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ภาพท่ี 6.16 แปลนหอ้งอาหาร ครัว และซกัรีด                                                                               91 

ภาพท่ี 6.17 ภายในหอ้งอาหาร                                                                                                       91 

ภาพท่ี 6.18 ภายในหอ้งอาหาร                                                                                                       92 

ภาพท่ี 6.19 รูปดา้น 1 หอ้งอาหาร ครัว และซกัรีด                                                                         92 

ภาพท่ี 6.19 รูปดา้น 2 หอ้งอาหาร ครัว และซกัรีด                                                                         93 

ภาพท่ี 6.19 รูปดา้น 3 หอ้งอาหาร ครัว และซกัรีด                                                                         93 

ภาพท่ี 6.19 รูปดา้น 4 หอ้งอาหาร ครัว และซกัรีด                                                                         94 

ภาพท่ี 7.1 แปลงเกษตรอินทรีย ์                                                                                                     94 

ภาพท่ี 7.2 แลงเกษตรอินทรีย ์                                                                                                        95 

ภาพท่ี 8.1 แปลนท่ีพกั                                                                                                                    95 

ภาพท่ี 8.2 รูปดา้น 1 ท่ีพกั                                                                                                              96 

ภาพท่ี 8.3 รูปดา้น 2 ท่ีพกั                                                                                                              96 

ภาพท่ี 8.4 รูปดา้น 3 ท่ีพกั                                                                                                              97 

ภาพท่ี 8.5 รูปดา้น 4 ท่ีพกั                                                                                                              98 



สารบัญภาพ (ต่อ) 

                                                                                                                  หน้า 

ภาพท่ี 8.6 ภายในหอ้งพกั                                                                                                              98 

ภาพท่ี 8.7 ท่ีอาบน ้า out door                                                                                                         98 

ภาพท่ี 8.8 ทศันียภาพอาคารท่ีพกั                                                                                                  99 

ภาพท่ี 8.9 ทศันียภาพอาคารท่ีพกั                                                                                                  99 

ภาพท่ี 8.10 ทศันียภาพดา้นหลงัอาคารท่ีพกั                                                                                 100 

ภาพท่ี 8.11 ทศันียภาพดา้นหลงัอาคารท่ีพกั                                                                                 100 

ภาพท่ี 9.1 หอ้งน ้าสาธารณะ                                                                                                         101 

ภาพท่ี 9.2 หอ้งน ้าสาธารณะ                                                                                                         101 

ภาพท่ี 10.1 ท่ีวนรถ                                                                                                                       102 

ภาพท่ี 10.2 ทศันียภาพโดยรวมของโครงการ                                                                                102 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

                                                                                                           หน้า 

ตารางท่ี 1 สรุปสถานการณ์พกัแรม จ านวนผูเ้ยีย่มเยือน ปี2562 จงัหวดับุรีรัมย ์                           2 

ตารางท่ี 2 สถิติดา้นการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์(ยอ้นหลงั 5 ปี)                                                  3 

ตารางท่ี 3 จ านวนรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียว จงัหวดับุรีรัมย ์                                                            3 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบพื้นท่ีใชส้อยของโรงแรมระดบั 2,3,4 และ 5 ดาว                                     11 

ตารางท่ี 5 ขนาดและพื้นท่ีของหอ้งพกัท่ีนอ้ยทท่ีสุดจ าแนกตามประเภทของโรงแรม                 13 

ตารางท่ี 6 ขอบเขตของการจดัการทรัพยากรทางกายภาพ                                                            26 

ตารางท่ี 7 ตารางขา้งล่างเปรียบเทียบความแตกต่างของระบบเกษตรแต่ละประเภท                    49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

        

                                                                                                              

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

                         

 

 


