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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเข่ือนกักเก็บน้ำ และในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีการ

รณรงค์ในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน เขื่อนกักเก็บน้ำเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนา

มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพราะเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามที่เต็มไปด้วย น้ำ ต้นไม้ ป่า เขา มี

สภาพภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก และปัจจุบันผู้คนนิยมไปพักผ่อนในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติแบบ

นี้ เพ่ือพัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

 งานวิจัยฉบับนี้จึงได้จัดทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และความเป็นไปได้ของโครงการ โดยจะเป็น

โครงการที่มุ่งเน้นจะพัฒนาภูมิทัศน์ให้เหมาะกับสถานที่ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติของ

ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลในงานวิจัยฉบับนี้กล่าวถึงความเป็นมาที่จัดทำโครงการ 

วัตถุประสงค์ และแนวทางความเป็นไปได้ด้านสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องกับโครงการ มีข้อมูลบางส่วนที่เป็น

เพียงข้อมูลอ้างอิง ซึ่งนำมาประกอบในการจัดทำ  
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      Abstract 

 Currently, tourism promotion around the dam And in natural tourism, there is a 

lot of tourism campaigns. Both public and private sectors The reservoir is a new concept 

in the development of natural tourism. It is a beautiful natural source that is full of water, 

trees, forests, and has a very natural landscape. And nowadays, people prefer to go to a 

place that is natural like this. To develop into a tourist attraction. 

 This research was conducted to study the preliminary data. And project feasibility 

It is a project that focuses on developing a landscape suitable for tourist attractions. And 

the conservation of the natural conditions of the ecosystem And environment The 

information in this research paper discusses the background of the project, its objectives 

and the architectural feasibility guidelines associated with the project. Some of the 

information is just a reference. Which is included in the preparation. 
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         บทที่ 1 

         บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ 

เขื่อนลำนางรอง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัดสำนักชลประธานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำ 4 อ่าง ครอบคลุมพ้ืนที่ส่งน้ำ 5 

อำเภอ 14 ตำบล คือ อำเภอโนนดินแดงอำเภอละหานทราย อำเภอประคำอำเภอนางรอง และอำเภอเฉลิม

พระเกียรติ เพ่ือจัดสรรน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานประมาณ 139,180 ไร่ เขื่อนลำนางรอง เป็นหนึ่ง

ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ โครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษาลำนางรอง สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน  การสร้างเขื่อนนี้มีความเป็นมาตั้งแต่ พ.ศ. 

2520 ซึ่งขณะนั้นพ้ืนที่บริเวณนี้ประสบปัญหาอย่างรุนแรงจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  ซึ่งขัดขวางการ

สร้างเส้นทางสายละหานทราย-ตาพระยา ทำให้ราษฎรไม่สามารถออกไปทำมาหากินนอกหมู่บ้านได้ และ

ต้องอพยพมารวมกันอยู่ที่บ้านโนนดินแดงจนเกิดความเดือดร้อนแสนสาหัส เมื่อความทราบถึงพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระ

บรมราชโองการโปรดเกล้าให้อธิบดีกรมชลประทานกับทหาร เข้าเฝ้าที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อ

วันที่ 11 และ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เพ่ือรับพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำลำนางรอง เมื่อเริ่ม

ก่อสร้างเขื่อนลำนางรอง อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย และอ่างเก็บน้ำลำจังหัน พร้อม

ก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ  ทำให้เกิดน้ำท่วมเส้นทางของคอมมิวนิสต์ที่ชาวต่างชาติใช้ในการ

ขนส่ง และการก่อสร้างเขื่อนลำนางรอง ดำเนินการระหว่าง พ.ศ 2523 - 2525 ระหว่างสร้างเขื่อนทำให้ถูก

พรรคคอมมิวนิสต์ ในประเทศไทยพยายามต่อต้าน เช่น การต่อสู้ หรือการฝังระเบิดไปทั่วบริเวร ซึ่งการออก

สำรวจพ้ืนที่แต่ละครั้งจึงต้องให้ทหารเคลียร์พ้ืนที่แต่เพ่ือความปลอดภัย อาจใช้วัว กระบือ เดินนำหน้าเพ่ือ

เป็นการทดสอบความปลอดภัยแก่ผู้สำรวจ 

พ้ืนที่บริเวณเขื่อนลำนางรองนี้ เดิมทีเป็นพ้ืนที่ของป่าสงวนแห่งชาติ และเริ่มมีชุมชนมาบุกรุกมาก

ขึ้น เพ่ือความเป็นอยู่ที่ของราษฎรป่าสงวนแห่งชาติจึงนำพ้ืนที่บริเวรนี้ให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัด

บุรีรัมย์ มาดูแลและจัดสรรพ้ืนที่ทำมาหากินให้แก่ชาวบ้านที่ยากไร้ หรือมีคุณสมบัติเหมาะสม แบ่ง พ้ืนที่ให้

ได้เท่าๆ กัน โดยพ้ืนที่นี้ไม่สามารถซื้อขายได้ตามกฎหมายแต่สามารถยกให้ลูกหลานได้ และมีการปรับพ้ืนที่

บริเวณเขื่อนเป็นหาดทรายคล้ายชายทะเลเหมาะแก่การพักผ่อน โดยมีภูมิทัศน์สวยงามได้รับการขนานนาม

ว่า "หาดลำนางรองทะเลสาบแห่งอีสานใต้" 



2 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงฯ แห่งนี้ก่อตั้งเพ่ือความเป็นอยู่ของชุมชนที่ดีขึ้น มีการจัดจัดการป้องกัน

น้ำท่วมโดย ทางระบายน้ำ ลักษณะเป็นรูปเกือกม้า สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที     

ท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายขวา ที่มีคูระบายน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบ

ของเขื่อนลำนางรอง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อีกวิธีหนึ่ง และทางโครงส่งน้ำฯ แก้ปัญหาน้ำแล้งโดย

การจัดสรรน้ำให้ทางเกษตรกร และชุมชนให้เพียงพอแก่การใช้น้ำ ซึ่งจะมีอ่างเก็บน้ำแห่งอ่ืนๆที่ สามารถใช้

แจกจ่ายได้ในช่วงที่น้ำแล้ง เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำนา ทำไร่ และการทำอาชีพค้าขายบริเวณหาด

ลำนางรอง  ซึ่งมีการเข้ามาทำกิจการค้าขายเป็นจำนวนมาก ทำให้บางส่วนได้ลุกล้ำเขตอนุรักษ์ป่าสงวน

แห่งชาติ พ้ืนที่บางส่วนไม่เพียงพอต่อการทำกิจการร้านอาหาร ขาดกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และขาด

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

1.2 วัตถุประสงค์ของวิจัย   

 1.2.1 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรังปรุงสถานที่ 

1.2.2 เพ่ือสามารถนำรูปแบบรายละเอียดการปรับปรุงอาคารสถานที่ และสภาพภูมิทัศน์ความ

สะดวกในพ้ืนที่ไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ได้ 

 1.2.3 เพื่อพัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

 1.2.4 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเขื่อนลำนางรอง 

1.3 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนที่ เขื่อนลำนางรอง บ้านโนนดิน

แดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.3.2 ขอบเขตด้านการออกแบบ 

1. แบบทางสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย ผังบริเวณของโครงการ ผังพ้ืน   รูปด้าน ทัศนียภาพ

ภายใน และทัศนียภาพภายนอก  

 - ออกแบบอาคารส่วนซ่อมบำรุง โรงเพาะพันธุ์พืช ออกแบบห้องจัดแสดงนิทรรศการ 

 หอประชุม สถานที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม  ส่วนจำหน่ายสินค้า  OTOP และส่วนจำหน่าย

 ร้านค้าสวัสดิการ 

 - ศาลาริมน้ำ ห้องน้ำสาธารณะ  
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2. ขอบเขตด้านสื่อนำเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว 

 - ผลงานนำเสนอนำเสนอการออกแบบ 

 - สื่อวีดีทัศน์ทัศนียภาพ และทัศนียภาพภายนอก จำนวน 1 ตอน 

1.4 วิธกีารดำเนินการวิจัย 

1.4.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว  

         1.4.2 ศึกษาข้อมูลภาคสนาม  

 จากการสัมภาษณ์บุคคล ได้แก่ นาย วัชรพงษ์ เทียนอร่าม ( หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ ) 

ในประเด็น ความเป็นมาในการก่อตั้งเขื่อนลำนางรอง การดูแลรักษารวมถึงปัญหาในการเข้ามาทำกิจกรรม

บริเวณหาดลำนางรอง และปัญหาของการเข้ามาใช้พ้ืนที่ที่ไม่มีระเบียบ 

และสอบถาม นาย สิทธิชัย ยวงแก้ว (นายช่างชลประทาน ) เป็นผู้ให้ข้อมูลและงานเอกสาร โครงสร้าง

องค์กร แผนผังโครงการ และแผนผังหาดลำนางรอง และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเขื่อนลำนางรอง 

1.4.3 ศึกษารายละเอียดของโครงการเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 

                1. ลงพื้นที่เพ่ือรังวัด สัมภาษณ์ สอบถามและถ่ายภาพ 

                2. วิเคราะห์ข้อมูลตามการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว 

                3. ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดผังบริเวณ การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 

                4. จัดทำแบบร่างทางสถาปัตยกรรม 

                5. จัดทำแบบทางสถาปัตยกรรม  

                6. จัดทำสื่อเพ่ือนำเสนอผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

 1.4.3 การดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 

                1. เรียบเรียงเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์และนำเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยฯ 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

 1. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอโนนดินแดงให้เป็นที่รู้จักของ

นักท่องเที่ยวมากข้ึน 

 2. เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ 

 3. เพ่ือพัฒนาอาคาร และสภาพภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนเก็บกักน้ำให้ได้ประโยชน์ในการใช้พ้ืนที่และ

นันทนาการต่าง ๆ 

 1.5.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. การได้จัดภูมิทัศน์และสภาพอาคารบริเวณรอบเขื่อนเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมรองรับ

นักท่องเที่ยว และทำให้เกิดความสะดวกสบาย เพ่ือให้มีความประทับใจกับสถานที่และจะได้กลับมาเที่ยว

อีกครั้ง 

 2. กิจกรรมเสนอแนะเพ่ือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขื่อนลำนางรอง จัดให้มีกิจกรรมเพ่ิมหลากหลาย

กิจกรรม เพ่ือดึงดูดความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว และใช้สอยประโยชน์จากพ้ืนที่ที่ไม่ใช้งานแล้ว นำมา

ปรับปรุงแล้วเพ่ิมกิจกรรมเข้าไปในโครงการ เช่น จัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเล่นน้ำ กิจกรรมตกปลา 

กิจกรรมปิ้งย่างออกกำลังกาย กิจกรรมเดินวิ่ง 
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บทที่ 2 

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.1 การออกแบบภมูิทัศน์ในการท่องเที่ยว 

 2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  

 ความหมายของการท่องเที่ยว  

 องค์การสหประชาชาติ (2506); องค์การท่องเที่ยวโลก (2511); สำนักงานพัฒนาการ ท่องเที่ยว 

(2546) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน หมายถึง การเดินทางไปยัง สถานที่อ่ืนเป็นการ

ชั่วคราว ด้วยความเต็มใจ เพ่ือความบันเทิงเริงใจ พักผ่อน ติดต่อธุระหรือ วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ที่ไม่ใช่เพ่ือ

การประกอบอาชีพหารายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ไพฑูรย์ พงศะบุตร และ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ซึ่งได้

ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การเดินทางไปเยือนสถานที่ ต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็นที่พำนักอาศัยประจำ

ของบุคคลนั้น และเป็นการไปเยือนชั่วคราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็น การประกอบอาชีพหารายได้  

 จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ หนึ่ง

เพียงชั่วคราว เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพและอยู่อาศัย อย่างถาวร  

 ความหมายของแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด  

 ราชบัณฑิตยสถาน (2549) ได้ให้ความหมายของ ชายหาด (beach) หมายถึง พ้ืนที่ระหว่าง แนว

นำ้ขึ้นกับน้ำลงมีลักษณะเป็นแถบไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำ ในทะเล

หรือทะเลสาบหรือแม่น้ำ ทั้งนี้ขนาดพ้ืนที่ของชายหาด จะขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของกระแสน้ำ และความลาด

ชันของพ้ืนที่นั้นๆ  

 สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2557) ได้ให้ความหมายของ แหล่ง

ท่องเที่ ยวประเภทชายหาด  หมายถึง สถานที่ ซึ่ ง เปิดใช้ เพ่ือการท่องเที่ ยว  โดยมีชายหาดเป็น 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ ใกล้ชิด

กับธรรมชาติ และอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย โดยกิจกรรมการ10 ท่องเที่ยวที่

เกิดขึ้นบริเวณชายหาด ได้แก่ การเล่นน้ำ การอาบแดด กีฬาทางน้า การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร 

เป็นต้น  
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 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว  

 สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาหรือการวางแผนการท่องเที่ยว คือ การตระหนักถึงองค์ประกอบหลัก ของ

การท่องเที่ยว และความเก่ียวเนื่องกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  

 ก.) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากที่สุดของการ 

ท่องเที่ยว (Gunn, 2537:57-77; Collier and Harraway, 2540:18; บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542:45; 

พะยอม ธรรมบุตร, 2549) เนื่องจากเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดกำลังของระบบการท่องเที่ยว ส่วนธุรกิจการ 

บริการนั้น ไม่ได้เป็นเหตุผลหลักในการเดินทาง โดยที่การบริการเหล่านี้อาจจะไม่จำเป็นถ้าหากไม่มีสิ่งดึงดูด

ใจในการท่องเที่ยว ซึ่งการพิจารณาด้านการวางแผน จะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งดึงดูดใจ ดังต่อไปนี้  

 1. สิ่งดึงดูดใจที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาและเกิดการจัดการ เป็นการสร้างสิ่งดึงดูดใจขึ้นมาจาก การ

ดำเนินการออกแบบและก่อสร้าง เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจในการมาท่องเที่ยวในสถานที่หนึ่ง  

 2. สิ่งดึงดูดใจจากการรวมกลุ่ม เป็นการสร้างความดึงดูดใจจากการนำสิ่งที่น่าสนใจมาจัด รวมกลุ่ม

เข้าด้วยกันและยังสามารถนำกิจกรรมอื่นเสริมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งดึงดูดใจได้ด้วย  

 3. การเชื่อมโยงกับการบริการ ทั้งการบริการด้านการเดินทาง อาหาร ที่พัก และการบริการที่ เป็น

ส่วนเพิ่มเติม เช่น ร้านค้าขายของที่ระลึก โดยต้องคำนึงถึงระยะเวลา และระยะทางทีเ่หมาะสม  

 4. สถานที่ตั้งของสิ่งดึงดูดใจทั้งในชนบทและในเมือง ซึ่งในพ้ืนที่ชนบทหรือเมืองเล็กๆ นั้น จะ มี

ลักษณะเด่นและคุณค่าของพ้ืนที่ในการรองรับการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจ เนื่องจากมีความเป็นพ้ืนถิ่น เฉพาะตัว

ไม่มีความแออัด ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สุขสบาย และอบอุ่น  

 โดยเมื่อทำการศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นสิ่งดึงดูดใจและมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวให้  

เดินทางมาท่องเที่ยวยังชายหาด ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความสวยงาม เช่น ความเป็นธรรมชาติ ความโดด

เด่น(unique) และความสวยงามแปลกตาของภูมิประเทศ ระยะทางการเข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยว กิจกรรม

นันทนาการ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ความ สะอาด และความ

หนาแน่นของการใช้งานหาด (Lew and Larson, 2548 ; Tudor and Williams, 2548 ; Roca and 

Villares, 2551; สวรรยา, 2551:17-18; Marin et al., 2552; คณะเทคโนโลยีทาง ทะเล มหาวิทยาลัย

บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, 2553; )  

 ข.) การบริการ (Services Facilities) ซึ่งรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวก(Amenities) เช่น 

สถานที่พักแรม ร้านค้า ร้านอาหาร การขนส่ง ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า การสื่อสาร เป็นต้น เพ่ือบริการแก่
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นักท่องเที่ยว โดยในการพิจารณาการวางแผนธุรกิจทางด้าน การบริการสำหรับนักท่องเที่ยวจำเป็นที่

จะต้องวางแผน เพ่ือให้คงไว้ซึ่งลักษณะเดิมของพ้ืนที่ จึงต้องศึกษาถึงปัจจัยหลัก 7 ประการ ได้แก่ 11  

 1. อิทธิพลทางด้านที่ตั้ง เนื่องจากการเปิดธุรกิจบริการต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว จะก่อให้เกิดรายได้

จำนวนมากแก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวถือเป็นทำเลที่สำคญัที่สุด  

 2. ฐานเศรษฐกิจที่สมดุล เนื่องจากธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยวเป็นตัวสร้างให้ เกิด 

เศรษฐกิจหลัก โดยการรวมอุตสาหกรรมและการค้าเข้าเป็นธุรกิจการท่องเที่ยว ทำให้เกิดความสมดุลของ

ความหลากหลาย   

 3. ธุรกิจเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว จำเป็นที่จะต้องใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง ซึ่งทำเลที่ตั้งจะ

สัมพันธ์กับโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เช่น การประปา การจัดการของเสีย พลังงานไฟฟ้า ความปลอดภัย เป็น

ต้น โดยปัจจัยเหล่านี้จะเป็นส่วนสนับสนุนในการเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจการบริการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ที่

พักแรม ร้านอาหาร และธุรกิจการบริการด้านการเดินทางอ่ืนๆ  

 4. การรวมตัวของธุรกิจบริการ เช่น การบริการด้านอาหารและที่พัก จะมีความต้องการที่สุด

สำหรับการบริการด้านการเดินทางท่องเที่ยว จึงควรจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นการนำธุรกิจการ 

บริการอ่ืนๆ เข้ามาอยู่รวมกับธุรกิจร้านอาหารและที่พักจึงเป็นทำเลที่ดีที่สุด  

 5. หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เปราะบาง เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเลือกที่ตั้งธุรกิจการบริการ 

เนื่องจากการเปิดธุรกิจบริการจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่จากกิจกรรมที่เกิดข้ึน  

 6. สิ่งดึงดูดใจที่ส่งผลต่อประเภทการบริการ เนื่องจากธุรกิจการบริการมีความสัมพันธ์กันกับ สิ่ง

ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว หากไม่มีแหล่งท่องเที่ยวก็จะไม่มีธุรกิจบริการ ดังนั้นจึงควรมีการดำเนินการ

วางแผนสำหรับการพัฒนาธุรกิจการบริการจากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น  ไม่ให้ส่งผล กระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม  

 7. โครงการอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดเป็นวัฏจักรในการวางแผนการท่องเที่ยว โดยการคิดสร้างสรรค์ ธุรกิจ

ใหม่ๆข้ึนมาเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการรองรับทางด้านสถาบันการเงิน  

 ค.) การเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility) จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของระบบการ ท่องเที่ยว 

เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งตลาดและจุดหมายปลายทางทั้งทางบก ทาง อากาศ และทางน้ำ 

โดยมีปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาในการวางแผนดังนี้  

 1. การคมนาคมขนส่งที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศถือได้ว่ามีการ

เติบโตสูง ซึ่งบทบาทการคมนาคมถือว่าเป็นจุดแข็งของส่วนนี้ ทั้งเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่ ก้าวหน้า
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ทันสมัย ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการธุรกิจ บริการของการ

ท่องเที่ยว โดยสิ่งดึงดูดนี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาด้านการคมนาคม  

 2. การเดินทางที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งต้องการความร่วมมือในการวางแผน เนื่องจาก

การเข้าถึงแหล่งดึงดูดที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งต้องใช้ระบบการเดินทางที่หลากหลายวิธี จึงทำให้เกิดรูปแบบ

ของบริษัททัวร์แบบเหมาจ่ายขึ้น แต่หากการเชื่อมโยงการเดินทางอันหนึ่งเกิดล้มเหลว 12 ก็จะกระทบ

ต่อไปยังการเดินทางทั้งหมด ดังนั้นการวางแผนของศูนย์กลางคมนาคมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับตลาดการ

ท่องเที่ยว ทั้งภายในและนอกประเทศ  

 3. การคมนาคมขนส่ง จำเป็นต้องคิดมากกว่าเพียงการวางแผนทางด้านวิศวกรรม เนื่องจากในมิติ

ของการวางแผนในด้านการคมนาคมเพ่ือการท่องเที่ยวนั้น มีการตัดถนนขึ้นมากมาย โดยเฉพาะทางด่วน

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง แต่การที่มีทางด่วนเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมากก็อาจทำให้ เกิดการ

สับสน และหลงทางได้ จึงควรมีป้ายสัญลักษณ์  หรือข้อมูลในการเดินทางอยู่ตลอดช่วงการ ดินทาง 

โดยเฉพาะในเส้นทางชนบท ส่วนเส้นทางที่มีความสวยงามของทัศนียภาพภูมิประเทศ  ควรมีการ

กำหนดการใช้ที่ดิน  

 4. การกำหนดเส้นทางหลวงใหม่ จำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เปราะบางถึงแม้ว่าการ มี

เส้นทางเข้าถึงเพ่ือการท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การสร้างทางหลวงตัดผ่านพ้ืนที่ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีการ

บุกเบิก อาจจะทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมสัตว์ และสังคมพ้ืนถิ่นเกิดความเสียหายได้  จึงจำเป็นที่จะต้อง

วางแผน และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการตัดเส้นทางผ่านพื้นที่เหล่านี้  

 ง.) ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เพ่ิมขึ้นมาในระบบการท่องเที่ยว เพราะการให้

ข่าวสารทำให้นักท่องเที่ยวที่เกิดการรับรู้และเข้าใจ โดยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 

ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  

 จ.) การประชาสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆเข้า ด้วยกัน

ถึงแม้ว่าการประชาสัมพันธ์จะดูเป็นโปรแกรมมากกว่าการพัฒนาทางด้านกายภาพ แต่ก็เป็นนโยบายหลัก

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยในการประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวจะประกอบด้วย กิจกรรม 4 ชนิด คือ 

การโฆษณา มาตรการแจ้งข้อมูลในที่สาธารณะ ความสัมพันธ์ต่อสาธารณะ และ การส่งเสริมการขาย โดย

ต้องค้านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อความเปาระบางของพ้ืนที่บางแห่ง  

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวที่มี  

ความสำคัญมากที่สุดคือ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว(Attraction) หรือแหล่งท่องเที่ยวนั่นเอง ดังนั้น ใน

การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว ควรให้ความสำคัญและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้มากที่สุ  โดยใน การ
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พัฒนาองค์ประกอบอ่ืนๆ จะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจหลักของการท่องเที่ยว 

นอกจากนั้นยังพบว่าในการลดผลกระทบที่จะเกิดกับแหล่งท่องเที่ยวสามารถปฏิบัติได้โดย การอนุรักษ์

ความเป็นเป็นพ้ืนถิ่นของเมืองเล็กที่มีความเฉพาะตัว ไม่แออัดทำให้เกิดความผ่อนคลาย การหลีกเลี่ยง

สภาพแวดล้อมที่เปราะบางในการพัฒนาธุรกิจบริการ และการคมนาคมขนส่ง โดยการ วางแผนพัฒนา

ธุรกิจบริการและการตัดถนนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภูมิทัศน์  

  ความหมายของการวางแผนภูมิทัศน์  

 R.D. Robert. (2527:1) การวางแผนภูมิทัศน์ จัดเป็นการวางแผนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 

เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหรือการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล  อันจะส่งผลให้เกิดการ 

นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและสูงสุดแก่มนุษย์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับ (Laurie, 

2529:106-107) ที่กล่าวว่า เป็นการจัดการกับทรัพยากรในระดับต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ ความต้องการ

ของมนุษย์  โดยทำการวิ เคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับรูปทรงที่ ดิน  (Landform) และพืช พรรณ 

(vegetation) เช่นเดียวกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Planning) ซึ่ง มุ่งเน้นในการ

จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ และคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมเป็นหลัก โดยต้องมี การคำนึงถึงการใช้

ประโยชน์จากภูมิทัศน์อย่างชาญฉลาดและเกิดความยั่งยืน และ(Steiner, 2534) กล่าวสนับสนุนว่า เป็น

การนำเอากระบวนการจัดการและการดูแลรักษามาวางผังเพ่ือก่อให้เกิด ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติหรือชุมชนกับพ้ืนที่  โดยการนำเงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่มาทำ การประยุกต์ เพ่ือที่จะทำการ

กำหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผน รวมทั้งแนวทางการจัดการที่ สอดคล้องกับกรอบของนโยบายและ

เงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่  

 ดังนั้น การวางแผนภูมิทัศน์ คือ การวางแผนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ให้เหมาะสมกับทรัพยากร ที่มี

อยู่ โดยคำนึงถึงเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ และพืชพรรณที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืน  

 กระบวนการวางแผนภูมิทัศน์  

 Meining (1979:10) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบหลักของการวางผังภูมิทัศน์ คือธรรมชาติซึ่ง เป็น

ตัวกำหนดชีวิตมนุษย์  ในขณะเดียวกัน ภูมิทัศน์ก็เป็นตัวแสดงถึงวัฒนธรรมของมนุษย์  โดยเราให้  

ความหมายของภูมิทัศน์ได้จากการมองเห็น ด้วยตาและการรับรู้ด้วยความรู้สึก และ (Hough 1980:104-

109) กล่าวสนับสนุนว่า องค์ประกอบหลักที่มีความสำคัญต่อภูมิทัศน์ คือพ้ืนที่โล่ง (Open Space) หรือ

พ้ืนที่สีเขียว (Green Area) ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ชีวิตมนุษย์มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาติ  
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Laurie (2529) กระบวนการวางแผนภูมิทัศน์ สามารถแบ่งเป็น 4 ขึ้นตอนดังนี้  

 ก.) การสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูล (Survey and Analysis) คือ การประเมินสภาพที่ตั้ง 

ในเบื้องต้น โดยจำแนกประเภทของข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

 1. ปัจจัยทางธรรมชาติ (Natural Factors) เป็นปัจจัยพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาทั้งสิ่งที่มีชีวิต และ

ไม่มีชีวิต เพ่ือบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิทัศน์ รายละเอียดของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ นำไปใช้ 

ซึ่งต้องอธิบายถึงวิวัฒนาการและความเป็นมาของสภาพแวดล้อมได้ด้วย  

 2. ปัจจัยทางกายภาพและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manmade Factors) เป็นปัจจัยทางกายภาพ 

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างและการกระท้าของมนุษย์ เช่น โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ระบบ สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น  

 3. ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับคน สังคม เศรษฐกิจและ วัฒนธรรม 

รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพทางสายตา ข้อมูลเหล่านี้จะมีความหลากหลายและความ ซับซ้อนมาก ขึ้นอยู่

กับสถานการณ์นั้น  

 ข.) การประเมิน (Evaluation) โดยทั่วไปจะทำการประเมินคุณค่าด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านความ

งาม และด้านนิเวศวิทยา ซึ่งต้องเข้าใจถึงกระบวนการธรรมชาติ  ความเหมาะสมของพ้ืนที่  และการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือประเมินในแง่ของคุณค่าความหายาก ข้อจำกัดของการพัฒนา โอกาสของการ

นำไปใช้ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และระดับขีดจำกัดของธรรมชาติ โดยต้องคำนึงถึง  

 1. ความเหมาะสมของเกณฑ์ในการประเมินภูมิทัศน์ (Landscape Criteria) เกณฑ์ในการ 

กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจะขึ้นอยู่กับบริบททางธรรมชาติ  ทางกายภาพ และทางสังคมวัฒนธรรม 

จำแนกได ้3 ประเภทคือ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ความเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและคุณภาพทางสายตา  

 2. การศึกษาผลกระทบการใช้ที่ดินในลักษณะต่างๆ อยู่เสมอ หรือการหาความสามารถของ 

พ้ืนที่เพ่ือการกำหนดการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด  

 ค.) การกำหนดนโยบายและแนวทางในการออกแบบ (Policy and Design Solution) เป็น 
การกำหนดและประเมินทางเลือก (Alternative) ประกอบกับการวิเคราะห์ และประเมินพ้ืนที่ใน ขั้นตอนที่ 
1 และ 2 เพ่ือนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการจัดการและวางแผนภูมิทัศน์  

 ง.) การนำไปปฏิบัติ  (Implementation) จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคนในท้องถิ่น และมีการควบคุมในทางกฎหมายด้วย เช่น 
การกำหนด Zoning การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อม 
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 ปัจจัยในการวางแผนภูมิทัศน์  

 จามรี (2558:3-4) ในการวางแผนและการออกแบบภูมิทัศน์ มีปัจจัยทางกายภาพที่ต้อง คำนึงถึง

อยู่ 2 ปัจจัย ได้แก่  

 ก.) ปัจจัยทางธรรมชาติ (Natural Factors) ประกอบด้วย  

 1. ธรณีวิทยาและรูปทรงของแผ่นดิน (geologic base and landforms)  

 2. ภูมิประเทศ (topography) เช่น ความสูงของพ้ืนที่ และความลาดชัน  

 3. อุทกศาสตร์ (hydrology) เพ่ือประเมินถึงโอกาสเกิดน้ำท่วม การทรุดตัวของดิน เป็นต้น  

 4. ดิน (soil) ทั้งชนิดและประเภทของดิน รวมทั้งความเป็นกรด-ด่าง  

 5. พืชพันธุ์ (vegetation) ที่ข้ึนอยู่ในพ้ืนที่  

 6. สัตว ์(wildlife) ที่อยู่ในพื้นท่ีและการพึ่งพาอาศัยกันภายในวัฏจักร  

 7. อากาศ (climate) เช่น แสง ความชื้น ลม ฝน เป็นต้น 15  

 ข.) ปัจจัยทางสุนทรียภาพ (Aesthetic factors) ประกอบด้วย  

 1. รูปโฉมทางธรรมชาติ (natural features) คือ ทิวทัศน์ทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดเป็นจุด สนใจ 
(focal point) และเป็นสิ่งหมายตา (landmark) ที่ช่วยในการรับรู้และจดจำ และมักกลายเป็น สถานที่
ท่องเที่ยวและนันทนาการ  

 2. คุณภาพของท่ีว่าง (spatial pattern) เนื่องจากพ้ืนที่ว่างเป็นส่วนทีทำให้เกิดการมองเห็น ทิศ

ทัศน์ที่แตกต่างกัน เช่น การมองเห็นแบบเปิดโล่ง การมองเห็นแบบปิดล้อม การมองตามช่องที่แคบ ยาว 

การมองมุมกด มุมเงย รวมทั้ง การเปลี่ยน “ภาพ” การมองเห็นเป็นลำดับการมองเห็น (visual sequence)  

 ธัญญารักษ์ ลาภนิมิตอนันต์ (2557:56-57) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การประเมินหลังการใช้งาน พ้ืนที่

บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  พบว่า จากการศึกษา ปัจจัยที่

ใช้ในการออกแบบวางผังอุทยานแห่งชาติจาก 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และไทย 

พบว่ามีปัจจัย 7 ด้านซึ่งมีเงื่อนไขที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบ ได้แก่  

 1. ด้านที่จอดรถ พบว่า ไม่ควรเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ แต่ควรโค้งตามลักษณะภูมิประเทศ  

 2. ด้านอาคารและสถาปัตยกรรม พบว่า ควรใช้วัสดุและสีที่กลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อม ทาง
ธรรมชาติ  
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 3. เขตเพ่ือการพักผ่อนและนันทนาการ พบว่า ควรมีความร่มรื่นจากพืชพรรณที่เพียงพอ  

 4. ด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล พบว่า ควรลดการใช้บันได แต่ให้ใช้ทางลาดเพื่อให้ สามารถใช้
งานได้แบบสากล  

 5. ด้านการใช้พืชพรรณ พบว่า ควรปลูกพืชพรรณท้องถิ่น เพ่ือสร้างร่มเงา และมีการดูแล รักษา 
การตัดแต่งที่เหมาะสม  

 6. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ห้องนำ้ควรมีอัตราส่วนตามจำนวนนักท่องเที่ยว โดย เฉลี่ย
จะมีห้องน้ำ 1 ห้องต่อนักท่องเที่ยว 25 คน ถังขยะ ควรมีอยู่ในจุดที่มีการใช้งานมาก เช่น ร้านอาหาร ลาน
จอดรถ ทางเดินหลัก และม้านั่งควรสามารถออกแบบให้ใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย  

 7. ด้านพื้นที่กิจกรรม พบว่า ไม่ควรอยู่ใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและต้นไม้หนาแน่น  

 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการวางแผนภูมิทัศน์ ทำให้ทราบถึงวิธีการวางแผนภูมิทัศน์ ซึ่ง

สามารถนำไปใช้ในการสร้างระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งทราบถึงปัจจัยที่สามารถนำมาใช้ในการ ออกแบบใน

งานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ด้านภูมิประเทศ ด้านการสัญจร ด้านอาคารและสถาปัตยกรรม ด้าน พืชพรรณ ด้าน

สิ่งอำนวยความสะดวก และด้านกิจกรรม 

  



13 
 

2.2 การออกแบบเพื่อคนทุกคน 

 รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ( 2558 : 2 ) คู่มือการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design 

Guide Book) จัดทำขึ้นเพ่ือแนะนำ หลักการออกแบบเพ่ือทุกคน ให้กับผู้สนใจในวงการออกแบบ ไม่ว่าจะ

เป็นสถาปนิก นักออกแบบในสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง นิสิต นักศึกษา หรือแม้แต่เจ้าของอาคารสถานที่ต่างๆ 

หน่วยงานราชการที่สนใจ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือการได้มีส่วนร่วมกันปรับสภาพแวดล้อม ทั้งที่เป็น

อาคาร สถานที ่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรีมีครรภ์ ฯลฯ สามารถใช้ชีวิตได้

อย่างมีความสุข สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เกิดความเท่าเทียมกัน และ

ปราศจากอุปสรรค 

 หลัก 7 ประการของการออกแบบเพื่อทุกคน 

 Universal Design เปน็แนวความคิดสากลที่องค์การสหประชาชาติได้พยายามเผยแพร่และ

ส่งเสริม จากแนวความคิดเดิมเพ่ือให้คนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตในอาคารและ

สิ่งแวดล้อม หลักการของ Universal Design ซึ่งประกอบด้วย หลัก 7 ประการ ได้แก่ 

 1. ทุกคนใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Use) 

การออกแบบที่เป็นประโยชน์และตรงความต้องการของคนทุกกลุ่ม 

 2. มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนการใช้ได้ (Flexible Use) 

การออกแบบที่รองรับความสามารถท่ีหลากหลายของแต่ละบุคคล 

 3. ใช้งานง่าย (Simple and Intuitive Use) 

ใช้การออกแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ โดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์และระดับความรู้ ความสามารถ 

 4. การสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย (Perceptible Information) 

การสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นในการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมหรือ

ความสามารถทางประสาทสัมผัสของผู้ใช้ 

 5. การออกแบบท่ีเผื่อการใช้งานที่ผิดพลาดได้ (Tolerance for Error) 

การออกแบบที่สามารถลดอันตรายจากอุบัติเหตุและ ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจ 

 6. ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort) 
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การออกแบบที่สามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบายและไม่เกิดความเมื่อยล้า 

 7. มีขนาดและพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้งานได้ (Size and Space for 

Approach and Use) 

ขนาดที่เหมาะสมและมีพ้ืนที่สำหรับการเข้าถึงและการใช้งาน โดยไม่คำนึงถึงขนาดร่างกาย ท่าทางหรือการ

เคลื่อนไหวของผู้ใช้ 

 นำหลักการออกแบบเพ่ือทุกคนนี้ไปใช้กับงานออกแบบได้อย่างเข้าใจ และสามารถออกแบบสิ่ง

อำนวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานสำหรับคนพิการได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 

2552 ได้ดังนี้ 

  ที่จอดรถ 

 1. จัดให้มีที่จอดรถสำหรับคนพิการใกล้ทางเข้าออกอาคาร ไม่ขนานกับทางเดินรถ มีพ้ืนผิวเรียบ

ระดับเสมอกัน 

 2. ช่องจอดรถ มีขนาด 2.40 x 6.00 เมตร มีที่ว่างด้านข้างรถไม่น้อยกว่า 1.00-1.40 เมตร 

 3.  มีสัญลักษณ์รูปคนพิการที่พ้ืน ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร 

 4. มีป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 30 เซนติเมตร ติดสูงจากพ้ืน 2.00 เมตร 

 5. ที่จอดรถตามกฎกระทรวงฯ กำหนดสัดส่วน 

10-50 คัน ให้มีที่จอดรถคนพิการ 1 คัน 

51-100 คัน ให้มีที่จอดรถคนพิการ 2 คัน 

และทุกๆ 100 คันข้ึนไป ให้มีที่จอดรถคนพิการเพ่ิม 1 คัน 

 6. ถ้ามีทางเท้าบริเวณที่จอดรถ ต้องมีทางลาดขึ้น และทางลาดควรมีความกว้างอย่างน้อย 90 

เซนติเมตร โดยไม่รวมทางลาดด้านข้าง ความชันของทางลาดต้องไม่น้อยกว่า 1:12 

 7. ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลที่จอดรถคนพิการเพ่ือบริการคนพิการ ไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอด 

 8. ควรมีแสงสว่างเป็นพิเศษ มองเห็นชัดเจน 
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     หน่วย : 

เมตร 

ภาพที่ 2.1 ที่จอดรถสำหรับคนพิการ 

ที่มา : คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design Guide Book   หน้า 15 

   ทางลาด 

1. จัดให้มีทางลาดเข้าสู่อาคารโดยมีขนาดความกว้าง วัสดุพื้นผิวและความชันที่เหมาะสมและ

ปลอดภัย พ้ืนผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพ้ืนกับทางลาดต้องเรียบ ไม่สะดุด 

 2. ระดับพ้ืนห่างกันเกิน 2 เซนติเมตร ต้องมีการปาดมุมพ้ืนส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน 45 

องศา (ข้อแนะนำ คือ 30 องศา) 

 3. มีราวจับทำด้วยวัสดุเรียบ มั่นคง ไม่ลื่น ติดตั้งบริเวณทางลาด 

 4. พ้ืนผิววัสดุไม่ลื่น และไม่มีร่องและตะแกรงระบายน้ำ ไม่มีการเซาะร่องที่พ้ืน 

 5. ความชันไม่เกิน 1:12 คือ ความสูงต่อความยาว (4.76 องศา) 

 6. ทางลาดมีความยาวโดยรวมไม่เกิน 6.00 เมตร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 

 7. ปลายทางลาด ควรทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทางลาดต้องมี 

สภาพดี เชื่อมต่อกับพ้ืนเดิมระยะทางยาว 1.50 เมตร ทางลาดชั่วคราวที่ทำจากเหล็กควรมีความยาวไม่ควร

เกนิ 1.80 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีความมั่นคงปลอดภัย 
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 8. ถ้าทางลาดยาวตั้งแต่ 2.50 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้ง 2 ข้าง 

 9. ทางลาดมีความยาวทุกช่วงรวมกันตั้งแต่ 6.00 เมตรขึ้นไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 

เมตร 

  10. มีขอบกันตกสูงจากพ้ืน 5 เซนติเมตร (ข้อแนะนำ คือ 10 เซนติเมตร)  

 
 

 

 

 
 หน่วย : เมตร 

 

ภาพที่ 2.2 ระยะทางของทางลาด 

ที่มา : คู่มือการออกแบบเพ่ือทุกคน Universal Design Guide Book   หน้า 17 

 ราวจับทางลาด 
 1. มีราวจับทำด้วยวัสดุเรียบ มีความม่ันคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น 
 2. มีลักษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร 
 3. ติดตั้งห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร สูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร ผนัง 
ที่ติดตั้งราวจับควรเรียบ ไม่คมหรือขรุขระ 
 4. ราวจับควรใช้สีที่เด่น เพ่ือให้คนพิการทางการเห็นได้รับรู้อย่างชัดเจน 
 5. ราวจับสูงจากพ้ืน 80-90 เซนติเมตร 
 6. ปลายราวจับ ยื่นจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร 
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ส่วนยื่นควรมีลักษณะขนานกับพื้น ปลายราวจับควรเป็นปลายมน (ข้อแนะนำ 30-40 เซนติเมตร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         หน่วย : มิลลิเมตร 

 
ภาพที่  2.3 ราวจับทางลาด 

ที่มา : คู่มือการออกแบบเพ่ือทุกคน Universal Design Guide Book   หน้า 18 

 

 ป้ายสัญลักษณ์ 

 1. ป้ายสัญลักษณ์ควรมี 2 รูปแบบ ได้แก ่ป้ายแสดงทางไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวก และ 

ป้ายแสดงประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวก 

 2. ป้ายสัญลักษณ์มีพ้ืนสีขาว+ตัวหนังสือสีน้ำเงิน หรือพ้ืนสีน้ำเงิน+ตัวหนังสือสีขาว 

 3. ติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวัน กลางคืน 
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ป้ายแสดงทางไปสู่สิง่อำนวยความสะดวก     ป้ายแสดงประเภทของสิ่งอำนวยความ

สะดวก 

       

   ทางลาด 

 

   ที่จอดรถ 

 

   ลิฟต์โดยสาร 

    

     ห้องน้ำ 
 

 
 

 

ภาพที ่ 2.4 ป้ายสัญลักษณ์ 

ที่มา : คู่มือการออกแบบเพ่ือทุกคน Universal Design Guide Book   หน้า 19 

 

 ห้องน้ำ 

 1. ห้องน้ำอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ไม่ปิดล็อก หรือเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ 

 2. ห้องน้ำคนพิการควรแยกออกจากห้องน้ำคนทั่วไปชาย/หญิง 

 3. หากมีห้องน้ำสำหรับคนทั่วไปมากกว่า 1 จุด ทุกจุดที่มีห้องน้ำสำหรับคนทั่วไป ควรมีห้องน้ำ

สำหรับคนพิการอย่างน้อย 1 ห้อง 

 4. วัสดุปูพ้ืนผิวไม่ลื่น ควรมีพื้นสีอ่อนและ/หรือสีตัดกับผนัง 

 5. พ้ืนที่ว่างภายในมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
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 6. ไม่มีน้ำขังบนพื้น โดยพื้นห้องน้ำต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายน้ำทิ้ง 

 7. พ้ืนห้องน้ำมีระดับเสมอพ้ืนภายนอก ถ้าเป็นพ้ืนต่างระดับต้องมีลักษณะเป็นทางลาด 

 8. ประตูท่ีเหมาะสมที่สุด คือ ประตูบานเลื่อน หากเป็นบานเปิด ควรจัดให้อยู่ในลักษณะเปิด 

ออกสู่ทางด้านนอก ทั้งนี้ในขณะที่ประตูห้องน้ำเปิดออกเต็มที่ต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และไม่

ควรติดตั้งตัวปิดประตูอัตโนมัติ (โช้คอัพประตู) 

 9. ช่องประตูควรมีความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร พร้อมมือจับแบบก้านโยกที่ใช้งานสะดวก 

 10. ในกรณีที่มีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องสูงไม่เกิน 2 เซนติเมตร และให้ขอบทั้ง 

สองด้านมีความลาดเอียง 1:2 เพ่ือให้วีลแชร์ (Wheelchair) หรือคนพิการที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถข้าม

ได้สะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 หน่วย : เมตร 

ภาพที่ 2.5 ห้องน้ำสำหรับคนพิการ 

ที่มา : คู่มือการออกแบบเพ่ือทุกคน Universal Design Guide Book   หน้า 21 
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 11. ควรจะมีมือจับประตูทั้งภายในและภายนอกห้องน้ำ เพ่ือให้การเปิดปิดประตูสะดวก 

 12. ประตูควรล็อกหรือใส่กลอนได้จากภายใน แต่ก็สามารถปลดได้จากภายนอกในกรณีที่มี 

เหตุฉุกเฉิน 

 ที่อาบน้ำแบบฝักบัว 

 1. ประตูห้องน้ำเป็นบานเลื่อน กว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร พร้อมมือจับที่ใช้งานสะดวก 

 2. มีพ้ืนที่ว่างขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 x 1.20 ตารางเมตร 

 3. มีที่นั่งสำหรับอาบน้ำที่มีความสูงจากพ้ืน 45-50 เซนติเมตร 

 4. มีราวจับรูปตัว L ที่ดา้นข้างของที่นั่ง แนวนอนมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 65-70 เซนติเมตร 

และยาว 65-70 เซนติเมตร ราวจับแนวดิ่งยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ต่อจากปลายราวจับแนวนอน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 ห้องอาบน้ำแบบฝักบัวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 

ที่มา : คู่มือการออกแบบเพ่ือทุกคน Universal Design Guide Book   หน้า 42 

หน่วย :เมตร 
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 อุปกรณ์เปิดปิดประต ู

 13. อุปกรณ์เปิดปิดประตู เป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก อยู่สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร แต่

ไม่เกิน 1.20 เมตร มีมือจับที่มีขนาดเท่ากับราวจับมาตรฐาน ในแนวดิ่งทั้งด้านในและด้านนอกของประตู 

ซ่ึงมีปลายบนสุดสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และปลายด้านล่างสูงไม่เกิน 80 เซนติเมตร 

 14. ในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดออก ให้มีราวจับตามแนวนอนด้านในประตู และในกรณีที่เป็น

ประตูบานเปิดเข้าให้มีราวจับตามแนวนอนด้านนอกประตู ราวจับดังกล่าวให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 80 

เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร ยาวไปตามความกว้างของประตู (ไม่แนะนำให้เปิดเข้า) 

 

 

 

 

 

 

  

  
         หน่วย : มิลลิเมตร 

ภาพที ่2.7  ประตูชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก 

ที่มา : คู่มือการออกแบบเพ่ือทุกคน Universal Design Guide Book   หน้า 22 

 อ่างล้างมือ 

 15. อ่างล้างมือ มีความสูงจากพ้ืนถึงขอบบนของอ่าง 75-80 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ว่างใต้อ่างสูง 

ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร (ไม่ควรมีขาตั้งอ่างล้างหน้าหรือตู้เก็บของใต้อ่าง) 

 16. ระยะห่างจากเส้นผ่านศูนย์กลางของอ่างล้างมือกับกำแพงด้านข้าง ควรจะไม่น้อยกว่า 45 

เซนติเมตร 

 17. ก๊อกน้ำเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านปัดหรือระบบอัตโนมัติ 
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 18. มีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง 

 19. ควรติดตั้งกระจกเงา ขอบล่างสูงจากพ้ืนไม่เกิน 1 เมตร และติดตั้งทำมุมเอียงมา ด้านหน้า

ประมาณ 10-20 องศา 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
         หน่วย : มิลลิเมตร 

ภาพที่  2.8 อ่างล้างมือ 

ที่มา : คู่มือการออกแบบเพ่ือทุกคน Universal Design Guide Book   หน้า 23 

 โถส้วม 

 20. โถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพ้ืน 45-50 เซนติเมตร มีพนักพิงที่มั่นคง (ใช้ถังพักน้ำได้) 

 21. ระยะกึ่งกลางของโถส้วมห่างจากผนัง 45-50 เซนติเมตร 

 22. ที่ปล่อยน้ำเป็นชนิดคันโยก ปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอื่นที่คนพิการสามารถใช้งานได้ 

อย่างสะดวก (ข้อแนะนำ ไม่ใช้แบบปุ่มกดน้ำด้านบน และก้านโยกแบบฟลัชวาล์ว อาจใช้ระบบอัตโนมัติ) 

 23. ราวจับรูปตัว L บริเวณชักโครก แนวนอนควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงจาก

พ้ืน 65-70 เซนติเมตร และราวจับแนวดิ่งมีความยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

 24. ราวจับรูปตัว L แนวดิ่ง ยืน่ล้ำออกมาจากด้านหน้าโถส้วม 25-30 เซนติเมตร 
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 25. โถส้วมด้านที่ไม่ติดผนัง มีราวจับแบบพับเก็บได้ มีความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร ติดต้ัง

ห่างจากขอบของโถส้วม 15-20 เซนติเมตร 

 26. ในกรณีที่ระยะกึ่งกลางโถส้วมอยู่ห่างจากผนังเกิน 50 เซนติเมตร ต้องมีราวจับแบบพับเก็บได้

ในแนวราบหรือแนวดิ่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร ติดตั้งห่างจากขอบของโถส้วม 15-20 

เซนติเมตร เมื่อกางออกให้มีระบบล็อกท่ีคนพิการ สามารถปลดล็อกได้ง่าย 

 27. ควรมีสายชำระแบบก้านกด ตั้งค้างได้ หรือระบบฉีดน้ำชำระอัตโนมัติ ใช้งานได้และสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2.9 โถส้วมชนิดนั่งราบ 

ที่มา : คู่มือการออกแบบเพ่ือทุกคน Universal Design Guide Book   หน้า 25 

 

 

 

70 

45-50 

45-50 

25-30 

70 

60 

หน่วย : เซนติเมตร 
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 โถปัสสาวะชาย 

 28. ในกรณีที่เป็นห้องน้ำสำหรับผู้ชาย (ไม่แยกห้องสำหรับคนพิการ) ต้องจัดให้มีโถปัสสาวะชายที่

มีระดับเสมอพ้ืนอย่างน้อย 1 ที ่เพ่ือให้ผู้ใช้ทุกวัยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งข้ึน 

 29. โถปัสสาวะชายมีราวจับในแนวนอนอยู่ด้านบน ยาว 50-60 เซนติเมตร ติดตั้งสูงจากพ้ืน 1.20 

– 1.30 เมตร 

 30. โถปัสสาวะชายมีราวจับด้านข้างทั้งสองข้างสูงไม่น้อยกว่า 80-100 เซนติเมตร ยื่นออกมาจาก

ผนัง 55-60 เซนติเมตร 

 31. พ้ืนที่หน้าโถปัสสาวะควรมีที่ว่างอย่างน้อย 90 x 120 เซนติเมตร เพ่ือการเข้าถึงด้านข้างท้ัง

สองด้านของโถปัสสาวะควรเป็นที่โล่ง คันกดชักน้ำ ควรติดตั้งอยู่ที่ 1.10 เมตร เหนือพ้ืนราบหรืออาจใช้

ระบบอัตโนมัติ 

  

 

  หน่วย : มิลลิเมตร 

 

ภาพที ่2.10 โถปัสสาวะชาย 

ที่มา : คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design Guide Book   หน้า 26 
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 ระบบสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือ สำหรับคนพิการ 

 32.ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือระบบแสงและเสียงจากภายในสู่

ภายนอก โดยต้องใช้งานได้สะดวก ปุ่มกดมีสีแดงหรือสีตัดกับพ้ืนหลัง (ข้อแนะนำ ควรติดตั้งปุ่มกดสูงจาก

พ้ืน 80-90 เซนติเมตร และมีระบบเชือกดึง ปลายสูงจากพ้ืน 25-30 เซนติเมตร) 

 33. ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและเสียงที่แจ้งเหตุจากภายนอกสู่ภายใน 

 บริการข้อมูล 

 1. มีเคาน์เตอร์ติดต่อที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ 

 2. เคาน์เตอร์ติดต่ออยู่ในตำแหน่งที่สามารถสังเกตได้ง่าย ความสูงเคาน์เตอร์ สูงไม่เกิน 80 

เซนติเมตร 

 3. มีพ้ืนที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้ผู้ใช้วีลแชร์สามารถเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยส่วนล่างใต้

เคาน์เตอร์ควรมีความสูง 70-75 เซนติเมตร 

 4. ส่วนบนเคาน์เตอร์ที่ยื่นออกมาหรือมีพ้ืนที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ ลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 

 

 

              

 

 

ภาพที ่ 2.11 เคาน์เตอร์บริการสำหรับคนพิการ 

ที่มา : คู่มือการออกแบบเพ่ือทุกคน Universal Design Guide Book. หน้า 28 

 

หน่วย : เซนติเมตร 
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2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

2.3.1 กฎหมายเกี่ยวกับสิง่แวดล้อม  

โครงการเขื่อนลำนางรอง เป็นลักษณะของโครงการที่ต้องมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและ

สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติที่นำมาใช้ในการออกแบบ ดังต่อไปนี้ 

    พระราชบัญญัติ 

   ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

            ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

           ให้ไว้ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2507 

        เป็นปีที่ 19 ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่าง

รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507” 

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3 ให้ยกเลิก 

 (1) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

 (2) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 

 (3) พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ ๓3 พ.ศ. 2497 

 บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
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 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ป่า” หมายความว่า ที่ดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ 

และท่ีชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย 

“ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความว่า ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว และ

หมายความรวมตลอดถึง ราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่า

จะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระทำโดยวิธีการอ่ืนใด 

“ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า 

(1) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้ 

(2) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ดและพืชอ่ืน 

(3) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ำผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูล

ค้างคาว 

(4) ดิน หิน กรวด ทราย แร่และน้ำมัน 

“สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า ช้าง ม้า ลา ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีเจ้าของ 

“ทำไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่า 

หรือนำไม้ที่มีอยู่ในป่าออกจากป่าด้วยประการใด ๆ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 

ค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่าไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดกิจการอ่ืนเพ่ือ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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           หมวด 1 

      การกำหนดป่าสงวนแห่งชาติ 

           มาตรา 6 บรรดาป่าที่เป็นป่าสงวนอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าก่อน 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 7  การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

ให้กระทำได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่

แสดงแนวเขตท่ีเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

 มาตรา 8  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนแสดงแนวเขตป่า

สงวนแห่งชาติไว้ตามสมควรเพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 การจัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการจัดการซ่อมแซมหลัก

เขตและป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหายด้วย และในการดำเนินการของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ให้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่เขตป่าสงวน

แห่งชาตินั้นตั้งอยู่เพ่ือทราบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วย[๒] 

 มาตรา 9  ให้ปิดประกาศสำเนากฎกระทรวงและแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ตามมาตรา 6 วรรคสอง 

หรือมาตรา 7 ไว้ ณ ที่ทำการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่ทำการกำนันท้องที่ และที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายใน

หมู่บ้านท้องที่นั้น 

 มาตรา 10  ในจั งหวัด ใดที่ มีป่ าสงวนแห่ งชาติ  ให้ มีคณ ะกรรมการคณ ะหนึ่ ง เรียกว่ า 

“คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น

ประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธร

จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาลแห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่จำนวนหนึ่งคน 

และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งท้องที่ท่ีป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่จำนวนสามคนเป็นกรรมการ 

 ในจังหวัดใดที่มีพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ มี

ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน และจังหวัดใดที่มีพ้ืนที่ซึ่ง

อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เป็นกรรมการเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน 
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 ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่ หรือผู้ที่อธิบดี

มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 

 มาตรา 11  คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 

 (1) กำหนดมาตรการในการควบคุมดูแล และการส่งเสริมการปลูกป่า รวมทั้งการฟ้ืนฟูสภาพป่า

สงวนแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่อธิบดีกำหนด ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวต้องกำหนดเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีด้วย 

 (2) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 8 และมาตรา 9 

 (3) ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคำร้องตามมาตรา 13 

 (4) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนตามมาตรา 13 

 (5) มีหนังสือเรียกเจ้าพนักงานปกครองแห่งท้องที่หรือเจ้าพนักงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาในการกำหนดมาตรการตาม (1) 

 (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีมอบหมาย 

 มาตรา 11/1  ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการควบคุมและ

รักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดโดยอนุโลม 

 มาตรา 12  บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิหรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่ อนวันที่
กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ ให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอแห่งท้องที่ภายใน
กำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นคำร้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือ
ว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น 

 คำร้องดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้นายอำเภอแห่งท้องที่ส่งต่อไปยังคณะกรรมการควบคุมและรักษา

ป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
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 มาตรา 13  เมื่อคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดได้รับคำร้องตาม

มาตรา 12 แล้ว ให้สอบสวนตามคำร้องนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อมประโยชน์ ให้

คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดพิจารณากำหนดค่าทดแทนให้  ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบที่กรมปา่ไม้กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 ถ้าผู้ร้องไม่พอใจในค่าทดแทนที่คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัด

กำหนด ผู้ร้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของ

คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัด คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

 มาตรา 13/1  ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้พ้ืนที่บางแห่ง
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอำนาจประกาศกำหนด
บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าว
มิให้นำมาตรา 14 และมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จำเป็นต้อง
กระทำเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น 

 การใช้พ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคล

ได้รับประโยชน์ตามมาตรา 14 อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้

ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็น

บริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ 

 การใช้พ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณา

การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือรักษาสภาพป่า ไม้ ของป่าหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระทำได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่กำหนดเป็นป่า 

สงวนแห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 
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หมวด 1/1 

  คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 มาตรา 13/2 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

กรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่ า และพันธุ์ พื ช  ผู้ แทนกระทรวงกลาโหม ผู้ แทนกร ะทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ แทน

กระทรวงมหาดไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน

สี่คน เป็นกรรมการ 

 ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 มาตรา 13/3  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 (1) มีสัญชาติไทย 

 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 

 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้

ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค

การเมือง 
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       หมวด 2 

   การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 

 มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย

ในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสีย

แก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่ 

(1) ทำไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา 15 เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา 16 มาตรา 

16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระทำการตามมาตรา 17 ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 18 หรือกระทำการตาม

มาตรา 19 หรือมาตรา 20 

(2) ทำไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

มาตรา 15  การทำไม้หรือการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กระทำได้เมื่อได้รับ

ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ 

การอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ ระเบียบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 16  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ใน

กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกิน

สามสิบปี  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

(2) การเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปีโดยให้

ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่า และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ 

สำหรับแร่ ดินขาว หรือหิน แล้วแต่กรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 16 ทวิ  ในกรณีที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่าไร่ร้างเก่า หรือทุ่ง
หญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือมีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้น
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ยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีตามธรรมชาติ  ทั้งนี้ โดยมีสภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด โดย
อนุมัติคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเสื่อมโทรม 

ถ้าทางราชการมีความจำเป็นต้องปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้รัฐมนตรีประกาศกำหนด
เขตป่าเสื่อมโทรมท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ 

ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าบุคคลใดได้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตดังกล่าวอยู่
แล้วจนถึงวันที่ประกาศกำหนดตามวรรคสอง 

(1) เมื่อบุคคลดังกล่าวร้องขอ และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่าบุคคลนั้นยังมีความ
จำเป็นเพ่ือการครองชีพ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทำ
ประโยชน์และอยู่อาศัยต่อไปในที่ที่ได้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยอยู่แล้วนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินยี่สิบไร่ต่อหนึ่ง
ครอบครัว และมีกำหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี  ทั้งนี้  โดยได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมสำหรับคราวแรก คราวต่อ ๆ ไปต้องเสียค่าธรรมเนียม 

(2) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตาม (1) อาจขออนุญาตปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นในที่ที่ตนเคยทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติเพ่ิมเติมจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยพิสูจน์ให้เห็น ว่าตนมี
ความสามารถ และมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะปลูกป่า หรือไม้ยืนต้นตามที่ขอเพ่ิมนั้นได้ อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอำนาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบห้าไร่ต่อหนึ่ง
ครอบครัว และมีกำหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสามสิบปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่
กฎหมายกำหนดไว้ 

การได้รับอนุญาตตามวรรคสาม มิให้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

ให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคสาม (1) และ (2) ได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า 
สำหรับไม้ที่ได้ปลูกข้ึนภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาต 

บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดี
กำหนด และจะให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมิได้ 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตละทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัยในที่ดินที่ได้รับอนุญาต
ติดต่อกันเกินระยะเวลาสองปี หรือยินยอมให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเข้าทำประโยชน์ หรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกำหนด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจ
เพิกถอนการอนุญาตนั้น 

มาตรา 16 ตรี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 16 ทวิ ถึงแก่ความตาย ให้บุคคลใน
ครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปได้ แต่ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย 
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ถ้าสามี ภรรยา บุตรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตและผู้ได้รับ
อนุญาตได้ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดให้เป็นผู้สืบสิทธิและหน้าที่ของตนประสงค์จะอยู่
อาศัยหรือทำประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไป ให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในหนึ่ง
รอ้ยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย 

เมื่อได้ยื่นคำขออนุญาตตามวรรคสองแล้ว ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งอยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ต่อไป
ได้ตามท่ีอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต 

มาตรา 25 เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้า หน้าที่ ผู้
ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใดๆ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งที่
เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กำหนดให้ 

(3) ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอ่ืนเมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตาม (2) ไม่ปรากฏตัว
ผู้กระทำผิดหรือรู้ตัวผู้กระทำผิดแต่หาตัวไม่พบ 

ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และได้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้น ให้
ผู้กระทำผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดย วิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร เพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นำความในมาตรา 1327 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สิน นั้นโดยอนุโลม 

(4) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่า

สงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
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    พระราชบัญญัติ 

            การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 

  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

    คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 

 (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร  ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

     และวันที่๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔) 

    อาทิตย์ทิพอาภา 

     ปรีดีพนมยงค์ 

    ตราไว้ณ วันที่๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

     เป็นปีที่๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรส่งเสริมและควบคุมการชลประทานหลวงให้ดำเนินไป

ด้วยดี 

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภา

ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485” 

มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

มาตรา 3 ห้ามมิให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 มา ใช้สำหรับทางน้ำ

ชลประทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน 

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การชลประทาน”2 หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพ่ือให้ได้มา 



36 
 

ซึ่งน้ำหรือเพ่ือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพ่ือเกษตรกรรม การพลังงาน การ
สาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับ
รวมถึงการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย 

“ทางน้ำชลประทาน” หมายความว่า ทางน้ำที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามความใน มาตรา 5 ว่าเป็น
ทางน้ำชลประทาน 

“เขตชลประทาน” หมายความว่า เขตที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซึ่งจะได้ รับประโยชน์จากการ
ชลประทาน 

“เขตงาน” หมายความว่า เขตที่ดินที่ใช้ในการสร้างและการบำรุงรักษาการชลประทานตามที่เจ้า
พนักงานได้แสดงแนวเขตไว้ 

“ประตูน้ำ” หมายความว่า สิ่งที่สร้างข้ึนในทางน้ำเพ่ือให้เรือแพผ่านทางน้ำที่มีระดับต่างกันได้ 

“ทำนบ” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้ำเพื่อกั้นไม่ให้น้ำไหลผ่านหรือข้ามไป 

“ฝาย” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือทดน้ำในทางน้ำซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทาน โดยให้น้ำที่
เหลือจากความต้องการท้นขึ้นแล้วไหลข้ามไปได้ 

“เข่ือนระบาย” หมายความว่า สิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อทดหรือกักน้ำในทางน้ำอันเป็นที่มาแห่งน้ำซึ่งจะส่ง
เข้าสู่เขตชลประทาน โดยมีช่องปิดเปิดได้ 

“ประตูระบาย” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้ำเพ่ือทด กัก กั้น หรือระบายน้ำ ณ ที่อ่ืนอัน
มิใช่ที่มาแห่งน้ำซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทานโดยมีช่องปิดเปิดได้ 

“ท่อเชื่อม” หมายความว่า สิ่งที่สร้างข้ึนเพ่ือให้น้ำไหลลอดหรือข้ามสิ่งกีดขวาง 

“สะพานทางน้ำ” หมายความว่า สิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อให้น้ำไหลข้ามทางน้ำหรือที่ต่ำ 

“ปูม” หมายความว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือบังคับน้ำให้ไหลผ่านจาทางน้ำในระดับหนึ่งตกไปสู่ทางน้ำ
อีกระดับหนึ่ง 

“คันคลอง” หมายความว่า มูลดินที่ถมข้ึนเป็นคันยาวไปตามแนวคลอง 

“ชานคลอง” หมายความว่า พ้ืนที่ระหว่างขอบตลิ่งกับเชิงคันคลอง 

“พนัง” หมายความว่า สิ่งที่สร้างข้ึนเป็นคันยาวไปตามพ้ืนดิน เพ่ือป้องกันอุทกภัย 
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มาตรา 4 นิยามคำว่า “การชลประธาน” แก้ไขโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518 

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ชลประทาน และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งอธิบดีได้แต่งตั้งตามความในพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

“นายช่างชลประทาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าควบคุมการก่อสร้างหรือการ

บำรุงรักษาการชลประทาน 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมชลประทาน 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

      หมวด 1 

     บททั่วไป 

มาตรา 5 เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

ประเภท 1 ทางน้ำที่ใช้ในการส่ง ระบาย กัก หรือก้ันน้ำเพื่อการชลประทาน 

ประเภท 2 ทางน้ำที่ใช้ในการคมนาคมแต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วย เฉพาะภายในเขตที่ได้รับ

ประโยชน์จากการชลประทาน 

ประเภท 3 ทางน้ำที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทาน 

ประเภท 4 ทางน้ำอันเป็นอุปกรณ์แก่การชลประทาน 

ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าทางน้ำใดเป็นทางน้ำชลประทาน และเป็นประเภทใด 

มาตรา 6 นายช่างชลประทานมีอำนาจใช้พื้นที่ดินที่ปราศจากสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ในเขตการ

ชลประทานได้เป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่จำเป็นแก่การชลประทาน โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้

ครอบครองที่ดินนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

มาตรา 7 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่การชลประทานนายช่างชลประทานมี

อำนาจที่จะใช้ที่ดินหรือสิ่งของของบุคคลใดๆ ในที่ใกล้เคียงหรือในบริเวณท่ีอาจเกิดอันตรายได้เท่าที่จำเป็น 

แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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มาตรา 8 รัฐมนตรีมีอำนาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขต

ชลประทานหรือจากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน ไม่ว่าผู้ใช้น้ำจะอยู่ในหรือนอกเขตชลประทานโดย

ออกเป็นกฎกระทรวงกำหนด 

(1) ทางน้ำชลประทานแต่ละสายหรือแต่ละเขตที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยแสดงแผนที่แนว

เขต 

(2) เขตและท้องที่ซึ่งเป็นเขตชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยแสดงแผนที่แนวเขต 

(3) อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทานหรือ

จากผู้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 

(4) อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำเพ่ือกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอ่ืนใน

หรือนอกเขตชลประทาน 

(5) หลักเกณฑ์ระเบียบและวิธีการในการจัดเก็บหรือชำระค่าชลประทานตลอดจนการยกเว้น 

ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนชำระค่าชลประทาน 

อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน หรือจาก

ผู้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละห้าบาทต่อปี 

อัตราค่าชลประทานสำหรับการใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืน ให้เรียกเก็บได้

ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์ 

มาตรา 8 ทวิ ให้ตั้งทุนหมุนเวียนขึ้นในกรมชลประทาน เรียกว่า ทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 

ค่าชลประทานที่เก็บได้ตามมาตรา ๘ ให้นำส่งเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยไม่

ต้องนำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

การใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ให้กระทำได้เฉพาะการชลประทานตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินของทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานในราชกิจจานุเบกษา 

รายงานการรับจ่ายเงินตามวรรคสี่ เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ให้ทำ
รายงานผลตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอรัฐสภาทราบ 
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 มาตรา 8 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๔4 พ.ศ. 2518 

 มาตรา 8 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518 

มาตรา 9 เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน ถ้าไม่สามารถจะทำได้โดยวิธีอ่ืน ให้เจ้าของ
ที่ดิที่อยู่ห่างทางน้ำหรือแหล่งน้ำใดมีสิทธิทำทางน้ำผ่านที่ดินของผู้อ่ืนได้ในเมื่อนายช่างชลประทาน ข้าหลวง
ประจำจังหวัด หรือนายอำเภอได้อนุญาตและกำหนดให้โดยกว้างรวมทั้งที่ทิ้งดินด้วยไม่เกินสิบเมตร แต่ต้อง
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินที่ทางน้ำนั้นผ่าน 

ในการที่จะให้อนุญาตและกำหนดทางน้ำนั้น ให้คำนึงถึงประโยชน์ของเจ้าของและผู้ครอบครอง
ที่ดินที่ทางน้ำผ่าน และให้กำหนดให้ทำตรงที่ที่จะเสียหายแก่เจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินนั้นน้อยที่สุด 

  

        หมวด 2 

              การก่อสร้าง 

 มาตรา 10 เจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะเข้าไปในที่ดินของบุคคลใดๆ เพ่ือทำงานสำรวจตรวจสอบอัน
เกี่ยวกับการชลประทานได้ในเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าตามสมควร แต่ถ้ามีการเสียหาย
เกิดข้ึน ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

มาตรา 11  เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือประโยชน์แก่การชลประทาน 
ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ 

ในการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง โดยมิได้มีการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ 

 มาตรา 11 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 
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      หมวด 3 

          การบำรุงรักษา 

 มาตรา 13 อธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานให้เป็นเจ้าพนักงานมี

หน้าที่เก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทาน หรือดูแลรักษาทางน้ำชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ทำนบ พนัง 

หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทานตามที่อธิบดีกำหนด การแต่งตั้งดังกล่า วให้ปิด

ประกาศไว้ณ ที่ทำการชลประทานในเขตนั้นด้วย 

มาตรา 13 ทวิ เมื่อเห็นสมควรให้โอนการชลประทานหลวงในท้องที่ใดหรือในเขตโครงการ

ชลประทานหลวงใด ให้เป็นการชลประทานส่วนราษฎร ก็ให้กระทำได้โดยออกพระราชกฤษฎีกากำหนด

เขตการชลประทานหลวงที่จะโอนไปนั้น เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศการโอนดังกล่าวแล้วให้ถือว่า

การชลประทานหลวงที่โอนไปนั้นเป็นการชลประทานส่วนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน

ราษฎร์นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเป็นต้นไป 

 มาตรา 13 ตรี ให้เจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่เก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทาน หรือดูแลรักษาทางน้ำ

ชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ทำนบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทาน มี

อำนาจดังต่อไปนี้ 

 (1) สั่งผู้ควบคุมเรือ แพ ที่ผ่านหรือจะผ่านทางน้ำชลประทานให้หยุด หรือจอดเรือ แพ ในเมื่อมี

เหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (2) ตรวจบัตรค่าบำรุงทางน้ำชลประทานหรือหนังสือหรือใบอนุญาตเดินเรือในทางน้ำชลประทาน 

 (3) จับบุคคลขณะกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 12  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 

 มาตรา 13 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 

 มาตรา 13 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 

 มาตรา 13 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2507 

มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง แก้ไข หรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง หรือปลูกปักสิ่งใด หรือทำการ

เพาะปลูก รุกล้ำทางน้ำชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง หรือเขตพนังเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
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หนังสือจากนายช่างชลประทาน ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน นอกจากที่ผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตาม

พระราชบัญญัตินี้แล้ว เมื่อโจทก์ร้องขอก็ให้ศาลสั่งให้รื้อถอนสิ่งที่รุกล้ำนั้นด้วย 

ในกรณีฉุกเฉินเพ่ือป้องกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก่การชลประทาน นายช่างชลประทานมี

อำนาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้สิ่งรุกล้ำพ้นไปจากทางน้ำชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง

หรือเขตพนังได ้

มาตรา 24 ถ้ามีต้นไม้ในที่ดินของผู้ใดรุกล้ำทางน้ำชลประทานหรือทำให้เสียหายแก่ทางน้ำ

ชลประทาน ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นตัดหรือนำต้นไม้นั้นไปให้พ้นเสีย

ได ้

มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการกีดขวางทางน้ำชลประทานเว้นแต่จะได้รับอนุญาต

เป็นหนังสือจากนายช่างชลประทาน ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนอกจากที่ผู้ฝ่าฝืน 
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บทที่ 3 

กรณีศึกษา 

3.1 งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวดัชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ชายหาดบนเกาะล้าน จ.ชลบุร ี

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 ที่ตั้งของโครงการ 

 เกาะล้าน มีพ้ืนที่ 4.07 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,500 ไร่ ส่วนที่ยาวที่สุดประมาณ 4.65 กิโลเมตร 

กว้างประมาณ 2.15 กิโลเมตร มีรูปทรงเป็นลักษณะห้าเหลี่ยมด้านไม่เท่า สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา 

ประมาณร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ มีสภาพป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พืชพรรณที่ข้ึนอยู่มีความหลากหลาย ของ

ชีวภาพของป่าเบญจพรรณ ด้านสัตว์ป่า พบกระรอกเผือกที่เป็นสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่         
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ปัญหาของการวิจัย 

การเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวนี้ ก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้าพ้ืนที่สันทรายชายหาดและป่าชายหาด

เพ่ือสร้างที่พัก ร้านค้าและร้านอาหาร การมีบริการร่มและเตียงที่หนาแน่นเต็มพ้ืนที่หน้าหาดกีดขวางการ

เดินลงสู่ชายหาด และการบดบังทัศนียภาพ ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ มีการจอดเรือเต็มหน้าหาดจนเป็น

การทำลายทัศนียภาพตามธรรมชาติ รวมทั้งการออกแบบที่ไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของ

นักท่องเที่ยวและปัญหาการจัดการน้ำเสียและขยะที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขให้ดีพอ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพและลักษณะการท่องเที่ยวชายหาดบนเกาะล้าน เพื่อให้ทราบถึง

ประเภทของชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาชายหาด กิจกรรมและความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้

ชายหาดบนเกาะล้าน 

 3. เพ่ือหาข้อสรุปของทิศทางการพัฒนาเกาะล้าน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

ภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้านต่อไป 

วิธีดำเนินการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี มี

วธิีดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน หลักดังนี้  

1.การศึกษาหลักการและข้อมูลพื้นฐาน  

เป็นการค้นคว้า ศึกษาข้อมูล ที่ครอบคลุมทั้งหลักการดำเนินการวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการจำแนกประเภทหาด การท่องเที่ยวชายหาด และหลักการพัฒนาพ้ืนที่ชายหาดจากหนังสือ หรือ

เอกสารในการวิจัย รวมทั้ง กรณีศึกษาที่มีความคล้ายเคียงกัน 

2. ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล  

ทำการสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ศึกษาและบันทึกผลลงในเครื่องมือที่ใช้ในการจำแนกประเภทชายหาด

ที่ได้สร้างไว้ ร่วมกับบันทึกปัญหาและข้อจ้ากัดของพ้ืนที่ตามปัจจัยที่ใช้ในการ วางแผนภูมิทัศน์ที่ได้ศึกษาไว้ 
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3. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

ข้อมูลจากแบบจำแนกประเภทชายหาดและการสังเกตการณ์ จะนำมาประมวลผลร่วมกัน เพ่ือใช้

ในการจำแนกประเภทของชายหาด เพ่ือหาลักษณะของแต่ละชายหาดที่ ตรงตามข้อกำหนดของชายหาด

ท่องเที่ยว 

4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

1. การจำแนกประเภทของชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน  

2. สรุปความพึงพอใจการยอมรับรูปแบบการพัฒนาของชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้านจังหวัด
ชลบุรี  

3. สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาด ท่องเที่ยวบนเกาะ
ล้าน จังหวัดชลบุรี ตามประเภทของชายหาดที่ได้จัดไว้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

จากการศึกษา ทำให้ได้กรอบประเด็นปัญหาในแต่ละชายหาด เพ่ือนำมาสรุป และหาข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดที่ทำการ
เสนอแนะตามประเภทชายหาด ดังต่อไปนี้ 

 1.หาดตายาย  
 จากการแบ่งประเภทชายหาด พบว่าหาดตายายจัดเป็นหาดประเภทหาดกึ่งธรรมชาติ ดังนั้น 

แนวทางในการพัฒนาจึงต้องรักษาและคงสภาพความเป็นธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุด โดยที่มีการจ้ากัด การ

พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อชายหาดประเภทนี้  ซึ่งในการพัฒนาหาดตายาย จาก ตาราง

เปรียบเทียบปัญหาจากการศึกษากับหลักการพัฒนาชายหาด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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ภาพที ่3.2 แสดงแนวทางการพัฒนาผังบริเวณหาดตายายตามรายละเอียดดังนี้ 

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 แนวทางในการพัฒนาหาดตายายดังภาพ มีรายละเอียดดังหมายเลขต่อไปนี้  

 1. กำหนดพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ ห้ามทำการก่อสร้างสิ่ง ปลูก

สร้างใด ๆ 

 2. พ้ืนที่ถัดเข้ามาจากระดับน้ำทะเลสูงสุดระยะตั้งแต่ 15 เมตร เป็นต้นไปสามารถสร้าง อาคารสูง 

1–1ชั้นครึ่ง ความสูงไม่เกิน 8 เมตรได้  

 3. พ้ืนที่ถัดเข้ามาจากระดับน้ำทะเลสูงสุดระยะตั้งแต่ 20 เมตร เป็นต้นไป สามารถสร้าง อาคารสูง 

2 ชั้น ความสูงไม่เกิน 12 เมตรได้ และปลูกไม้คลุมดินพื้นถิ่นในพ้ืนที่โล่ง  

 4. อาคารที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ หากหมดสภาพการใช้งานให้รื้อถอนออกจากพ้ืนที่ และให้ ฟ้ืนฟู

เป็นป่าชายหาด  

 5. ยกระดับพ้ืนทางเดินเท้าจากถนน 10 ซม. และใช้วัสดุหรือสีที่ต่างกัน เพ่ือแยกการใช้งาน และ

เป็นระเบียบ  

          6. ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มไม่ผลัดใบ กิ่งไม่เปราะง่าย เช่น จิกทะเล หรือกระทิง เพ่ือให้ร่มเงาในลาน
จอดรถ  



46 
 

 7. การใช้ไม้ใหญ่ และไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มทึบ ไม่ผลัดใบ เช่น จิกทะเล เทียนทะเล รักทะเล ช่วย 

พรางอาคารที่บดบังทัศนียภาพ หากหมดสภาพการใช้งาน ให้รื้อถอนออก  

 8. ปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงา เช่น หูกวาง จิกทะเล กระทิง ตลอดหลังชายหาดเพ่ือสร้างให้เกิดร่ม เงา

ธรรมชาติ และลดการใช้ร่มชายหาด  

 9. กำหนดพ้ืนที่ตั้งร้านอาหาร สุขาและห้องอาบน้าในบริเวณเดียวกัน เพ่ือง่ายต่อการจัดการ น้ำ

เสีย 

 10. รื้อถอนทางเดินเท้าหลังชายหาดออก และกำหนดทางเดินเท้าใหม่ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ 

 ปัญหาการขาดระบบบำบัดน้ำเสีย 

 แนวทางการแก้ไข : ควบคุมคุณภาพนำ้เสียก่อนปล่อยลงสู่ชายหาดหรือน้าทะเล โดยการใช้ ถัง

บำบัดนำ้เสียสำเร็จรูปฝังลึกลงไปใต้ดิน 1 ม. อยู่ในตำแหน่งลึกเข้ามาจากชายฝั่ง และอยู่เหนือระดับ น้ำใต้

ดินสูงสุด เพ่ือปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดลงสู่ชั้นดิน และลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ส่วนน้ำเสีย จาก

ร้านอาหาร ควรใช้บ่อดักไขมัน และนำน้ำที่ผ่านบำบัดไปใช้ในการรดน้ำแก่พืชพรรณที่จัดภูมิทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3 การวางระบบน้ำเสียใต้ดิน  

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 



47 
 

 ระยะถอยร่น ในการกำหนดระยะถอยร่นของอาคารที่จะสร้างข้ึนมาใหม่นั้น ซึ่งตามกฎหมายปลูก

สร้างในพ้ืนที่เกาะล้านกำหนดไว้ที่ระยะ 20 เมตรจากระดับน้ำทะเลสูงสุด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่

สามารถน้ำมาใช้ได้กับทุกชายหาด เนื่องจากพ้ืนที่หลังชายหาดมีขนาดแตกต่างกัน 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : ในกรณีของหาดตายาย ซึ่งมีพ้ืนที่หลังชายหาดเพียง 35 เมตร จึงควร 

กำหนดระยะถอยร่นใหม่ เพ่ือให้สามารถพัฒนาสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ โดยต้องไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม และ

ไม่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงจากภัยอันตรายทางธรรมชาติ ดังนั้น จึงได้กำหนดระยะถอยร่นจากตำแหน่ง ต้นไม้ใหญ่ 

ซึ่งพบว่าอยู่ห่างจากระดับน้ำทะเลสูงสุด 10 เมตร จึงได้กำหนดพื้นที่ถัดเข้ามาจาก ระดับน้ำทะเลสูงสุด

ระยะตั้งแต ่15 เมตร เป็นต้นไปสามารถสร้างอาคารสูงไม่เกิน 8 เมตรได้ และปลูก ไม้คลุมดินพ้ืนถิ่นใน

พ้ืนที่โล่ง ส่วนพื้นที่ถัดเข้ามาจากระดับน้ำทะเลสูงสุดระยะตั้งแต่ 20 เมตร เป็นต้นไป สามารถสร้างอาคาร

สูง 2 ชั้น ความสูงไม่เกิน 12 เมตรได้ และปลูกไม้คลุมดินพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่โล่ง 

 

 

ภาพที ่ 3.4 การกำหนดระยะถอยร่นในการสร้างอาคารและการปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มหน้าอาคาร 

 เพ่ือพรางสายตา 

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
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 ห้องน้ำ-สุขา การขาดแคลนน้าจืด และการขาดห้องอาบน้าจืด และห้องสุขาไม่เพียงพอ  

 แนวทางการแก้ไข : การสำรองน้ำจืดเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด ซึ่งควรเก็บน้ำฝนจากหลังคาทุกหลังลง
บ่อเก็บน้ำใต้ดิน และเพ่ิมปริมาตรถังเก็บน้ำให้มากขึ้น และทำการสร้างห้องอาบน้ำและสุขาไม่เกินชนิดละ 2 
ห้อง เนื่องจากเป็นชายหาดกึ่งธรรมชาติที่มีความยาวชายหาดสั้น จึงควรสร้างห้อง อาบน้ำและสุขาไว้เพียง
จุดเดียว เพ่ือจำกัดปริมาณการใช้น้ำในพ้ืนที ่ 

 การจัดการขยะ พบขยะบนชายหาดและในทะเล จากการไม่มีถังขยะสาธารณะ  

 แนวทางการแก้ไข : วางทุ่นดักขยะในทะเลช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและให้ ผู้ประกอบการ
จัดหาถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดตั้งในบริเวณลานจอดรถและร้านอาหาร 

 2.หาดทองหลาง  

 จากการแบ่งประเภทชายหาด พบว่าหาดทองหลางจัดเป็นหาดประเภทหาดกึ่งเมือง ดังนั้น 
แนวทางในการพัฒนาจึงต้องรักษาความเป็นธรรมชาติให้มีความสมดุลกับการพัฒนาสิ่งอำนวยความ 
สะดวกที่เหมาะสมต่อชายหาดประเภทนี้ ซึ่งในการพัฒนาหาดทองหลาง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 3.5 แนวทางการพัฒนาผังบริเวณหาดทองหลาง  

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
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 แนวทางในการพัฒนาหาดทองหลาง มีรายละเอียดดังหมายเลขต่อไปนี้  

 1. พ้ืนที่ถัดเข้ามาจากระดับน้ำทะเลสูงสุดระยะตั้งแต่ 12 เมตร เป็นต้นไปสามารถสร้าง อาคารสูง 

1ชั้น ความสูงไม่เกิน 6 เมตรได้ และปลูกไม้พุ่มหรือไม้ใหญ่ในพื้นที่โล่ง  

 2. พ้ืนที่ถัดเข้ามาจากระดับน้ำทะเลสูงสุดระยะตั้งแต่ 20 เมตร เป็นต้นไป สามารถสร้าง อาคารสูง 

2 ชั้น ความสูงไม่เกิน 12 เมตรได ้และปลูกไม้พุ่มหรือไม้ใหญ่ในพ้ืนที่โล่ง  

 3. พ้ืนที่มุมมองทางเข้าสู่ชายหาดให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวห้ามทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ  

 4. กำหนดพื้นที่จอดจักรยานยนต์และรถลากจูงเรือในตำแหน่งที่ไม่บดบังทัศนียภาพชายหาด  

 5. กำหนดพื้นที่สิ้นสุดเส้นทางสัญจรโดยรถจักรยานยนต์ และทำบันไดลงสู่ชายหาด เพ่ือลด

อันตรายทีเ่กิดจากการใช้เส้นทางลาดชัน  

 6. สร้างทางเดินเท้ายกระดับกว้าง 1.5 เมตร แทนถนนเดิม ภายหลังการรื้อถอนกำแพงกันคลื่น 

เพ่ือลดผลกระทบต่อการหมุนเวียนตะกอนชายหาดและเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาอาคาร  

 7. ปลูกพืชชายฝั่งตลอดแนวกำแพงกันคลื่นเดิม เพ่ือช่วยยึดเกาะทรายชายหาด และปลูกไม้ใหญ่ให้
ร่มเงา  

 8. สร้างท่าเรือทุ่นลอยน้ำ เพ่ือลดมลพิษจากเรือและเพ่ือทัศนียภาพชายหาดที่สวยงาม  

 9 .กำหนดพื้นที่เล่นน้ำ เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากเรือ  

 10. กำหนดพื้นที่ทิ้งขยะที่ไม่บดบังทัศนียภาพและปลูกพืชที่สามารถดักลมไม่ให้พัดกลิ่นไปยัง พ้ืนที่

อ่ืน เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ  

 11. กำหนดขอบเขตการตั้งร่มและเตียงชายหาดได้มากท่ีสุดไม่เกิน 2 แถว และห่างจาก 

ระดับนำ้ทะเลสูงสุดอย่างน้อย 4 เมตร เพ่ือเปิดพื้นที่ทำกิจกรรมนันทนาการบนชายหาด  

 ผลกระทบต่อหาดทราย ปัญหาหลักของหาดทองหลาง คือการสร้างถนนเลียบหาดและกำแพง

กล่องหินลวดตาข่ายทับ บนสันทรายชายฝั่ง ส่งผลให้ชายหาดชายหาดแคบลงและถูกกัดเซาะเพ่ิมข้ึน เกิด

เป็นพื้นที่ต่างระดับ ลึกลงไป 1 เมตรจากขอบถนน และยังสร้างให้เกิดความแข็งกระด้างไม่สวยงามให้กับ

ชายหาด 

 แนวทางการแก้ไข : มาตรการเร่งด่วน คือให้รื้อถอนโครงสร้างที่อยู่ตลอดแนวชายหาดออก ทันที 

ได้แก่ ถนนและกำแพงกันคลื่น เพ่ือให้ชายหาดได้ปรับสมดุลตามธรรมชาติ ร่วมกับการปลูกพืช ชายฝั่ง เช่น 
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เทียนทะเล รักทะเล โพทะเล หญ้าลอยลม เป็นต้น เพ่ือสร้างสังคมพืชชายหาดในการช่วย ยึดเกาะและดัก

จับเม็ดทรายให้เกิดความเสถียรขึ้น และสร้างทางเดินเท้ายกระดับกว้าง 1.5 ม. ติดกับแนวอาคารเพ่ือ

กำหนดกรอบในการพัฒนา และกำหนดขอบเขตไม่ให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาบนหาด 

 

 

 

ภาพที่  3.6 การรื้อถอนกำแพงกันคลื่นและปลูกพืชชายฝั่งริมทางเดินเท้ายกระดับหลังชายหาด ภาพซ้าย
แสดง สภาพกำแพงกันคลื่นในปัจจุบัน ภาพขวาแสดงแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา 
ที่มา : 

 มุมมอง พบถังขยะขนาดใหญ่ตั้งอยู่โล่งแจ้งบริเวณทางเข้าหาด ส่งกลิ่นเหม็นและเสียทัศนียภาพ  

 แนวทางการแก้ไข : ให้ทำการย้ายตำแหน่งที่อยู่ลึกเข้าไปจากทางเดินเข้าสู่ชายหาด คือ บริเวณ
พ้ืนที่ติดชายเขา ซึ่งไม่บดบังทัศนียภาพ โดยเลือกใช้ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และทำการสร้างรั้ว ล้อมรอบ
พ้ืนที่ในระดับสายตา และปลูกพืชพรางสายตาและดักลม เช่น ไทรย้อยใบแหลม  

 มุมมองทางเข้าสู่ชายหาดไม่สวยงามขาดความเป็นธรรมชาติ โดยมีอาคารและห้องน้ำ กีดขวาง
มุมมอง  

 แนวทางการแก้ไข : ให้ทำการรื้อถนนคอนกรีตบล็อกที่มีอยู่เดิมออก เพ่ือสร้างทางเดินเท้า 
ยกระดับและปลูกไม้พุ่มพ้ืนถิ่น หรือไม้ใหญ่ ที่มีทรงพุ่มทึบ เช่น เทียนทะเล รักทะเล จิกทะเล กัด ออกมา
จากทางเดินยกระดับ เพ่ือพรางอาคารในบริเวณทางเข้าหาด  

 ระยะถอยร่น อาคารส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตระยะถอยร่น 20 เมตร เนื่องจากชายหาดถูกกัด เซาะ

เพ่ิมข้ึน และมีพ้ืนที่หลังชายหาดขนาดเล็ก 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : กำหนดระยะถอยร่นจากระดับน้าทะเลสูงสุด12 ม.สามารถปลูกสร้าง 
อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และในระยะถอยร่นจากระดับน้าทะเลสูงสุดตั้งแต่ 20 ม.สามารถ ปลูก
สร้างอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตรได้ และต้องมีพ้ืนที่ว่าง 70% เพ่ือให้สามารถปลูกไม้ใหญ่ และไม่พุ่ม
พ้ืนถิ่นได ้เพ่ือช่วยพรางสายตาให้กับอาคาร  

 

ภาพที่  3.7 แสดงการกำหนดระยะถอยร่นในการสร้างอาคาร และการปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มหน้าอาคาร 

      +และระหว่างอาคารเพ่ือพรางสายตา  

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 กิจกรรม ชายหาดมีพ้ืนที่จำกัดไม่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมบนชายหาด เนื่องจากลักษณะ

ชายหาดที่แคบจากการถูกกัดเซาะ และถูกใช้ในการตั้งร่มและเตียงชายหาดตลอดความยาวชายหาดจึงทำ

ให้เกิดความอึดอัด  

 แนวทางการแก้ไข : ควรกำหนดพื้นที่โล่งบนชายหาดลึกเข้ามาอย่างน้อย 4 ม.จากระดับน้ำทะเล

สูงสุด เพ่ือเปิดพ้ืนที่ชายหาด และสามารถตั้งเตียงนอนชายหาดได้ไม่เกิน 1 แถวติดกับ ทางเดินเลียบ

ชายหาดเท่านั้น และพยายามลดการใช่ร่มชายหาดแต่ใช้ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่แทน ไม่มีการแบ่งเขตพ้ืนที่

เล่นน้ำกับจอดเรืออย่างชัดเจนทำให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการพัดตะกอน

หาดทราย  

 แนวทางการแก้ไข : ควรมีการสร้างทุ่นเพ่ือแบ่งเขตการเล่นน้ำ และใช้ทางเดินทุ่นลอยน้ำ HDPE 

ยื่นออกไปจากชายฝั่ง แทนการจอดรับส่งนักท่องเที่ยวจากเรือเร็วหน้าหน้าหาด 
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 3.หาดตาแหวน  

 จากการแบ่งประเภทชายหาด พบว่าหาดตาแหวนจัดเป็นหาดประเภทหาดในเมือง ดังนั้น แนวทาง

ในการพัฒนาจึงต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการใช้งาน มีความเหมาะสม และ ความปลอดภัย 

โดยยังคงคำนึงถึงสภาพความเป็นธรรมชาติของชายหาดด้วย ซึ่งในการพัฒนาหาดตาแหวน มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  

ภาพที่ 3.8  แนวทางการพัฒนาผังบริเวณหาดตาแหวน 

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 แนวทางในการพัฒนาหาดตาแหวน  มีรายละเอียดดังหมายเลขต่อไปนี้  

 1. กำหนดพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ ห้ามทำการก่อสร้างสิ่ง ปลูก

สร้างใด ๆ  

 2. ยกระดับพื้นทางเดินเท้าเลียบชายหาดออกจากถนน 10 ซม. และใช้วัสดุหรือสีที่ต่างกัน เพ่ือลด

ปัญหาการสับสนในการใช้งานพ้ืนที่ ซึ่งก่อความไม่เป็นระเบียบและบดบังทัศนียภาพทางเข้าสู่ ชายหาด 

ทั้งนี ้การขยายทางเท้าเลียบชายหาดให้ทำเป็นทางเดินไม้ยกระดับ โดยขยายออกไปจากเดิม 1.5 เมตร เพ่ือ
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ลดผลกระทบต่อหาดทราย และแยกการใช้งาน ระหว่างการเดิน และรถยนต์ในเวลา หลัง 16.00 น. เพ่ือให้

เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร  

 3. ขยายพ้ืนที่จอดรถโดยสารออกไปจากแนวถนนเดิม 2 เมตร โดยใช้วัสดุซึมนำ้เพ่ือเปิดมุมมองเข้า

สู่หาด  

 4. ขยายถนนบริเวณโค้งหักศอก เพ่ือป้องกันอันตรายจากเส้นทางท่ีมีความชันสูง  

 5. การใช้ไม้ใหญ่ที่มีทรงพุ่มทึบ ไม่ผลัดใบ เช่น จิกทะเล หรือกระทิง ในการช่วยพรางอาคาร ที่มี

ขนาดใหญ ่มีวัสดุและสีที่ไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ หากอาคารดังกล่าวหมดสภาพการใช้ งาน ให้

รื้อถอนและสร้างใหม่ โดยเว้นระยะระหว่างอาคาร 5-8 เมตร เพ่ือปลูกไม้ใหญ่ ความกว้าง อาคารไม่เกิน 9 

ม. หลังคาใช้รูปทรงพ้ืนถิ่น เช่น ปั้นหยา หรือจั่ว สีน้ำตาล หรือเขียวเข้ม และวัสดุที่กลมกลืนกับธรรมชาติ 

ใช้หลังคาระบายนำ้ฝนได้ดี และต่อไปยังแหล่งเก็บน้ำฝนใต้อาคาร เพ่ือสำรอง น้ำจืดไว้ใช้อุปโภคบริโภค  

 6. ปลูกพืชชายฝั่ง เช่น เทียนทะเล รักทะเล พลับพลึงทะเล เพ่ือลดผลกระทบทางสายตาและ ช่วย

ยึดเกาะหน้าดินบริเวณชายฝั่งจากกำแพงกันคลื่นกล่องกินลวดตาข่าย  

 7. ปลูกพืชช่วยดูดซับกลิ่น และพรางสายตา โดยใช้ไทรย้อยใบแหลม ปลูกล้อมรอบโรงบ้าบัด น้ำ

เสีย  

 8. การกำหนดพื้นที่ตั้งร่มและเตียงนอนชายหาด ไม่เกิน 10 ม. จากขอบทางเดินเท้า และกำหนด

ระยะถอยร่นจากแนวระดับน้ำขึ้นสูงสุดเข้ามาอีกอย่างน้อย 8 เมตร เพ่ือเหลือพ้ืนที่ไว้ทำกิจกรรมอ่ืน ๆบน

ชายหาด พร้อม กับกำหนดระยะห่างระหว่างแนวตั้งร่มเตียงอย่างน้อย 3 เมตร เพ่ือ เปิดเส้นทางเข้าสู่

ชายหาด  

 9. สร้างท่าเรือทุ่นลอยน้ำ ห่างจากชายฝั่ง 180 ม. เพ่ือลดมลพิษทางสายตา อากาศ คราบ น้ำมัน

จากเรือเร็ว  

 10. กำหนดพื้นที่เล่นน้ำ ถอยจากแนวชายหาดออกไป 150 ม. โดยใช้ทุ่นลอยน้ำ เพ่ือความ

ปลอดภัย  

 11. กำหนดพื้นที่จอดเรือเร็วในบริเวณหัวและท้ายหาด เพ่ือเปิดพื้นท่ีท้ากิจกรรมทางน้ำ  

 12. ต่อท่อน้ำเสียซึ่งผ่านการควบคุมคุณภาพแล้วออกไปปล่อยในบริเวณน้ำลึกที่ห่างจากแนวระดับ

น้ำ ทะเลต่ำสุดจากชายฝั่งอย่างน้อย 1 กม. เพ่ือแก้ปัญหาตะกอนน้ำเสียสะสมใต้หาดทราย ยกเลิกการ

แก้ปัญหาคุณภาพของทรายโดยใช้วิธีกลับหน้าทราย เพราะจะไปทำลายสิ่งมีชีวิตผิวทราย  
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 มุมมอง มุมมองจากถนนเข้าสู่ ชายหาดถูกบดบั งด้วยที่ พักรถโดยสารประจ ำทาง และ 

รถจักรยานยนต์  

 แนวทางการแก้ไข : ขยายพ้ืนที่จอดรถโดยสารสาธารณะออกไปจากแนวถนน 2 เมตร ความ ยาว

ตั้งแต่ทางเข้าลานจอดรถจักรยานยนต์ถึงทางเข้าสู่ชายหาด เพ่ือป้องกันการกีดขวางมุมมองเข้าสู่ ชายหาด  

 

ภาพที่  3.9 แนวทางการพัฒนาเส้นทางสัญจรหาดตาแหวน 

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 ในดา้นการสญัจรมแีนวทางในการพฒันา มรีายละเอยีดดงัหมายเลขต่อไปนี้  

 1. การขยายถนนบรเิวณโคง้หกัศอก  

 2. ขยายพืน้ทีจ่อดรถโดยสารสาธารณะเพือ่ป้องกนัการกดีขวางมุมมองเขา้สูช่ายหาด  

 3. ยกระดบัพืน้ถนนทางเขา้สูช่ายหาดใหส้งูกว่าพืน้ถนนสญัจร และใชว้สัดุหรอืสทีีแ่ตกต่าง
กนั  

 4. สรา้งทางเดนิเทา้ขนาบทางสญัจรรวม และปลูกตน้ไมใ้หร้่มเงาตลอดทางเดนิเทา้  
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 5. ขยายทางเดนิเทา้ยกระดบัออกไปจากถนนเดมิ 1.5 เมตร และการขยายทางเขา้สู่ชายหาด  

 6. ร่มและเตยีงบรเิวณทางลงสูช่ายหาดสามารถตัง้ไดล้กึเขา้ไปบนชายหาดไม่เกนิ 5.5 เมตร 
จากแนวทางเดนิเลยีบชายหาด เพือ่เปิดมุมมองทะเล  

 7. พืน้ทีต่ ัง้เตยีงนอนชายหาดซึง่ไม่ไดอ้ยู่บรเิวณทางลงสู่ชายหาด สามารถตัง้ไดล้กึไม่เกนิ 
10 เมตร จากแนวทางเดนิเลยีบชายหาด และเวน้ทางเดนิลงหาดอย่างน้อย 3 เมตรทุกช่วง 30 เมตร  

 8. ปลูกตน้ไมใ้หญ่ทีม่ทีรงพุ่มทบึและแผ่กวา้ง เพือ่พรางอาคารทีม่หีลงัคาขนาดใหญ่ 

 ลักษณะและรูปแบบ มีอาคารที่ใช้หลังคาที่มีความชันสูง บดบังทัศนียภาพ ใช้วัสดุที่ สะท้อนแสง

และมีสีที่ไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม  

 แนวทางการแก้ไข : เมื่อหลังคาเสื่อมสภาพให้ทำการเปลี่ยนวัสดุหลังคา ให้มีสีสันที่กลมกลืนกับ

ธรรมชาติ เช่น สีน้ำตาล สีเขียวเข้ม และไม่สะท้อนแสง รูปทรงพ้ืนถิ่น เช่น ทรงจั่ว และปั้นหยา 

 

ภาพที่  3.10 การปลูกไม้ใหญ่และพืชชายฝั่งเพ่ือลดผลกระทบทางสายตาจากสิ่งปลูกสร้างภาพซ้าย แสดง 

        สภาพ สิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน ภาพขวาแสดงแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา 

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
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 4.หาดสังวาลย์  

 จากการแบ่งประเภทชายหาด พบว่าหาดสังวาลย์จัดเป็นหาดประเภทหาดกึ่งธรรมชาติ ดังนั้น 

แนวทางในการพัฒนาจึงต้องรักษาและคงสภาพความเป็นธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุด โดยที่มีการจำกัดการ

พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อชายหาดประเภทนี้ ซึ่งในการพัฒนาหาดสังวาลย์มี รายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

 

 

ภาพที่  3.11 แนวทางการพัฒนาผังบริเวณหาดสังวาล  

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 แนวทางในการพัฒนาหาดสังวาลย์ มีรายละเอียดดังหมายเลขต่อไปนี้  

 1. ปรับปรุงสะพานไม้เข้าหาด โดยใช้โครงสร้างเหล็กกันสนิมและพ้ืนไม้เทียมพร้อมราวกันตก  

 2. ปรับทิศเส้นทางบันไดลงสู่ชายหาดให้ตรงสู่ชายหาด ไม่กีดขวางเตียงชายหาด  
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 3. กำหนดพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ 35 และ ห่าง

จากระดับน้ำทะเลสูงสุด 20 เมตร  

 4. ปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงาบริเวณชายหาด เพ่ือสร้างให้เกิดร่มเงาและยกเลิกการใช้ร่มชายหาด  

 5. ยกเลิกการตั้งร่มและเตียงนอนชายหาด  

 6. ปลูกไม้เลื้อยและพืชชายฝั่งที่กำแพงกันคลื่น เพ่ือลดความแข็งกระด้างจากโครงสร้าง 

 ทางเดิน สะพานไม้เข้าสู่ชายหาด เกิดการชำรุด ก่อให้เกดิอันตรายในการสัญจร  

 แนวทางการแก้ไข : เปลี่ยนวัสดุที่ใช้จากวัสดุธรรมชาติ ที่มีอายุการใช้งานสั้น เป็นวัสดุทดแทนที่มี

ลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติ และมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรวม เช่น ใช้โครงสร้างคานเหล็กกัน

สนิม และใช้ไม้เทียมที่มีส่วนผสมของคอนกรีตเป็นวัสดุพ้ืน และใช้สีเลียนแบบ ธรรมชาติ เช่น โทนสีน้ำตาล 

ผิวด้าน ไม่ลื่น ในส่วนราวกันตก ควรเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ทนทาน โดยสามารถเลือกใช้

โครงสร้างเหล็ก ผสมวัสดุธรรมชาติได้ เพ่ือให้เกิดความสวยงามกลมกลืนกับบริบท  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.12  แสดงตัวอย่างสะพานที่ใช้โครงสร้างเหล็กผสมกับวัสดุไม้เทียม 

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
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 5.หาดเทียน  

 หาดเทียน จัดเป็นหาดประเภทหาดกึ่งธรรมชาติ บริบทโดยรอบเป็นธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  มี

อาคารอยู่ในปริมาณไม่หนาแน่น และมีพ้ืนที่โล่งสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ่งควรมีการควบคุมและ

กำหนดขอบเขตการพัฒนาที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

ภาพที่ 3.13  แนวทางการพัฒนาผังบริเวณหาดเทียน  

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 แนวทางในการพัฒนาหาดเทียน มีรายละเอียดดังหมายเลขต่อไปนี้  

 1. การประยุกต์ใช้พืชคลุมดินร่วมกับเทคนิคทางวิศวกรรม เพ่ือลดการชะพังทลายหน้าดิน  

 2. กำหนดเส้นทางเดินเท้าหลังชายหาด โดยตั้งเสาไม้เป็นช่วงตลอดความยาวชายหาด  
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 3. กำหนดขอบเขตพ้ืนที่จอดรถและใช้วัสดุซึมน้ำ และปลูกไม้ให้ร่มริมชายฝั่ง เช่น เทียนทะเลเพ่ือ

สร้างร่มเงาให้กับพ้ืนที่  

 4. อาคารชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในเขตระยะถอยร่น ให้ทำการรื้อถอนออก  

 5. ปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีทรงพุ่มทึบเพ่ือพรางหลังคาอาคารที่มีขนาดใหญ่  

 6. ปลูกไม้ริมชายฝั่ง เช่น เทียนทะเล เพ่ือให้ร่มเงาแก่ชายหาด และยกเลิกการใช้ร่มชายหาด  

 7. พ้ืนที่ทางลงสู่ชายหาด ซึ่งมีมุมมองไม่ดีจากอาคารให้ปลูกพืชพรรณทั้งไม้พุ่มและไม้ใหญ่  เพ่ือ
พรางสายตา  

 8. กำหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ ห้ามทำการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง และมีต้นไม้ใหญ่อยู่เป็น
จำนวนมาก  

 9. ปลูกพืชดูดซับกลิ่นรอบโรงขนถ่ายขยะ และย้ายถังขยะเข้าไปไว้ในพ้ืนที่โรงขนถ่ายขยะ เพ่ือ

ความสวยงาม  

 10. ปลูกไม้พุ่ม และไม้เลื้อยที่สามารถเจริญได้ดีบนโขดหินเพ่ือลดความแข็งกระด้างของกำแพงกัน

คลื่น  

 ลักษณะและรูปแบบ อาคารใช้วัสดุสะท้อนแสงและมีสีที่ไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม  

 แนวทางการแก้ไข : หากหลังคาหมดสภาพการใช้งาน ให้ทำการเปลี่ยนวัสดุให้มีสีสันที่ กลมกลืน

กับธรรมชาติ เช่น สีน้ำตาล หรือ เขียวเข้ม ไม่สะท้อนแสง มีเอกลักษณ์พ้ืนถิ่น  

 

 

 

 

 

ภาพที่  3.14 การปลูกต้นไม้ใหญ่พรางหลังคาอาคาร การเปลี่ยนวัสดุหลังคา และทางเดินเท้าหลังหาด  

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
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 6.หาดแสม  

 หาดแสม จัดอยู่ในหาดประเภทหาดกึ่งเมือง เป็นพื้นที่ท่ีมีที่ราบหลังชายหาดขนาดใหญ่ ซึ่งหากไม่มี 

การควบคุมการพัฒนา จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่าย เนื่องจากมีศักยภาพในการพัฒนาสูง ดังนั้น 

เพ่ือให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมต่อหาดกึ่งเมือง จึงต้องมีการพัฒนาดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 

ภาพที่  3.15 แนวทางการพัฒนาผังบริเวณหาดแสม  

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 แนวทางในการพัฒนาหาดแสม มีรายละเอียดดังหมายเลขต่อไปนี้  

 1. กำหนดพ้ืนที่พัฒนาในพ้ืนที่ที่รบกวนต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด เพ่ือป้องกันการขยายตัวของ สิ่ง

ปลูกสร้าง และง่ายต่อการรวมระบบจัดการน้ำจืด ขยะ และน้าเสีย  

 2. ลดขนาดพ้ืนที่ดาดแข็งให้เหมาะสมต่อกิจกรรมการใช้งาน โดยเลือกใช้วัสดุซึมน้ำและปลูก 

ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา รวมทั้งยกระดับจากพ้ืนถนน 10 ซม. เพ่ือแยกการใช้งานให้เกิดความเป็นระเบียบ และ

ไม่บดบังทัศนียภาพ  
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 3. จัดพ้ืนที่จอดรถโดยสารสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบและใช้พืชพรางไม่ให้บดบัง 

ทัศนียภาพ  

 4. จัดพ้ืนที่จอดรถจักรยานยนต์ แยกออกมาจากทางเข้าสู่ชายหาด เพ่ือป้องกันการบดบัง 

ทัศนียภาพทางเข้าชายหาด และใช้ไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่จอดรถ  

 5. ใช้ทางเดินเท้ายกระดับ เชื่อมต่อพ้ืนที่ลานกิจกรรมหลัก เพ่ือลดผลกระทบกับพืชและหาด ทราย  

 6. รื้อถอนอาคารที่บดบังทัศนียภาพ หรือตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ผิดกฎหมายออกเมื่อหมดสภาพการใช้

งาน  

 7. รื้อถอนอาคารที่ตั้งกีดขวางเส้นทางสัญจรและบังทัศนียภาพออกทันที  เพ่ือเปิดเส้นทางเข้าสู่

ชายหาด  

 8. ปลูกไม้พุ่มและไม้ใหญ่ที่มีทรงพุ่มทึบ เพ่ือพรางอาคารและเปลี่ยนวัสดุและสีให้เหมาะสม  

 9. ปลูกไม้พุ่มและไม้ใหญ่  เช่น หูกวาง กระทิง จิกทะเล รักทะเล โพทะเล เพ่ือเป็นแนวป่า 

ชายหาดป้องกันลม  

 10. กำหนดพื้นที่ตั้งร่มและเตียงนอนชายหาด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเดียวกับหาดตาแหวน  

 ผลกระทบต่อหาดทราย  พ้ืนที่ที่เปิดรับคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง ทำให้คลื่นลม

รุนแรง ตะกอนชายหาด เกิดการเปลี่ยนแปลงง่าย  

 แนวทางการแก้ไข : ควรปลูกพืชชายฝั่งพ้ืนถิ่นที่สามารถเจริญเติบโตได้บนโขดหิน และ ชายหาด 

ทั้งพืชคลุมดิน และไม้พุ่ม เพ่ือช่วยยึดเกาะและดักจับตะกอนทราย รวมทั้ง ปลูกไม้พุ่มและไม้ ใหญ่ เช่น หู

กวาง กระทิง จิกทะเล รักทะเล โพทะเล เพ่ือเป็นแนวป่าชายหาดป้องกันลม และควร หลีกเลี่ยงการใช้

โครงสร้างแข็ง เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงของตะกอนใต้น้ำ อันจะส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป  
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ภาพที่  3.16 รูปตัดแนวคิดป่าชายหาดบนหาดแสม 

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 ปัญหาการขาดระบบบำบัดนำ้เสียจากร้านอาหารที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ชายหาดโดยตรง  

 แนวทางการแก้ไข : ควรมีการใช้บ่อดักไขมันสำเร็จรูป ก่อนต่อท่อน้ำเสียลงสู่บ่อพักน้ำเสีย รวม

ของหาดแสมก่อนปล่อยลงสู่ทะเล 

 ลานจอดรถ  ขาดความชัดเจนของลานจอดรถ เนื่องจากเป็นลานปูคอนกรีตบล็อกขนาดใหญ่มี

พ้ืนที่ มากกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ชายหาด และไม่มีการกำหนดพ้ืนที่จอดรถ ทำให้รถจักรยานยนต์เข้ามา 

จอดรถขวางทางเข้าสู่ชายหาด และบดบังทัศนียภาพ  

 แนวทางการแก้ไข : จัดพ้ืนที่จอดรถจักรยานยนต์ แยกออกมาจากทางเข้าสู่ชายหาด เพ่ือ ป้องกัน

การบดบังทัศนียภาพทางเข้าชายหาด และยกระดับทางเดินเท้าจากพ้ืนถนน 10 ซม. เพ่ือแยก การใช้งาน

ให้เกิดความเป็นระเบียบและไม่บดบังทัศนียภาพ พร้อมกับลดขนาดผิวดาดแข็งของลาน จอดรถลง โดยการ

เจาะช่องเปิดบนลานจอดรถ เพ่ือปลูกพืชพรรณพรางสายตาลานจอดรถ  

  ขาดร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่บริเวณพื้นที่ลานจอดรถ  

 แนวทางการแก้ไข : ปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงากิ่งไม่เปราะแก่พ้ืนที่จอดรถ เช่นจิกทะเลและกระทิง 
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ภาพที่  3.17 ผังแนวทางการออกแบบลานจอดรถและลานพักผ่อนทางเข้าชายหาด 

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 กิจกรรม พ้ืนที่ดาดแข็งขนาดใหญ่ และไม่เกิดการใช้ประโยชน์ เช่น ลานกิจกรรม และลานกีฬา ทำ

ให้เป็นพื้นที่เก็บสะสมความร้อน  

 แนวทางการแก้ไข : ควรทำการลดขนาดของพ้ืนที่ดาดแข็งลง โดยให้ทำการรื้อบางส่วนออกให้

เหลือพ้ืนที่เหมาะสมต่อการใช้งานร่วมกับปลูกพืชให้ร่มเงา ไม่ผลัดใบ เช่น จิกทะเล กระทิง หรือ เปลี่ยน

วัสดุปูพ้ืนให้สามารถซึมน้ำได้เร็ว เพ่ือลดการไหลบ่า และเติมน้ำสู่แหล่งเก็บน้ำใต้ดิน  

  ช่วงน้ำขึ้นมีชายหาดไม่เพียงพอต่อการทำกิจกรรม เนื่องจากเป็นชายหาดที่มีความลาดเทต่ำ จึง

ทำให้ช่วงน้ำขึ้น มีชายหาดที่ไม่กว้างมาก อีกทั้งยังมีการตั้งร่มเตียงชายหาดลึกลงมา 10 เมตร ทำให้เหลือ

พ้ืนที่ชายหาดเพียง 2-3 เมตร จึงเกิดความหนาแน่นในการใช้งานพื้นที่  

 แนวทางการแก้ไข : ในช่วงน้ำขึ้นควรกำหนดพ้ืนที่ว่างไม่ให้ตั้งร่มเตียงจากขอบชายทะเลเข้า มา

อย่างน้อย 8 เมตร เพ่ือให้มีพ้ืนที่ทำกิจกรรมบนชายหาด ซึ่งเป็นหาดในเมืองที่มีการใช้งานสูง ทั้งนี้หากไม่ได้

เป็นช่วงน้าขึ้น สามารถตั้งร่มเตียงชายหาดได้ลึกลงไปบนชายหาดได้ไม่เกิน 5 เมตร จาก แนวทางเดินเลียบ

ชายหาด และเว้นทางเดินลงหาดอย่างน้อย 3 เมตรทุกช่วง 30 เมตร  
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 ร่มและเตียงนอนชายหาดบดบังทัศนียภาพ และทางเข้าสู่ชายหาด  

 แนวทางการแก้ไข : ร่มและเตียงบริเวณทางลงสู่ชายหาดสามารถตั้งได้ลึกเข้าไปบนชายหาด ไม่

เกิน 3 เมตรจากแนวทางเดินเลียบชายหาด เพ่ือเปิดมุมมองทะเล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3.18 ผังแนวทางการออกแบบลานกิจกรรมหาดแสม  

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 

 7.หาดนวล  

 หาดนวล จัดเป็นหาดประเภทหาดกึ่งธรรมชาติ ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาจึงต้องรักษาและ คง

สภาพความเป็นธรรมชาติไว้ให้ได้มากท่ีสุด โดยที่มีการจำกัดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสม

ต่อชายหาดประเภทนี้ ซึ่งในการพัฒนาหาดนวลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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ภาพที่  3.19 แนวทางการพัฒนาผังบริเวณหาดนวล 

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 แนวทางในการพัฒนาหาดนวล มีรายละเอียดดังหมายเลขต่อไปนี้  

 1. กำหนดทางเดินเข้าสู่ชายหาดโดยใช้ลำต้นมะพร้าว พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น  

 2. สร้างลานจอดรถโดยใช้วัสดุซึมน้ำ เพ่ือไม่ให้กีดขวางมุมมองเข้าสู่ชายหาด  

 3. ปลูกไม้คลุมดินบริเวณพ้ืนที่โล่งระหว่างทางเดินเข้าสู่ชายหาด และอาคารซึ่งใช้วัสดุไม่เข้า กับ

สภาพแวดล้อม โดยปลูกไม้พุ่มและต้นไม้ใหญ่ที่มีทรงพุ่มทึบ เพ่ือพรางสายตา  

 4. กำหนดพื้นที่โล่งหา้มตั้งร่มและเตียงชายหาด บริเวณท่ีเป็นมุมมองเปิดเข้าสู่ชายหาด  

 5. ปลูกไม้พุ่มและต้นไม้ใหญ่ที่มีทรงพุ่มทึบเพ่ือพรางสายตาและลดทอนอาคารซึ่งมีขนาดใหญ่  

 6. ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเพ่ิมเติมบริเวณชายหาด เพ่ือเลิกการใช้ร่มชายหาด  

 ลานจอดรถ  การขาดความชัดเจนของลานจอดรถ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ และบดบัง

มุมมองในการเข้าสู่ชายหาด รวมทั้งพ้ืนลานจอดรถเป็นทราย ทำให้ใช้งานยากลำบาก  
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 แนวทางการแก้ไข : ควรกำหนดขอบเขตพ้ืนที่จอดรถ ให้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกจากทางเข้าเพ่ือ

ไม่ให้บดบังทางเข้าสู่ชายหาด โดยใช้การปูพื้นลานจอดรถด้วยวัสดุที่สามารถซึมน้ำได้ เช่น กรวด บดอัดเพ่ือ

กำหนดขอบเขตของลานจอดรถ ไม่ให้ไปรบกวนกับระบบนิเวศชายหาด และกำหนด ทางเดินเท้าเข้าสู่

ชายหาดกว้าง 1.50 ม. โดยใช้ลำต้นมะพร้าว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ในอดีตตั้งเป็นช่วง ๆ เชื่อมต่อกับ

ทางเดินเท้าสาธารณะเพ่ือเข้าสู่ชายหาด  

 

 

ภาพที่ 3.20  ผังแสดงแนวทางการออกแบบลานจอดรถ และกำหนดทางเท้าเข้าสู่ชายหาด 

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 ลักษณะและรูปแบบ การใช้วัสดุ และสีของอาคารไม่กลมกลืนกับบริบท  

 แนวทางการแก้ไข : ปลูกต้นไม้ใหญ่ และไม้พุ่มทรงทึบ พรางอาคารเพ่ือลดผลกระทบทาง สายตา 

และหากอาคารหมดสภาพการใช้งาน ให้เปลี่ยนวัสดุ และสีให้กลมกลืนกับธรรมชาติ และไม่ สะท้องแสง 

เช่น สีน้ำตาล เทา ส่วนหลังคาให้เลือกใช้รูปทรงพ้ืนถิ่น เช่น จั่ว และปั้นหยา และใช้สีที่ไม่ สะท้อนแสง เช่น 

นำ้ตาล และเขียวเข้ม  
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ภาพที่  3.21 การเปลี่ยนวัสดุหลังคาให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ร่มกับการปลูกพืชพรางสายตาภาพซ้าย

        แสดงอาคารในปัจจบุัน ภาพขวาแสดงแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ที่มา : การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

 ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรีนั้น มี

วัตถุประสงค์เพ่ือหาทิศทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ชายหาด โดยวิเคราะห์ผลจาก 2 การศึกษาหลัก 

ได้แก่  1. การวิเคราะห์ผลทางด้านกายภาพ จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่

ศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลัง 25 ปี และการลงสำรวจพื้นที่ศึกษา ทั้ง 7 ชายหาด โดยมุ่งประเด็น

ด้านกายภาพ และบริบทโดยรอบของพ้ืนที่ ปัญหาที่เกิดข้ึน พฤติกรรม และลักษณะกิจกรรมการใช้งานของ

นักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลา 

 2. การวิเคราะห์ผลจากการสอบถามนักท่องเที่ยวและสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือทราบถึง

ทัศนคติ ความต้องการในการใช้งานพื้นที่ ปัญหา และระดับความพึงพอใจต่อชายหาด เพ่ือน้าข้อมูลทั้งหมด

มาหาความสัมพันธ์ของปัญหา และหาข้อสรุปถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหาดท่องเที่ยวบนเกาะ

ล้านในบทต่อไปดังนั้นในบทนี้จะกล่าวถึงผลของการศึกษาจากการสำรวจทางกายภาพและทัศนคติของ

ผู้ใช้งานพ้ืนที่ผ่านประเด็นที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม การ

สัญจร อาคารและสถาปัตยกรรม การกำหนดโซน และสิ่งอำนวยความสะดวก 
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3.1.2 แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.22 แผนที่ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 

 ที่ตั้งของโครงการ 

 หาดชะอำ ตั้งอยู่ใน เขตเทศบาลตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่  110 ตาราง

กิโลเมตร โดยชายฝั่งทะเลหาดชะอำ เป็นชายฝั่งทะเลที่ทอดยาวลงมาจากแหลมผักเบี้ย ซึ่งอยู่เหนือหาดเจ้า

สำราญขึ้นไปประมาณ 7 กิโลเมตร จนถึงเขาตะเกียบ โดยมีความเว้าเพียงเล็กน้อยชายฝั่งทะเลเป็นทรายมี

ความลาดเอียงต่ำ  

ปัญหาของโครงการ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการบริหาร

จัดการและการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมทำให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ได้

อย่างเต็มศักยภาพและมีมาตรฐานและยังขาดแคลนบริการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ในแหล่งท่องเที่ยวและยังขาดการพัฒนาภูมิทัศน์เพ่ือรองรับการวางแผน

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยมีปัญหาที่เกี่ยวกับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดชะอำ 
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 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันด้านกายภาพในพ้ืนที่บริเวณชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรี  

 2. ศึกษาพฤติกรรมและปัญหาของการใช้พื้นที่ชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรี  

 3. เพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ เพ่ือการท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณชายหาดชะอำ 

จังหวัดเพชรบุรี 

 วิธีการดำเนินการวิจัย 

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ อำเภอชะอำ 

จังหวัดเพชรบุรี นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ชายหาดชะอำ  

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างจาก  

 1.1 ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 50,987 คนผู้วิจัยได้กำหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามความคาดเคลื่อน 10% โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ (Yamane) ดังนั้นจึงใช้กลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 100 คน  

 1.2 นักท่องเที่ยวที่มาเท่ียวในพ้ืนที่บริเวณชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 22,245 คนผู้วิจัย

ได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามความคาดเคลื่อน 10% โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ (Yamane) ดังนั้น

จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน 

 1.3 เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี 5 คนผู้วิจัยศึกษาหมดทั้ง 5 คนกลุ่มตัวอย่างใน

พ้ืนที่บริเวณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

เนื่องจากเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะที่สามารถให้คำตอบได้ตามความต้องการที่แท้จริงของตน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ  

 1. แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 แบบ ได้แก่  

 1.คำถามสำหรับประชาชนในท้องถิ่นเป็นคำถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดการท่องเที่ยวและ

ผลกระทบที่ได้รับจากการพัฒนาพื้นที่เพ่ือการท่องเที่ยว  
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 2. คำถามสำหรับนักท่องเที่ยวคำถามเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวความคิดเห็น

เกี่ยวกับความเหมาะสมในการท่องเที่ยวท่องเที่ยวรวมทั้งทัศนคติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบริเวณชายหาด  

 3. คำถามสำหรับเจ้าหน้าที่อำเภอชะอำเป็นคำถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพ่ือการ

ท่องเที่ยว 2. การสำรวจ (Survey)  

 ผู้วิจัยทำการสำรวจลักษณะสภาพทางกายภาพในพ้ืนที่เขตชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้

เครื่องมือในการสำรวจดังนี้  

 1. กล้องถ่ายรูปและวีดีโอเทปใช้สำหรับบันทึก บริเวณโดยรอบชายหาดชะอำ เพ่ือทราบถึง

พฤติกรรมของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว และปัญหาภูมิทัศน์  

 2.  เครื่องมือวัดระยะทางใช้สำรวจบริเวณพ้ืนที่ชายหาดชะอำ เพ่ือทราบถึงระยะทางสัญจรทาง

เท้า, ระยะพื้นที่จอดรถยนต์, ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางจักรยาน, ท่าเรือเล็กเพ่ือใช้ในกิจกรรมทาง

น้ำ  

 3. แผนที่เพื่อใช้สำรวจขอบเขตของพ้ืนที่ที่ครอบคลุมโดยรอบของชายหาดชะอำเพ่ือใช้ในการ

สำรวจเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมต่อกับพ้ืนที่บริเวณชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรี 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ผู้วิจัยได้ประสานงานกับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กับเทศบาลอำเภอชะอำเพ่ือขอความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้กับประชากรและกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษา  

 2. ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามตรงทางภาคสนามกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่

กำหนดไว้จนครบการสอบถามจะใช้แบบสอบถามแบบที่ได้เตรียมไว้  

 3. ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือทำการเก็บข้อมูลโดยการสำรวจโดยใช้เครื่องมือที่กำหนดไว้ทำการสำรวจและ

สังเกตทางภาคสนามเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดไป

ใช้ 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมจากเอกสารผู้วิจัยจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล

และข้อมูลจากแบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่างเมื่อได้ข้อมูลดิบแล้วผู้วิจัยนำมารวบรวมคะแนนในแต่ละตอน

และแต่ละเรื่องแล้ววิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยอาศัยค่าร้อยละจำแนกตามรายละเอียดดัง 

 ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพื้นที่ทางภาคสนามเมื่อได้ข้อมูลดิบแล้วผู้วิจัยทำการสังเคราะห์ข้อมูลโดย

อาศัยหลักการและเหตุผลภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ปัจจุบัน เมื่อได้ผลการสังเคราะห์ข้อมูล ดังกล่าวข้างต้น

แล้วผู้วิจัยจึงนำมาเปรียบเทียบกับกรอบ แนวคิดในทางทฤษฎีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาชุมชนและ

นำผลที่ได้ทั้งหมดมาทำการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่เพ่ือการพัฒนาชุมชน และการออกแบบสิ่งอำนวย

ความสะดวกที่จำเป็นต่อการท่องเที่ยวเพ่ือสนองเป็น แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยวบริเวณ

ชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีต่อไป 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 การวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้ทำการสรุปผลการวิจัยและทำการกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ

โดยจัดทำเป็นโครงร่างแนวความคิดในการออกแบบในรูปแบบทางกายภาพซึ่งได้จากการศึกษาข้างต้น

ผู้วิจัยเสนอการศึกษาออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของชายหาดชะอำจากสภาพปัจจุบันปัญหาและลักษณะของชายหาดผู้ใช้

ต้องการ 

 ตอนที่ 2 นำเสนอเรื่องแนวความคิดในการจัดสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอาคารของชายหาด

ชะอำ 
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ภาพที่ 3.23 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณชายหาดชะอำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.24 แสดงขนาดพ้ืนที่ชายหาดชะอำ 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที่ 3.25 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายหาดชะอำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.26 แสดงทางสัญจรบริเวณชายหาดชะอำ 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที่ 3.27 แสดงความสูงอาคารบริเวณชายหาดชะอำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.28 แสดงปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาดชะอำ 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที่ 3.29 แสดงความสูงอาคารบริเวณชายหาดชะอำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.30 แสดงกิจกรรมภายในพื้นในอนาคตที่บริเวณชายหาดชะอำ 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที่ 3.31 แสดงองค์ประกอบภายในบริเวณชายหาดชะอำหลังการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.32 แสดงองค์ประกอบภายในบริเวณชายหาดชะอำหลังการปรับปรุง 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที่ 3.33 แสดงองค์ประกอบภายในบริเวณชายหาดชะอำหลังการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.34 แสดงองค์ประกอบภายในบริเวณชายหาดชะอำหลังการปรับปรุง 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที่ 3.35 แสดงรายละเอียดการปรับปรุง 

 

ภาพที่ 3.36 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงที่ว่างโล่ง 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที่ 3.37 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงเส้นทางสัญจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.38 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงทิวทัศน์และจุดสำคัญ 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที3่.39  แสดงรายละเอียดการปรับปรุงทิวทัศน์และจุดสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.40 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงทิวทัศน์และจุดสำคัญ 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที่ 3.41 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.42 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.43 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.44 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที่ 3.45 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงพืชพันธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.46 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที่ 3.47 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงทางสัญจรและที่จอดรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.48 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงทางสัญจรและที่จอดรด 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที่ 3.49 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.50 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที่ 3.51 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

 

ภาพที่ 3.52 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 
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ภาพที่ 3.53 แสดงรายละเอียดการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

ที่มา : แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ 

 ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ

ต้องสอดคล้องกับผู้ใช้และสามารถรองรับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดตามมาจากการขยายตัวของกิจกรรมใน

พ้ืนที่แนวความคิดในการออกแบบส่วนใหญ่เป็นแนวความคิดซึ่งใช้ข้อมูลทางด้านความต้องการผู้ใช้พ้ืนที่

บริเวณชายหาดชะอำทำให้ได้แนวความคิดในการออกแบบดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนั้นผู้

ออกวิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้

ประชากรที่ศึกษาในพ้ืนที่ชายหาดชะอำตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งผลที่ได้อาจจะไม่

สอดคล้องกับเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ ดังนั้นผู้วิจัยคิดว่าควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชายหาดในแต่ละพ้ืนที่

เพ่ือให้เห็นรูปแบบของชายหาดในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและจะมีประโยชน์ต่อการนำไปออกแบบ

ชายหาดในสภาพพ้ืนที่ต่างกัน 
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3.2 อาคารตัวอย่าง 

3.2.1 เขื่อนภมูิพล 

 

ภาพที่  3.54 ทัศนียภาพของเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

ที่มา : Website : www.bhumiboldam.egat.com   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

 3.2.1.1 สถานทีต่ั้งของโครงการและบริเวณแวดล้อม 

 เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งแห่งเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นเขื่อน

เอนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย  การสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นมานั้น เพ่ือปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขา

แก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยาว 486 เมตร ความกว้างของ

สันเขื่อน 6 เมตร  

 

http://www.bhumiboldam.egat.com/
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ภาพที ่3.55  แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวใกล้เคียง 

ที่มา : Website : www.bhumiboldam.egat.com   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

การเดินทาง 

 ระยะทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดตาก 425 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 

ประมาณ 7 ชั่วโมง ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกซ้ายที่วังน้อย เข้าทางหลวงหมายเลข 32 

สายบางปะอิน-นครสวรรค์ ผ่านจังหวัดกำแพงเพชรแล้วตรงเข้าจังหวัดตาก และจากตัวเมืองไปยังเขื่อนภูมิ

พลเป็นระยะทางอีก 61 กิโลเมตร โดยเส้นทางที่สะดวกและนิยมใช้กันคือ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึง

กิโลเมตรที่ 463 จะมีทางแยกซ้ายเข้าเขื่อนภูมิพล ประมาณ 17 กิโลเมตร หรืออาจใช้เส้นทางหมายเลข 

1107 ผ่านทางแยกไปเจดีย์ยุทธหัตถีอีก 25 กิโลเมตร  

 

http://www.bhumiboldam.egat.com/
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3.2.1.2 สภาพทั่วไปของโครงการ เขื่อนภูมิพล 

อ่างเก็บน้ำของเขื่อนนับว่ามีความจุสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์

น้ำจืดที่สำคัญของเมืองไทย โดยเป็นเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติสภาพป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ความ

หลากหลายของเขาหิน ลำห้วย น้ำตก ล่องแพ ล่องเรือในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อีกทั้งยังมีสถานที่

ท่องเที่ยวบริเวณรอบๆอีกหลายแห่ง 

ความสำคัญและศักยภาพ 

เขื่อนแห่งนี้ถือว่าเป็น “ ใจภูมิพล” ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนอเนกประสงค์

แห่งแรกของประเทศไทยมีชื่อเรียกว่า“ เขื่อนยันฮี”เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ปีพ.ศ. 2500พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการประกาศพระปรมาภิไธยคำว่า“ เขื่อนภูมิพล” มีลักษณะเป็น

ปมความโค้งงอเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย 486 เมตร  

นอกจากนี้ยังได้รับผลประโยชน์มากมายจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำและยังเป็น

แหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของจังหวัดตาก หากได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวเด่น ๆ ภายในเขื่อนที่

หลากหลาย  

 3.2.1.3 แนวความคิด 

 เข่ือนภูมิพล 

 เนื่องจากความขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า รฐับาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศไทยเรามีแม่น้ำอยู่

หลายสาย และในแต่ละปี น้ำได้ไหลสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก ถ้าจะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่และโรงไฟฟ้าขวาง

แม่น้ำ ก็จะสร้างได้หลายแห่ง และต้นทุนในการผลิตจะต่ำกว่าการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขับด้วยเครื่อง

กังหันไอน้ำ หรือเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งต้องใช้เชื้อเพลิงเช่นเดียวกัน และสถานที่นี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

สำคัญอีกแห่ง จึงทำให้มีลักษณะเด่นพร้อมกับบรรยากาศธรรมชาติ สถานที่ใกล้เคียงท่ีเชื้อเชิญและดึงดูด

ความสนใจจากนักท่องเที่ยว 
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ภาพที ่3.56 สถานที่พักและร้านอาหาร 

ที่มา : Website : www.bhumiboldam.egat.com   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

 ที่พัก กฟผ. 

 ที่พักในบรรยากาศสไตล์รีสอร์ท ท่ามกลางขุนเขามีรูปทรงอาคารที่เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์และ

ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ที่ร่มรื่นด้วยธรรมชาติต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาทัศนศึกษาและท่องเที่ยวได้

พักผ่อน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้กว่า 400 คนต่อวัน ซึ่งสภาพของที่ดินมีความเป็นหุบเขาและแม่น้ำ

เป็นส่วนใหญ่ 

 ร้านอาหาร 

  ร้านอาหารของทางเขื่อนภูมิพล ขึ้นชื่อด้านรสชาติที่เป็น เอกลักษณ์ และอร่อยอย่าบอกใคร

ท่ามกลางสวนดอกไม้ที่จัดอย่างสวยงาม ตัวอาคารออกแบบแนวคุ้มล้านนา ทำให้บรรยากาศเหมือนกับนั่ง

ทานอาหารบนยอดดอยยิ่งหากมาช่วงฤดูหนาวที่สวนดอกไม้บานสะพรั่งจะทำให้รู้สึกโรแมนติก 

http://www.bhumiboldam.egat.com/
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 3.3.1.4 กจิกรรมในโครงการ 

 

ภาพที่ 3.57 กิจกรรมของเขื่อนภูมิพล 

ที่มา : Website : www.bhumiboldam.egat.com   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

 ตกปลาริมเขื่อน 

 สำหรับนักตกปลาต้องห้ามพลาด กับการตกปลาที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ที่มีพันธุ์ปลาหลากหลาย

ชนิดเช่น ปลาเนื้ออ่อน ปลากระทิง ปลาบึก ปลานิล ปลาช่อน ปลาชะโด ปลากระสูบ ขนาดไซส์บิ๊ก หรือ

แม้กระท่ังกุ้งแม่น้ำขนาดตัวละ 1 กิโลกรัม  

 

 

 

 

http://www.bhumiboldam.egat.com/


93 
 

 ล่องเรือเหนือเขื่อน 

 กิจกรรมสุดฮิตที่กำลังมาแรง คือ การล่องเรือระยะไกลข้ามจังหวัดไป ทะเลสาบดอยเต่า อ.ดอยเต่า 

จ. เชียงใหม่ ชมความงดงามของธรรมชาติลุ่มแม่น้ำปิงชมความงามของลำน้ำปิงตอนล่างโดยมีเรือของ

ผู้ประกอบการเรือ-แพไว้ให้บริการ เป็นรายชั่วโมง และค้างคืนรองรับผู้โดยสารได้ถึง 100 คน 

 สนามกอล์ฟ กฟผ. 

 สนามกอล์ฟ เขื่อนภูมิพล เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม อยู่ในบริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เป็น

สนามที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 50 ปี และยังคงไว้ ซึ่งธรรมชาติของจังหวัดตาก ซิกเนเจอร์โฮลด์ของสนาม

นี้ เป็นหลุม 11 พาร์สามตีข้ามน้ำหลังกรีนของหลุมนี้เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ มีต้นไม้สะท้อน กับสระน้ำที่มองดู

แล้วสวยงามมาก 
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 3.2.2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3.58 ทัศนียภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

ที่มา : Website : www.thebangkokinsight.com  

 3.2.2.1 ความเป็นมาของโครงการ 

         ไฟฟ้าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สำคัญ ที่อำนวยความสะดวกสบายแก่ชีวิตประจำวันของทุกคน การที่จะ

ได้พลังไฟฟ้ามาต้องอาศัยเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ มาเป็นต้นกำลังในการผลิต นับว่าเป็นโชคดีของประเทศ

ไทย ที่นอกจากจะมีก๊าซธรรมชาติแล้ว ยังมีถ่านลิกไนต์ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นแหล่ง

ทรัพยากรเชื้อเพลิงที่สำคัญของประเทศและใหญ่ที่สุดในภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย์ ทดแทนการสั่งซื้อน้ำมัน

เชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้จำนวนมหาศาล 

 3.2.2.2 สถานทีต่ั้งของโครงการ 

 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ห่างจากตัวเมืองลำปางเป็น

ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร   

 

http://www.thebangkokinsight.com/
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ภาพที่  3.59 แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวใกล้เคียง 

ที่มา : Website : www.maemoh.egat.com การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 การเดินทาง 

  จังหวัดลำปางอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ 600 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 625 

กิโลเมตร และยังสามารถเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารได้อีกทางหนึ่งจากตัวเมืองลำปาง เดินทางโดย

รถยนต์ตามทางหลวงหมายเลข 1 สายลำปาง - เชียงราย พอถึงหลักกิโลเมตรที่ 601 เลี้ยงขวาไปตามทาง

หลวงหมายเลข 11 สายลำปาง - อำเภอเด่นชัย ถึงหลักกิโลเมตรที่ 10 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนผาลาด - แม่เมาะ 

อีก 10 กิโลเมตร จะผ่านที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ และไปอีก 6 กิโลเมตร ก็จะถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 

 

 

 

 

http://www.maemoh.egat.com/
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 3.2.2.3 ลักษณะทั่วไปของโครงการ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

  การสำรวจแหล่งถ่านลิกไนต์ในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2460 ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการจ้าง

ชาว ต่างประเทศเข้ามาสำรวจ ได้พบแหล่งถ่านลิกไนต์ที่บริเวณอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง และที่ตำบล

คลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  การสำรวจแหล่งลิกไนต์ในสมัยนั้นดำเนินไปแบบเป็นครั้ง

คราวไม่ต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยุติการสำรวจลงเป็นเวลายาวนาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2493 กรม

โลหกิจ (กรมทรัพยากรธรณีในปัจจุบัน) รื้อฟ้ืนโครงการสำรวจแหล่งถ่านลิกไนต์ขึ้นมาดำเนินการอีกครั้ง 

  ความสำคัญและศักยภาพ 

  โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นสื่อกลางในการนำ

ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นของชนในภาคเหนือ และพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือยังสามารถส่งไปหล่อเลี้ยง

จุดศูนย์กลางที่หนาแน่นไปด้วยอุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า และที่อยู่อาศัย ที่ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าใน

ปริมาณมากเป็นลำดับของประเทศ อย่างเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคกลางรวมทั้ง

ส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย การที่แม่เมาะมีโรงไฟฟ้าถึง 10 เครื่อง  

 เนื่องจากแม่เมาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเชื้อเพลิงลิกไนต์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญยิ่งของ

ประเทศ หากไม่นำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในยามที่ประเทศต้องการพลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็นการสูญเสีย

โอกาสและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ 

 3.2.2.4 แนวความคิด 

 โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ถ่านลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง กฟผ. จึงได้มุ่งเน้นใน

การสำรวจและศึกษาทางนิเวศวิทยา ก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งกล่าวได้ว่าในบรรดา

โครงการต่างๆ ที่ กฟผ. ดำเนินการมา โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับการสำรวจศึกษาและแก้ไขทางนิเวศวิทยา

และสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด 

จัดการดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ การติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นเพื่อกรองฝุ่นจากการเผาไหม้ถ่าน

ลิกไนต์ ติดตั้งจุดตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไว้ตามหมู่บ้านต่างๆ รวม 12 จุด ที่จะ

รายงานผลไปยังห้องควบคุมในโรงไฟฟ้า และระบบออนไลน์ไปยังโรงพยาบาลแม่เมาะ และกรมควบคุม

มลพิษ   
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 3.2.2.5 กิจกรรมในโครงการ 

 พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนตศ์ึกษา 

 พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ภายใน

ประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงต่างๆ ที่ให้ความรู้ทางธรณีวิทยาบริเวณเหมืองแม่เมาะ รวมทั้งประวัติความ

เป็นมาของเหมือง เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า และมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

เวลาเปิดทำการ : ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์ เปิดให้เข้าชมวันละ 4 รอบ เวลา 09.00 น., 

10.30 น., 13.00 น. และ 14.30 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.60 พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา 

ที่มา : Website : www.jatiewpainai.com จุดเช็คอินเหมืองแม่เมาะ 

 

 

 

 

 

http://www.jatiewpainai.com/
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ภาพที่ 3.61 พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา 

ที่มา : Website : www.jatiewpainai.com จุดเช็คอินเหมืองแม่เมาะ 

 ทุ่งคอสมอส  

 บริเวณเหมืองแม่เมาะ เป็นจุดเช็คอินแรก ทุ่งคอสมอส มีสีสันสดใสทั้งสีเหลือง ส้ม ชมพู มีสะพาน

ไม้ไผ่หรือท่ีคนเหนือมักเรียกว่า ขัวแตะ สามารถเดินลงไปถ่ายรูปชมดอกไมไ้ดอ้ย่างใกล้ชิด  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.62 ทุ่งคอสมอส 

 

http://www.jatiewpainai.com/
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ภาพที่ 3.63 ทุ่งคอสมอส 

ที่มา : Website : www.jatiewpainai.com จุดเช็คอินเหมืองแม่เมาะ 

 แม่เมาะสไลเดอร ์

  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะทั่วทั้งพ้ืนที่เต็มไปด้วยพ้ืนที่สีเขียว
และมีกิจกรรมมากมายให้นักเที่ยวได้เข้าไปร่วมกิจกรรม ลานสไลเดอร์เป็นลานพื้นหญ้าที่เทลาดลงสู่บริเวณ
สนามกอล์ฟ อยู่บริเวณหน้าอาคารจุดชมวิวของสวนพฤกษชาติ เป็นอีกกิจกรรมที่ได้ฝึกทักษะการทรงตัวได้
ดี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.64 แม่เมาะสไลเดอร ์

ที่มา : Website : www.jatiewpainai.com จุดเช็คอินเหมืองแม่เมาะ 

http://www.jatiewpainai.com/
http://www.jatiewpainai.com/
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 สวนสนโรงไฟฟ้า 

 จุดสำหรับการพักผ่อน จุดนี้ค่อนข้างร่มเย็นเป็นอย่างมาก ซึ่งอยู่ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ปลูกต้น

สนไว้ริมทางเพ่ือคอยให้ร่มเงา มีม้านั่งไว้สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อนพักผ่อน  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.65 สวนสนโรงไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.66 สวนสนโรงไฟฟ้า 

ที่มา : Website : www.jatiewpainai.com จุดเช็คอินเหมืองแม่เมาะ 

 

http://www.jatiewpainai.com/
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 ที่พัก 

 บ้านพักแฟลตรับรอง บ้านพักที่มีมากถึง 206 ห้อง ที่เตรียมไว้สำหรับต้อนรับคณะฝึกอบรม หรือ

ศึกษาดูงานที่ กฟผ.แม่เมาะ ราคาหลักร้อยบริการประทับใจ 

 บ้านชัยพฤกษ์ บ้านพักที่อยู่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภายใน กฟผ. แม่เมาะ บรรยากาศร่มรื่น 

ใกล้ชิดธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.67 บ้านชัยพฤกษ์ 

ที่มา : Website : www.maemoh.egat.com การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

http://www.maemoh.egat.com/
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บทที่ 4 

รายละเอียดของโครงการเพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 การศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว บริเวณเข่ือนลำนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือนำมาใช้ศึกษาวิจัย ลักษณะของเขื่อนลำนางรองโดยการสำรวจ
การถ่ายภาพ ภูมิทัศน์โดยรอบ มีลักษณะที่เหมาะสมแก่การพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งตำราและเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 4.1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 เขื่อนลำนางรอง เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มีหน่วยงาน
รับผิดชอบคือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน  เขื่อนลำ
นางรองแห่งนี้มีความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ซึ่งขณะนั้นพ้ืนที่บริเวณนี้ประสบปัญหาอย่างรุนแรงจาก
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งขัดขวางการสร้างเส้นทางสายละหานทราย-ตาพระยา ทำให้ราษฎรไม่สามารถ
ออกไปทำมาหากินนอกหมู่บ้านได้ และต้องอพยพมารวมกันอยู่ที่บ้านโนนดินแดงจนเกิดความเดือดร้อน
แสนสาหัส เมื่อความทราบถึงพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้อธิบดีกรมชลประทานกับทหาร เข้า
เฝ้าที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 11 และ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2521เพ่ือรับพระราชดำริเกี่ยวกับ
การพัฒนาลุ่มน้ำลำนางรอง ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 24 เมตร ยาว 1,500 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร 
เก็บกักน้ำได้ 121.41 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมด้วยอาคารประกอบ ได้แก่ ทางระบายน้ำล้น ลักษณะเป็น
ฝายเปิดรูปเกือกม้า สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เป็นคลองดาดคอนกรีต จำนวน 2 สาย ความยาวรวม 90.431 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต อำเภอ โนนดินแดง ละหานทราย ปะคำ นางรอง และเฉลิมพระเกียรติ 

 3.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 3.1.2.1 เพือ่การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

 3.1.2.2 เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎร 

 3.1.2.3 เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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4.2 การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์กร 

 ในการจัดส่วนงานของโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว บริเวณเข่ือนลำ

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ประสิทธิภาพสูงสุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ได้แบ่งงานและ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 123/2552 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 โดย

แบ่งหน่วยงานย่อยเป็น 1 งาน กับ 8 ฝ่าย ดังนี้ 

 4.2.1 งานส่วนบริหารทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการการเงินและบัญชีการเจ้าหน้าที่

และพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการรวมทั้งติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานชลประทานและ

กิจการของโครงการต่าง ๆ ในงานของกรมชลประทานให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบตลอดจน

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.2.2 ฝ่ายวิศวกรรม 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม ควบคุมงบประมาณของโครงการพิจารณาความ

เหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ  ได้แก่ งานปรับปรุงระบบชลประทาน  งานซ่อมแซมระบบ

ชลประทาน งานขุดลอกคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของโครงการพิจารณาสำรวจแบบ

ออกแบบงานปรับปรุงโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพ่ือจัดทำรายงานสภาพงาน

วิศวกรรมของ เขื่อนรวมทั้งตรวจสอบติดตามประเมินงานเพ่ือนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการ

ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย  

4.2.3 ฝ่ายจดัสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน จัดสรรน้ำการส่งน้ำการระบายน้ำ และการใช้น้ำเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดำเนินการใช้ที่ราชพัสดุในเขตพ้ืนที่ โครงการ งานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืชการสำรวจเพ่ือเก็บสถิติ ผลผลิตในด้าน
การเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการระบบชลประทานงาน
พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้
คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในด้านการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  



104 
 

4.2.4 ฝ่ายช่างกล 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลและเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้าประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ 
ในเขตพ้ืนที่โครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  

4.2.5 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลางโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กโครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบรวมทั้งงาน
พัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรใน
การพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พ้ืนที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี  และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดเล็กงานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอ่ืน ๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบาย
น้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีเพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายขององค์กรมี 4 ด้าน คือ  

1. ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม  

2. ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. ด้านองค์การ  

4. ด้านผู้ปฏิบัติ 



105 
 

      โครงสร้างงานส่วนบริหารองค์กร 

ภาพที ่4.1 โครงสร้างงานส่วนบริหารองค์กร 

ที่มา : เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำ

 นางรอง 
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4.3 อัตรากำลัง 

 อัตรากำลังของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และฝ่ายส่งน้ำ รวมจำนวน 48 คน โดยแบ่งเป็น

ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  

ตารางที่  4.3.1 อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ 
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4.4 การวิเคราะห์ผู้ใช้ในโครงการ ( User ) 

 4.4.1 ผู้ใช้โครงการ สามารถแบ่งออกได้เป็น  ประเภท  ได้แก่ 

กลุ่มผู้ใช้ประจำ เป็นกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้อาคารตามบทบาทหน้าที่ในชีวิตประจำวันจึงเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่มี

ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมกายภาพและสภาพแวดล้อมสังคมเป็นช่วงระยะเวลาต่อเนื่องกันและ

ค่อนข้างสม่ำเสมอจึงจำเป็นต้องกำหนดกลุ่มผู้ใช้ประจำต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่ทำให้การ

ดำเนินงานของตัวอาคารที่เป็นไปตามแบบกำหนด 

กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว เป็นกลุ่มผู้ใช้อาคารเป็นครั้งคราวในช่วงระยะเวลาอันสั้นซึ่งเป็นไปตามความ

จำเป็นในการใช้อาคารในขณะนั้นกลุ่มผู้ใช้อาคารจะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งกำหนด

ไว้เพียงบางส่วนของอาคาร ได้แก่ พ้ืนที่สาธารณะ เช่น ผู้เข้ามาซื้อเครื่องดื่ม ผู้เข้ามาใช้บริการร้านอาหาร 

หรือผู้ที่มาติดต่อสอบถาม สามารถเข้าใช้สอยได้ในส่วนสาธารณะได้ 

กลุ่มผู้สังเกต ยังมีผู้ใช้อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเพียงผู้สังเกตหรือผู้รับรู้สภาพแวดล้อมโดยที่ไม่ได้เข้าร่วม

กิจกรรมภายในขอบเขต ได้แก่ ผู้ที่เดินผ่านไปมาและรวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียงโดยผ่านการรับรู้

ทางการมองการได้ยินการได้กลิ่นเป็นต้นและจะได้ดำเนินการออกแบบให้สอดคล้องกันหรือให้ได้รับ

ผลกระทบน้อยที่สุด 

4.4.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อาคาร จำเป็นต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเนื่องจากเป็นสิ่ง
ที่มีผลกระทบต่อการกำหนดรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ โดยแบ่งขอบเขต และจำแนกประเภทของ
กลุ่มเป้าหมายออกได้โดยใช้เกณฑ์ ต่อไปนี้ เพศ อายุ ประเภทของผู้ใช้อาคาร พฤติกรรมของผู้ใช้  ซึ่งจาก
การสำรวจภาคสนาม และได้สัมภาษณ์ นายวัชรพงษ์ เทียนอร่าม ( หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ )  เมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 15:30 น. สามารถวิเคราะห์ผู้ใช้โครงการได้ดังนี้ 

เพศ ผู้ใช้บริการมีทั้ง 2 เพศ คือ เพศชาย เพศหญิง ผู้ใช้บริการทั้ง 2 เพศ มีจำนวนและลักษณะ
การใช้บริการในโครงการต่างๆ ที่คล้ายๆกัน 

 อายุ  สามารถแบ่งเป็นช่วงอายุต่างๆได้ดังนี้ 

   6 -  15 ปี    35 – 45 ปี       16 – 25 ปี    

   25 – 35 ปี     45 – 55 ปี    55  ปีขึ้นไป 
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  1.การรับบริการด้านการศึกษาประวัติ เดินเล่น นั่งเล่นริมน้ำ ถ่ายรูป และรับประทาน

อาหาร 

  ช่วงอายุ 6 -  15 ปี 20 %  16 – 25 ปี 20 % 

  25 – 35 ปี 40 %  35 – 45 ปี 40 % 

  45 – 55 ปี 15 %  55 ปีขึ้นไป 5 % 

  2.การรับบริการทางด้านอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก พ้ืนที่จัดแสดง ศาลาชม

ทิวทัศน์ ร้านค้าสวัสดิการ ร้านอาหาร  ป้ายสื่อความหมาย ห้องน้ำ  หน่วยรักษาความปลอดภัย 

  ช่วงอายุ 6 -  15 ปี 10 %  16 – 25 ปี 20 % 

   25 – 35 ปี 35 %  35 – 45 ปี 25 % 

   45 – 55 ปี 15 %  55 ปีขึ้นไป 5 % 

  3.การรับบริการการท่องเที่ยว ติดต่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล เอกสารประกอบ 

  ช่วงอายุ 6 -  15 ปี 10 %  16 – 25 ปี 20 % 

   25 – 35 ปี 40 %  35 – 45 ปี 40 % 

   45 – 55 ปี 40 %  55 ปีขึ้นไป 30 %  

 ประเภทของผู้ใช้อาคาร แยกประเภทจากการใช้งานต่างๆดังนี้ 

ตารางที ่4.4.1 ประเภทของผู้ใช้อาคาร 

ผู้ใช้อาคาร กลุ่มผู้ใช้อาคาร เวลา 
1. เจ้าหน้าที่บริการ 

กลุ่มผู้ใช้ประจำ 
14 ชั่วโมง 

2. พนักงานซ่อมบำรุง 14 ชั่วโมง 

4. ผู้เข้าใช้พื้นที่สาธารณะ กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว 13 ชั่วโมง 

6. ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้สังเกต 8 ชั่วโมง 
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4.5 พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ ( Define User ) 

 การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้ใช้อาคาร (User behavior) โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมของมนุษย์แบ่ง

ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมทางกาย พฤติกรรมทางอารมณ์ (จิตใจ) และพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งเกิด

จากความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลภายนอกท่ีแต่ละบุคคลจะสามารถรับรู้ได้ การที่ผู้ออกแบบจะศึกษาและรู้

ถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้นั้น อาจใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์หรือสอบถาม เป็นต้น 

 

ตารางที่ 4.5.1 พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ  

ลำดับ องค์ประกอบ พฤติกรรม ผู้ใช ้ เวลา 
1 ทางเข้า เป็นที่ใช้สำหรับผู้ที่มาติดต่อ 

หรือสอบถาม 
- ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 
- ผู้ที่มาติดต่อ 
- เจ้าหน้าที่ 
- ประชาชนทั่วไป 

13 ชั่วโมง 

2 ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ เป็นนิทรรศการให้ความรู้ 
ทางประวัติศาสตร์ 

- ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 
- เจ้าหน้าที่ 
- ประชาชนทั่วไป 

8 ชั่วโมง 

3 ส่วนจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นร้านจำหน่ายสินค้า 
ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน 

- ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 
- เจ้าหน้าที่ 
- ประชาชนทั่วไป 

8 ชั่วโมง 

4 หอประชุม หอประชุมสำหรับ 
ทำกิจกรรมต่างๆ 

- ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 
- เจ้าหน้าที่ 
- ประชาชนทั่วไป 

13 ชั่วโมง 
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ลำดับ องค์ประกอบ พฤติกรรม ผู้ใช ้ เวลา 
5 ส่วนจำหน่ายอาหาร สั่งอาหาร - ผู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 
- ผู้ที่มาติดต่อ 
- เจ้าหน้าที่ 
- ประชาชนทั่วไป 

13 ชั่วโมง 

6 ส่วนร้านค้าสวัสดิการ สั่งอาหารและเครื่องดื่ม - ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 
- ผู้ที่มาติดต่อ 
- เจ้าหน้าที่ 
- ประชาชนทั่วไป 

13 ชั่วโมง 

7 ลานอเนกประสงค์ พ้ืนที่นั่งเล่นและทำกิจกรรม - ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 
- เจ้าหน้าที่ 
- ประชาชนทั่วไป 

13 ชั่วโมง 

8 พ้ืนที่รับประทานอาหาร พ้ืนที่นั่งรับประทานอาหาร - ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 
- เจ้าหน้าที่ 
- ประชาชนทั่วไป 

8 ชั่วโมง 

9 พ้ืนที่ออกกำลังกาย สำหรับออกกำลังกาย - ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 
- เจ้าหน้าที่ 
- ประชาชนทั่วไป 

13 ชั่วโมง 

10 ที่จอดรถ จอดรถ - ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 
- ผู้ที่มาติดต่อ 
- เจ้าหน้าที่ 
- ประชาชนทั่วไป 

13 ชั่วโมง 
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4.6 กจิกรรมของโครงการ 

 ตารางที่ 4.6.1 ช่วงเวลาของกิจกรรม 

 

   

 

ลำดับ องค์ประกอบ พฤติกรรม ผู้ใช ้ เวลา 

11 โรงเพาะพันธุ์พืช การเพาะพันธุ์พืชของเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ 14 ชั่วโมง 

12 ห้องเก็บของ เก็บอุปกรณ์ - เจ้าหน้าที่ 14 ชั่วโมง 

13 ห้องซ่อมบำรุง ที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ 14 ชั่วโมง 

14 ห้องควบคุมงานระบบ ที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ 14 ชั่วโมง 

ลำดับ กิจกรรมในโครงการ เวลา 

1 ติดต่อ/ลงทะเบียน 08.00 – 16.00 น. 

2 เข้าชมนิทรรศการ 08.00 – 16.00 น. 

3 พักผ่อน/เดินชมบรรยากาศ 08.00 – 21.00 น. 

4 รับประทานอาหาร 08.00 – 21.00 น. 

5 กิจกรรมเล่นน้ำ 08.00 –16.00 น. 

6 กิจกรรมตกปลา 08.00 –16.00 น. 

7 กิจกรรมปิ้งย่าง 13.00 –21.00 น. 

8 ออกกำลังกาย 08.00 – 21.00 น. 
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4.7 การกำหนดองค์ประกอบหลักของโครงการ ( Define Element ) 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนลำนางรอง มีองค์ประกอบหลักของ

โครงการ 3 องค์ประกอบใหญ่ๆ ดังนี้ และสามารถจำแนกองค์ประกอบรองของโครงการได้ 

 1. ส่วนบริการ 

 2. ส่วนการศึกษา 

 3. ส่วนเทคนิค 

ตารางที ่4.7.1 แสดงองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองของโครงการ 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรอง 
1. ส่วนบริการ - ทางเข้า 

- ติดต่อ/สอบถาม 
- ส่วนจอดรถ 
- ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ 
- ส่วนจำหน่ายสินค้า OTOP 
- ส่วนจำหน่ายอาหาร 
- ส่วนร้านค้าสวัสดิการ 
- ลานอเนกประสงค์ 
- พ้ืนที่รับประทานอาหาร 
- พ้ืนที่ออกกำลังกาย 

2. ส่วนการศึกษา - ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ 
- หอประชุม 

3. ส่วนเทคนิค - โรงเพาะพันธุ์พืช 
- ห้องเก็บของ 
- ห้องซ่อมบำรุง 
- ห้องควบคุมงานระบบ/แสงสว่าง 
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4.8 การศึกษาที่ตั้งโครงการ ( Site Analysis ) 

  4.8.1 แหล่งที่ตั้ง  

 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการอยู่ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ทางทิศ

ตะวันออกของโครงการส่งน้ำฯ ลำนางรอง โครงการนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ดิน

ของโครงส่งน้ำฯลำนางรอง 

 

ภาพที ่4.2 ที่ตั้ง และการการวิเคราะห์แดด ลม ฝน 

ที่มา :  แผนที่จาก Google Map  

 4.8.2 ลักษณะสภาพแวดล้อมของท่ีตั้ง 

 1. ทิศเหนือ ด้านหน้ามีอาณาาเขตติดกับถนนบนสันเขื่อนและเป็นทางสัญจรของคนในชุมชนที่ติด

กับ ปราสารทหนองหงส์ 

 2. ทิศใต้ ด้านข้างของโครงการมีอาณาเขตติดกับเขตอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ 

 3. ทิศตะวันออก ด้านหน้าโครงการมีอาณาติดกับเขตหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำ

จืด 

 4. ทิศตะวันตก ด้านหลังโครงการมีอาณาเขตติดกับโครงการส่งน้ำฯ ลำนางรอง 

 4.8.3 สภาพที่ดิน ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ดินของโครงการส่งน้ำฯลำนางรอง ที่ติดกับเขตป่าสงวน

แห่งชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
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 4.8.4 การจราจร ที่ตั้งโครงการอยู่ติดถนนของชุมชนและติดถนนเส้นหลัก ละหานทราย – ตาพระ
ยา เป็นเส้นทางที่สามารถสัญจรได้สะดวก 

 4.8.5 การเข้าถึง ด้านหน้าโครงการ ยานพาหนะสามารถเข้ามาได้สะดวก คือรถจักรยานยนต์ 
รถยนต์ รถตู้ รถบัส เป็นต้น 

 4.8.6 การดึงดูดเข้าสู่ที่ตั้ง ที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้ถนนเส้นหลักที่เข้าสู่ จังหวัดสระแก้ว – บุรีรัมย์ 
เหมาะสำหรับเป็นจุดพักได้เป็นอย่างดี และมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆบริเวณเขื่อนอีกด้วย เช่น ปราสาท
หนองหงส์ อนุสาวรีย์เราสู้  จุดตรวจคนเข้าเมือง ท่าปลา เป็นต้น 

 4.8.7 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่ตั้งโครงการมีความพร้อมทั้งสองด้านอยู่แล้ว 

 4.8.8 การขยายตัวในอนาคต พ้ืนที่บริเวณนี้อาจมีการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครึกครื้น 

มีแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจเป้นอย่างมาก 

 4.8.9 ทิศทางแดด ลม ฝน ตำแหน่งการเลือกที่ตั้งอาคารที่ตั้งรับทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก 
ซึ่งสัมพันธ์กับการจัดกลุ่มประโยชน์ใช้สอย ( Zoning ) และการวางตำแหน่งและออกแบบอาคาร 

4.9 การจัดกลุ่มประโยชนใ์ช้สอย  (Zoning) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3 แนวความคิดในการออกแบบอาคาร 

ที่มา : ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม 
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4.8.1 ส่วนบริการด้านเทคนิค  เป็นส่วนที่อยู่ติดกับถนน และเป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึง

ง่ายมากที่สุด    องค์ประกอบส่วนนี้ ได้แก่ โรงเพาะพันธุ์พืช ห้องซ่อมบำรุง ห้องควบคุมระบบ ห้องเก็บของ 

เป็นต้น 

 4.8.2  ส่วนบริการ เป็นส่วนที่อยู่ติดกับถนนการสัญจรมากที่สุด จะเป็นส่วนที่ให้บริการแก่ผู้ใช้

โครงการเป็นอันดับแรก องค์ประกอบส่วนนี้ ได้แก่ ส่วนติดต่อ/สอบถาม ส่วนจำหน่ายสินค้า OTOP ส่วน

ร้านค้าสวัสดิการ ส่วนจำหน่ายอาหาร ส่วนลานออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น เป็นต้น 

 4.8.3 ส่วนการศึกษา  เป็นส่วนที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้ามาชมนิทรรศการที่จัดขึ้น และมี

ห้องประชุมสำหรับผู้ที่สนใจอยากมาจัดประชุม ณ ที่แห่งนี้ องค์ประกอบนี้ ได้แก่ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ 

และห้องประชุม เป็นต้น  

4.10 การวิเคราะห์งานระบบประกอบอาคาร 

 4.10.1 การวิเคราะห์ระบบโครงสร้างประกอบอาคาร 

 อาคารภายในโครงการส่วนใหญ่ใช้ระบบโครงสร้างเสา คาน เนื่องจากต้องการใช้โครงสร้างอาคาร

เก่าท่ีมีอยู่ แล้วเสริมโครงสร้างที่เป็นเสาเหล็กเพ่ิมไปบางส่วนที่มีการเจาะพ้ืนเพื่อให้เกิดความแข็งแรงขึ้น   

 4.10.2 งานระบบประกอบอาคาร 

  1. งานระบบไฟฟ้าภายในโครงการระบบไฟฟ้าไฟฟ้า (Electrical system) ประกอบด้วยระบบ

ไฟฟ้ากำลัง (Power supply System) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Lighting System) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

(Emergency System)  

 1.1 ระบบไฟฟ้ากำลังที่นำมาใช้ในโครงการ เริ่มต้นที่แหล่งผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานไฟฟ้าส่งจ่ายการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) จากกระแสไฟฟ้า 120 โวลต์เฟสเดียว 2 สายเป็น 

120/208 เฟสเดียว 3 สาย ซึ่งจะเหมาะกับระบบไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัยและ 120/208 โวลต์ 3 เฟส 4 

ซึ่งจะเหมาะอาคารขนาดใหญ่ที่ต้องการแรงดันสูง ระบบไฟฟ้าจะต้องต่อสายดินเพ่ือป้องกันไฟดูดและไฟ

ไหม้เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟหลังจากผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ที่จะปรับแรงดันไฟฟ้าที่

จ่ายมาจากสายไฟฟ้าแรงสูงให้แรงดันไฟฟ้าลดลง เท่ากับแรงดังไฟฟ้าที่ใช้งานจะไหลเข้าสู่มาตรวัดไฟฟ้า

ของแต่ละอาคารถ้าเป็นอาคารใหญ่จะผ่านไปยังตู้จ่ายหลัก (MDB) ที่จะประกอบไปด้วยแผงควบคุมการ

จ่ายไฟซึ่งปกติแบ่งเป็นวงจรสำหรับแสงสว่าง วงจรสาหรับไฟฟ้ากำลัง (ลิฟต์) วงจรสาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 

(เครื่องปรับอากาศ) และวงจรเพ่ือการใช้งานโดยมีการต่อสายดิน เพ่ือความปลอดภัยหากเป็นอาคาร

บ้านพักอาศัยไฟฟ้าขนาด 120/208 โวลต์เฟสเดียวสามสายจะผ่านมาตรวัดไฟฟ้าสู่แผงควบคุม (Main 
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switch board) ที่ประกอบด้วยสวิตซ์และอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (Circuit breaker) และวงจรย่อยของ

ระบบไฟฟ้าภายในอาคารแยกเป็นวงจรสาหรับแสงสว่างวงจรสำหรับไฟฟ้ากำลัง (เต้าเสียบ ) วงจรสำหรับ

อุปกรณ์ไฟฟ้าพิเศษ เช่น เครื่องปรับอาการ เครื่องทำน้ำร้อน และวงจรเพ่ือการใช้งาน 

  1.2) ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟฟ้าสำรองในอาคารแบ่งออกเป็น ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ระบบ 

UPS และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งแต่ละชนิดมีวัตถุประสงค์ใช้งานและกำเนิดไฟฟ้าที่แตกต่างกัน เช่น 

ระบบแสงสว่างฉุกเฉินมีประโยชน์เพ่ือป้องกันการตกใจของผู้คนในขณะที่แสงสว่างดับ  เครื่องไฟฟ้าสำรอง

จะให้แสงสว่างขณะเกิดเพลิงไหม้เพ่ือส่องทางหนีไฟ ระบบ UPS มีประโยชน์ใช้งานเพ่ือจ่ายไฟฟ้ากำลังโดย

จ่ายไปต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่มีการกระพริบของไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับลง 

ซึ่งในภาวะปกติอาคารจะรับไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อเกิดไฟฟ้าดับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำงาน

โดยอัตโนมัติ และจ่ายไฟฟ้าแก่อาคาร เมื่อสู่ภาวะปกติระบบจะปรับเป็นไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแทนและ

ประมาณ 15-30 นาทีเครื่องยนต์จะหยุดทำงาน 

 4.10.3 งานระบบสุขาภิบาล 

 ระบบสุขาภิบาลของอาคารในโครงการโดยทั่วไปประกอบด้วยระบบน้ำใช้ ระบบน้ำทิ้ง และระบบ

บำบัดน้ำเสีย ซึ่งบางโครงการอาจมีระบบอื่น ๆ เช่น ระบบน้ำในสระว่ายน้ำ ระบบหล่อเย็นของระบบปรับ

อากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบน้ำในการดับเพลิง เป็นต้น  

 1. ระบบน้ำใช้ โดยปกติแหล่งจ่ายน้ำใช้จะมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ น้ำประปาจากการประปาส่วน

ภูมิภาค หรือการประปาภายในโครงการและจากบ่อน้ำบาดาล สำหรับน้ำจากระบบน้ำประปาที่จ่ายมาตาม

โครงข่ายท่อประปาโดยอาศัยแรงดัน  น้ำต้นทางที่มีแรงดันสูงพอเนื่องจากจะเกิดการศูนย์เสียแรงดัน

ระหว่างทางจากการเสียดทานกับผิวท่อ และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ รวมไปถึงระดับความสูงต่ำของพ้ืนที่

แรงดันน้ำปลายทางเมื่อมาถึงผู้ใช้ก็คงยังเหลือแรงดันขั้นต่ำสำหรับการใช้งาน โดยมาตรฐานที่ใช้อยู่ที่ 50-

16 / in psi) ซึ่งสามารถดันน้ำได้สูงขึ้นไปถึงเท่ากับอาคาร 6 ชั้น เท่านั้น ดังนั้นอาคารที่มีความสูงมากกว่า 

6 ชั้น จึงต้องใช้เครื่องสูบน้ำนำน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนหลังคาแล้วอาศัยแรงโน้นถ่วงของโลกจ่ายน้ำให้กับอาคาร 

และกักน้ำส่วนหนึ่งคือ ปริมาณหนึ่งในสามส่วนของทั้งเก็บน้ำเพ่ือใช้ในกรณีดับเพลิง ซึ่งระบบน้ำใช้มี

องค์ประกอบที่สำคัญของระบบ ได้แก่ บ่อน้ำสำรอง บ่อจ่ายน้ำ ท่อส่งจ่ายน้ำ เครื่องสูบน้ำ วาล์ว ข้อต่อและ

ถังอัดความดัน โดยสามารถแบ่งระบบการจ่ายน้ำได้ 3 ระบบดังนี ้

 -ระบบการสั่งจ่ายน้ำจากล่างข้ึนบน (Up feed distribution System) 

 -ระบบการสั่งจ่ายน้ำจากบนลงล่าง (Down feed distribution System) 
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 -ระบบสั่งจ่ายน้ำแบบผสม (Up feed down feed distribution System)  

 2) ระบบน้ำทิ้ง น้ำทิ้งที่ต้องระบายออกจากอาคารมีระดับความสกปรกต่างกัน บางชนิดระบาย

ออกแล้ว ก็นำน้ำไปกักเก็บไว้เผื่อน้ำไปใช้ เช่น น้ำฝนนำมารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น หรือบางชนิดเป็นน้ำทิ้งที่มี

ระดับความสกปรกและสิ่งเจือปน เช่นน้ำ ทิ้งจากซักล้าง น้ำทิ้งจากการชำระร่างกาย น้ำทิ้งเหล่านี้จาก

บ้านพักอาศัยทางราชการยังอนุมัติให้ทิ้งลงท่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องผ่านการไม่ต้องกำจัดสิ่งเจือปนออก

ก่อนให้มีเพียงบ่อกรองดักขยะเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติมักว่างระบบท่อน้ำทิ้งทิ้งเหล่านี้ออกจากระบบท่อน้ำ

โสโครก เพ่ือการประหยัดงบประมาณในการกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำทิ้งหรือการบำบัดน้ำเสีย  หากเป็น

โครงการอาคารขนาดใหญ่อาคารสูง น้ำทิ้งและโครงการ ทางราชการ กำหนดให้ผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อน

จะปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำโสโครกของโครงการหรืออาคาร ให้เป็นระบบเดียวกัน

เพ่ือประหยัดจานวนท่อหลักและท่อแยกและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพไหลของน้ำทิ้งใน ท่อให้สามารถระบบได้

สะดวกขึน้อีกด้วย  

 2.1 ระบบบำบัดน้ำทิ้ง น้ำโสโครกจากอาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะที่เป็นอาคารควบคุมตาม

ประการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) มีสภาพเป็นกรดหรือด่าง มีสารแขวนลอยและสารระ

ลายปนเปื้อน ซึ่งทางกฎหมายได้ควบคุมให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนการปล่อยน้ำทิ้งลงแหล่งน้ำสู่สาธารณะ 

โดยกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งตามประเภทอาคารโดยปกติมีขั้นตอนการบำบัด 2 ขั้นตอน ได้แก่  

 2.1.1 การบำบัดขั้นต้น เป็นขั้นตอนที่เอามวลสารที่สามารถนำออกจากน้ำทิ้งได้ง่าย ๆ ออกไปก่อน

โดยใช้กฎทางฟิสิกส์ง่าย ๆ เช่น บ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน บ่อดักทราบ เป็นต้น  

 2.1.2 การบำบัดขั้นที่สอง เป็นขั้นต้นการบำบัดน้ำทิ้งเพ่ือกำจัดมวลสารที่ยังลงเหลืออยู่ให้ออกโดย

ใช้ขบวนการทางชีวะวิทยา บ่อเกรอะ (Septic tank) บ่อบำบัดระบบเลี้ยงตะกอน (Activated sludge) 

บ่อบำบัดระบบแผนชีวะหมุน (Rotating biotical contactor) เป็นต้น จากนั้นต้องมีการฆ่าเชื้อโรคจึง

สามารถปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะได้ ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียต้องคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบ

จากการคำนวณขนาดของระบบตลอดจนอุปกรณ์ที่นำมาใช้กับระบบ เช่น อุปกรณ์เดิมอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้

ในการสูบตะกอนออกจากถังตะกอน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น ปัจจัยที่ความ คำนึงถึง (สถาปนิก

สยามในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคม, 2531, หน้า C7-7) ได้แก่ ลักษณะและขนาดของโครงการ ปริมาณน้ำ

เสียของโครงการ ลักษณะและคุณสมบัติของน้ำเสีย ลักษณะโครงสร้างของอาคารขนาดพ้ืนที่การก่อสร้าง

ระบบบำบัดน้ำเสีย ความต้องการของโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ในโครงการ ระบบ

บำบัดน้ำเสียซึ่งในการบำบัดมีขั้นตอนดังนี้ 
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 -บ่อเกรอะ (Septic tank) มีประสิทธิภาพในการลดมวลสารโดยเฉลี่ย (BOD) ได้ถึง 40-65% ลด

ไขมันได้ถึง 70-80% และลดฟอสเฟสได้ 15% ซึ่งยังมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานการควบคุมจึงใช้ได้ในกลุ่ม

บ้านพักอาศัยหรือ อาคารที่ไม่ใช้อาคารควบคุมทางกดหมาย  

 4.10.4 งานระบบปรับอากาศ 

 เครื่องปรับอากาศทุกชนิดอาศัยหลังการระเหยของของเหลว (สารทำความเย็น R-123 หรือ R-

1349) และความร้อนแฝงจากการระเหย ทำให้ตัวเองเย็นลงและนำความเย็นนี้มาใช้ในการปรับอากาศ ให้

อยู่ในสภาวะอุณหภูมิประมาณ 24 องศาและความชื้นสัมผัสประมาณ 55% RH (เกชาธีระโกเมน, 2540, 

หน้า 22) ระบบปรับอากาศแบ่งตามประเภทเครื่อง ได้แก่ แบบหน้าต่าง (Window type) แบบแยกส่วน 

(Split type) แบบ Packaged air Cooled แบบ Packaged water cooled แบบศูนย์รวมระบายความ

ร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled water chiller) แบบศูนย์รวมระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled 

water chiller) ซ่ึงแต่ละแบบมีความเหมาะสมกับลกัษณะการใชง้านดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.10.1 แสดงลักษณะการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

ลักษณะ 
เครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 

( ตันความเย็น ) 

ประมาณการใช้ไฟฟ้า 

 ( กิโลวัตต์/ตัน ) 

ลักษณะการใช้งาน 

: ประเภทของอาคาร 

เครื่องแบบแยกส่วน 

 ( split type ) 

0.75 - 3.0 1.3 – 1.5 - สำนักงาน 

- หอพัก 

แบบ packaged 

Air cooled 

3 - 30 1.3 – 1.5 - สำนักงาน 

- อาคารเรียน 

เครื่อง air Cooled water 

chiller 

3 – 10 

10 - 500 

1.4 – 1.6 

( ประมาณการใช้ไฟ

รวมทั้งระบบ ) 

- ศูนย์คอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง 
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 4.10.5ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 อุปกรณ์สำคัญในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพ่ือเตือนภัย แจ้งเหตุเมื่อเริ่มเกิดไฟไหม้จนขยายตัวเป็น

อัคคีภัยประกอบด้วย  

 1. อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ (Fire detector) อุปกรณ์นี้มีท้ังชนิดที่ทำงานโดยอาศัยอุณหภูมิ

ความร้อน (Heat detector) ชนิดที่ทำงานโดยอาศัยควันไฟ (Smoke detector) และชนิดที่ตรวจจับ

ความร้อนอินฟราเรด (Infrared detector) 

 2. อุปกรณ์แจ้งเพลิงไหม้ด้วยมือ (Manual station) อุปกรณ์นี้มีท้ังชนิดดึง (pull) และขนิดผลัก 

(Push) ใช้งานในกรณีเม่ือคนพบเห็นเหตุการณ์เริ่มเกิดเหตุไฟแล้วดึง หรือผลักอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

ก่อนที่อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้จะทำงาน  

 3. แผงควบคุมย่อย (Sub fire alarm Control) เป็นแผงควบคุมย่อยที่ติดตั้งกระจ่ายตามบริเวณ

ต่างๆของอาคารทำหน้าที่รับสัญญาณจากตัวตรวจจับเพลิงไหม้ หรืออุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือแล้ว

ส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมส่วนกลางและแจ้งเหตุเพลิงไหม้  

 4. แผงควบคุมส่วนกลางและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Central alarm control panel) เปน็แผงรับ

สัญญาณจากแผงควบคุมย่อย และตรวจสอบ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยมีสัญญาณไฟ และเสียงดังขึ้นในบริเวณ

ห้องของอาคารที่เกิดเหตุ  

 4.10.6 ระบบดับเพลิง 

 ระบบดับเพลิงที่นำมาใช้ในอาคารแบ่งเป็น 2 ระบบดังนี้  

 1. ระบบดับเพลิงโดยใช้สายสูบ (Hydrant and standpipe system) ระบบนี้มีทั้งระบบบ่อแห้ง 

(dry pipe system) และระบบท่อเปียก (Wet pipe System) 2) ระบบดับเพลิงแบบหัวกระจ่ายน้ำ 

(Sprinkler system) ระบบนี้มีผลในการดับไฟได้สูงเกือบ 100% ระบบออกแบบไว้ให้ทำงานอัตโนมัติ หัว

กระจ่ายน้ำมีทั้งแบบหัวตั้งขึ้น (Upright) ติดตั้งเดินท่อใต้ฝ้าเพดาน และ แบบห้อยหัวลง (Pendent) ติดตั้ง

เดินท่อน้ำซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งควรเลือกให้เหมาะกับชนิดของฝ้าเพดาน และประเภทของอาคาร โดย

ระยะห่างของการติดตั้งหัวกระจ่ายน้ำมักไม่เกิน 4-5 เมตร (สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปภัมภ์) โดย

ระบบท่อของระบบนี้ แบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ระบบท่อแห้ง (Dry pipe system) ระบบท่อเปียก (Wet 

pipe system) ซึ่งเหมาะสำหรับดับเพลิงพ้ืนที่ทั่วไปของอาคารระบบเปิด (Deluge System) ซึ่งเหมาะ

สำหรับพ้ืนที่ที่คาดว่าการแพร่การจ่ายของเพลิงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือพ้ืนที่ที่มีฝ้าเพดาน ค่อนข้างสูง 

ระบบชะลอการฉีดน้ำ (Pre-action System) 
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 3. ระบบดับเพลิงแบบพ่นน้ำเป็นฝอย ซึ่งเหมาะสำหรับการดับเพลิงในพ้ืนที่เฉพาะ เช่น ห้องเก็บ

น้ำมันถังเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่าย ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ช่องบันได ช่องบันไดเลื่อน ทางลาด เป็นต้น 

 4. ระบบดับเพลิงด้วยน้ำยาสร้างฟองอากาศ ระบบนี้เหมาะสำหรับเพลิงที่เกิดจากของเหลว ที่มี

คุณสมบัติไวไฟมาก แต่มีความถ่วงมากเพราะค่อนข้างต่างซึ่งหากใช้น้ำดับเพลิงแล้วของเหลวนี้จะลอยอยู่

บนน้ำทำให้ไฟลุกลามต่อไปได้ แต่เนื่องจากสารบางตัวที่ทำให้เกิดฟองอากาศนี้เป็นตัวนำไฟฟ้าจึงไม่เหมาะ

กับพ้ืนที่ที่อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้  

 5.ระบบดับเพลิงด้วยฮาลอนสารฮาลอน 1301 เป็นสารที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสีไม่กัดกร่อนไม่นำไฟฟ้า ไม่

มีสารตกค้าง จึงไม่ทำทรัพย์สิ้นเสียหาย เปรอะเปื้อน จึงเหมาะสำหรับพ้ืนที่เก็บของมีค่า เช่น ห้อง

คอมพิวเตอร์ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตแก๊สธรรมชาติ ห้องเก็บไมโครฟิล์ม ห้องเวช

ระเบียบ เป็นต้น และสารฮาลอน 1211 เหมาะสำหรับพ้ืนที่มีคนอยู่เป็นครั้งคราว และมีการถ่ายเทอากาศ

ได้ด ีเช่น โรงเก็บเครื่องบินห้องควบคุมอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีจ่ายไฟฟ้า เป็น

ต้น  

 6. ระบบดับเพลิงด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สเฉื่อยที่

ไม่มีพิษ ไม่กัดกร่อน ไม่ทิ้งสารตกค้าง ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าและไม่ทาให้ทรัพย์สินเสียหาย แต่ต้องใช้ความ

เข้มข้นค่อนข้างสูงมาก อาจทาให้คนที่อยู่ภายในพ้ืนที่ขาดออกซิเจนและหมดสติได้  

 7. ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีแห้ง สารเคมีแห้งที่ให้คือ โมโนแอม โมเนียมฟอสเฟต บรรจุใส่ถังเคมี

มือถือที่มีคุณสมบัติในการดับเพลิงแบ่งเป็น 3 ประเภทตาม Class ได้แก่ Class A เหตุดับเพลิงที่เกิดจากไม้

กากระดาษ Class B สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันหรือสารไวไฟ Class C สำหรับเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์

ไฟฟ้า  

 8. ระบบดับเพลิงชนิดเปียกสารเคมีเปียก เป็นสารประกอบของโปแตสเซียมคาร์บอเนต และ

โปแตสเซียมอะซีเตท ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่าง เหมาะสำหรับเพลิงในโรงครัวขนาดใหญ่ ท่าอากาศยาน 

ภัตตาคารหรือโรงแรมขนาดใหญ่ซึ่งมักเกิดอันตรายจากการลุกติดไฟ ของน้ำมันที่จับเกาะตามอุปกรณ์

ประกอบอาหารหรือท่อดูดควัน (Hood)  
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4.11 แบบร่าง 

 4.11.1 แบบร่างครั้งท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4 แบบร่างครั้งที่ 1 การวิเคราะห์แดด ลม ฝน 

ที่มา : ผลงานการตรวจแบบร่างของผู้ทำโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 แบบร่างครั้งที่ 1 การวิเคราะห์เส้นทางสัญจร 

ที่มา : ผลงานการตรวจแบบร่างของผู้ทำโครงการวิจัย 
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 สิ่งที่แก้ไขและเพ่ิมเติม 

 1.ออกแบบ zoning โดยเน้นให้มีพ้ืนที่เปิดโล่งและมีเส้นการบริการที่ง่ายเพ่ือเชื่อมต่อถึงพ้ืนที่

บริการต่างๆ และออกแบบ circulation ให้เหมาะสม 

 2. ออกแบบ plan ในแต่ละ function ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งานและการวางเฟอร์นิเจอร์ 

 4.11.2 แบบร่างครั้งท่ี 2 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 แบบร่างครั้งที่ 2 วิเคราะห์การจัดฟังก์ชั่น 

ที่มา : ผลงานการตรวจแบบร่างของผู้ทำโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 แบบร่างครั้งที่ 2 การออกแบบอาคาร 

ที่มา : ผลงานการตรวจแบบร่างของผู้ทำโครงการวิจัย 
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บทที่ 5 

 สรุปผลการออกแบบและผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

5.1 แนวคิดในการออกแบบ 

 5.1.1 แนวคิดในการออกแบบภายในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 ภาพภูมิทัศน์ของหาดนลำนางรอง 

ที่มา : เจ้าที่ที่ดูแลเขื่อนลำนางรอง 

 โครงการเขื่อนลำนางรอง นี้ได้มีการเข้ามาทำกิจการค้าขายเป็นจำนวนมาก จึงปรับปรุงเป็นหาดลำ
นางรอง เพ่ือให้ชาวบ้านและคนภายนอกได้มาท่องเที่ยว จึงทำให้สถานที่รองรับไม่เพียงพอจึงเกิดการบาง
ลุกล้ำเขตอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ จึงทำให้พ้ืนที่บางส่วนไม่เพียงพอต่อการทำกิจการร้านอาหาร ขาด
กิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และขาดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทำให้เกิดแนวคิดที่จะ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารบางส่วนให้เหมาะสมกับกิจกรรม เพ่ิมห้องจัดแสดงเพ่ือระลึกถึงบรรพบุรูษใน
อดีต และได้เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 การออกแบบสถาปัตยกรรม ที่ออกแบบเพ่ือให้มีความเอ้ืออำนวย ต่อสถานที่ในการใช้งานแต่ละ
กิจกรรม เพ่ิมการใช้งานเพ่ือรองรับการพัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เข้า
กับบริบทเดิม เน้นบรรยากาศท่ีเป็นสวนหย่อมธรรมชาติ ทำให้อาคารมีความร่มรื่น เย็นสบาย ซึ่งยังคงรักษา
อาคารเดิมไว้ และออกแบบอาคารใหม่ให้มีความกลมกลืนกับอาคารเดิมที่นำวัสดุมาใช้ให้เข้ากับสถานที่
เพ่ือให้อาคารภายนอกมีความเป็นโมเดิร์นที่ดูทันสมัย 
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5.2 ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

 5.2.1 ผังบริเวณโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว เขื่อนลำนางรอง จ.
บุรีรัมย์ 

 

ภาพที่ 5.2 ผังบริเวณ 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

1. ที่จอดรถ 

2. ส่วนบริการด้านเทคนิค 

3. ส่วนจำหน่ายสินค้า 

4. ส่วนบริการด้านอาหาร 

5. ส่วนการจัดห้องแสดง 

6. กระโจม 

7. ลานอเนกประสงค์ 

8. สนามเด็กเล่น 

9. ห้องน้ำ 
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 5.2.2 อาคารทั้งหมด 

 1. ผังพื้นชั้นที่ 1  

 

ภาพที่ 5.3 ผังพื้นชั้นที่ 1 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

 1. จุดบริการรักษาความปลอดภัย   8. ส่วนจัดแสดง 

 2. ที่จอดรถ     9. ห้องประชุม 

 3. สวนหย่อมนั่งเล่น    10. ห้องน้ำ 

 4. ศาลา      11. สนามเด็กเล่น 

 5. ส่วนบริการด้านเทคนิค    12. ลานอเนกประสงค์ 

 6. ส่วนจำหน่ายสินค้า    13. กระโจมนั่งเล่น 

 7. ส่วนบริการด้านอาหาร 
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 2. ผังหลังคา 

 

ภาพที่ 5.4 ผังหลังคา 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

 

 1. ที่จอดรถ 

 2. ส่วนบริการด้านเทคนิค 

  3. ส่วนบริการ 

 4. ส่วนการศึกษา 
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 3. รูปด้านอาคาร 

 

ภาพที่ 5.5 รูปด้านหน้าอาคารส่วนจำหน่ายสินค้า 

 

 

ภาพที่ 5.6 รูปด้านข้างทิศเหนืออาคารส่วนจำหน่ายสินค้า 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.7 รูปด้านหลังทิศตะวันตกอาคารส่วนจำหน่ายสินค้า 

 

 

 

ภาพที่ 5.8 รูปด้านข้างทิศใต้อาคารส่วนจำหน่ายสินค้า 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.9 รูปด้านหน้าอาคารส่วนจำหน่ายอาหาร 

 

 

 

ภาพที่ 5.10 รูปด้านข้างทิศเหนืออาคารส่วนจำหน่ายอาหาร 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.11 รูปด้านหลังทิศตะวันตกอาคารส่วนจำหน่ายอาหาร 

 

 

 

ภาพที่ 5.12 รูปด้านข้างทิศใต้อาคารส่วนจำหน่ายอาหาร 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.13 รูปด้านหน้าอาคารส่วนการศึกษา 

 

 

 

ภาพที่ 5.14 รูปด้านข้างทิศเหนืออาคารส่วนการศึกษา 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.15 รูปด้านหลังทิศตะวันตกอาคารส่วนจำหน่ายการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.16 รูปด้านข้างทิศใต้อาคารส่วนจำหน่ายการศึกษา 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.17 รูปด้านหน้าอาคารโรงเพาะพันธุ์พืช 

 

ภาพที่ 5.18 รูปด้านข้างทิศเหนืออาคารโรงเพาะพันธุ์พืช 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.19 รูปด้านหลังทิศตะวันตกอาคาร 

 

ภาพที่ 5.20 รูปด้านข้างทิศใต้อาคารโรงเพาะพันธุ์พืช 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.21 รูปด้านหน้าอาคารส่วนบริการด้านเทคนิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.22 รูปด้านข้างทิศเหนืออาคารส่วนบริการด้านเทคนิค 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 



136 
 

 

 

ภาพที่ 5.23 รูปด้านหลังทิศตะวันตกอาคารบริการด้านเทคนิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.24 รูปด้านข้างทิศใต้อาคารส่วนบริการด้านเทคนิค 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.25 รูปด้านหน้าอาคารห้องน้ำสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.26 รูปด้านข้างทิศเหนืออาคารห้องน้ำสาธารณะ 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม  



138 
 

 

 

ภาพที่ 5.27 รูปด้านหลังทิศตะวันตกอาคารห้องน้ำสาธารณะ 

 

 

ภาพที่ 5.28 รูปด้านข้างทิศใต้อาคารห้องน้ำสาธารณะ 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.29 รูปด้านหน้าอาคารหน่วยรักษาความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.30 รูปด้านข้างทิศเหนืออาคารหน่วยรักษาความปลอดภัย 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.31 รูปด้านหลังทิศตะวันตกอาคารหน่วยรักษาความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.32 รูปด้านข้างทิศใต้อาคารหน่วยรักษาความปลอดภัย 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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 4. รูปตัด 

 

 

ภาพที่ 5.33 รูปตัดอาคารส่วนบริการด้านเทคนิค 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.34 รูปตัดอาคารส่วนบริการด้านเทคนิค 2 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.35 รูปตัดอาคารโรงเพาะพันธุ์พืช 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.36 รูปตัดอาคารโรงเพาะพันธุ์พืช 2 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.37 รูปตัดอาคารส่วนจำหน่ายสินค้า 1 

 

 

 

ภาพที่ 5.38 รูปตัดอาคารส่วนจำหน่ายสินค้า 2 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.39 รูปตัดอาคารส่วนจำหน่ายอาหาร 1 

 

 

ภาพที่ 5.40 รูปตัดอาคารส่วนจำหน่ายอาหาร 2 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.41 รูปตัดอาคารส่วนการศึกษา 1 

ภาพที่ 5.42 รูปตัดอาคารส่วนการศึกษา 2 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.43 รูปตัดอาคารหน่วยรักษาความปลอดภัย 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.44 รูปตัดอาคารหน่วยรักษาความปลอดภัย 2 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม  
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 5. ทัศนียภาพของโครงการ 

 

ภาพที่ 5.45 ทัศนียภาพภายนอกหน้าทางเข้าโครงการ 

 

ภาพที่ 5.46 ทัศนียภาพภายนอกที่จอดรถ 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.47 ทัศนียภาพภายนอกหน้าทางเข้าโครงการ 

 

ภาพที่ 5.48 ทัศนียภาพภายนอกลานสวนหย่อมบริเวณส่วนบริการด้านเทคนิค 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.49 ทัศนียภาพภายนอกบริเวณจุดถ่ายภาพกับป้ายชื่อหาดลำนางรอง 

 

ภาพที่ 5.50 ทัศนียภาพภายนอกศาลากระโจมสำหรับนั่งชมวิว และรับประทานอาหาร 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.51 ทัศนียภาพภายนอกบริเวณส่วนจำหน่ายสินค้า 

 

ภาพที่ 5.52 ทัศนียภาพภายนอกบริเวณส่วนจำหน่ายสินค้า 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.53 ทัศนียภาพภายนอกส่วนบริการด้านอาหาร 

 

ภาพที่ 5.54 ทัศนียภาพภายในส่วนบริการด้านอาหาร 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.55 ทัศนียภาพภายนอกบริเวณสนามเด็กเล่น    

 

ภาพที่ 5.56 ทัศนียภาพภายนอกลานอเนกประสงค์ 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.57 ทัศนียภาพภายนอกบริเวณส่วนการศึกษา    

 

ภาพที่ 5.58 ทัศนียภาพภายในส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมา    

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.59 ทัศนียภาพภายในส่วนจัดแสดงประวัติของอนุสาวรีย์เราสู้    

 

ภาพที่ 5.60 ทัศนียภาพภายในส่วนจัดแสดงวิถีชีวิตขิงคนในอดีต    

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.61 ทัศนียภาพภายในส่วนจัดแสดงสภาพแวดล้อมและชุมชน 

 

ภาพที่ 5.62 ทัศนียภาพภายในส่วนจัดแสดงการจัดสรรน้ำไปอ่างเก็บน้ำ 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 5.63 ทัศนียภาพภายในห้องประชุม 

 

ภาพที่ 5.64 ทัศนียภาพภายนอกห้องน้ำ 

ที่มา  : ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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5.3 สรุปผลที่ได้จากการดำเนินงานวิจัย 

 สิ่งที่จากการวิจัยนี้คือ การออกแบบมีความท้าท้าย และสถานที่โครงการมีพ้ืนที่ติดกับเขตอนุรักษ์

ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการออกแบบได้ใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า และการออกแบบที่เน้นการ

ปรับปรุงภูทัศน์ที่มีพ้ืนที่กว้างๆ ธรรมชาติ บรรยากาศดี เพ่ือให้ตัวโครงการนี้เปรียบเสมือนการมาพักผ่อนริม

หาด ได้มีการใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และเพ่ิมกิจกรรมให้กับ

นักท่องเที่ยวได้ทำมากข้ึน เป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างที่มาจากนักท่องเที่ยวที่ได้มาทำกิจกรรม

ในโครงการ โดยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นธรรมชาติแต่ขนาดการปรับปรุงภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลยังมี

จำนวนที่น้อยจึงดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ทั่วถึง  

5.4 ข้อจำกัดที่พบจากการทำงาน 

 พ้ืนที่ของโครงการที่มีจำกัด เนื่องจากพ้ืนที่โครงการติดกับเขตอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้ไม่

สามารถลุกล้ำเข้าไปในเขตอนุรักษ์ฯ ได้ จึงจำกัดการใช้พ้ืนที่อย่างชัดเจนที่ห้ามสิ่งปลูกสร้าง ล้ำเข้าไปใน

บริเวณที่เป็นเขตอนุรักษ์ ทำให้พ้ืนที่ของโครงการมีแนวยาวลึกเข้าไป และการใช้งานอาคารบางส่วนเข้าไม่

ถึงเพราะระยะท่ีไกล 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

 1. หากโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวฯ นี้ สามารถเกิดขึ้นได้จริง จะเป็น

โอกาศที่ดีและอาจจะเป็นอีกสถานที่ที่หนึ่งที่อาจจะเป็นตัวเลือกในการท่องเที่ยว และเพ่ิมรายได้ให้แก่

ชุมชนที่มาจากนักท่องเที่ยว 

 2. พ้ืนที่แต่ละส่วนต้องเน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์รวมถึงเพ่ิมผู้ดูแล  

 3. สิ่งอำนายความสะดวกต่างๆ ควรมีอย่างเพียงพอและรองรับกับนักท่องเที่ยวที่มาในจำนวน

มากๆ 

 4. ระเบียบในการจัดร้านขายของของชุมชนควรมีระเบียบกว่านี้ และเป็นสัดส่วนเหมาะสม 

 5. เพ่ิมความปลอดภัยเรื่องการใช้ถนนในโครงการ ไม่ควรใช้รถยนต์ในการใช้งานในโครงการ 

เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่กำลังเดินอยู่ได้ 
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