูหนาแนน สวนใหญจะเปนเมืองเกาๆ ถนนระบบรัศมีจะเกิดปญหา
ยุงยากในการจัดบริเวณจุดกลางใหเปนระเบียบไดยาก นอกจากนี้จุดกลางดังกลาวนี้ยังตายตัวยากตอการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเปนอยางยิ่ง ดังนั้น ระบบรัศมีจึงมีความยืดหยุนนอยกวาระบบตาราง 
 

ภาพท่ี 2.3 ถนนระบบรัศม ี
 

2.3.1.3 ระบบทางยาว ระบบการจราจรทางยาว คือการเช่ือมการไหลของยานพาหนะ ระหวาง
จุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอยางตรงไปตรงมา ซึ่งจะเห็นตัวอยางไดชัดเจนจากทาง รถไฟหรือคลองท่ียาวแตถา
การเคล่ือนของยวดยานภายในตัวถนนมีปริมาณมากเกินขนาดก็จะเกิด การติดขัดการแกไขปญหานี้
สามารถกระทําไดดวยการใสวงรอบลงไปขางใดขางหนึ่งของเสนทาง ซึ่งจะเปนการชวยการไหลของ
ยวดยานไดดีข้ึนได 

 
ภาพท่ี 2.4 ถนนระบบทางยาว 
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2.3.1.4 ระบบโคงยาว ระบบโคงยาวไดเปรียบกวาระดับอื่นในดานความสูงตํ่าของประเภท
เนื่องจากสามารถวางใหเขากับรูปทรงของแผนดินไดมากท่ีสุด ระบบการสัญจรแบบนี้มีความสัมพันธ
กับการจราจรในระดับทองถ่ินมากกวาระดับอื่น และสามารถปรับแนวถนนใหเขากับความสูงตํ่าของ
พื้นท่ีไดอยางดี ระบบโคงยาวนี้โดยท่ัวไปแลวจะมีถนนตัดผานนอยเมื่อเทียบกับระบบตาตาราง 
สวนมากจะใชถนนปลายตันแบบกนถุงหรือคุลเดอะแซค ซึ่งจะมีความยาวไมเกิน 150 เมตร ซึ่งวิธีนี้จะ
ชวยหรือมีแนวโนมท่ีจะทําใหยวดยานวิ่งชาลง ถนนระบบโคงยาวนี้มีขอ ไดเปรียบท่ีสําคัญ อีกประการ
หนึ่งคือทําใหถนนมีความนาสนใจมากกวา เนื่องจากการเปล่ียนแปรของทิวทัศนและการเปล่ียนแปร
ของความยาวของถนน ตลอดจนความสามารถปรับตัวเขากันไดเปนอยางดีกับประเทศ ยานพักอาศัย
ท่ีมีการออกแบบและวางแผนเปนอยางดี จะเขากันไดกับถนนระบบนี้มากกวาอยางอื่น 
 

ภาพท่ี 2.5 ถนนระบบโคงยาว 
  
 จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา ทางสัญจรในพื้นท่ีเดิมเปนระบบทางยาวเปนระบบท่ีไมซับซอน
และเช่ือมกันอยางตรงไปตรงมาระหวางกิจกรรมตางๆ ภายในพื้นท่ีโครงการทางสัญจรท่ีเลือกใช
ภายในรีสอรทเปนทางสัญจรถนนระบบทางยาวเพราะมีการเช่ือมตอระหวางจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอยาง
ตรงไปตรงมา (ทางสัญจร จิรพัฒน โชติกไกร สืบคนจาก https://www.nirachorn.com/content-01.html) 
 

2.4 ความหมายและความสําคัญของการออกแบบสระวายน้ํา 
 สระวายน้ํา คือแหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อใชสําหรับการวายน้ําหรือกิจกรรมนันทนาการ 
สามารถสรางใหลึกลงไปในดินหรืออยูเหนือพื้นดินก็ได  

2.3.1 ประเภทของสระวายน้ํา 
2.3.1.1 สระวายน้ําคอนกรีตใชโครงสรางพื้นและผนังสระเปนคอนกรีตเสริมเหล็กท้ังหมด 

ขอดีของโครงสรางชนิดนี้คือมีความแข็งแรงทนทานและสามารถออกแบบรูปทรงไดหลากหลาย 
         2.3.1.2 สระวายน้ําสําเร็จรูป เปนสระวายน้ําท่ีผลิตจากวัสดุประเภทพอลิเมอรสําเร็จมา
จากโรงงาน แลวนํามาติดต้ังบนโครงสรางรองรับสระซึ่งเปนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ีท่ีเราเตรียมไว 
 2.3.2 ระบบบําบัดน้ําท่ีนิยมใช  
           2.3.2.1 ระบบคลอรีน เปนระบบฆาเช้ือโรคท่ีมีราคาถูก และนิยมใชกันมากท่ีสุด อยูในรูป
ของเหลว เม็ด และผงคลอรีน วิธีใชคือคอยๆ ละลายลงในสระวายน้ํา แตจะสามารถฆาเช้ือโรคได เมื่อคา 
pH ในน้ําอยูระหวาง 7.2 - 7.8 หากคา pH สูงหรือน้ําในสระมีคาความเปนดางมากก็จะตองเติมกรดลง
ไปกอน และถาน้ําในสระมีคา pH ตํ่าหรือมีคาความเปนกรดสูง ก็จะตองเติมสารท่ีเปนดางจําพวก Buffer  
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หรือ Soda ash เพื่อปรับคา pH ในน้ํากอน ซึ่งสารคลอรีนนั้นอาจมีผลทําใหเกิดการระคายเคืองกับ
ผิวหนังได ดังนั้นการละลายคลอรีนจึงควรทําในชวงเย็นหลังจากท่ีใชสระเสร็จแลว และจะตองเปดเครื่อง
กรองท้ิงไวอยางนอย 3 - 4 ช่ัวโมงดวย สําหรับสระวายน้ําขนาด 4 x 8 เมตร คาดูแลรักษาดวยคลอรีนประมาณ 
3,000 - 4,000 บาทตอเดือน (ข้ึนอยูกับปริมาณการใชงานสระวายน้ํา และสภาพอากาศ) 
 

 
ภาพท่ี 2.6 ระบบคลอรีน 
ท่ีมา : https://www.kamkoonenterprise.com 
 

 2.3.2.2 ระบบน้ําเกลือ เปนระบบท่ีฆาเช้ือโรคดวยเกลือ ซึ่งไมเปนอันตรายตอสุภาพ ท้ัง
ยังชวยเพิ่มความชุมช้ืนใหกับผิวหนังอีกดวย แตมีราคาคาติดต้ังคอนขางสูง  และมีความเปนดางทําใหน้ําใน
สระมีรสกรอยเล็กนอย สระวายน้ําขนาด 4 x 8 เมตร ราคาคาติดต้ังระบบบําบัดน้ําเกลือประมาณ 
40,000 - 50,000 บาท และเสียคาดูแลรักษาหลังจากนั้นประมาณ 400 - 600 บาทตอเดือน 
 

 
ภาพท่ี 2.7 ระบบเกลือ 
ท่ีมา : https://www.kamkoonenterprise.com 
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2.3.2.3 ระบบโอโซน เปนระบบท่ีฆาเช้ือโรคในน้ํา ดวยการผลิตกาซโอโซนจากเครื่องอัดอากาศ 
มาบําบัดน้ําในสระโดยตรง เปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพมาก เพราะไมมีสารตกคางในน้ํา แตระบบนี้จะมีระยะเวลา
ในการฆาเช้ือโรคส้ันกวาระบบอื่น และมีราคาคาติดต้ังสูง สระวายน้ําขนาด 4 x 8 เมตร ราคาคาติดต้ังระบบ
บําบัดแบบโอโซนประมาณ 150,000 - 200,000 บาท 

1) โครงสรางสระวายน้ํา ท้ัง 2 แบบมีความทนทานท่ีอยูไดถึง 10 ป สวนเรื่อง 
ราคาสระวายน้ําสําเร็จรูปจะมีราคาถูกกวา อีกท้ังการสรางยังรวดเร็วกวา แตเรื่องการออกแบบอาจจะไม
เทากับโครงสรางคอนกรีตท่ีอิสระในการออกแบบมากกวา 

2) ระบบสระวายน้ํา แบบ Over Flow จะทําใหภาพรวมสระวายน้ําดูสวย แต 
ราคาคากอสรางจะแพงกวา อีกท้ังแบบ Skimmer ยังประหยัดน้ํามากกวา ซึ่งถาสระวายน้ําภายในบานก็
ใชแบบ Skimmer เพียงพอแลว 

3) ระบบบําบัดน้ํา แบบคลอรีนเริ่มตนจะมีราคาท่ีถูกกวา แตคาดูแลรักษาหลังจาก 
นั้นจะมากกวา สวนระบบน้ําเกลือคาติดต้ังชวงแรกจะแพงกวา แตคาดูแลรักษาหลังจากนั้นจะถูกกวา
แบบคลอรีน  
 

 
ภาพท่ี 2.8 ระบบโอโซน 
ท่ีมา : https://www.kamkoonenterprise.com 
 
 จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา ระบบสระวายน้ําท่ีจะเลือกใชภายในรีสอรทจะเปนระบบน้ําเกลือ 
เนื่องจากระบบน้ําเกลือเปนระบบท่ีฆาเช้ือโรคดวยเกลือ ซึ่งไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ท้ังยังชวยเพิ่มความ
ชุมช่ืนใหกับผิวหนัง ระบบน้ําเกลือมีคาติดต้ังในชวงแรกคอนขางสูง แตคาดูแลรักษาหลังจากนั้นจะถูกกวา
ระบบคลอรีน ซึ่งถาคิดถึงเรื่องสุขภาพระบบน้ําเกลือจะดีตอสุขภาพมากกวาระบบคลอรีน (ความหมาย
ของสระวายน้ํา บานและสวน สืบคนจาก https://www.bannlaesunan.com/99982/maintenan 
ce/outdoor/swimming-pools) 
 

2.5 กรณีศึกษา 
 จากการศึกษาพื้นท่ีท่ีมีลักษณะคลายกับพื้นท่ีโครงการจากการพิจารณาเลือกตัวอยาง

โครงการ U Inchantree Kanchanaburi และ wise living yoga academy เนื่องจากกิจกรรม

ภายในพื้นท่ีมีแนวทางกิจกรรมคลายกับกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนกับวาไอนา รีสอรท ภายในพื้นท่ีโครงการ
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มีกิจกรรมประเภทออกกําลังกายเชน สระวายน้ํา โยคะ การใหบริการสําหรับบุคคลท่ัวไปและผูท่ีอยู

อาศัยบริเวณใกลกับวาไอนา รีสอรท ซึ่งสวนใหญพื้นท่ีโครงการมีฐานะระดับชนช้ันกลาง จึงสามารถใช 

เปนพื้นท่ีตัวอยางสําหรับเปนกรณีศึกษาถึงความสัมพันธของกิจกรรม ผูใช และปญหาท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องจาก

สภาพแวดลอม เพื่อนําไปศึกษากับพื้นท่ีศึกษาได การศึกษานี้มุงเนนแนวคิดการออกแบบภูมิทัศน เนื่องจาก

เปนสวนท่ีมีความใกลเคียงกับขอมูลในการทําปญหาพิเศษซึ่งสามารถนําไปใชไดกับโครงการ  

2.5.1 ช่ือโครงการ U Inchantree Kanchanaburi  
ท่ีต้ังโครงการ 443 ถนนแมน้ําแคว อําเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
รูปแบบสวน/ลักษณะของพื้นท่ี สไตลโมเดิรน 
2.5.1.1 การเดินทางใชทางคูขนานถนนพหลโยธิน ถนนหมายเลข 345 ถนนหมายเลข 

340 ถนนหมายเลข 346 ถนนหมายเลข 324 และถนนหมายเลข 367 ไปยังตําบลบานใต เล้ียวซายปลายทาง
จะอยูทางขวามือ 

2.5.1.2 กิจกรรมภายในโครงการ จากการศึกษาลักษณะภายในพื้นท่ีโครงการ พบวามีการ
จัดแบงโซนของพื้นท่ีอยางชัดเจนและมีกิจกรรมใหผูท่ีเขาใชบริการเลือกใชบริการระหวางเขาพักภายในพื้นท่ี
โครงการ และมีการใชประโยชนจากพื้นท่ีอยางคุมคา  

1) กิจกรรมนันทนาการประเภทออกกําลังกาย จากลักษณะพื้นท่ีโครงการสวนใหญ
จะเนนการออกแบบพื้นท่ีออกเปนสวนตาง  ๆอยางชัดเจน  กิจกรรมประเภทออกกําลังกาย เชน สระวายน้ํา  ลาน
ออกกําลังกาย 

(1) สระวายน้ํา เปนกิจกรรมประเภทออกกําลังกาย โดยมีองคประกอบของ
กิจกรรมไดแก สระวายน้ําสําเร็จรูป ท่ีนั่งบริเวณริมสระวายน้ํา มีความเหมาะสมตอเด็กโต และผูใหญ ทุกเพศ 
ลักษณะของกิจกรรม เปนพื้นท่ีสระวายน้ําไวสําหรับผูท่ีเขามาใชบริการภายในโครงการ บรรยากาศในพื้นท่ีมีรม
เงาจากตนไมใหญทําใหรมรื่น 

ส่ิงท่ีตองการนํามาใชในการออกแบบคือ สระวายน้ํา และบริเวณรอบ
สระวายน้ํา มีท่ีนั่งสําหรับการนั่งพักผอน เพื่อรองรับความตองการของผูใชกิจกรรมในสระวายน้ํา 

2) ลานออกกําลังกาย เปนกิจกรรมประเภทออกกําลังกาย โดยมีองคประกอบของกิจกรรม
ไดแก ลานออกกําลังกาย ท่ีนั่ง มีความเหมาะสมตอ เด็ก ผูใหญ ทุกเพศ ลักษณะของกิจกรรมเปนพื้นท่ีสําหรับ
ออกกําลังกาย บรรยากาศในพื้นท่ีมีรมเงาจากตนไมใหญทําใหรมรื่น 

ส่ิงท่ีตองการนํามาใชในการออกแบบคือ พื้นท่ีนั่งพักสําหรับผูท่ีออก
กําลังกาย และบรรยากาศรอบลานออกกําลังกาย 

 

 
ภาพท่ี 2.9 บริเวณสระวายน้ํา 
ท่ีมา : https://www.uinchantreekanchanaburi.com 
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ภาพท่ี 2.10 กิจกรรมออกกําลังกาย 
ท่ีมา : https://www.uinchantreekanchanaburi.com 

 
2.5.1.3 การจัดสรางภูมิทัศนภูมิทัศนดาดแข็ง  
         1)  การออกแบบปายทางเขาบริเวณหนาโครงการมีการออกแบบใหเปนจุด 

เดนใหกับบริเวณพื้นท่ีท่ีเปนงาน Softscape เสริมใหบริเวณนั้นมีความโดดเดนและสวยงามมากข้ึน 
เพิ่มกิจกรรมภายในพื้นท่ีเชน การถายภาพ  

(1) การออกแบบท่ีนั่งในสวนเพื่อสําหับการพักผอน ภายในพื้นท่ีโครงการไดมี
การจัดต้ังท่ีนั่งไวสําหรับพักผอนและนั่งชมบรรยากาศของพื้นท่ีโครงการ  
 

 
ภาพท่ี 2.11 บริเวณทางเขา U Inchantree Kanchanaburi 
ท่ีมา : https://www.uinchantreekanchanaburi.com 
 

 
ภาพท่ี 2.12 ท่ีนั่งพักผอน 
ท่ีมา : https://www.uinchantreekanchanaburi.com 
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2.5.1.4 การจัดสรางภูมิทัศนภูมิทัศนดาดออน  

                                    1)   ไมพุม การจัดวางพืชพรรณในพื้นท่ีโครงการ จะเนนการปลูกไมพุมขนาดกลาง     
มีทรงพุมหนาและเจริญเติบโตไดดีในบริเวณกลางแจง ทนตอสภาพอากาศ  เชน ไทรยอดทอง เฟองฟา  
             2)   ไมยืนตน การปลูกไมยืนตนจะเนนการปลูกไมยืนตนท่ีมีทรงพุมหนาแนนและ
ใหรมเงาบริเวณท่ีเปนจุดพักผอน เชน หูกระจง หางนกยุงไทย 
 

            
ภาพท่ี 2.13 บริเวณสวนหยอม 
ท่ีมา : https://www.uinchantreekanchanaburi.com 
 

จากกรณีศึกษา ภายในมีท้ังการทําสระวายน้ํา และสวนหยอม เพื่อเพิ่มกิจกรรมใหกับผูท่ีมาใช
บริการ มีการเลือกใชพืชพรรณท่ีเหมาะสมกับโซนตางๆ โดยบางสวนเนนพรรณไมท่ีใหรมเงา และตอง
คํานึงถึงการใชพื้นท่ีท่ีตองการเพิ่มกิจกรรมตางๆ ภายในวาไอนา รีสอรท เพื่อใหมีความนาสนใจสําหรับผู
ท่ีมาใชบริการภายในวาไอนารีสอรท 

2.5.2 ช่ือโครงการ wise living yoga academy 
ท่ีต้ังโครงการ 198 หมู 2 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม  
รูปแบบสวน/ลักษณะของพื้นท่ี สไตลคอทเทจ การเดน 
2.5.2.1 การเดินทางถนนหมายเลข 1 จากซอยพหลโยธิน 121 รังสิต - ปทุมธานี 5 และทาง

คูขนาน ถนนพหลโยธินตามถนนหมายเลข 1 ไปทางถนนหมายเลข 32 มุงไป ตําบลเชียงรากนอยใชทางออกไป
ถนนกาญจนาภิเษก/บางปะอนิ/อยุธยา จากถนนหมายเลข 1 ตามถนนหมายเลข 32 ไปทางถนนหมายเลข 1 มุง
ไปตําบลทาฉนวน ขับจาก AH2 และถนนหมายเลข 1 ไปตําบลศาลา ใชถนนหมายเลข 1034 ถนนหมายเลข 
11 และถนนหมายเลข 118 ไปยังจุดหมายของคุณท่ี ตําบลลวงเหนือ เล้ียวขวาปลายทางจะอยูทางขวา 
  2.5.2.2 กิจกรรมภายในโครงการจากการศึกษาลักษณะภายในพื้นท่ีโครงการ พบวามี
การจัดการสอนโยคะภายในรีสอรท และมีการจัดสัดสวนของกิจจกรรมท่ีเกิดของภายในพื้นท่ีไดอยาง
ชัดเจน และมีการใชไมพุมเพื่อปดกั้นทางสายตา 
   1)   กิจกรรมนันทนาการประเภทออกกําลังกาย จากลักษณะพื้นท่ีโครงการ
สวนใหญเนนการใชพื้นท่ีในลักษณะเปนหองโถงประเภทออกกําลังกาย เชน โยคะ และมีการออกแบบ
สวนตางๆอยางชัดเจน  
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(1) โยคะ เปนกิจกรรมประเภทออกกําลังกาย โดยมีองคประกอบของ
กิจกรรมไดแก พื้นท่ีโลงสําหรับการเลนโยคะ เส่ือโยคะ มีความเหมาะสมตอ เด็กโต ผูใหญ ทุกเพศ 
ลักษณะของกิจกรรม เปนพื้นท่ีสําหรับการเลนโยคะสําหรับผูท่ีมาเขาใชบริการในพื้นท่ีโครงการ  

ส่ิงท่ีตองการนํามาใชในการออกแบบคือ กิจกรรมโยคะ และ
พื้นท่ีรองรับสําหรับผูท่ีเขามาใชบริการภายในพื้นท่ีโครงการ และตนไมบริเวณรอบพื้นท่ีกิจกรรม
เนื่องจากมีรมเงาจากตนไม ทําใหบรรยากาศรมรื่น 
 

 
ภาพท่ี 2.14 กิจกรรมโยคะภายในโครงการ 
ท่ีมา : https://www.wiselivingyoga.com. 
 

 
ภาพท่ี 2.15 กิจกรรมโยคะภายในโครงการ 
ท่ีมา : https://www.wiselivingyoga.com 
 

2.5.2.3 การจัดสรางภูมิทัศนภูมิทัศนดาดแข็ง  
         1)  การออกแบบแผนทางเดินเทาแผนทางเดินเทาใชเปนทางเดินเช่ือมตอได 

ทุกพื้นท่ีกิจกรรม วัสดุท่ีใชไดแก พื้นบล็อกคอนกรีตสําเร็จรูป การออกแบบวัสดุคอนกรีตเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ จากการล่ืนลมขณะเดินได  

           2)  การออกแบบประติมากรรมประดับอยูตามจุดตาง  ๆสวนใหญต้ังอยูบริเวณสวน 
ดานท่ีเปนจุดพักผอน เพื่อเสริมใหบริเวณจุดตางๆ มีความสวยงามมากข้ึน 
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ภาพท่ี 2.16 ทางเดิน 
ท่ีมา : https://www.wiselivingyoga.com 
 

2.5.2.4 การจัดสรางภูมิทัศนภูมิทัศนดาดออน  
 1)  ไมพุม การจัดวางพืชพรรณในพื้นท่ีโครงการ จะเนนการปลูกไมพุมท่ีมีการ

เจริญเติบโตไดดีในบริเวณกลางแจง ทนตอสภาพอากาศ และเปนพืชพรรรท่ีดูแลรักษางาย เชน ไผ หลิวใตหวัน  
  2)  ไมยืนตน การปลูกไมยืนตนจะปลูกไมยืนตนท่ีดูแลรักษางาย และใหรมเงา 

บริเวณจุดพักผอน เชน ลีลาวดี จําปา 
 

 
ภาพท่ี 2.17  สวนสไตลคอทเทจ การเดน 
ท่ีมา : https://www.wiselivingyoga.com 
 

จากกรณีศึกษา ไดนําการสอนโยคะและการจัดสวนมาใชในการออกแบบคือ การจัดอาคารโยคะให
สามารถมองเห็นสวนภายนอกไดเพื่อชวยเพิ่มความผอนคลายทางสายตาเวลาเลนโยคะภายในอาคาร 

สรุปการประยุกตใชกับโครงการออกแบบปรับปรุง วาไอนา รีสอรท ไดศึกษาจาก U Inchantree 
Kanchanaburi และ wise living yoga academy มีแนวคิดวาการออกแบบทางเขา - ออก สระวายน้ํา 
และกิจกรรมโยคะ  ใหมีความดึงดูด สวยงาม และการตกแตงภูมิทัศนโดยรอบใหมีความสวยงามอยางเปน
ธรรมชาติ มีการจัดระเบียบเปนโซนอยางเรียบรอย  

 



 

บทที่  3  
การศึกษาและการวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับพ้ืนที่โครงการ 

 
การออกแบบพื้นท่ีโครงการนั้นจะมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพจะตองคํานึงถึงขอมูล

กายภาพของพื้นท่ี สภาพภูมิอากาศ และรวมถึงพฤติกรรมของผูใชโครงการ ซึ่งจะชวยใหผูออกแบบ
ทราบถึงผลกระทบในดานตางๆ เปนตน การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน 
วาไอนา รีสอรท การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อท่ีจะนําขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน นํามาวิเคราะหเปนแนวทางในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนท่ีถูตองและเหมาะสม
กับพื้นท่ีโครงการ ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 

3.1 ตําแหนงท่ีต้ังของพ้ืนท่ีโครงกา 

 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท 

แสดง : ท่ีต้ังของพื้นท่ีโครงการ ภาพท่ี 3.1 

สัญลักษณ :                                       (สีแดง) ช้ีบอกตําแหนง  
 
    

Scale : NTS 

ท่ีมา :  https://th.wikipedia.org/wiki 
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3.2 การเขาถึงพ้ืนท่ีโครงการ 
 3.2.1 การเขาถึงพื้นท่ีโครงการ 

3.2.1.1 รถยนตสวนตัว การเขาถึงโครงการสามารถเขาถึงไดโดยเดินทางจากถนนหลัก

สุขุมวิท (ถนนหมายเลข 3) เขาสูถนนรองทางหลวง 3139 ตรงมา 1 กิโลเมตร และเขาสูถนนราษฎรบํารุง  

ตรงตามทาง 900 เมตร ถึงพื้นท่ีโครงการ 

3.2.1.2 รถโดยสารสาธารณะ การเขาถึงโครงการโดยรถตูสาธารณะสายกรุงเทพฯ - ระยอง 

 
 

 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท 

แสดง : เสนทางการสัญจร ภาพท่ี 3.2 

สัญลักษณ :                        ทางสัญจร  
 
 
Scale : NTS 

ท่ีมา : https://www.google.com/map 
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3.3 ท่ีต้ังและอาณาเขตติดตอ 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท ต้ังอยูเลขท่ี 122/58 ตําบลเชิงเนิน 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีโครงการท้ังหมด 3 ไร 1 งาน 223 ตารางวา หรือ 5,423 ตารางเมตร 
เจาของโครงการคือ คุณญาณัฐชา เจียมอนุกุลกิจ ซึ่งปจจุบัน เปนเจาของธุรกิจวาไอนา รีสอรท และณัฐชา รีสอรท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท 

แสดง : ทัศนียภาพอาณาเขตติดตอของพื้นท่ีโครงการ ภาพท่ี 3.3 

สัญลักษณ :                                บอกตําแหนง  
 
 
  Scale : NTS 

ท่ีมา : - 
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3.3.1 พื้นท่ีมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับถนนราษฎรบํารุง 
ทิศใต ติดกับท่ีอยูอาศัย 
ทิศตะวันออก ติดกับท่ีอยูอาศัยและพื้นท่ีรกราง 
ทิศตะวันตก ติดกับพื้นท่ีรกราง 

3.3.2 สภาพโดยท่ัวไปของพื้นท่ีโครงการ  

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท ภาพท่ี 3.4 

แสดง : พื้นท่ีบริเวณรอบโครงการ  
 
 
    

  Scale : NTS 

สัญลักษณ :                รูปพื้นท่ี 

ท่ีมา : - 

 

3.4 

 

 

3.6 

 

 

3.7 

3.8 

3.5 

  

3.9 3.10 

 

3.11 
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ภาพท่ี 3.5 ทิศเหนือ ติดกับเสนทางการสัญจร ถนนราษฎรบํารุง มีการเช่ือมโยงสายไฟฟาจากทิศเหนือของ

โครงการ เนื่องจากติดกับถนนสัญจรอาจจะไดรับผลกระทบจากฝุนละออง เสียรบกวนจากการใชรถยนต  

 

 
ภาพท่ี 3.6 ทิศใต  ติดกับบริเวณท่ีอยูอาศัย ในการกอสรางอาจจะมีผลกระทบคือ เสียงรบกวนจาก
พื้นท่ีโครงการไปสูบานพักอาศัยบริเวณขาง 
 

 

ภาพที่ 3.7 ทิศตะวันออก ติดกับที่อยู อาศัยและบริเวณพื้นที่รกราง ในการกอสรางอาจจะมี

ผลกระทบคือ เสียงรบกวนจากพื้นท่ีโครงการไปสูบานพักอาศัยบริเวณขางๆ 
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ภาพที่ 3.8 ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่โลงและพื้นที่รกราง เนื ่องจากเปนปารกรางในการทําการ

กอสราง การเคลียรพื้นท่ีจึงอาจมีอันตรายจากสัตวมีพิษ 

 

ภาพท่ี 3.9 พื้นท่ีภายในโครงการ 
 

   
ภาพท่ี 3.10 บริเวณทางเขาโครงการ 
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ภาพท่ี 3.11 บริเวณออฟฟศของรีสอรท และบานพักรีสอรท 

 

 
ภาพท่ี 3.12 บริเวณลานซักผา และโรงจอดรถของรีสอรท  
 

3.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดระยองมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนลมทะเลพัดผานตลอดป อากาศ

อบอุนไมรอนจัด บริเวณชายฝงทะเลเย็นสบาย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ระหวางเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคมของทุกป โดยฝนตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน วัดปริมาณน้ําฝนได 1,705.5 มิลิเมตร
และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 30.26 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 
วัดอุณหภูมิได 38.38 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตอสุดในเดือนธันวาคม วัดอุณหภูมิได 24.02 
องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560 : 1) 

3.4.1 อุณหภูมิ 
จากการศึกษาลักษณะภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในรอบ 5 ปท่ีผานมา ต้ังแต พ.ศ. 

2556 - 2560 ทําใหทราบถึงลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดระยองพบวาคาเฉล่ียอุณหภูมินั้นมีความแตกตาง
กันไมมากนัก จากการศึกษาพบวาอุณหภูมิแตกตางดังนี้  

อุณหภูมิสูงสุด คือ เดือนเมษายน เฉล่ีย 38.38 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิตํ่าสุด คือ เดือนธันวาคม เฉล่ีย 24.02 องศาเซลเซียส 

   อุณหภูมิเฉล่ียเดือนมกราคม-ธันวาคม คือ 30.26 องศาเซลเซียส 
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

 
แผนภูมิ 3.1 อุณหภูมิในชวงป พ.ศ.2556 - 2560 
  

 สรุปไดวา อุณหภูมิท่ีมีผลตอโครงการในการออกแบบตองคํานึงถึงสภาพอากาศรอนในชวง

เดือนเมษายน โดยการออกแบบใหมีพื้นท่ีเพื่อสรางความรมเงาและควรปลูกไมยืนตนเพื่อใหรมเงา 

และคํานึงถึงการดูแลรักษาพืชพรรณในชวงท่ีมีอุณหภูมิสูงแสงแดดจัด 

 3.4.2 ปริมาณน้ําฝน 

ฤดูฝน เริ ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงที่มรสุม

ตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะนาความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผานอาวไทยเขาสู

ภาคตะวันออก ทําใหอากาศจะชุมชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไปฤดูฝนมีฝนตกเฉลี่ยตลอดป 118 วัน 

ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตลอดป 1,769.50 มิลลิเมตร  

ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียสูงสุดใน เดือนกันยายน คือ 400.06 มิลลิเมตร 
   ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตํ่าสุดใน เดือนธันวาคม คือ 60.09 มิลลิเมตร  
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ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตร) 

 
แผนภูมิ 3.2 แสดงปริมาณน้ําฝนป พ.ศ.2556 - 2560 
 

สรุปไดวา อุณหภูมิท่ีมีผลตอโครงการในการออกแบบ จะตองคํานึงถึงปริมาณน้ําฝนในชวง
เดือนกันยายนดังท่ีกลาวมา โดยการออกแบบตองคํานึงถึงการระบายน้ํา และควรเลือกใชพืชพรรณท่ี
ทนตอน้ําทวมขัง และควรมีการดูแลทอระบายน้ําอยางเขมงวด 
 3.4.3 ความช้ืนสัมพัทธ 

ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียยอนหลัง 5 ป พ.ศ.2556-2560 ของจังหวัดระยอง ของแตละ

เดือนไมมีความแตกตางกันมาก พบวาเดือนสิงหาคมมีความช้ืนสัมพัทธ คาเฉล่ียสูงสุด 84.02 และ

เดือนมกราคมมีคาเฉล่ียความช้ืนสัมพัทธตํ่าสุด 60.32  
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ความช้ืนสัมพัทธ 

 
แผนภูมิ 3.3 ปริมาณความช้ืนสัมพัทธในชวงป พ.ศ.2556 - 2560  
 

สรุปไดวา พื้นท่ีโครงการ ต้ังอยูจังหวัดระยอง พบวามีความช้ืนสัมพัทธมีปริมาณท่ีสูง จึงมีผลตอ
การใหน้ําแกพืชพรรณตางๆ ในชวงปท่ีมีความช้ืนสัมพัทธสูงสุด ไมควรใหน้ํามากนัก 

3.4.4 ฤดูกาล 
 จังหวัดระยอง อยูภายใตอิทธิพลของมรสุมท่ีพัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ มรสุม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใตซึ่งพัดปกคลุมในชวงฤดูฝน ซึ่งพัดจากทิศตกเฉียงใต เปนสวน
ใหญและเปนลมท่ีพัดผานทะเลนาความช้ืนและไอน้ําเขาสูจังหวัดทําใหอากาศชุมช้ืนและมีฝนตก โดยท่ัวไป 
ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟาอากาศของประเทศไทย สามารถแบงฤดูกาลของจังหวัดระยองไดเปน 3 ฤดูดังนี้  

ฤดูหนาว เริ่มตนกลางตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ เปนชวงของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
แตเพราะระยองอยูปลายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความหนาวเย็นจึงไมลดลงมาก ซึ่งมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู
ท่ี 26.05 องศาเซลเซียส โดยบริเวณท่ีไดรับผลกระทบคือ ทางเขาบริเวณดานหนาทางเขา - ออก ของ
โครงการ สํานักงาน และโรงซักลาง แตเนื่องจากในพื้นท่ีมีไมยืนตน จึงชวยลดผลกระทบจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือได ทําใหพื้นทท่ีมีอากาศกําลังดี  

ฤดูรอน เริ่มตนกลางเดือนกุมภาพันธ - กลางเดือนพฤษภาคม มีลมตะวันออกเฉียงใตและลม
เฉ่ือยจากทะเลในตอนบายพัดมารวมกับลมตะวันออกเฉียงใตจึงทําใหลมมีกําลังแรงมากยิ่งข้ึน ฝงทะเล
ระยองจึงมีคล่ืนลมคอนขางแรงทําใหอุณหภูมิไมสูง ซึ่งมีอุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี 30.26 องศาเซลเซียส  โดย
อากาศรอนท่ีสุดอยูในชวงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี 38.38 องศาเซสเซียส โดยบริเวณท่ีไดรับ
ผลกระทบ พื้นท่ีออกแบบใหม พื้นท่ีโลง และบริเวณหนาบานพัก แตเนื่องจากบริเวณดังกลาวมีตนไมไม
เพียงพอ จึงทําใหบริเวณดังกลาวไดรับลมตะวันออกเฉียงใตอยูตลอดเวลา 

ฤดูฝน เริ่มตนกลางเดือนพฤษาคม - กลางเดือนตุลาคม เปนชวงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัด
ปกคลุมประเทศไทย จะนําความช้ืนจากทะเลอันดามันพัดผานอาวไทยเขาสูภาคตะวันออกทําใหอากาศจะ
ชุมช้ืนและมีฝนตกชุกท่ัวไปโดยเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดในรอบปคือเดือนกันยายน ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียอยูท่ี 
400.06 มิลลิเมตร  (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560 : 2) 
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3.4.5 การโคจรของดวงอาทิตย จากการศึกษาสรุปไดวา แสงแดดชวงเชาทางทิศตะวันออกเปน
แสงแดดออน แสงแดดชวงบายทางทิศตะวันตกเปนแสงแดดท่ีมีความรอนมาก พื้นท่ีในโครงการไดรับแสงแดด
ตลอดท้ังวัน 

 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท 

แสดง : ทิศทางลมและแสง ภาพท่ี 3.13 
สัญลักษณ :                                
                    ดวงอาทิตย                       ทิศทางโคจร 
 
              ทิศทางลม                        พื้นท่ีไดรับแสงแดดท้ังวัน 
                                        

               แดดเชา                          แดดบาย 

 
 

 

 

 

        Scale : NTS 
 

ท่ีมา : - 

 แดดเชา 

   แดดบาย 
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3.5 ศึกษาลักษณะสภาพดิน 
3.5.1 ลักษณะและคุณสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทราย

ปนดินรวน มีสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงปานกลาง (pH 5.5 - 7.0) ดินลางมีเนื้อดิน
เปนดินทราย  มีสีน้ําตาลหรือสีเทา ปฏิกิริยาเปนกรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย (pH 6.0 - 6.5) (สํานัก
สํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2548 : 2) 
 
ตารางท่ี 3.1 การจัดเรียงช้ันดินแตละช้ัน 

 
3.5.2 ชุดดินระยอง (Rayong series : Ry) เปนชุดดินท่ี 43 การจําแนกดิน Isohyperthermic, 

uncoated Typic Quartzipsamments การกําเนิดเกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะกอน
ทะเลบริเวณท่ีราบชายฝงทะเล สภาพพื้นท่ี คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 1 % การระบายน้ํา
มากเกินไป  การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงชา การไหลซึมผานไดของน้ําเร็ว พืชพรรณ
ธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน มะพราว และพุทรา การแพรกระจายพบบริเวณเสนทรายเกาตาม
ชายฝงทะเลของประเทศ  การจัดเรียงช้ัน A - C  
                                     

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.14 ชุดดินระยอง 
ท่ีมา : สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน  
 

สรุปไดวา ลักษณะดินท่ีพบในโครงการ จะมีปญหาเรื่องดินเปนดินทรายจัดความอุดมสมบูรณ
ของดินตํ่า ความสามารถในการอุมน้ําของดินตํ่า ขอเสนอแนะในการใชประโยชนเพิ่มความอุมน้ําให
ดินโดยการเติมอินทรียวัตถุ เชน แกลบดิน แกลบเผา หรือโพลีเมอรบางชนิดเพื่อเพิ่มชองวางในดิน
เพื่อใหอากาศถายเทสะดวกโดยการพรวนดินเพื่อใหอากาศสามารถแทรกตัวในดินไดดี และการลดการ
ระเหยของน้ําในดินโดยใชวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชคลุมดิน 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปล่ียน 
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม 
ท่ีเปน

ประโยชน 

ความอุดม
สมบูรณ 

0 - 25 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

25 - 50 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

50 - 100 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

https://www.ireallyhost.com/kb/other/165
https://www.ireallyhost.com/kb/other/165
https://www.ireallyhost.com/kb/other/165
https://www.ireallyhost.com/kb/other/165
https://www.ireallyhost.com/kb/other/165
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3.6 ลักษณะพืชพรรณเดิม 
ลักษณะพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการมีท้ังไมยืนตนและไมพุม พืชพรรณท่ีพบในรีสอรท

ไดแก มะพราว ฟอกเทล ลําไย ราชพฤกษ และปาลมน้ํามัน จากการศึกษาขอมูลของโครงการ พบวา
ภายในพื้นท่ีโครงการตองการไมท่ีใหรมเงาและดูแลรักษางาย จึงตองมีการปรับเปล่ียนพืชพรรณบาง
ชนิดท่ีมีอยูในโครงการใหเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใหมภายในพื้นท่ีโครงการ 

 

 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท ภาพท่ี 3.15 

แสดง : ตําแหนงพืชพรรณเดิม   
 
 
 
      Scale : NTS 

สัญลักษณ :                          ชนิดและตํ่าแหนงของตนไม 
                     

ท่ีมา : - 
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ตารางท่ี 3.2 ลักษณะพืชพรรณเดิม 

พืชพรรณเดิม ลักษณะเฉพาะ ประโยชนภูมิทัศน หมายเหตุ 

ปาลมน้ํามัน        เปนพืชตระกูลปาลมลักษณะลํา
ตนเด่ียว ขนาดลําตนประมาณ 
12 - 20 ผิวของลําตนคลาย  ๆตน
ตาล ลักษณะใบเปนรูปกางปลา 
โคนกาบใบจะมีลักษณะเปนซี่  
คลายหนาม  

ไมยืนตน สามารถปลูกเปน
ไม ประดับตามอาคาร 
สถานท่ีต างๆ เพื่ อเพิ่ ม
ความสวยงามหรือปลูกไว
เพื่อความรมเงาสามารถ
ปลูกลางแจงได 

ควรเอาไว ตํ่ า
แหนงเดิม เนื่อง 

จากใหรมเงา 

มะพราว ลําตนใหญ โคนตนมีสะโพก
ให ญ  ต น สู ง  โ ต เ ต็ ม ท่ี สู ง
ประมาณ 18 เมตร ทางใบ
ใหญและยาว ถามีการดูแล
ปานกลางจะเริ่มใหผลเมื่ออายุ 
5 - 6 ป  

ไมยืนตน สามารถปลูก
เ ป น ไ ม ป ร ะ ดั บ ต า ม
อาคาร  สถาน ท่ีต างๆ 
เพื่อเพิ่มความสวยงาม
หรือปลูกไวเพื่อความรม
เงา  

ไมควรเอาไวตํ่า
แหนงจากเนื่อง 
จากอาจเกิ ด
อันตรายจากก
ลูกมะพราวได 
 

ปาลฟอกเทล ใบเปนปาลมตนเด่ียว ลําตน
ปองเล็กนอยสูงไดถึง 15 เมตร 
รูปใบพวง คลายหางหมาปา 
ใบประกอบแบบขนนก เรียง
ส ลับ  ทาง ใบยาว  2 - 2.50 
เมตร  

นิยมปลูกเปนแถว ริมถนน
หรือปลูกเปนกลุมในพื้นท่ี
กวาง  สามารถปลูกเปนไม
ประดับตามอาคาร สถานท่ี
ต า งๆ  เพื่ อ เพิ่ มความ
สวยงามหรือปลูกไว เพื่อ
ความรมเงา 

เอาไวตํ่าแหนง
เดิมดูแลรักษา
ทรงพุมและ
ตัดแตงกิ่งกาน
ใหสวยงาม 

ราชพฤกษ ราชพฤกษเปนไมยืนตนขนาด
กลางมีความสูง 10 - 20 เมตร 
ดอกข้ึนเปนชอยาว 20 - 40 
เซนติเมตร แตละดอกมีเสนผาน
ศูนยกลาง 4 - 7 เซนติเมตร มี
กลีบดอกสีเหลือง 

ใหรมเงา มีดอกสีเหลือง กิ่ง
ไมเปราะ ไมเปนอันตรายตอ
ผูเขาใช ทําใหบรรยากาศใน
พื้นท่ีมีความรมรื่น และมี
สีสันจากดอกไมท่ีสวยงาม 

ไมควรเอาไวตํ่า
แหนงเดิมเนื่อง 
จากต องดู แล
รักษาหรือเก็บ
กวาดใบและ
ดอกท่ีรวงบอย 

 
ลําไย ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ 

สูง 10-20 เมตร ขนาดทรงพุม 
5-8 เมตร ไมผลัดใบ ทรงพุม
กลม แนน ทึบ  เป ลือกต น            
สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม แตก
สะเก็ดและหลุดลอนเปนแผน
บาง 

เปนพืชไมผลเขตรอน
และกึ่งรอน ลําไยเปนไม
ยืนตนขนาดกลางปลูก
เ พื่ อ ใ ห ร ม เ ง า  แ ล ะ
รับประทานผล สามารถปลูก
กลางแจงได ทนตอสภาพ
อากาศรอน 

ไมควรเอาไว
ตํ่าแหนง เ ดิม
ค ว ร ป ลู ก ไ ม
ประดับกับไม
ผ ล ใ ห เ ป น
สัดสวน 

ท่ีมา : เอื้อมพร วีสมหมาย ( 2546 ) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
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3.7 ลักษณะของสถาปตยกรรมเดิม 
 รีสอรทประกอบไปดวยหองพักจํานวน 15 หลัง สํานักงาน หองครัว และโรงซักลาง รูปแบบ
อาคารเปนส่ีเหล่ียมพื้นผาและมีสไตลของอาคารเปนสไตลลอฟท ขนาดพื้นท่ีของหองพัก 32 ตารางเมตร 
ภายในหองพักมีหองนอนและหองน้ําในตัว ซึ่งหองพักท่ีอยูติดกําแพงดานทิศตะวันออกมีจํานวน 9 หลัง 
และหองพักท่ีอยูติดกําแพงดานทิศตะวันตกมีจํานวน 6 หลัง ทุกหองมีระเบียงหนาบาน 
 

 
ภาพท่ี 3.16 ลักษณะของบานพัก 
 

 
ภาพท่ี 3.17 แปลนบาน 
 
 
 
 
 
 
 

หองนอน 
ระเบียง 

หอ
งน้ํ

า 
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ภาพท่ี 3.18 รูปดานท่ี 1 (ดานหนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.19 รูปดานท่ี 2 (ดานขวา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 3.20 รูปดานท่ี 3 (ดานซาย) 
 
 
 
 
 

+5.50 

+3.50 

+0.00 ระดับพ้ืนดิน 

+5.05 

+5.50 

+2.80 

+0.00 ระดับพ้ืนดิน 

+0.00 ระดับพ้ืนดิน 

+5.50 

+505 
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ภาพท่ี 3.21 รูปดานท่ี 4 (ดานหลัง) 
 

 
ภาพท่ี 3.22 รูปดานท่ี 5 (ดานบน) 
 

3.8 ศึกษาขอมูลดานสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 
 3.8.1 ระบบไฟฟา ในพื้นท่ีโครงการมีระบบไฟฟาสวนภูมิภาคมีการเช่ือมตอสายหลักเขาสูโครงการ 
ปจจุบันพบวา บริเวณหนาบานพักมีไฟสองสวางไมเพียงพอ และบริเวณพื้นท่ีโลงท่ีจะเกิดกิจกรรมใหมพบวาไมมี
ไฟสองสวาง 

3.8.2 ระบบประปา พื้นท่ีโครงการใชระบบประปาท่ีมาจากการประปาสวนภูมิภาค ปจจุบันพบวา 
บริเวณออฟฟศและบานพักมีระบบน้ําประปาใชอยางเพียงพอ แตบริเวณพื้นท่ีโลงท่ีจะเกิดกิจกรรม
ใหมพบวาไมมีระบบน้ําประปา 

3.8.3 ระบบระบายน้ํา ในพื้นท่ีมีการระบายน้ําแบบใชระบบท่ัวไป โดยต้ังอยูทางดานหลัง
บานพักท้ังสองฝง แตบริเวณพื้นท่ีโลงท่ีจะเกิดกิจกรรมใหมไมมีระบบระบายน้ํา ปจจุบันบริเวณฝาทอ
ระบายน้ําภายในพื้นท่ีมีสภาพชํารุดโทรมและมีหญาข้ึนรก จึงอาจเปนมีสัตวมีพิษและอันตรายกับผูเขา
ในในพื้นท่ีได 

  

+5.50 

+0.00 ระดับพ้ืนดิน 

+3.50 
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ดังนั้น ภายในพื้นท่ีโครงการควรมีการติดต้ังระบบไฟฟาเพื่อเพิ่มไฟสองสวางใหกับพื้นท่ีโครงการเดิม
และพื้นท่ีกิจกรรมใหมท่ีจะเกิดข้ึน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีเขามาใชบริการภายในพื้นท่ี และติดต้ัง
ระบบประปาบริเวณพื้นท่ีกิจกรรมใหมใหเพียงพอเพื่อเปนส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับผูเขาใช 

 

 
 
 

 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท 

แสดง : ตําแหนงไฟเดิม  ภาพท่ี 3.23 

สัญลักษณ :  
               เสาไฟฟา                                              แทงคน้ํา      
                ไฟสองสวางริมกําแพง                        บริเวณท่ีไมมีไฟฟาและประปา                
               สายไฟ                            
               ทอประปา  

 

 
 
 
 
 

Scale : NTS 
ท่ีมา :- 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท ภาพท่ี 3.24 

แสดง : มุมมองจากภายนอกพื้นท่ีโครงการเขาสูพื้นท่ีโครงการ   
 
 
 

Scale : NTS 

สัญลักษณ :                    แสดงมุมมอง 

  

ท่ีมา : - 

1 

2 

3

 

4 
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3.9 ลักษณะมุมมองและทัศนียภาพ 
จากการสํารวจพื้นท่ีโครงการสามารถแบงลักษณะของมุมมองออกเปน 2 ลักษณะ คือ มุมมอง

จากภายในออกสูภายนอกพื้นท่ีโครงการ และมุมมองจากภายนอกเขาสูพื้นท่ีภายในโครงการ 
3.9.1 มุมมองท่ี 1  จุดเดน (View Point) มองจากทิศเหนือเขาสูโครงการ เปนพื้นท่ีทางเขา

จะมองเห็นพืชพรรณเดิมภายในโครงการ และมีการเช่ือมโยงสายไฟฟาจากทิศเหนือเขาสูพื้นท่ี
โครงการ 

 

 
ภาพท่ี 3.25 มุมมองท่ี 1 

 3.9.2 มุมมองท่ี 2 จุดเปดโลง (Open View) มองจากทิศใตเขาสูโครงการ เปนพื้นท่ีโลงและ
ติดกับบานพักของทางรีสอรทมีพืชพรรณท่ีใหรมเงาไมเพียงพอ 

 

    
ภาพท่ี 3.26 มุมมองท่ี 2 
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3.9.3 มุมมองท่ี 3 จุดเปดโลง (Open View) มองจากทิศตะวันออกเขาสูโครงการ เปนพื้นท่ี

โลงไมมีพืชพรรณท่ีใหรมเงาในพื้นท่ีโครงการ 
 

              
ภาพท่ี 3.27 มุมมองท่ี 3 
 

3.9.4 มุมมองท่ี 4 จุดเปดโลง (Open View) มองจากทิศตะวันตกเขาสูโครงการ เปนพื้นท่ี
บานพักของทางรีสอรท 

 

              
ภาพท่ี 3.28 มุมมองท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 
ตารางท่ี 3.3 สรุปลักษณะของพื้นท่ีโครงการ 

สวนพื้นท่ี ลักษณะพื้นท่ี ปญหา/แนวทางการแกไขปญหา 

Zone A ฝงทิศเหนือ 
 

สภาพพื้นท่ี Zone A ต้ังอยูทางทิศเหนือ
ของพื้นท่ีโครงการ ลักษณะของพื้นท่ีติด
ถนนราษฎรบํารุงและติดทางเขาพื้นท่ี
โครงการ ภูมิอากาศ พื้นท่ีไดรับแสงแดด
ในตอนเชาและบายมีรมบางสวน ลักษณะ
ดิน เปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน 
ทางเขา -ทางออก  อยูทางทิศเหนือของ
พื้นท่ีโครงการ 

การออกแบบตองคํานึ ง การ
เลือกใชพืชพรรณท่ีสามารถดึงดูด
สายตา และเหมาะสมกับสภาพ
พื้นดินและสภาพแวดลอม  

Zone B ฝงทิศใต  
 

สภาพพื้นท่ี Zone B ต้ังอยูทางทิศใตของ
พื้นท่ีโครงการ ลักษณะของพื้นท่ีติดกับท่ี
อยูอาศัย ภูมิอากาศ พื้นท่ีไดรับแสงแดด
ตลอดท้ังวัน 
ลักษณะดิน เปนดินทรายหรือดินทรายปน
ดินรวน 
  

การออกแบบต องคํ านึ ง ถึ ง 
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในและการ
เลือกใชพรรณไมตองเปนพรรณไม
ท่ีใหรมเงา ใหความรู สึกถึงการ
พักผอน และตองเหมาะกับสภาพ
ดิน และเป นพื ชพรรณท่ี ให
สรรพคุณทางยาตาง  ๆ 

Zone C ฝงทิศตะวันออก 
และทิศตะวันตก 

สภาพพื้นท่ี Zone C ต้ังอยูทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกของพื้นท่ี
โครงการ ลักษณะของพื้นท่ีเปนบานพัก
ภายในรีสอรทและติดกับท่ีอยูอาศัยและ
พื้นท่ีรกรางทิศตะวันตกของพื้นท่ีโครงการ 
ลักษณะของพื้นท่ีเปนบานพักภายในรี
สอรทและติดกับพื้นท่ีรกราง 
 มี พื ชพรรณเดิ มอยู เป นบางส วน 
ภูมิอากาศ พื้นท่ีไดรับแสงแดดในตอนเชา
และตอนบายมีรมบางสวน ลักษณะดิน 
เปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน  
ลักษณะของบานพัก  เปนส่ีเหล่ียมผืนผา
ตัวบานพักเปนสไตลลอฟท 

การออกแบบตองคํานึงถึงพรรณ
ไม เดิมท่ีมี อยู และความเป น
สวนตัวของผูท่ีมาพักอาศัยภายใน
รีสอรท โดยเลือกใช ไมพุ มท่ี
สามารถ บังสายตาไดเพื่กําหนด
ขอบเขตและใหความเปนสวนตัว
ของผูใช 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท ภาพท่ี 3.29 

แสดง : การแบงโซนของพื้นท่ีโครงการ   
 
 
 
 
      

Scale : NTS 

สัญลักษณ : 
                    พื้นท่ีโซน  Zone A 
                    พื้นท่ีโซน Zone B 
                    พื้นท่ีโซน Zone C      

ท่ีมา :- 
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3.10 พฤติกรรมและความตองการของผูใชโครงการ 
 การศึกษาพฤติกรรมและความตองการของผูใชโครงการ ในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน 
วาไอนา รีสอรท อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีลักษณะพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนยังไมเหมาะสม และยังไม
ตรงความตองการของผูใชโครงการ ดังนั้น ในการศึกษาจึงใชวิธีการศึกษาจากการทําแบบสอบถาม 
และการใชการสุมประชากรโดยใชวิธีแบบบังเอิญเปนการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใหไดจํานวนตาม
ตองการโดยไมมีหลักเกณฑ กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดท่ีสามารถใหขอมูลไดตามจํานวนผูเขามาพัก
ในโครงการในระยะเวลา 1 อาทิตย  
 3.10.1 ประเภทของผูใชโครงการ 
   3.10.1.1 กลุมผูใชประจํา คือ กลุมบุคคลท่ีมีบทบาทและหนาท่ีในพื้นท่ีโครงการเปน
ผูท่ีมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกายภาพและส่ิงแวดลอมโดยกลุมผูใชพื้นท่ีประจําของแตละ
บุคคล ลักษณะการใชพื้นท่ีภายในโครงการแบงเปนพื้นท่ีการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
   3.10.1.2 ผูใชช่ัวคราว การศึกษาผูใชกลุมช่ัวคราวไดศึกษาจากการเขาการสังเกต
พฤติกรรมการใชพื้นท่ีโครงการเปนเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมและการทําแบบสอบถามและใชการใช
การสุมประชากรโดยใชวิธีแบบบังเอิญเปนการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใหไดจํานวนตามควาใตองการ โดยไม
มีหลักเกณฑ กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดท่ีสามารถใหขอมูลได จึงไดทําการกําหนดการออกแบบสอบถาม
ใหแกผูใชท่ีเขามาพัก โดยสอบถามขอมูลสวนตัว และความตองการในดานกิจกรรมในดานกิจกรรม
นันทนาการและส่ิงอํานวยความสะดวกในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน วาไอนา รีสอรท อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง  
 3.10.2 วิธีการ  
   3.10.2.1 ผูใชประจํา คือผูท่ีใชพื้นท่ีโครงการเปนประจํา โดยทําการศึกษาจากการ
สัมภาษณ 1 ทาน ไดแก คุณญาณัฐชา เจียมอนุกูลกิจ (ตําแหนงเจาของโครงการ) ซึ่งทําการสัมภาษณ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูเขามาพักภายในโครงการและความตองการดานใชพื้นท่ีตางๆ โดยวาไอนา รีสอรท       
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีบุคลากรอยูในหนวยงานท้ังหมด 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      1) เจาของโครงการจํานวน 1 คน 
      2) ลูกจางประจําจํานวน 3 คน 
   3.10.2.2 ผูใชช่ัวคราว คือกลุมบุคคลท่ีเขามาพักในพื้นท่ีโครงการเปนครั้งคราวไมได
มีความสัมพันธกับสภาพพื้นท่ี โดยการใชการสังเกตถึงพฤติกรรมการใชพื้นท่ีของผูท่ีมาพักในพื้นท่ี
โครงการเปนเครื่องมือ ในการศึกษาพฤติกรรมและทําการสอบถามถึงความตองการของผูใช โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาถึงความตองการจํานวน 40 ชุด ศึกษาจากผูท่ีเขาใชภายใน
รีสอรท จากการแจกแบบสอบถามผูที่เขามาใชบริการภายในรีสอรท 40 ชุด โดยใชวิธีแบบ
บังเอิญ โดยแบงออกเปน 4 ตอนดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูกรอกแบบสอบถาม 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) อาชีพ 
4) รายได 
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   ตอนท่ี 2 ขอมูลพื้นฐานในการใชพื้นท่ีโครงการ 
1) ทานรูจักวาไอนา รีสอรทหรือไม 
2) ทานเคยเขาพัก วาไอนา รีสอรทหรือไม 
3) ถาทานมาระยองทานจะเลือกพักท่ีรีสอรทนี้อีกหรือไม 
4) ทานเดินทางมาโดยวิธีใด 
5) บุคคลท่ีทานเดินทางมาดวย 
6) ชวงวันในการมาเท่ียว 
7) ขอมูลความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวกเดิมในพื้นท่ีโครงการ 

   ตอนท่ี 3 ความตองการการใชประโยชนพื้นท่ีโครงการ วาไอนารี สอรท 
1) ความตองการดานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน และการสราง สปา ฟตเนส  

และสระวายน้ํา 
2) ขอเสนอแนะ 

 3.10.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความตองการของผูใช 
  3.10.3.1 ผูใชประจํา  
             จากการศึกษาพฤติกรรมของเจาหนาท่ีในโครงการ พบวาใชพื้นท่ีในโครงการทุกวัน                
จันทร - อาทิตย ชวงเวลา 05.00 - 18.00 น. และ 18.00 - 05.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ชวงเวลา          
12.00 - 13.00 น. ซึ่งชวงเวลาท่ีระบุสามารถเปล่ียนแปลงไดตามพฤติกรรมของผูเขามาพักดวย 
  3.10.3.2 ผูใชช่ัวคราว  
    1) ขอมูล ท่ัวไปของผูกรอกแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 3.4 จํานวนและรอยละของกลุมประชากรท่ีเขาพักในโครงการจําแนกตามเพศ  

ลําดับท่ี เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
1 ชาย 24 60.00 

2 หญิง 16 40.00 

                 รวม 40 100.00 

 
  จากตารางท่ี 3.4 กลุมประชากรท่ีตอบแบบสอบถามจํานวนตามเพศ ตามขอมูลท่ัวไป
ของผูกรอกแบบสอบถาม พบวาเพศชายจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.00 รองลองมาเปนเพศ
หญิง คิดเปนรอยละ 40.00 
  การจําแนกอายุของกลุมประชากร ตามขอมูลแบบสอบถามจากการแจกแบบสอบถาม
ผูท่ีเขามาใชบริการภายในรีสอรท 40 ชุด พบวาผูท่ีเขาพักในโครงการมีคาเฉล่ียอยูท่ี 25 ป เปนตนไป 
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ตารางท่ี 3.5 จํานวนและรอยละของกลุมประชากรท่ีเขามาพักในโครงการจําแนกตามอาชีพ 
ลําดับท่ี อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

1 นักเรียน/นักศึกษา 11 27.50 

2 พนักงานราชการ 4 10.00 
3 พนักงานบริษัท 17 42.50 
4 รับจางท่ัวไป 6 15.00 
5 เกษตรกร 1 2.50 
6 อื่นๆ โปรดระบุ 1 2.50 

                      รวม 40 100.00 
 

  จากตารางท่ี 3.5 กลุมประชากรท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามการประกอบอาชีพ ตามขอมูล
ท่ัวไปของผูกรอกแบบสอบถาม พบวาอาชีพพนังนักงานบริษัทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.50 รองลงมาคือ 
นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 27.50 อาชีพรับจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ 15.00 อาชีพพนักงานราชการ คิดเปน
รอยละ 10.00 อาชีพอื่น  ๆเชน ธุรกิจสวนตัว และแมบาน คิดเปนรอยละ 2.50 อาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 2.50 
 
ตารางท่ี 3.6 จํานวนและรอยละของกลุมประชากรท่ีเขามาพักในโครงการจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูเขาพัก 
ลําดับท่ี รายได จํานวน (คน) รอยละ 

1 ตํ่ากวา 10,000 บาท 9 22.50 
2 10,001 - 20,000 บาท 22 55.00 
3 20,001 - 30,000 บาท 5 12.50 
4 30,001 - 40,000 บาท 3 7.50 
5 40,001 บาทข้ึนไป 1 2.50 

                        รวม 40 100.00 
 
   จากตารางท่ี 3.6 กลุมประชากรท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียในแตละ
เดือน ตามขอมูลของผูกรอกแบบสอบถาม พบวาผูท่ีมีรายได 10,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 
55.00 รองลงมาคือผูท่ีมีรายได ตํ่ากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.50 ผูท่ีมีรายได 20,001 - 
30,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.50 ผูท่ีมีรายได 30,001 - 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.50 และผูท่ี
มีรายได 40,001บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 2.50 
    2) ขอมูลพื้นฐานในการใชพื้นท่ีโครงการ 
 
ตารางท่ี 3.7 จํานวนและรอยละของกลุมประชากรท่ีรูจักและไมรูจักวาไอนา รีสอรท 
ลําดับท่ี ประชากรท่ีรูจักและไมรูจักวาไอนา รีสอรท จํานวน (คน) รอยละ 

1 รูจัก  40 100.00 
2      ไมรูจัก 0 0.00 

                        รวม 40 100.00 
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ตารางท่ี 3.8 จํานวนและรอยละของกลุมประชากรท่ีเคยเขาพักวาไอนา รีสอรท 
ลําดับท่ี  ประชากรท่ีเคยเขาพักวาไอนา รีสอรท จํานวน (คน) รอยละ 

1   เคยเขาพกั  40 100.00 
2   ไมเคยเขาพัก 0 0.00 

                  รวม 40 100.00 
 
ตารางท่ี 3.9 จํานวนและรอยละของกลุมประชากรท่ีมีแนวโนมท่ีจะเขาพักวาไอนา รีสอรท 
ลําดับท่ี      ประชากรท่ีมีแนวโนมท่ีจะเขาพัก จํานวน (คน) รอยละ 

1   มาพักแนนอน  17 42.50 
2   ไมเขาพัก 10 25.00 
3   หาท่ีอื่นกอน 13 32.50 
4   อื่นๆ 0 0.00 

                  รวม 40 100.00 
 
ตารางท่ี 3.10 จํานวนและรอยละของกลุมประชากรท่ีเขาพักในโครงการจําแนกตามการเดินทางเขาพัก 
ลําดับท่ี การเดินทางเขาพัก จํานวน (คน) รอยละ 

1      รถยนตสวนตัว  22 55.00 
2      รถโดยสารสาธารณะ   11 27.50 
3 รถจักรยานยนต                       7 17.50 
4 อื่นๆ โปรดระบุ 0 0.00 

รวม 40 100.00 
 
   จากตารางท่ี 3.10 กลุมประชากรท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเดินทางเขาพัก
ในโครงการ ตามขอมูลพื้นฐานในการใชพื้นฐานในการใชพื้นท่ีโครงการ พบวาเดินทางมาดวยรถยนต
สวนบุคคลมากท่ีสุด คิดเปนรอนละ 55.00 รองลงมาคือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเปนรอยละ 27.50 
รถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 17.50 
 
ตารางท่ี 3.11 จํานวนและรอยละของกลุมประชากรท่ีเขาพักในโครงการจําแนกตามบุคคลท่ีเดินทางมาดวย 
ลําดับท่ี บุคคลท่ีเดินทางมาดวย จํานวน (คน) รอยละ 

1 คนเดียว 7 17.50 
2 ครอบครัว 14 35.00 
3 เพื่อน   19 47.50 
4 อื่นๆ โปรดระบุ 0 0.00 

รวม 40 100.00 
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   จากตารางท่ี 3.11 กลุมประชากรท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามบุคคลท่ีเดินทางมา
พักดวยมากท่ีสุด ตามขอมูลพื้นฐานในการใชพื้นท่ีโครการ พบวาบุคคลท่ีเดินทางมาดวยมากท่ีสุดคือ 
เพื่อน คิดเปนรอยละ 47.50 รองลงมาครอบครัว 35.00 และบุคคลท่ีเดินทางมาดวยนอยท่ีสุด คือ ผูท่ี
เดินทางมาคนเดียว คิดเปนรอยละ 17.50 
 
ตารางท่ี 3.12 จํานวนและรอยละของกลุมประชากรท่ีเขาพักในโครงการจําแนกตามชวงวันท่ีมาเขาพัก 
ลําดับท่ี ชวงวันท่ีเขาพัก จํานวน (คน) รอยละ 

1 จันทร - ศุกร 9 22.50 
2 เสาร - อาทิตย 11 27.50 
3 วันหยุดนักขัตฤกษ   20 50.00 
4 อื่นๆ โปรดระบุ 0 0.00 

รวม 40 100.00 
 
   จากตารางท่ี 3.12 กลุมประชากรท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะวันท่ีเขาพักภายใน
โครงการ ตามขอมูลพื้นฐานในการใชพื้นท่ีโครงการ พบวามากท่ีสุดในชวงวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 
50.00 รองลงมาวันเสาร - อาทิตย คิดเปนรอนละ 27.50 และวันจันทร - ศุกร คิดเปนรอยละ 22.50 
 
ตารางท่ี 3.13 คาเฉล่ียของกลุมประชากรท่ีเขามาพักในโครงการจําแนกตามความพึงพอใจตอส่ิง
อํานวยความสะดวกเดิมจากประชากรท่ีเคยเขาพัก วาไอนา รีสอรท 
ลําดับท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวกเดิม จํานวน (คน) รอยละ แปรผล 

1 ลานจอดรถมีขนาดเพียงพอตอการใชงาน 14 35.00 ปานกลาง 
2 ภาพรวมของการจัดภูมิทัศนในพื้นท่ีโครงการ 4 10.00 นอย 

3 ความสวางในพื้นท่ีโครงการ 6 15.00 นอย 
4 บานพักเพียงพอตอนักทองเท่ียว 10 25.00 ปานกลาง 
5 อินเตอรเน็ต 6 15.00 นอย 

 
   จากตารางท่ี 3.13 กลุมประชากรท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความ
สะดวกเดิม พบวาภาพรวมของการจัดภูมิทัศนในพื้นท่ีโครงการ มีคาเฉล่ียอยูท่ี 10.00 ซึ่งไดแปรผลไดคือนอยท่ีสุด 
    3) ความตองการการใชประโยชนพื้นท่ีโครงการ วาไอนารี สอรท 
 
ตารางท่ี 3.14 คาเฉล่ียของกลุมประชากรท่ีเขามาพักในพื้นท่ีโครงการจําแนกตามความตองการการใชประโยชน
พื้นท่ีโครงการตอบริเวณบานพักและสํานักงาน 
ลําดับท่ี บริเวณบานพักและสํานักงาน จํานวน (คน) รอยละ แปรผล 

1 จัดการตกแตงภูมิทัศนดานหนาทางเขา 12 30.00 ปานกลาง 

2 จั ด ต ก แ ต ง ภู มิ ทั ศ น ด า นห น า อ า คาร
สํานักงานและบริเวณหนาบานพัก 

4 10.00 นอย 

3 ท่ีจอดรถบริเวณบานพัก 16 40.00 มาก 
4 จุดรวมพล 8 20.00 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 3.14 กลุมประชากรท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามความตองการใชประโยชนพื้นท่ี
โครงการตอบริเวณบานพักและสํานักงาน พบวาท่ีจอดรถบริเวณบานพัก มีคาฉล่ียอยูท่ี 40.00 จัดตกแตงภูมิทัศน
ดานหนาทางเขา คาเฉล่ียอยูท่ี 30.00  จุดรวมพลมีคาเฉล่ียอยูท่ี 20.00 และจัดการตกแตงภูมิทัศนดานหนาอาคาร
สํานักงานและบริเวณหนาบานพัก มีคาเฉล่ียอยูท่ี 10.00 ซึ่งไดตัวแปรผลนอยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 3.15 คาเฉล่ียของกลุมประชากรท่ีเขาพักในโครงการจําแนกความตองการการใชประโยชน
พื้นท่ีโครงการตอประเภทของกิจกรรมใหม 
ลําดับท่ี ประเภทของกิจกรรม จํานวน (คน) รอยละ แปรผล 

1 กิจกรรมออกกําลังกาย ฟตเนส โยคะ 14 35.00 มาก 
2 กิจกรรมทําสปา 7 17.50 นอย 
3 กิจกรรมวายน้ํา 19 47.50 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 3.15 กลุมประชากรท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามความตองการใชประโยชนพื้นท่ี
โครงการตอประเภทของกิจกรรมใหม พบวากิจกรรมวายน้ํา มีคาเฉล่ียอยูท่ี 47.50 กิจกรรมออกกําลังกาย ฟตเนส 
โยคะ     มีคาเฉล่ียอยูท่ี 35.00 และกิจกกรมทําสปา มีคาเฉล่ียอยูท่ี 17.50 ซึ่งคาตัวแปรผลนอยท่ีสุด 
    4) ขอเสนอแนะ 

(1) จุดรมรื่น 
(2) ถนนขรุขระควรปรับปรุง 
(3) เพิ่มท่ีนั่งพักผอน 

 จากการศึกษาขอมูลของผูใชโดยการใชแบบสอบถาม โดยสรุปจากขอมูลสวนตัว ขอมูลท่ัวไปดาน
กิจกรรม ขอมูลความตองการ และระดับความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวกเดิมและกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน
ใหม เพื่อไปใชในการพิจารณาในการออกแบบ และตองใหสอดคลองกับความตองการของผูใชโครงการ 
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3.11 รีสอรทใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 
 รีสอรทใกลเคียงกับพื้นท่ีโครงการมีจํานวน 3 รีสอรท ในรัศมี 4 กิโลเมตร คือ อารีนา รีสอรท     
ณัฐชา รีสอรท และบังกะโล สุขสมใจ ซึ่งแตละรีสอรทมีส่ิงอํานวยความสะดวกและกิจกรรมภายในท่ี
แตกตางกัน เชน บริการอาหารเชา รานสะดวกซื้อ และฟตเนส  

 
 

 

   

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท 
แสดง : รีสอรทใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ ภาพท่ี 3.30 
สัญลักษณ :  
 
                ตํ่าแหนงท่ีต้ังพื้นท่ีโครงการ 

                 รีสอรทใกลเคียง 

                 โรงพยาบาลระยอง 

                 เซ็นทรัลพลาซา ระยอง 

                 ตลาดน้ําเกาะกลอย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Scale : NTS ท่ีมา : - 
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ตารางท่ี 3.16 รีสอรทใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ 

 
 จากการศึกษารีสอรทท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกับพื้นท่ีโครงการ วาไอนา รีสอรท ไดศึกษาขอมูล
ดานการใชกิจกรรม และส่ิงอํานวยความสะดวก เชน การบริการตอนรับ การจัดภูมิทัศน การสราง
กิจกรรมภายในรีสอรท เชน การสรางสระวายน้ํา และนํามาปรับปรุงเพื่ออกแบบใหเขากับพื้นท่ีเพื่อนํา
ขอมูลท่ีไดศึกษาออกแบบใหเขากับพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 

ช่ือรีสอรท ลักษณะของรีสอรท ส่ิงอํานวยความสะดวก กิจกรรม   สถานท่ีทองเท่ียวใกลเคียง 

อารีนา  
รีสอรท 

196/69 ตําบลเชิง
เนิน อําเภอเมือง
ระยอง ระยอง  
เปน  รีสอรทขนาด
มาตรฐาน 3 ดาว 

-  Wifi                         
- บริการตอนรับ            
- ท่ีจอดรถ                     
- ชา/กาแฟในสวนกลาง        

- ฟตเนส            
- สวน 

- หาดแมรําพึง 12.5 กม. 
- วัดลุมมหาชัยชุมพล 3.9 กม. 
- ตลาดเนินพระ 4.1 กม. 

 - วัดปาประดู 4.4 กม. 
 - ตลาดสตารไนทบารซา 7.3 กม. 
 - เซ็นทรลัพลาซาระยอง 6.9 กม. 

 

ณัฐชา  
รีสอรท 

124/6 หมู 1 ตําบล
เชิงเนิน อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 
เปน  
รีสอรทขนาด
มาตรฐาน 2 ดาว
  

- Wifi                        
- บริการตอนรับ                   
- ท่ีจอดรถ 

- ลานระเบียง  - หาดแมรําพึง 11 กม. 
 - วัดลุมมหาชัยชุมพล 3.4 กม.  
 - ตลาดเนินพระ 6.7 กม. 
 - วัดปาประดู 3.4 กม. 
 - ตลาดสตารไนทบารซา 4.3 กม. 
 - เซ็นทรลัพลาซาระยอง 9.1 กม. 

 

บังกะโลสุข
สมใจ 

73/ ถนน สุขุมวิท 
1 ตําบลตะพง 
อําเภอเมืองระยอง 
ระยอง เปน 
รีสอรทขนาด
มาตรฐาน 2 ดาว 

- Wifi                        
- รานสะดวกซื้อ           
- ท่ีจอดรถ                   
- บริการอาหารเชา             
- บริการเครื่องซักผา 

- ลานระเบียง  - หาดแมรําพึง 13.3 กม. 
 - วัดลุมมหาชัยชุมพล 2.3 กม. 
 - ตลาดเนินพระ 2.3 กม. 
 - วัดปาประดู 2.9 กม. 
 - ตลาดสตารไนทบารซา 3.8 กม. 
 - เซ็นทรลัพลาซาระยอง 4.7 กม. 
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ตารางท่ี 3.17 สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิด 
กิจกรรม                     รายละเอียด                     ภาพบรรยากาศ 

พื้นท่ีดานหนาโครงการ เปนพื้นท่ีตอนรับซึ่งเอาไวรองรับ
นักทองเท่ียวท่ีเขามาพักในรีสอรท 
ดานหนาโครงการควรมีการจัด
สวนให โดดเด นและดึ ง ดู ด
นักทองเท่ียวและมีกิจกรรมภายใน
พื้นท่ี ไดแก  
- ปายบอกช่ือโครงการ 
- สวนทางเขา 
 
 
 
 
 
  

      
 
 
 
 
 
  

พื้นท่ีออกกําลังกาย เปนพื้นท่ีกิจกรรมภายในโครงการ
ท่ีรับรองนักทองเท่ียวท่ีเขามาใช
บริการภายในรีสอรท ซึ่งภายในรี
สอรทควรมีการจัดสรางพื้นท่ีท่ีให
นักทองเท่ียว มีกิจกรรมออกกําลัง
กายภายในพื้นท่ี ไดแก  
- สระวายน้ํา  
- อาคารโยคะ 
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ตารางท่ี 3.18 สรุปกิจกรรมท่ีจะเกิด (ตอ) 
กิจกรรม รายละเอียด                     ภาพบรรยากาศ 

พื้นท่ีสวนบริการ เปนพื้นท่ีภายในโครงการท่ีรับรอง
นักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการ
ภายในรีสอรท ซึ่งภายในรีสอรท
ควรมี การจัดสร างพื้ นท่ี ท่ี ให
นักทองเท่ียว ไดทํากิจกรรมภายใน
พื้นท่ี ไดแก  
- พื้นท่ีชมธรรมชาติ 
- ท่ีนั่งพักผอน 
- ท่ีจอดรถ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท 

แสดง : Bubble Diagram  ภาพท่ี 3.31 

สัญลักษณ :                                                   

             ทางเขา - ทางออก    

            ส่ิงกอสรางใหม 

          ทางเช่ือมพื้นท่ี                      ส่ิงกอสรางเดิม 

            ทางสัญจร                สกรีน                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 
 
 

 
 
 

 
               Scale : NTS ท่ีมา : - 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนา รีสอรท 

แสดง : Site Relation ภาพท่ี 3.32 

สัญลักษณ :                                                       

                  ทางเช่ือมพื้นท่ี                  ส่ิงกอสรางใหม 

                  ทางสัญจร                       ส่ิงกอสรางเดิม                      

                   สกรีน  

 

 
 
 
 

 
 

                 Scale : NTS ท่ีมา : - 



บทที่  4 

ผลงานการออกแบบและประมาณราคางานภมูิทัศน 
 

4.1 ผลงานการออกแบบ 
 

 
ภาพท่ี 4.1 บทนํา (Introduction) ประกอบดวย 
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ภาพท่ี 4.2 การวิเคราะหพื้นท่ี (Site Analysis)  
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ภาพท่ี 4.3 การวิเคราะหพื้นท่ี (Site Analysis) 
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ภาพท่ี 4.4 การวิเคราะหพื้นท่ี (Site Analysis - User Analysis)  
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ภาพท่ี 4.5 แนวคิดหลัก (Main Concept)  
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ภาพท่ี 4.6 ผังแมบท (Master Plan)  
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ภาพท่ี 4.7 ผังไมพุม (Master Plan)  
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ภาพท่ี 4.8 ผังไฟสองสวาง (Lighting Plan) 
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ภาพท่ี 4.9 Detail Zone A  
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ภาพท่ี 4.10 Perspective Zone A 
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ภาพท่ี 4.11 Detail Zone B  
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ภาพท่ี 4.12 Perspective Zone B 
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ภาพท่ี 4.13 Detail Zone C  
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ภาพท่ี 4.14 Perspective Zone C 
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ภาพท่ี 4.15 แบบกอสรางปายทางเขา 
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ภาพท่ี 4.16 แบบกอสรางซุมระแนงไม 
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4.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน 
ตารางท่ี 4.1 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน  
 

 
 
 

 

 
 
 

1 ปาลแวก Ø 5 นิ้ว สูง 5 เมตร 19 ตน 3,000.00       57,000.00      300.00          5,700.00       62,700.00            

2 คํามอกหลวง Ø 7 นิ้ว 1 ตน 5,000.00       5,000.00       500.00          500.00          5,500.00             

3 หูกระจง Ø 17 นิ้ว 4 ตน 7,000.00       28,000.00      700.00          2,800.00       30,800.00            

4 ฟอกเทล Ø 8 นิ้ว 2 ตน 1,400.00       2,800.00       200.00          400.00          3,200.00             

5 จําป Ø 5 นิ้ว 2 ตน 1,800.00       3,600.00       300.00          600.00          4,200.00             

6 ตีนเปดน้ํา Ø 5 นิ้ว 5 ตน 1,200.00       6,000.00       300.00          1,500.00       7,500.00             

7 ตีนเปดน้ํา Ø 10 นิ้ว 5 ตน 2,600.00       13,000.00      500.00          1,500.00       14,500.00            

8 เสม็ดแดง Ø 24 นิ้ว 1 ตน 35,000.00      35,000.00      6,000.00       6,000.00       41,000.00            

169,400.00          

1 ปรงญี่ปุน 20 นิ้ว @ 0.25 เมตร 10 กระถาง 350.00          3,500.00       35.00           350.00          3,850.00             

2 สัปปะรดสี 8 นิ้ว @ 0.20 เมตร 20 กระถาง 60.00           1,200.00       6.00             120.00          1,320.00             

3 แกวแคระ 8 นิ้ว H 0.30 ม. @ 0.20 เมตร 450 กระถาง 80.00           36,000.00      8.00             3,600.00       39,600.00            

4 กุหลาบมอญ 10 นิ้ว @ 0.25 เมตร 100 กระถาง 150.00          15,000.00      15.00           1,500.00       16,500.00            

5 ดาวกระจาย 8 นิ้ว @ 0.20 เมตร 200 กระถาง 25.00           5,000.00       2.50             500.00          5,500.00             

6 อากาเว 16นิ้ว 2 กระถาง 450.00          900.00          45.00           90.00           990.00                

7 นีออน 16 นิ้ว 3 กระถาง 150.00          450.00          15.00           45.00           495.00                

8 หนวดปลาดุกแคระ 8 นิ้ว@ 0.20 เมตร 80 กระถาง 20.00           1,600.00       2.00             160.00          1,760.00             

9 เกกฮวย 4 นิ้ว @ 0.25 เมตร 200 กระถาง 35.00           7,000.00       3.50             700.00          7,700.00             

10 ปริกหางกระรอก 10 นิ้ว 4 กระถาง 120.00          480.00          12.00           48.00           528.00                

11 กระเจี๊ยบแดง 10 นิ้ว @ 0.25 100 กระถาง 75.00           7,500.00       7.50             750.00          8,250.00             

12 โมก 10 นิ้ว @ 0.25 เมตร 60 กระถาง 70.00           4,200.00       7.00             420.00          4,620.00             

13 พยับหมอก 6 นิ้ว @ 0.15 90 กระถาง 12.00           1,080.00       1.20             108.00          1,188.00             

14 ชาฮกเกี้ยน 10 นิ้ว @ 0.25 400 กระถาง 30.00           12,000.00      3.00             1,200.00       13,200.00            

15 บลูซัลเวีย 8 นิ้ว @ 0.20 1080 กระถาง 20.00           21,600.00      2.00             2,160.00       23,760.00            

16 ไทรเกาหลี 8 นิ้ว @ 0.20 1 กระถาง 120.00          120.00          12.00           12.00           132.00                

17 หญานวลนอย 310 ตร.ม. 22.00           6,820.00       10.00           682.00          7,502.00             

136,895.00          

1 ดินปลูกไมยืนตน 39 ลบ.ม. 650.00          25,350.00      65.00           2,535.00       27,885.00            

2 ดินปลูกไมพุม 114 ลบ.ม. 650.00          74,100.00      65.00           7,410.00       81,510.00            

3 ทรายปรับระดับหญา 31.04 ลบ.ม. 650.00          20,176.00      65.00           2,017.60       22,193.60            

4 ไมยูคาค้ํายัน 3 นิ้ว x 4 นิ้ว 26 ชุด 350.00          9,100.00       35.00           910.00          10,010.00            

5 ไมยูคาค้ํายัน 6 นิ้ว x 12 นิ้ว 8 ชุด 350.00          2,800.00       35.00           280.00          3,080.00             

6 ไมยูคาค้ํายัน 15 นิ้ว x 20 นิ้ว 4 ชุด 450.00          1,800.00       35.00           180.00          1,980.00             

7 ไมยูคาค้ํายัน 25 นิ้ว x 30 นิ้ว 1 ชุด 700.00          700.00          35.00           70.00           770.00                

147,428.60          

453,723.60          รวมวัสดุดาดออนทั้งหมด

ไมพุม (Shrub)

ไมยืนตน (Tree)

วัสดุอุปกรณการปลูก

รวม

รวม

รวม

บัญชีแสดงราคาคาวัสดุอุปกรณ

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ คาแรงงาน        รวมคาวัสดุ    

     และคาแรงงาน 

(บาท)

 ราคาตอหนวย

(บาท)

   จํานวนเงิน 

(บาท)

 ราคาตอหนวย

(บาท)

    จํานวนเงิน  

(บาท)
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ตารางท่ี 4.2 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน (ตอ) 

 

 

 

 

 

1 ถมบดอัดดิน-ลูกรัง อัดแนน 85% หนา 20 เซนติเมตร 242.00 ลบ.ม. 410.00          99,220.00      35.00           8,470.00       107,690.00          

2 หินคลุก 121.00 ลบ.ม. 410.00          49,610.00      -              -              49,610.00            

3 ยางมะตอยลาดชั้นเดียว 1210.00 ตร.ม. 59.00           71,390.00      -              -              71,390.00            

228,690.00          

1 ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 เซนติเมตร 59.00 ลบ.ม. 360.00          21,240.00      91.00           5,369.00       26,609.00            

2 คอนกรีต 1:2:4 11.90 ลบ.ม. 1,665.00       19,813.50      436.00          5,188.40       25,001.90            

3 คอนกรีตพิมพลาย 119.00 ตร.ม. 600.00          71,400.00      70.00           8,330.00       79,730.00            

4 ไวรเมซ 4 มิลลิเมตร 20x20 เซนติเมตร 119.00 ตร.ม. 27.00           3,213.00       5.00             595.00          3,808.00             

5 ไมแบบ 17.00 ตร.ม. 180.00          3,060.00       133.00          2,261.00       5,321.00             

6 ตะปู 4.25 กก. 30.00           127.50          -              -              127.50                

140,597.40          

1 งานขุดดิน 0.07 ลบ.ม. -              -              18.00           1.26             1.26                   

2 เหล็กกลอง 3 นิ้วx3 นิ้ว ทอนละ 6 เมตร 2.00 ทอน 560.00          1,120.00       230.00          460.00          1,580.00             

3 ไมแดงหนา 4 นิ้ว หนา 1นิ้ว ทอนละ4 เมตร 6.00 ทอน 1,600.00       9,600.00       -              -              9,600.00             

4 ไมแดงหนา 4 นิ้ว หนา 1 นิ้ว ทอนละ3 เมตร 40.00 ทอน 1,100.00       44,000.00      -              -              44,000.00            

5 แผนพลาสวูด 1.2x2.4 เซนติเมตร หนา 10 มิลลิเมตร 5.00 แผน 1,000.00       5,000.00       -              -              5,000.00             

6 เหล็กเพลท 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4 มิลลิเมตร 4.00 ชิ้น 21.00           84.00           -              -              84.00                 

7 ทีโอเอ TOA สีรองพื้นแดงกันสนิม 1.00 ถัง 220.00          220.00          35.00           35.00           255.00                

8 อุปกรณอื่นๆ 1.00 เหมา 3,721.00       3,721.00       -              -              3,721.00             

64,241.26            

1 งานขุดดิน 0.07 ลบ.ม. -              -              18.00           1.26             1.26                   

2 คอนกรีต 1:2:4 0.06 ลบ.ม. 1,665.00       99.90           436.00          26.16           126.06                

3 เสาไมเนื้อแข็ง 6 นิ้ว x 6 นิ้ว 8.00 เมตร 650.00          5,200.00       300.00          2,400.00       7,600.00             

4 เสาไมเนื้อแข็ง 4 นิ้ว x 4 นิ้ว 12.00 เมตร 480.00          5,760.00       230.00          2,760.00       8,520.00             

5 ไมเนื้อแข็ง 3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว 14.00 เมตร 251.00          3,514.00       140.00          1,960.00       5,474.00             

6 ไมเนื้อแข็ง 1/2นิ้ว x 2 นิ้ว ทอนละ 3 เมตร 16.00 ทอน 105.00          1,680.00       140.00          2,240.00       3,920.00             

7 แผงระแนง UPVC ลายไขว 1.2x2.25 เซนติเมตร 1.00 ชิ้น 2,050.00       2,050.00       -              -              2,050.00             

8 สBีeger WoodStain สียอมไมเบเยอร สีไมสัก 2.00 ถัง 1,500.00       3,000.00       35.00           70.00           3,070.00             

9 น้ํามันรักษาเนื้อไม ทีโอเอ ทีค ออยล 3.00 แกลลอน 990.00          2,970.00       45.00           135.00          3,105.00             

10 อุปกรณอื่นๆ 1.00 เหมา 6,000.00       6,000.00       -              -              6,000.00             

39,739.00            

1 เหล็กกลอง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว ทอนละ 6 เมตร 1.00 ทอน 560.00          560.00          230.00          230.00          790.00                

2 เหล็กกลอง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ทอนละ 6 เมตร 2.00 ทอน 451.00          902.00          170.00          340.00          1,242.00             

3 ไมระแนงดูรา 5x300x0.8 เซนติเมตร 12.00 แผน 245.00          2,940.00       -              -              2,940.00             

4 ไมระแนงดูรา 7.5x300x0.8 เซนติเมตร 1.00 แผน 445.00          445.00          -              -              445.00                

5 ไมคอนวูด 4 นิ้ว 8.00 แผน 200.00          1,600.00       -              -              1,600.00             

6 ทีโอเอ TOA สีรองพื้นแดงกันสนิม 1.00 ถัง 220.00          220.00          35.00           35.00           255.00                

7 อุปกรณอื่นๆ 1.00 เหมา 3,000.00       3,000.00       -              -              3,000.00             

10,272.00            

1 มานั่งสนามไมระแนง มีพนักพิง 4.00 ตัว 3,167.00       12,668.00      -              -              12,668.00            

12,668.00            

บัญชีแสดงราคาคาวัสดุอุปกรณ

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ คาแรงงาน        รวมคาวัสดุ    

     และคาแรงงาน 

(บาท)

 ราคาตอหนวย

(บาท)

   จํานวนเงิน 

(บาท)

 ราคาตอหนวย

(บาท)

    จํานวนเงิน  

(บาท)

งานกอสราง

งานถนนยางมะตอย

งานพื้นคอนกรีตพิมพลาย

รวม

รวม

รวม

รวม

งานมานั่งสนาม

งานมานั่งเหลี่ยม

รวม

ซุมระแนงไม

รวม

งานปาย
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ตารางท่ี 4.3 รายการประมาณราคางานภูมิทัศน (ตอ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(สองลานหกแสนหาหมื่นเกาพันสองรอยเจ็บสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค) 

บัญชีแสดงราคาคาวัสดุอุปกรณ

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ คาแรงงาน        รวมคาวัสดุ    

     และคาแรงงาน 

(บาท)

 ราคาตอหนวย

(บาท)

   จํานวนเงิน 

(บาท)

 ราคาตอหนวย

(บาท)

    จํานวนเงิน  

(บาท)

งานกอสราง

1 สระวายน้ําสําเร็จรูปพรอมติดตั้ง 1.00 สระ 890,000.00    890,000.00    -              -              890,000.00          

2 งานขุดดินพรอมถมกลับ 93.55 ลบ.ม. -              -              99.00           9,261.45       9,261.45             

3 ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 เซนติเมตร 3.13 ลบ.ม. 360.00          1,126.80       91.00           284.83          1,411.63             

4 คอนกรีตหยาบ หนา 10 เซนติเมตร 6.25 ลบ.ม. 1,400.00       8,750.00       398.00          2,487.50       11,237.50            

5 ไวรเมซ 4 มิลลิเมตร @0.2 เมตร (พื้นสระวายน้ํา) 53.00 ตร.ม. 27.00           1,431.00       5.00             265.00          1,696.00             

พื้นรอบนอกสระวายน้ํา

1 ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 เซนติเมตร 5.85 ลบ.ม. 360.00          2,106.00       91.00           532.35          2,638.35             

2 คอนกรีตหยาบ หนา 10 เซนติเมตร 11.70 ลบ.ม. 1,650.00       19,305.00      133.00          1,556.10       20,861.10            

3 ไวรเมซ 4 มิลลิเมตร @0.2 เมตร 117.00 ตรม 27.00           3,159.00       5.00             585.00          3,744.00             

4 คอนกรีต 1:2:4 35.10 ลบ.ม. 1,665.00       58,441.50      436.00          15,303.60      73,745.10            

5 ไมเทียมอีคอนบิลท รุนกลวง 15x300x0.21 เซนติเมตร 143.00 แผน 489.00          69,927.00      -              -              69,927.00            

6 ไมแบบ 34.00 ตร.ม. 180.00          6,120.00       133.00          4,522.00       10,642.00            

7 ตะปู 8.50 กก. 30.00           255.00          -              -              255.00                

8 อุปกรณอื่นๆ 1.00 เหมา 4,000.00       4,000.00       -              -              4,000.00             

1,099,419.13        

 งานบันไดขั้นที่ 1

1 คอนกรีต 1:2:4 0.40 ลบ.ม. 1,900.00       760.00          498.00          199.20          959.20                

2 ไวรเมซ 4 มิลลิเมตร @0.2 เมตร 2.73 ตร.ม. 27.00           73.71           5.00             13.65           87.36                 

3 ไมแบบ 1.17 ตร.ม. 180.00          210.60          133.00          155.61          366.21                

4 ตะปู 0.29 กก. 30.00           8.70             -              -              8.70                   

งานบันไดขั้นที่ 2

1 คอนกรีต 1:2:4 0.81 ลบ.ม. 1,900.00       1,539.00       498.00          403.38          1,942.38             

2 ไวรเมซ 4 มิลลิเมตร @0.2 เมตร 2.73 ตร.ม. 27.00           73.71           5.00             13.65           87.36                 

3 ไมแบบ 2.34 ตร.ม. 180.00          421.20          133.00          311.22          732.42                

4 ตะปู 0.58 กก. 30.00           17.40           -              -              17.40                 

4,201.03             

1 งานขุดพรอมถมกลับ 400.00 ลบ.ม. -              -              99.00           39,600.00      39,600.00            

2 ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 เซนติเมตร 20.00 ลบ.ม. 360.00          7,200.00       91.00           1,820.00       9,020.00             

3 คอนกรีตหยาบ หนา 10 เซนติเมตร 40.00 ลบ.ม. 1,400.00       56,000.00      398.00          15,920.00      71,920.00            

4 ทอคอนกรีต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 40x100 เซนติเมตร 360.00 ทอน 340.00          122,400.00    18.00           6,480.00       128,880.00          

5 บอพักคอนกรีต คสล ขนาด 0.80x0.80x0.90 เมตร 53.00 ชุด 2,150.00       113,950.00    18.00           954.00          114,904.00          

6 บอพักคอนกรีต คสล ขนาด 1.00x1.00x1.10 เมตร 3.00 ชุด 2,900.00       8,700.00       18.00           54.00           8,754.00             

252,538.00          

1 ไฟทางเดิน ligman รุน startech 2-st10366 23.00 ชุด 2,750.00       63,250.00     500.00         11,500.00     74,750.00           

2 ไฟสองตนไม ligman รุน utah 2-ut-50562 13.00 ชุด 2,700.00       35,100.00     350.00         4,550.00       39,650.00           

3 ไฟติดผนัง ligman รุน lador 7-ld-30021 6.00 ชุด 2,500.00       15,000.00     300.00         1,800.00       16,800.00           

4 ไฟถนน ST-SAP-A-40-GV1.54 36.00 ชุด 5,500.00       198,000.00    500.00         18,000.00     216,000.00          

6 อุปกรณสายไฟ NYY 620.00 เมตร 40.00           24,800.00     -              -              24,800.00           

372,000.00          

1 ตาขายไนลอนสีฟา 4.0x27x0.5 เมตร 2.00 มวน 700.00         1,400.00       10.00           20.00           1,420.00             

2 หินกรวดแมน้ํา เบอร 1 สีขาว 24.45 ตร.ม. 140.00         3,423.00       5.00             122.25         3,545.25             

3 หินกรวดแมน้ํา เบอร 2 สีดํา 6.67 ตร.ม. 140.00         933.80         5.00             33.35           967.15               

4,512.40             

1 แผนทางเดินซีแพค ปูนเปลือย สีเทา 30x60 เซนติเมตร 10.00 แผน 55.00           550.00         5.00             50.00           600.00               

600.00               

2,229,478.22       

2,659,276.27        วัสดุดาดออน+วัสดุดาดแข็ง รวมทั้งสิน

รวมวัสดุดาดแข็งทั้งหมด

ระบบไฟ

รวม

หินกรวดแมน้ํา

รวม

แผนทางเดิน

รวม

รวม

รวม

งานสระวายน้ําสําเร็จรูป

ระบบระบายน้ําในพื้นที่โครงการ

งานบันไดสระวายน้ํา

รวม



บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนารีสอรท อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีโครงการ
ท้ังหมด 3 ไร 1 งาน 223 ตารางวา หรือ 5,423 ตารางเมตร เจาของโครงการคือ คุณญาณัฐชา เจียมอนุกุลกิจ 
ซึ่งปจจุบัน เปนเจาของธุรกิจ วาไอนา รีสอรท และณัฐชา รีสอรท เดิมเปนสภาพสวนปาลมน้ํามันเกาและ
ยังคงเก็บตนปาลมบางสวนไว ปจจุบันพื้นท่ีโครงการเปนพื้นท่ีโลงแจงไมมีการจัดภูมิทัศนแตอยางใด พบวา
ปญหาคือทําใหสภาพอากาศภายในพื้นท่ีโครงการมีอากาศท่ีรอนจัด ดานหนาทางทิศเหนือติดกับถนน
คอนกรีตตลอดแถว กวาง 5 เมตร ดานขางทางทิศใตและทิศตะวันออกติดกับพื้นท่ีรกรางท้ังสองฝงและ
ดานหลังทิศตะวันตกติดกับบานพักอาศัย ภายในรีสอรทประกอบไปดวยหองพักจํานวน 15 หลัง สํานักงาน 
หองครัว โรงซักลาง ขนาดพื้นท่ีของหองพัก 32 ตารางเมตร ภายในหองพักมีหองนอนและหองน้ําในตัว ซึ่ง
หองพักท่ีอยูติดกําแพงดานทิศตะวันออกมีจํานวน 9 หลัง และหองพักท่ีอยูติดกําแพงดานทิศตะวันตกมี
จํานวน 6 หลัง ทุกหองมีระเบียงหนาบาน โดยมีการออกแบบบริเวณหนาบานพักดวยการใชไมพุมเพื่อสราง
ความเปนสวนตัว ท้ังนี้เจาของโครงการตองการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนทางเขารีสอรท ใหเกิดความโดดเดน
สวยงามและตองการสรางกิจกรรมภายในรีสอร เชน สระวายน้ํา หองโยคะ เพื่อใหนักทองเท่ียวมีกิจกรรม
ระหวางท่ีเขาพักภายในรีสอรทและเปนกิจกรรมเสริมสรางรายไดใหกับทางรีสอรท 
 จากการศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนวาไอนารีสอรท อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง  ซึ่งมีความสําคัญในการออกแบบภูมิทัศนสภาพพื้นท่ี ภูมิทัศนโดยรอบโครงการ จึงตองศึกษา
แนวความคิดการออกแบบภูมิทัศน ในรูปแบบของภูมิทัศนแบบคอทเทจ (Cotage Garden) ผสมกับความ
เปนโมเดิรน(Modern) เล็กนอย เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบพื้นท่ีโครงการและรวมถึงการศึกษา
กรณีศึกษา  ซึ่งไดเลือกกรณีศึกษา wise living yoga academy และ LIFE Medical Massage Fitness 
and SPA  และไดนําความรูในเรื่องการจัดวางกิจกรรมภายในพื้นท่ีและการจัดภูมิทัศนใหมีพื้นท่ีสําหรับ
พักผอน       หรือทํากิจกรรม และรองรับนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียว จึงมีการนํามาปรับใชกับพื้นท่ีโครงการ                 
วาไอนา รีสอรท  

 จากนั้นไดศึกษาสภาพพื้นท่ีโครงการท้ังในเรื่อง สภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน สภาพ ภูมิอากาศ 
ผลกระทบจากการโคจรของดวงอาทิตย ทิศทางลม พืชพรรณเดิม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ส่ิงกอสราง มุมมองทัศนียภาพ และการใชงานในพื้นท่ี โดยนําขอมูลมาวิเคราะห และสรุปการศึกษาดาน
ลักษณะของพื้นท่ีโครงการ ซึ่งแบงพื้นท่ีออกเปน 3 Zone ไดแก Zone A สวนบริการอยูใกลบริเวณทาง   
เขา - ออกของโครงการ ซึ่งมีการใชงานอยูเปนประจํา แตมีสภาพท่ีเส่ือมโทรมจากการใชงานการออกแบบ
พื้นท่ีจึงควรปรับปรุงพื้นท่ีใหเหมาะสมกับการใชงาน ดังนั้น พื้นท่ีสวนใหญของรีสอรทจึงมีสภาพพื้นท่ีท่ี
ใกลเคียงกัน ปญหาท่ีพบคือพื้นท่ีมีสภาพเส่ือมโทรมจากการขาดการดูแลรักษาดานภูมิทัศน Zone B พื้นท่ี
วางเปลา มีลักษณะเปนพื้นท่ีโลง และไมมีกิจกรรมเดิมหรือการใชงานในพื้นท่ี ในการออกแบบจึงควรเพิ่ม
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี และตรงตามความตองการของผูใช Zone C พื้นท่ีบริเวณบานพัก ซึ่งมีการใช
งานอยูเปนประจํา แตสภาพภูมิทัศนหนาบานพักมีลักษณะท่ีเส่ือมโทรมขาดการดูแล จึงควรปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหเหมาะสมกับพื้นท่ี เพื่อไปใชในการออกแบบภูมิทัศนวาไอนารีสอรท ใหมีความสอดคลองกับ
พฤติกรรมและความตองการของผูใช และไดทําการสอบถามจากนักทองเท่ียวบริเวณท่ีอยูใกลเคียงกับพื้นท่ีและผูท่ีมา
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พักภายในพื้นท่ีโครงการ จึงสามารถกําหนดกิจกรรมตางๆ  ภายในโครงการ และทําการพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ีไดอยาง 
สมบูรณ   
 ซึ่งในการออกแบบไดกําหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบคือ HEALTH TIME ซึ่งเปนการพูดถึงเรื่อง
ของการพักผอน เรื่องของกิจกรรม ท่ีมีภายในรีสอรท ท่ีสงผลดีตอสุขภาพท้ังภายในและภายนอก ซึ่งการออกแบบ
ท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพภายนอก คือการนําลักษณะรูปรางภายนอกของมนุษยมาทําเปนรูปทรงในการออกแบบ ซึง่
มีท้ังรูปทรงกระบอก รูปทรงนาฬิกาทราย จึงไดนํารูปทรงนาฬิกาทราย มาทําเปนลักษณะของทางเดิน เช่ือม
ระหวางรสีอรทและกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน และการออกแบบท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพภายใน คือการออกแบบภูมิทัศน
ในผูท่ีมาใชรูสึกถึงการไดพักผอน โดยการเลือกใชพรรณไมท่ีมีกล่ินหอม มีสรรพคุณทางยา เปนตน และจากการ
ประมาณราคาคาดําเนินการออกแบบปรบัปรุงวาไอนารีสอรท สามารถแบงคาดําเนินการกอสรางออกเปนงานดาน
ตางๆ ไดแก งานภูมิทัศนดาดออนเปนจํานวนเงิน 453,723.60 บาท งานภูมิทัศนดาดแข็งเปนจํานวนเงิน 
2,205,552.67 บาท รวมเปนเงิน 2,659,276.27 บาท  
 จากการวิเคราะหขอมูลขางตนเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน สามารถแบงพื้นท่ีวาไอนารีสอรท 
ออกเปน 3 โซน ดังตอไปนี้ 
 5.1.1 Zone A มีพื้นท่ีขนาด 627.17 ตารางเมตร ต้ังอยูทางทิศเหนือของพื้นท่ีโครงการ ลักษณะของพื้นท่ี
ติดถนนราษฎรบํารุงและติดทางเขาพื้นท่ีโครงการ พื้นท่ีไดรบัแสงแดดในตอนเชาและบายมีรมบางสวนและติด จึง
มีการเลือกใชพืชพรรณท่ีสามารถดึงดูดสายตา และเหมาะสมกับสภาพพืน้ดินและสภาพแวดลอม 

5.1.2 Zone B มีพื้นท่ีขนาด 1,682.85 ตารางเมตร ต้ังอยูทางทิศใตของพื้นท่ีโครงการ ลักษณะของพื้นท่ี
ติดกับท่ีอยูอาศัย พื้นท่ีไดรับแสงแดดตลอดท้ังวัน จึงเลือกใชพรรณไมท่ีใหรมเงา ใหความรูสึกถึงการพักผอน และ
ตองเหมาะกับสภาพดิน และเปนพืชพรรณท่ีใหสรรพคุณทางยาตาง  ๆ

5.1.3 Zone C มีพื้นท่ีขนาด 1,221.13 ตารางเมตร ต้ังอยูทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของพื้นท่ี
โครงการ ลักษณะของพื้นท่ีเปนบานพักภายในรีสอรทและติดกับท่ีอยูอาศัยและพื้นท่ีรกรางทิศตะวันตกของพื้นท่ี
โครงการ ลักษณะของพื้นท่ีเปนบานพักภายในรีสอรทและติดกับพื้นท่ีรกราง มีพืชพรรณเดิมอยูเปนบางสวน จึง
เลือกใชพรรณไมเดิมท่ีมีอยูและพรรณไมท่ีสรางความเปนสวนตัวของผูท่ีมาพักอาศัยภายในรีสอรท โดยเลือกใชไม
พุมท่ีสามารถบังสายตาไดเพื่อกําหนดขอบเขตและใหความเปนสวนตัวของผูใช 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 กอนทําการประมาณราคา ตองทําการเช็คจํานวนพรรณไม เช็คงานกอสราง เพื่อความ
ถูกตองในการดําเนินงานตอไป 
 5.2.2 มีการวางแผนกระบวนการกอสราง มีการตรวจสอบปญหาท่ีพบภายในโครงการ เพื่อ
ลดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนระหวางการกอสราง 
 5.2.3 ข้ันตอนการวางแผนการจัดสรางอาจเกิดปญหาในเรื่องของงบประมาณท่ีไมเพียงพอใน
การจัดสรางภูมิทัศน วาไอนา รีสอรท ท้ังหมด ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะใหวางแผนการจัดสรางทีละสวนของพื้นท่ี โดย
เริ่มจากส่ิงกอสรางท่ีมีความจําเปนในการใชงานเปนลําดับแรก Zone ดังนี้  

5.2.3.1 Zone A ปายทางเขาโครงการ มีคากอสรางจํานวน 64,241.26 บาท 
5.2.3.2 Zone B สระวายน้ําสําเร็จรูปพรอมติดต้ัง มีคากอสรางจํานวน 1,103,620.16 บาท 
5.2.3.3 Zone C พื้นถนนยางมะตอย มีคากอสรางจํานวน 228,690.00 บาท 

 5.2.4 ในระหวางข้ันตอนการปฏิบัติงานควรมีความระมัดระวัง มีความรอบคอบตอการปฏิบัติ
หนาท่ีเพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอบุคคล 
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เร่ือง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน วาไอนา รีสอรท อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 

คําช้ีแจง : แบบสอบถามเปนสวนหนึ่งของการทําปญหาพิเศษระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อสํารวจผูใชพื้นท่ี พฤติกรรม รูปแบบกิจกรรม วัตถุประสงค ปญหาท่ีเกิดข้ึน ในพื้นท่ีและ           
แนวทางการพัฒนาพื้นท่ีรีสอรทในอนาคต เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ การศึกษามากท่ีสุด โดยคําตอบ
ท่ีไดจะใชเฉพาะในการศึกษาเทานั้น และขอรับรองวาการใหขอมูลของ ทานจะไมเกิดผลกระทบใดๆ 
ตอทาน 
                                                                          
                                                                      นางสาวจุทามาศ กระโจมทอง 
                                                                      นางสาวกชกร ศิริคุปต 
                                                        สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
คําช้ีแจง โปรดระบุคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริงของทานดวยการทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง (....)  
ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ          
(....) ชาย   (....) หญิง  

1.2 อายุ ................ป 
1.3 อาชีพ 

(....) นักเรียน/นักศึกษา (....) พนักงานราชการ (....) พนักงานบริษัท         
(....) รับจางท่ัวไป  (....) เกษตรกร  (....) อื่นๆ ระบุ......................... 

 1.4 รายไดเฉล่ียตอเดือน  
(....) ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท   (....) 10,001 - 20,000 บาท 
(....) 20,001 - 30,000 บาท    (....) 30,001 - 40,000 บาท 

                  (....) 40,001 บาทข้ึนไป  
ตอนท่ี 2 ขอมูลพื้นฐานในการใชวาไอนา รีสอรท 

2.1 ทานรูจักวาไอนา รีสอรท หรือไม 
(....) รูจัก   (....) ไมรูจัก 

 2.2 ทานเคยเขาพักท่ีวาไอนา รีสอรท หรือไม (ถาทานเคยมาพักใหทําขอ2.3-3.1)  
(....) เคย           (....) ไมเคย 

2.3 ถาทานมาระยองทานจะเลือกพักท่ีวาไอนา รีสอรท หรือไม  
(....) มาพักแนนอน  (....) ไมมาพัก       (....) จะหาท่ีอื่นกอน                      
(....)  อื่นๆ ระบุ........................ 

แบบสอบถามท่ี...............................

วันท่ีทําแบบสอบถาม....................... 

Rajamangala University of Techology Thanyaburi 



2.4 ทานเดินทางมาโดยวิธีใด 
(....) รถยนตสวนตัว  (....) รถโดยสารสาธารณะ  (....)  รถจักรยานยนต                      
(....)  อื่นๆ ระบุ......................... 

 2.5 บุคคลท่ีทานเดินทางมาดวย 
(....) คนเดียว  (....) ครอบครัว    (....)  เพื่อน                       
(....)  อื่นๆ ระบุ......................... 

 2.6 ชวงเวลาในการมาเท่ียว 
                 (....) จันทร - ศุกร  (....) เสาร - อาทิตย  (....) วันหยุดนักขัตฤกษ   

        (....)  อื่นๆ ระบุ......................... 
2.7 ขอมูลความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวกเดิมในพื้นท่ีโครงการ 

คําช้ีแจง ระดับ 5 = มากท่ีสุดหรือดีมาก     4 = มากหรือดี     3 = ปานกลางหรือพอใช     
         2 = นอยหรือตํ่ากวามาตรฐาน     1 = นอยท่ีสุดหรือตองปรับปรุง 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
สิ่งอํานวยความสะดวกเดิม 
1. ลานจอดรถมีขนาดเพียงพอตอการใชงาน      
2. ภาพรวมของการจัดภูมิทัศนในพื้นท่ีโครงการ       
3. ความสวางในพื้นท่ีโครงการ      
4. บานพักเพียงพอตอนักทองเท่ียว      
5. อินเตอรเน็ตและ WIFI      

 
ตอนท่ี 3 ความตองการการใชประโยชนพื้นท่ีโครงการ วาไอนารี สอรท 
 3.1 ความตองการดานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน และการสราง สปา ฟตเนส และสระวายน้ํา 

องคประกอบหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 
บริเวณบานพกัและสํานักงาน 
1. จัดการตกแตงภูมิทัศนดานหนาทางเขา      
2. จัดตกแตงภูมิทัศนดานหนาอาคารสํานักงานและบริเวณหนาบานพัก      
3. ลาดจอดรถ      
4. จุดรวมพล      
ประเภทของกิจกรรม 
1. กิจกรรมออกกําลังกาย ฟตเนส โยคะ      
2. กิจกรรมทําสปา      
3. กิจกรรมวายน้ํา      

 
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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