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บทคัดยอ   
รีสอรท ซีวิว เกาะชาง จังหวัดตราด ตั้งอยูบนเกาะที่สวยงาม และเปนสถานที่พักตากอากาศที่ มี

ชายหาดสวนตัว มองวิวทะเลได 180 องศา งานวิจัยนี้ผูวิจัยเห็นความสําคัญท่ีจะเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาหลักการออกแบบโรงแรมและรีสอรท เพ่ือศึกษากิจกรรม 
พฤติกรรมและความตองการของผูใชงาน การจัดวางพ้ืนที่ใชสอยภายในอาคาร และเพ่ือศึกษาสภาพแวดลอม
รอบขางที่นําไปสูแนวคิดในการออกแบบใหมีเอกลักษณ มีการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ทําการวิจัย โดยเลือก
พ้ืนที่จํานวน 5 พ้ืนที่ ไดแก ล็อบบี้และล็อบบี้ เลาท รานอาหาร สปา ฟตเนส และหองพัก ดวยขั้นตอนการทํา
วิจัยเชิงคุณภาพ สวนแรกคือการศึกษาขอมูลเบื้องตน ลงพ้ืนที่เก็บขอมูล นําไปสูการจัดทํารายละเอียด
ประกอบโครงการ โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากความตองการของผูใชงาน องคประกอบ
สถาปตยกรรมภายใน เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภายใตแนวความคิดในการออกแบบ “วาดวยเรื่อง
ทะเล” โดยการนําเอาเอกลักษณขององคประกอบของทะเลมาใชในการออกแบบ เพ่ือใหผูที่ใชบริการไดสัมผัส
บรรยากาศของทะเล มีเอกลักษณที่สื่อถึงความเปนรีสอรทบนเกาะชาง ในรูปแบบการตกแตงแบบ Coastal 

การไดส
บบ Co 

Style ซึ่งจะมีกลิ่นอายของบานชายทะเล ที่เนนบรรยากาศที่สดชื่น ผสมผสานกับ Modern Luxury Style 
ผอนคลายเหมาะแกการเปนสถานที่พักตากอากาศ 

 
คําสําคัญ : การออกแบบรีสอรท, เกาะชาง, โลกใตทะเล 
Keywords : Resort Design, Koh chang, Underwater world 
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บทนํา 
 จังหวัดตราดเปนเมืองทองเท่ียวที่สําคัญแหง
หนึ่งของประเทศไทย มีศักยภาพดานการทองเท่ียวสูง 
เนื่องจากมีทรัพยากรดานการทองเท่ียวที่หลากหลาย 

ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่
ทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและทางวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการทองเท่ียวทางทะเล มีหมูเกาะนอย
ใหญ 52 เกาะ เปนการทองเท่ียวที่ชาวไทยและชาว
ตางประเทศนิยมเดินทางเขามา ทองเที่ยวเปนจํานวน
มาก ตลอดจนมีศักยภาพในการเปนเมืองทองเท่ียว
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานทั้งประเทศกัมพูชา
และประเทศเวียดนาม ในรอบป 2559 ที่ผานมา 
จังหวัดตราดมีรายไดจากการทองเท่ียว 15,785.84 
ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากในป 2558  เปนเงิน 
1,340.79 ลานบาท มีนักทองเท่ียวและผูมาเยือน 
จํานวน 1,978,498 คน ซึ่งจากขอมูลดังกลาวเห็นได
วาการพัฒนาในดานของการทองเที่ยวมีความคุมคา
คอนขางมาก (แผนพัฒนาจังหวัดตราด, 2562) 

บนพ้ืนที่อําเภอเกาะชางประกอบไปดวย 
ทรัพยากรการทองเท่ียวจํานวน 13 แหง (ขอมูลการ
ทองเท่ียวเกาะชาง, 2562) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติใหมาเยือน 
รวมถึงจํานวนโรงแรมและสถานที่พัก 100 แหง ซึ่ง
การพัฒนาและการปรับปรุงโรงแรมและสถานท่ีพักให
มีเอกลักษณและสวยงามจึงเปนอีกหนึ่งปจจัยหลักท่ี
สําคัญที่จะชวยรองรับและดึงดูดนักทองเท่ียวเชนกัน 
รีสอรท ซีวิว เกาะชาง เปนหน่ึงแหงในสถานท่ีพักของ
เกาะชาง ที่ครบวงจรแหงแรกในเกาะชาง ที่ตั้งอยูบน
พ้ืนที่ติดกับทะเล และมีชายหาดสวนตัวที่สามารถ
มองวิวทะเลได 180 องศา กับสภาพแวดลอมท่ีอยู
ทามกลางธรรมชาติ ที่มีความสวยงาม และสงบ
รมเย็น เปนรีสอรทระดับ 5 ดาว ตั้งอยู 53 กิโลเมตร 
จากฝง กอสรางเมื่อป พ.ศ.2532 เพื่อประกอบกิจการ
ดานรีสอรทโดยใหบริการดานหองพัก หองอาหาร
และเครื่องดื่ม หองจัดเล้ียง สปา และการบริการดาน

อ่ืนๆ โรงแรม เนื่องดวยระยะการเปดใหบริการจนถึง
ปจจุบันมากกวา 31 ป ในบางสวนของพ้ืนที่ ในรี
สอรท มีความทรุดโทรมจากการใชงาน เฟอรนิเจอรที่
ใชตกแตง เริ่มลาสมัย  และการเขา พ้ืน ท่ีเ พ่ือทํา
กิจกรรมมีความยากลํ าบาก  จํ า เปนตองมีการ
ปรับเปล่ียนเพื่อจัดวางองคประกอบของพ้ืนที่ใหมใหมี
ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น และสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชงาน 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงผลกระทบและแนว
ทางการแก ไของคประกอบเชิ ง พ้ืนที่ และ เชิ ง
สภาพแวดลอมโดยการคํานึงถึงความตองการของ
ผู ใ ช ง า น เ ป น สํ า คั ญ  แ ล ะ ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห
สภาพแวดลอมและบริบทรอบขางในบริเวณของ
อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราดเพ่ือสรางบรรยากาศ
ภายในใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน 
และเขากับยุคสมัย สรางความผอนคลายเหมาะสม
กับความเปนท่ีพักตากอากาศ เพ่ือใหมีเอกลักษณที่
สื่อถึงความเปนรีสอรทบนเกาะชาง และสามารถ
ดึงดูดใหมีผูเขาใชบริการมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาหลักการออกแบบโรงแรมและ  
รีสอรท รวมถึงประยุกตการออกแบบตกแตงภายใน
ใหสอดคลองกับการออกแบบสถาปตยกรรมภายนอก  

2. เพ่ือศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมและ
ความตองการของผูใชงาน ความสัมพันธของพ้ืนที่ 
การจัดวางผังและพ้ืนที่ใชสอยภายในอาคาร นําไปสู
กระบวนการวิเคราะหงานออกแบบรีสอรท  

3. เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมและบริบทรอบ
ข า งนํ า ไปสู แนวคิ ดการออกแบบ รีสอร ท ให มี
เอกลักษณเปนที่นาสนใจของผูใชบริการ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยมุงศึกษาหาแนวทางการออกแบบ

ตกแตงภายในรีสอรท ซีวิว เกาะชาง เพ่ือสราง
บรรยากาศภายในใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชงาน และเขากับยุคสมัย สรางความผอนคลาย
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เหมาะสมกับการเปนที่ พักตากอากาศ เ พ่ือให มี
เอกลักษณที่สื่อถึงความเปนรีสอรทบนเกาะชาง และ
สามารถดึงดูดใหมีผูเขาใชบริการมากยิ่งขึ้น โดยผูวิจัย
ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถแบงขั้นตอนและ
วิธีดําเนินการศึกษาออกเปน 2 สวน ดังนี้ คือ 
 สวนที่หนึ่ง การศึกษาขอมูลเบื้องตนและการ
วิเคราะหขอมูล  ไดแก 1) ศึกษารวบรวมขอมูล
เบื้องตน หาขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ คนควาขอมูลจาก
เว็บไซตทางการของโครงการ การสัมภาษณเจาของ
โครงการและผูใชงานท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ 
2) ศึกษาลักษณะทางกายภาพ  ที่ตั้ง สิ่งแวดลอม
โดยรอบโครงการ การลงพ้ืนที่จริงทําการสํารวจ
แผนผัง ตําแหนงอาคาร เก็บขอมูลถายภาพ และ
รวบรวมขอมูลทาง Google Map (ภาพที่1) รวบรวม
ขอมูลเบื้องตน และจากการเก็บขอมูลภาคสนาม เพ่ือ
นําไปสูการวิเคราะหขอมูลของโครงการ และการ
วิเคราะหที่ตั้งและสภาพแวดลอมของโครงการ  

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางการศึกษาลักษณะท่ีตั้งของ
โครงการ 

 

3) กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ทําการวิจัยโดยผูวิจัยจะ
เลือกพ้ืนที่ใชสอยที่มีความเชื่อมโยงกันในแงของการ
ใชงาน (ภาพท่ี 2) 

 
ภาพที่ 2 การกําหนดพื้นที่ขอบเขตของการวิจัย 

 

4) ศึกษาและวิเคราะหกิจกรรม และพฤติกรรมการใช
งานที่เกิดขึ้นภายในรีสอรท โดยการลงพื้นที่ท่ีสามารถ
เขาถึงไดเพ่ือสังเกตการณ และเก็บขอมูลจากการ
สัมภาษณเจาของโครงการ ผูที่เกี่ยวของ และผูใชงาน
ทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ  
5) รวบรวมขอมูลจากพฤติกรรมและความตองการ
ของผู ใชงาน และองคประกอบพ้ืนที่ใชสอยเพ่ือ
นําไปสูกระบวนการวิเคราะหการออกแบบ (Design 
Process) เพ่ือนําไปสูการนําเสนอแนวทางการ
ออกแบบรีสอรท ประกอบดวย 1) การวิเคราะห
องคประกอบในแตละ พ้ืน ท่ี ใช สอย  (Function 
Element) และตาร า ง แสดงค า ค ว าม สั ม พัน ธ 
(Interaction Chart) 2) การวิเคราะหความสัมพันธ
ของพ้ืนที่ใชสอย (Bubble Diagram) 3) วิเคราะห
พ้ืนที่ใชสอยและทางสัญจร (Function Diagram & 
Circulation) 4) วิเคราะหพ้ืนที่ใชสอยของโครงการ 
และ5) สรุปพื้นท่ีใชสอยของโครงการ ขั้นตอนทั้งหมด
จะทําใหเกิดการแบงพ้ืนที่ใชสอย (Zoning)  
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ภาพที่ 3 ตัวอยางกระบวนการวิเคราะหการ

ออกแบบ (Design Process) สวนล็อบบี้และล็อบ
บี้ เลาท 

 

สวนท่ีสอง การออกแบบ ไดแก 1) ศึกษา
ขอมูลโครงการที่มีลักษณะใกล เคียงกัน  (Case 
Study)  จํ านวน  3 โครงการ  เ พ่ือนํ ามาศึกษา
เปรียบเทียบหาขอสรุปแนวทางในการออกแบบ 2) 
นําขอมูลที่หามาไดมาคิด วิเคราะหและหาปญหา นํา
สวนขอดีมาพัฒนาในการออกแบบตอไป 3) นํา
แนวคิดในการออกแบบรีสอรทท่ีมีสื่อถึงเอกลักษณ
ของเกาะชาง ในบริบทของจังหวัดตราด 4) เสนอแนะ
แน วท า ง ก า ร ออก แบบ ใ น เ ชิ ง พ้ื น ที่ แ ล ะ เ ชิ ง
สภาพแวดลอม ไดแก การจัดวางพ้ืนที่ใชสอย ทาง
สัญจรหลักและยอยภายในสํานักงาน และแนวทาง
การออกแบบสภาพแวดลอมภายในรีสอรท ไดแก 
บรรยากาศภาพรวม โครงสี วัสดุ และรูปแบบการ
ตกแตงภายในพ้ืน ผนัง ฝาเพดาน และเฟอรนิเจอร 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและกระบวนการวิเคราะหงาน
ออกแบบ ผูวิจัยสามารถจัดวางและแบงพ้ืนที่ใชสอยที่
ตองการ โดยมีรายละเอียด คือ องคประกอบพ้ืนที่ใช
สอย ขนาดสัดสวน ตําแหนงของพ้ืนที่ยอยตางๆ ซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญตอการจัดวางแปลนในการออกแบบ 
แบงไดเปนการจัดแบงกลุมพ้ืนที่ใชสอย (Zoning) 
(ภาพที่ 4) 

 
ภาพที่ 4 ตวัอยางการจัดแบงกลุมพื้นที่ใชสอย 

(Zoning) สวนล็อบบี้และล็อบบี้ เลาท 
 

 ในส วนของการวิ เ คราะห แนว คิดการ
ออกแบบเพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบภายใน     
รีสอรท ซีวิว เกาะชาง เชิงสภาพแวดลอม ผูวิจัยได
นําเอาแรงบันดาลใจจาก “ทะเลตราด” เนื่องดวย
ที่ตั้งของรีสอรท ซีวิว เกาะชาง ที่ตั้งอยูบนเกาะชาง 
จังหวัดตราด เปนเกาะขนาดใหญที่สุดภาคตะวันออก 
และมีธรรมชาติบนเกาะที่สวยงาม โดยรอบเปนทะเล
อาวไทยสุดสายตา เต็มไปดวยพันธุปลานอยใหญ 
และปะการังหลากสี ชายหาดสีขาว ทอดยาวสุด
สายตา คลื่นทะเลซัดเขาชายฝงเหมือนชักชวนใหลง
ไปคนหา  โดยการนํา เอาองคประกอบตางๆที่
เ อ ก ลั กษณ ข อ งท ะ เ ล  แล ะ ใ ต ท ะ เ ล  ภ า ย ใ ต
แนวความคิดในการออกแบบ “Tale of the Sea” 
หรือ “วาดวยเรื่องทะเล” นิยามไดวาโลกสีครามของ
ทองทะเล ความสวยงามของพันธุปลา ปะการัง และ
สิ่งมีชีวิตตางๆ  ถูกเลาเรื่องผานเสียงคลื่นกระทบหาด
ทรายใหคนอยางเราไดรับรูวา มากกวาผืนน้ําสีครามท่ี
มองไปสุดสายตา ยังอีกมีหลายสิ่งหลายอยาง ที่ทะเล
อยากเลาใหฟง (ภาพท่ี 5) 
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ภาพที่ 5 แรงบันดาลใจและแนวความคิด 
ในการออกแบบรีสอรท ซีวิว เกาะชาง 

  

 โดยมีบรรยากาศภาพรวม (Mood & Tone) 
ภายในรีสอรท การตกแตงบรรยากาศภาพรวมโดย
การนําเอารูปราง  รูปทรงที่ เปนเอกลักษณของ
องคประกอบตางๆที่เกี่ยวกับทะเลมาเปนสวนหนึ่งใน
การออกแบบ เพ่ือใหผูที่มาใชบริการไดสัมผัสและอยู
ในบรรยากาศของทะเล จะเนนไปท่ีการใชสีโทนเย็น 
เชน สีฟา ขาว น้ําเงิน เขียว และเฟอรนิเจอรที่ทําจาก
วัสดุธรรมชาติเปนหลัก อาทิ โตะไม เกาอ้ีหวาย เพ่ือ
สรางบรรยากาศภายในใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชงาน และเขากับยุคสมัย มีเอกลักษณ ใน
รูปแบบการตกแตงแบบ Coastal Style ซึ่งทําใหมี

กบยุคส
บบ Co 

กลิ่ นอายของความเป นบ านชายทะ เล  ที่ เน น
บรรยากาศท่ีสดชื่น ผสมผสานกับรูปแบบการตกแตง
แบบ Modern Luxury Style ใหความรูสึกผอน
คลายกับผูใชบริการเหมาะกับการเปนสถานท่ีพักตาก
อากาศ (ภาพที ่6)  
 
 

 
ภาพที่ 6 บรรยากาศภาพรวม โทนสี และวัสดุที่ใช

ในการตกแตงภายในรีสอรท ซีวิว เกาะชาง 
 

 ผลการวิจัยจากการจัดแบงกลุมพ้ืนที่ใชสอย 
(Zoning) และการกําหนดแนวความคิดในการ
ออกแบบ สามารถนํามาสูการลงรายละเอียดของ
แปลนเฟอรนิเจอร (Furniture Lay-out Plan) และ
แปลนลวดลายพ้ืน (Pattern Floor Plan) รูปดาน 
(Elevation) และทัศนียภาพท่ีแสดงบรรยากาศ
ภายใน  โดยผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางการออกแบบ
ภายในรีสอรท ซีวิว เกาะชาง ดังนี้ คือ 
 1.สวนล็อบบ้ีและล็อบบี้ เลาท (Lobby & 
Lobby Lounge)  
 แนวคิดในการออกแบบ คือ The Beach 
การเขาพักโรงแรมหรือรีสอรท สิ่งที่ผูมาใชตองพบเจอ
กอนคือพ้ืนท่ีของสวนตอนรับ เพ่ือทําขั้นตอนตางๆ 
กอนเขาพัก เปรียบเสมือนการลงไปสูทะเล สิ่งท่ีกั้นไว
ระหวางแผนดินและทะเลคือ “หาดทราย” โดยการ
ตกแตงจะเนนดีไซนหลักๆ ที่พ้ืนใหมีการวางลวดลาย
ใหเหมือนกับริ้วของหาดทรายยามคลื่นทะเลซัด โดย
วัสดุที่นํามาใชจะเปนหินขัดซ่ึงเปนวัสดุที่สามารถทํา
ผิวสัมผัส ทําสี และสามารถดีไซนรอยตอไดอยาง
อิสระ ในสวนของเฟอรนิเจอรจะเนนใหเปนรูปทรงที่
อิสระ อยางเชน โซฟาพักคอย ใหความรูสึกเหมือนนั่ง
บนโขดหินที่อยูตามชายหาด โดยใหเกิดความเรียบหรู
ใน Modern Luxury Style (ภาพท่ี 7) 
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ภาพที่ 7 แนวคิดในการออกแบบ 
สวนล็อบบี้ และล็อบบี้ เลาท 

 

 
ภาพที่ 8 แปลนเฟอรนิเจอรและแปลนลวดลายพ้ืน 

สวนล็อบบี ้และล็อบบี้ เลาท 
 

 
ภาพที่ 9 Isometric View สวนล็อบบี้ 

และล็อบบี้ เลาท 

 
ภาพที่ 10 รูปดานสวนล็อบบี้ และล็อบบ้ี เลาท 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 11 ทัศนียภาพ (Perspective)  
สวนล็อบบี้ และล็อบบี้ เลาท 

 

 2.สวนรานอาหาร (Restaurant)  
 แนวความคิดในการออกแบบ คือ Plankton 
สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ยิ่งใหญที่สุดในระบบนิเวศทางทะเล 
เปนอาหารของปลาๆ หลายๆ ชนิด เหมือนบุฟเฟต
จานโตที่คอยกําหนดระบบการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา 
ดวยเหตุที่กลาวจึงไดนํา Plankton มาเปน
แนวความคิดในการออกแบบหองอาหาร 
 ดวยลักษณะของตัว Plankton มีรูปแบบไม
ตายตัว และมีความโปรงใส ไดนําเอาลักษณะดังกลาว
มาออกแบบเปนสวนผนังกั้นระหวางพ้ืนที่รับประทาน
อาหาร และออกแบบรูปทรงของเฟอรนิเจอร Built-
in สวนโทนสีใชเปนเปนสีน้ําเงินเขม ใหความรูสึก
เหมือนอยูในทะเลลึกตัดกับสีทองเปนบางจุด เพ่ือใน
เกิดความหรูหรา 
 

 
 

ภาพที่ 12 แนวคิดในการออกแบบรานอาหาร 
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ภาพที่ 13 แปลนเฟอรนิเจอรและแปลนลวดลาย

พื้น สวนรานอาหาร 
 
 

 
ภาพที่ 14 รูปดานสวนรานอาหาร 

 
 

 
ภาพที่ 15 ทัศนียภาพ (Perspective) 

สวนรานอาหารภายนอก 
 

 
ภาพที่ 16 ทัศนียภาพ (Perspective) 

สวนรานอาหารภายใน 
 

 3. สวนสปา (Spa)  
 แนวความคิดในการออกแบบ คือ Coral 
ปะการังมีลักษณะที่ไมเหมือนสิ่งอ่ืน และแตสายพันธุ
ก็ไมมีแบบที่ไมซ้ํากัน ทั้งสี และรูปทรง เปนเหมือนทั้ง
บานของปลา และสถานพยาบาล ฟนฟูสุขภาพของ
ปลาและทองทะเล โดยการออกแบบองคประกอบใน
สวนของสปา นําเอาเอกลักษณและรูปแบบของ
ปะการังมาออกแบบในสวนของผนังกั้นและฝาเพดาน 
โดยใชวัสดุของหินกรุปดทับผนังเพ่ือจําลองใหเหมือน
บรรยากาศโดยรอบตนปะการัง โดยสวนผนังกั้นน้ัน
จะเปนการฉลุลวดลายปะการังลงไป  

 
ภาพที่ 17 แนวคิดในการออกแบบสวนสปา 

 
ภาพที่ 18 แปลนเฟอรนิเจอรและแปลนลวดลาย

พื้น สวนสปา 
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ภาพที่ 19 รูปดาน สวนสปา 

  
 

 
ภาพที่ 20 ทัศนียภาพ (Perspective) สวนสปา 
 

 4. สวนพื้นที่ออกกําลังกาย (Fitness)  
 แนวความคิดในการออกแบบ คือ Wave น้ํา
ทะเลท่ีกระทบกับลมจนเกิดเปนคลื่นที่พลังมหาศาล 
ปลาที่ตองวายตามกระแสของคล่ืนทะเล ทําใหพวก
มันแข็งแกรงกวาปลาในนํ้าจืด เหมือนไดออกกําลัง
กายใน Fitness 
 โดยนําฟอรมของเกลียวคลื่นมาดีไซนใน สวน
ของ ผนังและฝาเพดานของตัว Fitness ใหมีระดับที่ 
ไมเทากัน และซอนไฟ LED เพ่ือใหสวนที่ออกแบบมี
ความเดนชัดมากขึ้น สวนพ้ืนปูดวยไมปารเก เพ่ือให
ความรูสึกไมไมนิ่งเฉย เหมือนคล่ืนทะเลที่เคลื่อนที่
ตลอดเวลา 

 
ภาพที่ 21 แนวคิดในการออกแบบสวนพ้ืนที่ออก

กําลังกาย (Fitness) 

 
ภาพที่ 22 แปลนเฟอรนิเจอรและแปลนลวดลาย

พื้น สวนพื้นที่ออกกําลังกาย (Fitness) 

 
ภาพที่ 23 รูปดาน สวนพ้ืนที่ออกกําลังกาย 

(Fitness) 

 
ภาพที่ 24 ทัศนียภาพ (Perspective) สวนพื้นที่

ออกกําลังกาย (Fitness) 
 

 
ภาพที่ 25 ทัศนียภาพ (Perspective)  
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สวนพื้นที่ออกกําลังกาย หองโยคะ 
 

 และ 5. สวนหองพัก (Guest room) 
 - Standard Room 
 แนวความคิดในการออกแบบ คือ Nemo 
หรือนีโม ปลาตัวเล็กที่มีลักษณโดนเดนกวาปลาสาย
พันธุอ่ืน นอกจากเฉดสีที่โดนเดนปลาชนิดน้ียังเปนสิ่ง
ทีบ่งบอกมาตรฐานความสมบูรณของทองทะเล 
           ในสวนของงานออกแบบจะใชโทนสีของตัว
ปลามาใชดวยลักษณะของหอง Standard เปนหองที่
มีขนาดเ ล็กที่สุด  จึงใช ลวดลายและสีสมที่ เปน
เอกลักษณของตัวปลา ในการตกแตง เชน หัวเตียง 
และเฟอรนิเจอรลอยตัวเพ่ือใหลดความนาเบื่อ จําเจ 
โดยหัวเตียงจะออกแบบมาจากหางของปลาโดย
ออกแบบใหเปนชิ้นเดียวกับโตะหัวเตียงใหรูสึกถึง
ความทันสมัย 
  

 
ภาพที่ 26 แนวคิดในการออกแบบ 
สวนหองพัก Standard Room 

 

 
ภาพที่ 27 แปลนเฟอรนิเจอรและแปลนลวดลาย

พื้น สวนหองพัก Standard Room 

 
ภาพที่ 28 รูปดาน สวนหองพัก Standard Room 
 

 
ภาพที่ 29 ทัศนียภาพ (Perspective) 

สวนหองพัก Standard Room 
 

 - Deluxe Room  
 แนวความคิดในการออกแบบ คือ Dolphin 
หรือปลาโลมา รูปทรงของลําตัวของปลาชนิดนี้มี
ความสงางามในขณะกระโจนขึ้นสูผิวน้ํา เปนความ
งดงามที่โดดเดน และโลมายังเปนตัวแทนแหงความ
รัก  โดยการออกแบบไดนํ า เอาเสนสันหลั งขอ
ปลาโลมาในขณะกระโจนขึ้นบนผิวน้ํามาใชในการ
ออกแบบหัว เตียง ใหมี รู ปทรง สูง  ให ผู ใช งาน มี
ความรูสึกโปรงไมอึดอัด และใชสีในการตกแตงหอง
เปนโทนสีฟา ตัดกับสีเทาท่ีเปนสีเอกลักษณของ
ปลาโลมา 

 
ภาพที่ 30 แนวคิดในการออกแบบ 
สวนหองพัก Deluxe Room 
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ภาพที่ 31 ตัวอยางแปลนเฟอรนิเจอรและแปลน
ลวดลายพ้ืน สวนหองพัก Deluxe Room 

 

 
ภาพที่ 32 รูปดาน สวนหองพัก Deluxe Room 

 

 
ภาพที่ 33 ทัศนียภาพ (Perspective)  

สวนหองพัก Deluxe Room 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
รีสอรท ซีวิว เกาะชาง ซึ่งเปนสถานท่ีพักตากอากาศ 
1 ใน 100 แหง ที่ตั้งอยูบนเกาะชาง ลักษณะการ
ปรับปรุง ถูกออกแบบท้ังในเชิง พ้ืนที่ที่ ใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของผูใชงาน การจัดวาง
ตําแหน งของ พ้ืนที่ ใชสอยใหสัมพันธกันในดาน
กิจกรรมและพฤติกรรมการใชงาน และการปรับปรุง
เชิงสภาพแวดลอมกายภาพโดยใชการศึกษาแนวคิด
ในการออกแบบมาจากบริบทโดยรอบของโครงการ

เพ่ือใหรีสอรทมีเอกลักษณ ชวยขับเคลื่อนและดึงดูด
นักทองเท่ียว  สงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจการ
ทองเท่ียวบนเกาะชางในจังหวัดตราดไดอีกทางหน่ึง 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ในการทําวิจัยในครั้งถัดไป ควรศึกษา
โครงการกรณีศึกษา (Case Study) ที่มีลักษณะ
โครงการใกลเคียงกันใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือเปนแนวทาง
ในการออกแบบใหสอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอม
นั้นๆ 
 2. ขอจํากัดเก่ียวกับเวลาในการดําเนินงานวิจัย
ทําใหการเก็บขอมูลภาคสนาม  เชน การศึกษา
ลักษณะท่ีตั้ง ไมสามารถทําการศึกษาผลกระทบของ
สภาพภูมิอากาศตออาคารในทุกฤดูกาล 
 3. ศึกษาเรื่องการใชวัสดุที่มีความคงทนแข็ง 
ทนตอสภาพแวดลอมท่ีเปนเกาะกลางทะเล และตอง
มีความสวยงามสอดคลองกับแนวความคิดในการ
ออกแบบท่ีตั้งไว  
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