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บทคดัย่อ 
การศกึษาวทิยานิพนธโ์ครงการรสีอรท์เพื่อการท่องเทีย่วเชงิผจญภยั มคีวามมุ่งหมายทีจ่ะ

ศึกษา ถึงการออกแบบอาคารประเภทโรงแรม เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อนที่หลีกหนีจาก
สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเลวรา้ย และเศรษฐกจิทีม่กีารแข่งขนัสูง 
ปญัหาต่างๆ ทีพ่บได้ในชวีติประจ าวนั ส่งผลกระทบต่อสุภาพร่างกาย และจติใจ การไดใ้กลช้ดิ
ธรรมชาต ิมอีากาศทีบ่รสิุทธิ ์ห่างไกลจากมลภาวะ มคีวามสะดวกสบาย อกีทัง้กจิกรรมทีท่า้ทาย
ความสามรถและมคีวามสนุกสนาน ปลอดภยั  การจดัท าโครงการรสีอรท์เพื่อการท่องเชงิผจญ
ภยั 

วธิกีารศกึษาของวทิยานิพนธโ์ครงการรสีอรท์เพื่การท่องเทีย่วเชงิผจญภยั นี้มขี ัน้ตอนใน
การด าเนินการหลกัๆ ไดแ้ก่ การศกึษาถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัของประเทศไทยในเรื่องของ
เศรษฐกจิ  การรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการยกระดบัของเศรษฐกจิ, ความต้องการของผูใ้ชส้อยใน
ปจัจุบนั  น ามาซึง่การวเิคราะหแ์ละสรุปผล เพื่อก าหนดโครงการขึน้มาเพื่อการแก้ไขปญัหา 
จากนัน้จงึก าหนดกจิกรรมต่างๆ ในโครงการเพื่อใหไ้ดพ้ืน้ทีใ่ชส้อย และท าเลทีต่ ัง้ ทีเ่หมาะสม 
เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบสถาปตัยกรรมโดยมแีนวคดิในการออกแบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรก แนวคดิในการออกแบบรปูทรงอาคาร เน้นความลงตวักบัธรรมชาต ิไม่ใหอ้าคารโดด่น
เกนิบรบิทรอบขา้งจงึเลอืกใชร้ปูแบบอาคารแบบ Modern ในการออกแบบอาคารผสมผสานกบั
การใชป้ระโยชน์จากลกัษณะของพืน้ที ่ส่วนที ่2 แนวคดิในการออกแบบพืน้ทีก่จิกรรม คอื นัน้ได้
แรงบนัดาลใจมากจากลกัษณะของบรบิทในจงัหวดักาญจนบุร ีที่กจิกรรมเชงิผจญภยัมากมาย 
เช่น การเดนิป่า ปีนเขา ส ารวจถ ้า การนัง่รถไฟสายมรณะ ซึ่งมกีจิกรรมที่หลากหลาย จงึน า
ลกัษณะของพื้นทีต่่างๆ น ามาพฒันาเป็นรูปแบบที่มขีนาดใหญ่ขึ้นและซบัซ้อนมากขึน้มาใช้ใน
การออกแบบพืน้ทีก่จิกรรมทีส่มัพนักบัลกัษณะภูมปิระเทศ จงึท าใหเ้กดิลกัษณะของพืน้ทีร่ปูร่าง
ขององคป์ระกอบทีใ่หค้วามรูส้กึถงึการผจญภยั และจดักจิกรรมเชงิผจญภยัไวเ้ป็นศูนยก์ลางของ
พืน้ทีโ่ครงการ 
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ความส าเร็จของการศึกษาวทิยานิพนธ์ในครัง้นี้ ข้าพเจ้าได้รบัการสนับสนุนและความ
ช่วยเหลอืในการด าเนินงานวทิยานิพนธ์ ทัง้ในส่วนภาคการศกึษาขอ้มลูและภาคออกแบบจาก
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 
ปจัจุบนัสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศยงัคงเป็นปญัหาหลกัของ

ประเทศ เนื่องจากมกีารแข่งขนัทางเศรษฐกจิสูงและมกีารใช้เทคโนโลยอีย่างไม่ค านึงถงึปญัหา
สภาพแวดลอ้มที่จะเกดิตามมา โดยปญัหาเหล่าน้ีมกัจะเกดิขึน้ในเมอืงเศรษฐกจิ ซึ่งในประเทศ
ไทย คือ  กรุงเทพมหานคร ผู้คนที่อาศัยอยู่ต้องเผชิญกับปญัหาเหล่า น้ีทุกวัน ทัง้ ใน
ชวีติประจ าวนั การเดนิทางและการท างาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจติใจ เป็น
เหตุให้เกิดความเครยีดและเหนื่อยล้า จงึเป็นเหตุให้ผู้คนเริม่ที่จะหลบหนีความวุ่นวาย  ไป
พกัผ่อนท่ามกลางธรรมชาตทิีม่คีวามสงบ อากาศบรสิุทธิห์่างไกลมลภาวะ 

เมื่อนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จงัหวัด
กาญจนบุรเีป็นอนัดบัต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวจะนึกถึง เนื่องทรพัยากรทางการท่องเที่ยวที่มอียู่
หลากหลาย มทีัง้อุทยาน น ้ าตก และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเหมาะแก่การ
เดินทางท่องเที่ยวและประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยจงัหวัดกาญจนบุรมีีจ านวน
นักท่องเที่ยวในปี 2557 มี 2,400,692 คน  (ในปี 2556 มี 2,023,346 คน) และจ านวน
นกัท่องเทีย่วมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี 

ในปจัจุบันนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้ว
นักท่องเที่ยวยงัให้ความสนใจเกี่ยวกบักจิกรรมเชงิผจญภยั ที่มคีวามท้าทาย ความสนุกสนาน 
ความตื่นเต้น ซึง่เพิม่ความสนุกหรรษาและเพิม่สสีนัให้กบัวนัพกัผ่อน โครงการรสีอรท์เพื่อการ
ท่องเทีย่วเชงิผจญภยั มคีวามเป็นไปได้และมคีวามต้องการในอนาคต เพื่อเป็นทางเลอืกแก่ผู้ที่
ตอ้งการทีพ่กัทีม่คีวามสะดวกครบครนัในบรรยากาศธรรมชาตขิองจงัหวดักาญจนบุร ี
1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงกำร 

1.2.1 เพื่อเป็นสถานทีพ่กัผ่อนใหก้บันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิาร 
1.2.2 เพื่อเป็นสถานทีพ่กัแรมทีม่มีาตรฐานและสิง่อ านวยความสะดวก 
1.2.3 เพื่อรองรบัการขยายตวัของตลาดการท่องเทีย่วธรรมชาตเิชงิผจญภยัในอนาคต 

1.3 องคป์ระกอบหลกัของโครงกำร  
1.3.1 Front of House คอืส่วนของผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของรสีอรท์ 

- ส่วนพืน้ทีห่อ้งพกั 78 หอ้ง 
- ส่วนพืน้ทีต่อ้นรบั 
- ส่วนพืน้ทีห่อ้งอาหารและเครือ่งดื่ม 
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1.3.2 Back of House คอืส่วนของพนกังานบรกิารทีจ่ะท างานในส่วนนี้ 
- ส่วนพืน้ทีเ่ตรยีมอาหาร 
- ส่วนพืน้ทีง่านดา้นความสะอาด 
- ส่วนพืน้ทีบ่รกิารผา้ของโรงแรม 
- ส่วนพืน้ทีซ่่อมบ ารงุและงานระบบ 
- ส่วนพืน้ทีเ่กบ็ของ 

1.3.3 ส่วนนนัทนาการ 
- สปา 
- สระว่ายน ้า 

1.3.4 ส่วนกจิกรรมเชงิผจญภยั 
- กจิกรรม ATV 
- กจิกรรมปีนปา่น สถานีเชอืกต่างๆ 
- กจิกรรมเลีย้งชา้ง 
- พืน้ทีข่ายอุปกรณ์ 

1.3.5 ส่วนพืน้ทีจ่อดรถ 
1.4 วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำวิทยำนิพนธ ์ 

1.4.1 ศกึษาพฤตกิรรมผู้ใช้ เพื่อน ามาพจิารณาการจดัองค์ประกอบอาคารและพื้นที่ใช้
สอย 

1.4.2 ศกึษาการจดัวางอาคารทีส่อดคลอ้งกบัสภาพทีด่นิ และประโยชน์การใชท้ีด่นิ 
1.4.3 ศึกษาสภาพแวดล้อมและสถานที่ใกล้เคยีง เพื่อจดัหาพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรบัตัง้

โครงการ 
1.4.4 ศกึษาเอกลกัษณ์ของอาคารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิน่และสภาพแวดลอ้ม 
1.4.5 ศกึษาขอ้มลูดา้นการตลาด ทางดา้นเศรษฐกจิและการลงทุน เพื่อหาความเป็นไปได้

ของโครงการ 
1.4.6 ศกึษาและวเิคราะหอ์าคารประเภทเดยีวกนั 

1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำวิทยำนิพนธ ์ 
1.5.1 ศกึษาการแก้ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการออกแบบ เพื่อใหไ้ดส้ถาปตัยกรรมทีเ่หมาะสม

กบัสภาพทีต่ ัง้และประเภทโครงการ 
1.5.2 ศึกษาการด าเนินการกิจการประเภทรีสอร์ท องค์ประกอบ พฤติกรรมของ

นกัท่องเทีย่วและผูใ้หบ้รกิาร เพื่อเป็นประโยชน์กบัการออกแบบ 
1.5.3 ศกึษากฎหมาย พระราชบญัญตั ิขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งอาคารประเภท

โรงแรมและทีต่ ัง้โครงการ เพื่อน าไปใชใ้นการออกแบบ 
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1.6 แผนกำรด ำเนินงำนวิทยำนิพนธท์ำงสถำปัตยกรรม 
ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำน ภำคกำรศึกษำท่ี 1 (ภำคข้อมลู) 

แผนงำน 
สปัดำห์ 

ก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

เตรยีมขอ้มลู 
เสนอหวัขอ้ 

                   

บทน า 
                   

บทที2่ 
ความเป็นไปได้ 

                   

บทที ่3 
ขอ้ 3.1-3.3 

                   

บทที ่3 
ขอ้ 3.4-3.6 

                   

บทที ่4 
วตัถุประสงค ์1 

                   

บทที ่4 
วตัถุประสงค ์2 

                   

บทที ่4 
วตัถุประสงค ์3 

                   

บทที ่4 
วตัถุประสงค ์4 

                   

บทที ่5 
ขอ้ 5.1-5.3 

                   

ปรบัปรุงแกไ้ข 
เอกสาร 

                   

ส่งร่างรายงาน 
บทที ่1-5.3 

                   

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ช่วงระยะเวลาปรบัปรุงแกไ้ข    
สปัดาหก์ าหนดตรวจกบัคณะกรรมการตรวจวทิยานพินธ์ 
สปัดาหก์ าหนดตรวจกบัคณะกรรมการทีป่รกึษา 
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ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำน ภำคกำรศึกษำท่ี 2 (ภำคออกแบบ) 

แผนงำน 
สปัดำห ์

ก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
เตรยีมขอ้มลู 
ภาคออกแบบ 

 

                  

Design 
Analysis 

 

                  

Schematic 
design 

 

                  

Design 
develop 1 

  
 

  
 

             

Design 
develop 2 

    
 

    
 

         

Detail design 
      

 

  
 

         

Presentation 
            

 

      

Final jury 
               

 

   

Document 
edit 

                
 

  

Final 
document 

                 
 

 

Exhibition 
thesis 

ก ำหนดภำยหลงั โดยนักศึกษำต้องสรปุผลงำนลงบนเพลท A2  3 แผ่น  ส่งพร้อมเอกสำรเล่มรำยงำนวิทยำนิพนธ ์

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ช่วงระยะเวลาปรบัปรุงแกไ้ข 
สปัดาหก์ าหนดตรวจกบัคณะกรรมการตรวจวทิยานพินธ์ 
สปัดาหก์ าหนดตรวจกบัคณะกรรมการทีป่รกึษา 

1.7 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบัของกำรศึกษำโครงกำร 
1.7.1 ไดรู้ถ้งึแนวทางในการออกแบบรสีอรท์ ในระดบัมาตรฐานสากลและการออกแบบที่

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม เหมาะสมกบัทีต่ ัง้โครงการ 
1.7.2 ได้รู้ถึงองค์ประกอบพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการและผู้ให้บริการ กระบวนการ

ด าเนินงานในส่วนต่างๆ ของโครงการประเภทรสีอรท์ 
1.7.3 ไดรู้ถ้งึการศกึษาขอ้มลูเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบแนวโน้มความเป็นไปไดข้องโครงการ 
1.7.4 ไดรู้ถ้งึกฎหมาย ขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบและก่อสรา้งอาคารประเภท 

รสีอรท์ 
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บทท่ี 2 
การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ของโครงการ 

2.1 ข้อมลูทางด้านสงัคม 
จงัหวดักาญจนบุร ีเป็นจงัหวดัที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และมกีจิกรรมการท่องเที่ยวที่

หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี จากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เช่น กิจกรรมทาง
ธรรมชาติ กิจกรรมเชงิผจญภยั เป็นต้น จงึท าให้กาญจนบุร ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถ
เทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี 
2.2 ข้อมลูทางด้านเศรษฐกิจ 

 
รูปที ่2.1 แสดง 10 จงัหวดัทีม่สีถานทีท่อ่งเที่ยวเชงิผจญทีอ่ยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร 

กลุ่มคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ส่วนใหญ่จะเดินทางมา
ท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนแบบใกล้ชดิธรรมชาตแิละหลายครัง้นักท่องเทีย่วจะหากจิกรรมอื่นๆ 
ท าระหว่างที่เดนิทางไปท่องเที่ยว และจงัหวดักาญจนบุรเีป็นอีกจงัหวดัหนึ่งที่มกีิจกรรมการ
ท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะกจิกรรมเชงิผจญภยั ซึง่ท าใหส้ามารถท่องเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี 
ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิการท่องเทีย่วของจงัหวดัมอีตัราการขยายตวั อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิ
แหล่งงานและสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน 
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แผนภูมทิี ่2.1 แสดงการเปรยีบเทยีบจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่ว 

จงัหวดักาญจนบุรใีนชว่งปี พ.ศ.2555-2557 (ทีม่า : http://www.etatjournal.com) 

http://www.etatjournal.com/
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จากผลการส ารวจจ านวนนักท่องเที่ยวในจงัหวดักาญจนบุรี มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ค่อน
ขา้วด ีคดิเป็นร้อยละ 3.85 ลกัษณะการเดนิทางมาเน้นการท่องเที่ยวพกัผ่อนถงึ 34.4% ของ
จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด โดยส่วนใหญ่กลุ่มนักท่องเทีย่วจะเดนิทางมาโดยการขบัรถส่วนบุคคล
มาเอง คดิเป็น 60.3% ของอตัราการเดนิทางทัง้หมด การเขา้พกัของนกัท่องเทีย่วมอีตัราการเขา้
พกัใน บงักะโล/รสีอร์ท ถึง 58.1% รองลงมา โรงแรม บ้านญาติ/บ้านเพื่อนและเกสท์เฮ้าส ์
ตามล าดบั มรีะยะเวลาในการเข้าพกัเฉลี่ย 1.69 วนั เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 
1,646.32 บาทต่อคน 

ส าหรบัสถานพกัแรมในปี 2557 พบว่ามจี านวนห้องพกัทัง้สิ้น 12,500 ห้อง มอีตัราการ
เขา้พกัเป็น 61.80 % เพิม่ขึน้ 6.84% โดยเฉพาะโรงแรมราคาตัง้แต่ 1,000 – 1,499 บาท และ
ราคา 2,500 ขึน้ไปอาชพีของนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาแบ่งได ้3 กลุ่ม คอื  

- กลุ่มพนกังานบรษิทัเอกชน มอีตัราส่วน 20.3 % ของจ านวนนักท่องเทีย่วทัง้หมด มี
รายไดเ้ฉลีย่ 18,000 บาท 

- กลุ่มเจา้ของธุรกจิ มอีตัราส่วน 18.0 % ของจ านวนนักท่องเที่ยวทัง้หมด มรีายได้
เฉลีย่ 35,000 บาท 

- กลุ่มขา้ราชการ มอีตัราส่วน 17.9 % ของจ านวนนักท่องเทีย่วทัง้หมด มรีายไดเ้ฉลีย่ 
22,000 บาท 
2.3 ข้อมลูทางด้านส่ิงแวดล้อม 

จงัหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ด้านตะวันตกของประเทศไทย มี
ดนิแดนเชื่อมต่อกนักบัประเทศพม่า มพีื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าอุทยาน เทอืกเขาและมแีม่น ้าไหล
ผ่าน จงึท าใหม้แีหล่งท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย มกีารออกมาตรการควบคุมสิง่แวดลอ้ม เพื่อไม่ให้
เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือไม่เป็นการท าลายธรรมชาติ และส่งผลกระทบกับผู้อื่น จงึท าให้
จงัหวดักาญจนบุรยีงัคงสภาพแวดลอ้มทีส่มบรูณ์น่าอยู่ 

ต าบลวงักระแจ ตัง้อยู่ที่อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุร ีมภีูมปิระเทศเป็นที่ราบเชงิ
เขา มีแม่น ้ าแควน้อยไหลผ่าน แม่น ้ าแควน้อยสามารถล่องแพหรือเรือขนาดเล็กได้ และที่
ทศันียภาพทีน่่าสนใจ มวีวิแม่น ้าดา้นหนึ่ง และววิของเทอืกเขาลอ้มรอบ จงึท าใหม้ธีุรกจิโรงแรม
เกดิขึน้หลายแห่ง จากกฎหมายความควบการก่อสรา้งว่าด้วยการก่อสรา้งอาคารใกล้แหล่งน ้า
สาธารณะกวา้งน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารจากเขตทีด่นิไม่น้อยกว่า 3 เมตร ทัง้นี้เวน้
แต่ สะพาน เขื่อน รัว้ ท่อระบายน ้า ท่าเรือ อู่เรอื คานเรอื หรอืทีว่่างทีใ่ชเ้ป็นทีจ่อดรถไม่ต้องร่น
แนวอาคาร และมกีารจดัระเบยีบการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ป้องกนัการลุกล ้าพื้นที่สงวน และเพื่อ
รกัษาสภาพแวดลอ้มไมใ่หเ้สื่อมโทรม 
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2.4 ข้อมลูทางด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัสถาปัตยกรรม 
การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ที่ เหมาะสมกับรีสอร์ท ให้เหมาะกับการใช้งานให้มีความ

สะดวกสบาย ปลอดภยัไปพรอ้มๆกบัการบรกิารและทนัสมยั ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องม ีการศกึษา
เพื่อใหส้ามารถเลอืกใชร้ะบบทีเ่หมาะสมกบัโครงการ โดยมงีานระบบทีเ่กีย่วขอ้งดัง้นี้ 

2.4.1 ระบบโครงสรา้งอาคาร 
จากแนวคดิในการออกแบบที่ต้องการรปูแบบของพื้นที ่ทีม่ลีกัษณะเรยีบง่ายเปิดโล่งเป็น

ส่วนมาก เพื่อให้การพกัผ่อนได้สมัผสัธรรมชาติมากที่สุด จงึเลอืกระบบโครงสร้างที่มคีวาม
เป็นไปไดแ้ละเหมาะสมคอื  
- ความเหมาะสม  สามารถพาดไดช้่วงสัน้ๆ จนถงึยาวพืน้ทีภ่ายในจะมเีสาอยู่เป็น

ช่วงๆ 
- ความสะดวกในการก่อสรา้ง มขีัน้ตอนการก่อสรา้งแบบเดยีวกบัการก่อสรา้งทัว่ไป 
- การจดัหาวสัดุ  ใช้วสัดุก่อสรา้งทัว่ไปและสะดวกในการขนยา้ยเขา้ไปยงัพื้นที่

ก่อสรา้ง 
- งบประมาณ   ราคาไมแ่พงมากจนเกนิไปเน่ืองจากเป็นวสัดุทัว่ไป 

ส่วนของอาคารหอ้งพกัจะจดัวางเพื่อใหไ้ดใ้กลช้ดิธรรมชาตเิปิดโล่งไมอ่ดึอดั 
ส่วน Lobby และหอ้งอาหารตอ้งการใหม้พีืน้ทีเ่ปิดโล่งเนื่องจากมจี านวนผูใ้ชจ้ านวนมาก 
วสัดุทีน่ ามาใชใ้นโครงการคอื โครงสรา้งไม ้โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็  
2.4.2 ระบบสุขาภบิาล 
ระบบสุขาภบิาลในโรงแรมสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายๆส่วนด้วยกนั เช่น ระบบน ้า ใช ้

ระบบน ้าดื่ม ระบบบ าบดัน ้าเสยี ฯลฯ และระบบพเิศษที่มใีนโครงการ เช่น ระบบน ้ารอ้น ระบบ
สระว่ายน ้า ฯลฯ 

2.4.2.1 ระบบน ้าใช ้
แหล่งน ้าที่ส าคญัคือระบบน ้าประปาอ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรมีาเป็น

ระบบที่น ามาใช้ในโรงแรมแห่งนี้เพื่ออุปโภค บรโิภค และการดบัเพลงิ ขอ้ควรพจิารณาในการ
วางระบบน ้ าใช้ของโครงการจะต้องค านึงถึง การประมาณการใช้น ้ าของโรงแรม และการ
ประมาณการส ารองน ้าของโรงแรมจะต้องมีการออกแบบให้เพียงพอแก่ความต้องการของ
โรงแรมดว้ยส าหรบัปรมิาณน ้าเพื่อใหเ้พยีงพอแก่ความตอ้งการ 

2.4.2.2 ระบบน ้าดื่ม 
คอืระบบทีผ่ลติน ้าทีใ่ชส้ าหรบับรโิภคในโรงแรม ในส่วนทีม่านัน้เราน ามาจากแหล่ง

เดยีวกบัระบบน ้าใช้โดยน าน ้าส่วนนี้มาผ่านกระบวนการกรองน ้าใหม้กีารกลัน่กรองเศษสกปรก
ในน ้าทีต่กคา้งออกไป และผ่านการฆ่าเชือ้ในตวัดว้ย โดยเราจะตดิตัง้เครื่องกรองงน ้าสะอาดใน
ส่วนทีจ่ าเป็นเชื่อ ในส่วนของหอ้งอาหาร หอ้งครวั 
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2.4.2.3 ระบบน ้ารอ้นและไอน ้ารอ้น 
โดยโรงแรมจะติดตัง้ระบบท าน ้าร้อนโดยใช้ Steam เพื่อการจ่ายน ้าร้อนไปยงั

สุขภณัฑต่์างๆ ทีต่้องการใชน้ ้ารอ้น น ้ารอ้นจะถูกผลติโดย Hot water generator ซึง่เป็นแบบ 
Steam heated element น ้ารอ้นจะถูกส่งไปยงัท่อน ้ารอ้น และมกีารหมุนเวยีนตลอดเวลาโดยใช้
เครื่องสูบน ้า (Circulating pump) ดว้ยระบบดงักล่าวนี้เมื่อผูใ้ชเ้ปิดก๊อกน ้ารอ้น กจ็ะสามารถใช้
น ้ารอ้นไดท้นัท ีและรอ้นอยูต่ลอดเวลา 

นอกจากระบบน ้ารอ้นที่ถูกส่งไปยงัส่วนต่างๆ แลว้ยงัต้องมรีะบบน ้ารอ้นเพื่อส่งน ้า
รอ้นทีต่อ้งตม้ใหถ้งึ 80 องศาเซลเซยีส ไปสู่หอ้งซกัรดีและส่วนเครื่องลา้งจานในครวั โดยจะต้อง
ตดิตัง้หมอ้ต้มน ้า (Oil fired boiler) พรอ้มอุปการณ์เพื่อใชใ้นการผลติน ้ารอ้นส่งจ่ายไปตามจุด
ต่างๆ ทีต่อ้งการ 

2.4.2.4 ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
โดยเลอืกใช้ระบบ Activate sludge (AS) การท างานของระบบนี้อย่างกวา้งๆคอื 

การใส่น ้าเสยีลงในถงัเตมิอากาศพรอ้มถงัตกตะกอนแบบกลม และท าการก าจดัตะกอน จากนัน้
กอ้มกีารหมนุเวยีนตะกอนจากถงัตะกอนกลบัไปยงัถงัเตมิอากาศใหมร่ะบบนี้เป็นวธิกีารก าจดัน ้า
เสยีด้วยวิธทีางชวีภาพ ที่นิยมใช้กันมากโดยอาศัยจุลชีพที่มปีรมิาณมากพอส าหรบัการย่อย
สลายสารอนิทรยี์ในน ้าเสยี จุลชพีเหล่านี้จะลอยอยู่ในน ้าตะกอนของถงัเตมิอากาศ ซึง่จุลชพีจะ
ใช้เป็นที่เพาะขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณขึ้นในลักษณะที่เรียกว่า การเติบโตแบบแขวนลอย 
(Suspended growth) โดยทัว่ไปภายในถงัเตมิอากาศจะมรีะบบกวน ท าหน้าทีจุ่ลชพี แขวนลอย
อยู่ในถงัเตมิอากาศตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถควบคุมจ านวนจุลชพีได้ตามที่ต้องการ ดงันัน้
ตอ้งมรีะบบแยกน ้าใสออกจากน ้าสลดัจ ์ซึง่นิยมใชถ้งัตกตะกอนท าหน้าทีน่ี้ เพื่อปล่อยน ้าทิง้ทีใ่ส
ไหลล้นออกจากถงัตกตะกอน ส่วนบรเิวณก้นถงัตกตะกอนจะมคีวามเขม้ขน้ของน ้าสลดัจม์าก 
ซึ่งมกัจะน ากลบัสู่ถงัเตมิอากาศเพื่อช่วยในการควบคุมจุลชพีในถงัเตมิอากาศได้ ในกรณีมนี ้า
สลดัจม์ากเกนิความต้องการกอ็าจสูบถ่ายจากก้นถงัตกตะกอนหรอืถงัเตมิอากาศโดยตรง และ
น ้าสลดัจ์ส่วนเกินนี้น าไปท าการบ าบัดและก าจดัทิ้งต่อไป ตะกอนที่ได้จากการท าปฏิกิรยิา
สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ในการท าปุ๋ ยส าหรบัการจดัสวนภายในบรเิวณโรงแรมไดอ้กีดว้ย 
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รูปที ่2.2 แสดงรูปแบบระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบ Activated Sludge 

(ทีม่า : http://www.premier-products.co.th/subcat_detail.php?idpro=60 ) 

 2.4.2.5 ระบบน ้าทิง้ 
มกีารวางระบบระบายน ้าโดยรอบโครงการตามแนวอาคารพร้อมบ่อพกัทุกระยะ 

6.00 เมตรก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน ้าสาธารณะ 
 2.4.3 ระบบสระว่ายน ้าในอาคารพกัอาศยั 
 ระบบหมุนเวยีนน ้าจากรางระบายน ้า (Reclaiming Gutter Water)ระบบหมุนเวยีนน ้า

จากรางระบายน ้าเป็นระบบที่เหมาะสมส าหรบัใชใ้นโครงการ เนื่องจากเป็นระบบทีป่ระหยดัน ้า
โดยน ้าทีส่ระว่ายน ้าทีล่น้ออกมาทีร่างระบายน ้า จะน ากลบัมาใชใ้หม่ และมกีารเตมิน ้าใหม่เขา้มา
บ้างเพื่อชดเชยส่วนที่ระเหยส่วนที่ล้นหรอืส่วนที่ระบายน ้าเท่านัน้  ดงันัน้วธิกีารควบคุมให้น ้า
แลดูสะอาดใส ก็คอื ในระบบหมุนเวยีนน ้าจะต้องมกีารกรองน ้าเพื่อกรองสารแขวนลอยต่างๆที่
อยู่ในน ้า และเติมสารเคมปีระเภทคลอรนีเพื่อฆ่าเชื้อโรคตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดตะไคร ่
นอกจากน้ีในบรเิวณสระต้องมกีารดูดกวาดตะกอนฝุ่นดนิทีต่กคา้งอยู่ในสระด้วยในระบบน ้าล้น 
การจา่ยน ้าเขา้สระจะจา่ยเขา้บรเิวณดา้นล่างของสระ และใหล้น้ลงรางน ้าบนพืน้รอบขอบสระ น ้า
จะลน้และไหลตามรางไปลงยงัถงัพกั (Surge Tank) หลงัจากนัน้กจ็ะมเีครื่องสูบน ้าจากถงัพกันี้
เขา้ไปในเครื่องกรองน ้า ส าหรบัสระว่าน ้าของห้องพกันัน้ จ าเป็นต้องใหร้ะบบบ าบดัอยู่ดา้นล่าง
ของอาคาร เนื่องจากทุกหอ้งพกัมสีระว่ายน ้าอยู่ เพื่อไม่ใหร้ะบบโครงสรา้งของอาคารรบัน ้าหนัก
มากเกนิไป และเพื่อไมเ่ป็นการรบกวนผูเ้ขา้พกั พกัน ้าในบ่อพกัแลว้จงึท าการสูบน ้าส่งกลบัไปยงั
หอ้งพกัดว้ยระบบ Upfeed 

http://www.premier-products.co.th/subcat_detail.php?idpro=60
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รูปที ่2.3 แสดงรูปแบบระบบสระวา่ยน ้า 

(ทีม่า : http://pooltemper.blogspot.com/2011/05/home.html) 

2.4.4 ระบบน ้ารอ้นและไอน ้ารอ้น  
ระบบท าน ้ารอ้นถือได้ว่ามคีวามจ าเป็นส าหรบัโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ส าหรบัการให้การ

บรกิารแขกที่มาพกั น ้ารอ้น และไอน ้ารอ้นโดยทัว่ไปมกัจะอยู่ในขัน้ตอนการผลติเดยีวกนั โดย
ทุกโรงแรมจะตดิตัง้ระบบท าน ้ารอ้นโดยใช้ Steam เพื่อการจ่ายน ้ารอ้นไปยงัสุขภณัฑต่์างๆที่
ต้องการใชน้ ้ารอ้น น ้ารอ้นจะถูกผลติโดย Hot water generator ซึง่เป็นแบบ Steam heated 
element น ้ารอ้นจะถูกส่งไปยงัท่อน ้ารอ้น และมกีารหมุนเวยีนตลอดเวลาโดยใช้เครื่องสูบน ้า 
(Circulating pump) ดว้ยระบบดงักล่าวนี้เมื่อผูใ้ชเ้ปิดก๊อกใชน้ ้ารอ้น กจ็ะสามารถใชน้ ้ารอ้นได้
ทนัท ีและร้อนอยู่ตลอดเวลา ท่อน ้าร้อนที่ใช้จะต้องมกีารหุ้มฉนวนกนัความร้อนและตดิตัง้ให้
ถูกตอ้ง เพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

ระบบ Steam นอกจากระบบน ้ารอ้นทีถู่กส่งไปยงัส่วนต่างๆแลว้ ยงัต้องมรีะบบน ้ารอ้น
เพื่อส่งน ้ารอ้นที่ต้องต้มใหถ้งึ 80 องศาเซลเซยีส ไปสู่ห้องซกัรดี และส่วนเครื่องลา้งจานในครวั 
โดยจะตอ้งตดิตัง้หมอ้ต้มน ้า (Oil fired boiler) พรอ้มอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการผลติน ้ารอ้นส่งจ่ายไป
ตามจดุต่างๆทีต่อ้งการดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้เครื่องต้มน ้ารอ้นระบบดงักล่าวนี้จะผลติน ้ารอ้นส่งไป
ตามท่อดว้ยอตัราความดนั 50 ปอนดต่์อตารางนิ้วเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการซกัรดี ส าหรบัน ้ารอ้น
ทีใ่ช้ส่วนอื่นๆ จะมอุีณหภูมขิองน ้าประมาณ 50 องศาเซลเซยีส และต้องการความดนัที่ต ่ากว่า
ส่วนซกัรดี ก็สามารถลดความดนัได้โดยการตดิตัง้วาล์วปรบัความดนั ใหไ้ด้ตามความต้องการ
ของจดุนัน้ๆ 

การผลติน ้ารอ้นเริม่จากขบวนการท าน ้าเยน็ใหเ้ป็นน ้าอ่อน โดยน ้าเยน็จากระบบท่อน ้าใช้
จะถูกป ัม้ผ่านเครือ่งท าน ้าอ่อน (Water softer) ก่อน แลว้จงึผ่านเครื่องก าจดัอากาศ (Deaerater) 
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และผ่านเขา้สู่กระบวนการท าไอน ้ารอ้น เพื่อท าน ้าเยน็ใหก้ลายเป็นไอน ้ารอ้น โดยส่วนหนึ่งจะถูก
แยกป ัม้ไปใช้ในห้องซกัรดี และเครื่องลา้งจาน และอุปกรณ์อื่นๆทีต่้องการใช้น ้ารอ้นไดด้งักล่าว
มาแล้ว ไอน ้าร้อนอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งเขา้สู่ Hot water generator เพื่อนท าไอน ้าร้อนให้
กลายเป็นน ้ารอ้นส่งไปยงัส่วนต่างๆของโรงแรมห้องพกัแขก โดยน ้าร้อนในระบบท่อจะมกีาร
หมุนเวียนของน ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยเครื่องสูบน ้าหมุนเวียนท างานด้วยระบบอัตโนมตัิ การ
ท างานของเครื่องจะถูกควบคุมด้วยเครื่องวดัอุณหภูมขิองน ้าในท่อ เมื่ออุณหภูมลิดลงจนถึง
ระดบัหนึ่ง กจ็ะท างานโดยอตัโนมตั ิ 

อาคาร ปรมิาณการใชน้ ้ารอ้น 
ลติร แกลลอน 

โรงแรมชัน้หนึ่ง 
โรงแรมทัว่ไป 
บา้นพกัอาศยั/อพารท์เมนท ์

45 
32 
32 

10 
7 
7 

ตารางที ่2.1 ปรมิาณความตอ้งการการใชน้ ้ารอ้นในอาคารประเภทต่างๆ 
ทีม่า : การส ารวจภาคสนาม 

 
รูปที ่2.4 แสดงตวัอยา่งการท าน ้ารอ้นโดยตรง 

วตัถุประสงค ์ อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส) 
น ้าดื่ม 
อ่างอาบน ้า 
        - ผูใ้หญ่ 
        - เดก็ 
ฝกับวัอาบน ้า 
ลา้งหน้าลา้งมอื 
โกนหนวด 
 
หอ้งครวั 
        - ใชง้านทัว่ไป 
        - ลา้งจานดว้ยเครื่อง 
        - ลา้งสะอาดดว้ยเครื่อง 
ซกัผา้ 

50-55 
 

42-45 
40-42 
40-43 
40-42 
46-52 

 
 
45 

45(60) 
70-80 
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        - ทัว่ไปในทางพาณิชย ์
        - ผา้ไหม หรอื ขนสตัว ์
        - ผา้ลนิิน หรอื ผา้ฝ้าย 
สระว่ายน ้า 
ลา้งรถ 

60 
33-37(38-49) 
49-52(60) 
21-27 
24-30 

ตารางที ่2.2 แสดงอุณหภูมขิองน ้าตามมาตรฐานการใชง้านตามวตัถุประสงคต์่างๆ 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็ใชส้ าหรบัเครื่องจกัร และอุปกรณ์ 

2.4.5 การใชแ้ผง Solar cell เขา้มารบัแสงอาทติยเ์พื่อเป็นพลงังานไฟฟ้าส ารอง 
ปรมิาณทีใ่ชข้องจ านวนแผง Solar cell ซึง่ลกัษณะของการตดิตัง้ คอื การไปตดิตัง้

ไวบ้นหลงัคาของตามอาคารต่างๆ เพราะสามารถรบัแสงอาทติยไ์ดโ้ดยตรง ซึง่สามารถประมาณ
ก าลงัไฟฟ้าอย่างง่ายๆ คอืก าลงัไฟฟ้า 1 กโิลวตัต์ใชพ้ืน้ทีต่ดิตัง้ประมาณ 10 ตารางเมตร หาก
ตดิตัง้แผงโดยใชพ้ืน้ที ่1 ตารางเมตรสามารถผลติไฟฟ้าไดป้ระมาณ 100 W 

 
รูปที ่2.5 แสดงรูปแผง Solar Cell 

2.4.6 ระบบผนงั Green Wall 
ผนังระบบ Green Wall คอืการน าต้นไมไ้ปปลูกเป็นแนวตัง้ มกีารท าระบบการรด

น ้าไว ้ให้สะดวกแก่การดูแลต้นไม ้ระบบน ้าจะช่วยลดอุณหภูมทิีส่ะสมจากผนัง โดยการระบาย
ความรอ้นผ่านดนิ น ้าและต้นไมท้ีข่ ึน้อยู่ตาผนัง ยงัลดการดูดซบัความรอ้นมาสะสมไวท้ีผ่นังและ
ไมท่ าใหเ้กดิการสะทอ้นของแสงอกีดว้ย 

 
รูปที ่2.6 แสดงระบบการท าผนัง Green Wall 

(ทีม่า : http://community.theaquaponicsource.com/group/fish-less-systems/forum/topics/pee-ponics) 

http://community.theaquaponicsource.com/group/fish-less-systems/forum/topics/pee-ponics
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2.5 ข้อมลูกรณีศึกษาทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้องหวัข้อโครงการ 
2.5.1 Anantara Chiang Mai (เดิมช่ือ The Chedi Chaing Mai) 

ท่ีตัง้โครงการ  23 ถ. เจรญิประเทศ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงใหม ่

ลกัษณะของโครงการ  โรมแรมพกัตากอากาศ ทีต่ ัง้อยูร่มิแมน่ ้าปิง 
องคป์ระกอบของโครงการ ส่วนนนัทนาการ สระว่ายน ้า ภตัตาคารและสปา 
ลกัษณะอาคาร  เป็นอาคารสงู 4 ชัน้ 
โครงสร้างอาคาร คอนกรตีเสริมเหล็กผสมกับโครงสร้างไม้ หลังคาบางส่วนเป็น

กระเบือ้ง  
ลกัษณะของโครงการ 
1.Target Group 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เน้นการพกัผ่อน ซึ่งโครงการมสี่วน
บรกิารที่เน้นการพกัผ่อนหรอืผ่อนคลายไว้รองรบัหลายอย่าง ซึ่งมทีัง้นักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่างประเทศ และในช่วงเทศกาลกจ็ะมกีารจดักจิกรรมเพิม่ขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ 
2. Site Planning & Site Approach 

เดนิทางจากจากสนามบนิเชยีงใหม่โดยรถยนต์ส่วนบุคคล บนถนนสาย 1141 ระยะทาง
ประมาน 5 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาน 15 นาท ี

 
รูปที ่2.7 แสดงภาพเสน้ทางการเดนิทางจากสนามบนิเชยีงใหม่ไปโรงแรม Anantara 

(ทีม่า : www.google.co.th) 

3. Zoning 
การจดัวาง Zoning จดัวางให้ส่วนของห้องพกัไว้ใกลก้บัทางเขา้โครงการ และใหพ้ื้นที่

กจิกรรมต่าง ๆ เช่น ภตัตาคาร สปา สระว่ายน ้า ไวฝ้ ัง่รมิแม่น ้า เพื่อแยกความเป็นส่วนตวัใหก้บั
ผูเ้ขา้พกั จดัวางส่วนต่างๆ ใหเ้หน็กจิกรรมที่จะเกดิขึน้ได้อย่างชัดเจน แยกส่วนที่พกัและพื้นที่
กจิกรรมออกจากกนัด้วยพื้นที่ว่าง เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างของพื้นที่ และก าหนดให้

http://www.google.co.th/


14 
 

ทางเดนิภายในอาคารพกัอาศยัเป็น Single Loading Corridor สรา้งความเป็นส่วนตวัและดงึดูด
สายตาของผูเ้ขา้พกั เพื่อใหม้มุเหน็ววิภายในและฝ ัง่แมน่ ้าไดจ้ากหอ้งพกัเพยีงอย่างเดยีว 

 
รูปที ่2.8 แสดงแผนผงัอาคารประเภทต่างๆ ของโครงการ 

(ทีม่า : www.google.co.th) 

4. Master Plan & View 
ลกัษณะการจดัวางอาคาร จดัใหอ้าคารห้องพกัอยู่ลอ้มรอบพื้นทีก่จิกรรม โดยมทีัง้ด้านที่

มองเหน็ววิแม่น ้าปิง และววิภายใน และอาคารห้องพกัมคีวามสูงอยู่ที่ 4 ชัน้เป็นอาคารที่สูงสุด
ของโครงการ ส่วนบรกิารหรอืพืน้ทีก่จิกรรมกถ็ูกแยกออกเป็นส่วนซึง่ห่างจากหอ้งพกั เพื่อไม่ให้
เป็นการรบกวน 

   
รูปที ่2.9 ภาพบรรยายภายในโครงการ Anantara 

(ทีม่า :  http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rainynight&month=18-10-2010&group=27&gblog=13) 

http://www.google.co.th/
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ห้องพักแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนอน ห้องน ้ า ส่วนพักผ่อน โดยทุกห้องจะ
สามารถมองเป็นววิ บรรยากาศภายนอกทุกหอ้ง 

 
รูปที ่2.10 หอ้งพกัแบบ Deluxe Room 

(ทีม่า : http://chiang-mai.anantara.com) 

 
รูปที ่2.11 หอ้งพกัแบบ Kasara Suite 

(ทีม่า : http://chiang-mai.anantara.com) 

5. Concept 
โครงการนี้ใช้รูปแบบอาคารแบบ Modern ผสมกบัรูปแบบบ้านไทยและเน้นการใช้วสัดุ

ภายในทอ้งถิน่ ซึง่ออกแบบใหอ้าคารทุกหลงัมกีารใชไ้มเ้ป็นส่วนประกอบ และยงัเน้นเรื่องความ
เป็นส่วนตวัหลกีหนีจากความวุ่นวายโดยการท าก าแพงกัน้ระหว่างพืน้ทีภ่ายในกบัภายนอก เพื่อ
ลดผลกระทบทางเสยีงและฝุน่จากภายนอก 

http://chiang-mai.anantara.com/
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รูปที ่2.12 แสดงรูปแบบของก าแพงกัน้ ทีส่รา้งความเป็นสว่นตวั 

 

2.5.2 Pullman Phuket Arcadia 
ท่ีตัง้โครงการ  22/2 หมู ่4 หาดในทอน ต าบลสาค ูอ าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ 
ลกัษณะของโครงการ  โรมแรมพกัตากอากาศ ทีต่ ัง้อยูร่มิหาดในทอน ฝ ัง่ทะเลอนัดามนั 
องค์ประกอบของโครงการ ภตัตาคาร ห้องประชุม สระว่ายน ้า สปา และส่วนนันทนาการ 
ลกัษณะอาคาร  บา้นพกัแบบ Pool Villa อาคารสงู 3 ชัน้ และ 4 ชัน้ ตามล าดบั 
โครงสร้างอาคาร คอนกรตีเสรมิเหลก็ผสมกบัโครงสรา้งไม ้หลงัคากระเบือ้ง  
ลกัษณะของโครงการ 

 
รูปที ่2.13 แสดงบรรยากาศโดยรวมของ Pullman Phuket Arcadia 

(ทีม่า : http://couplesholidays.com.au/destinations/asia/thailand/phuket/phuket/pullman-phuket-arcadia.aspx) 

http://couplesholidays.com.au/destinations/asia/thailand/phuket/phuket/pullman-phuket-arcadia.aspx
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1.Target Group 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เน้นการพกัผ่อน ซึ่งโครงการมสี่วน

บรกิารที่เน้นการพกัผ่อนหรอืผ่อนคลายไว้รองรบัหลายอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนกท่องเที่ยว
ชาวต่างชาต ิมกีารจดัการพธิต่ีาง ๆ ตามทีลู่กคา้ต้องการ เช่น งานแต่งงาน เป็นต้น และในช่วง
เทศกาลกจ็ะมกีารจดักจิกรรมเพิม่ขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
2. Site Planning & Site Approach 

เดนิทางจากจากสนามบนินานาชาตภิูเกต็โดยรถยนต์ส่วนบุคคล บนถนนสาย 4031 และ  
4018 ตามล าดบั ระยะทางประมาน 7.9 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาน 16 นาท ี

 
รูปที ่2.14 แสดงเสน้ทางการเดนิทางจากสนามบนินานาชาตภิูเกต็ไปโรงแรม Pullman Phuket Arcadia 

(ทีม่า : www.google.co.th) 

3. Zoning 
การจดัวาง Zoning จดัวางใหส้่วนของหอ้งพกัอยูไ่กลจากทางเขา้และพืน้ทีก่จิกรรม สรา้ง

ความเป็นส่วนตวัใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั โดยหอ้งพกัและอาคารหอ้งพกักระจายตวัอยูท่ ัว่พืน้ทีโ่ครงการ 
ภายในอาคารพกัอาศยัใชร้ะบบ Single Loading Corridor เพื่อสรา้งความเป็นส่วนตวั และใหทุ้ก
หอ้งจะหนัหน้าออกทะเล สมัผสัธรรมชาตแิละบรรยากาศของทะเลอยา่งเตม็ที ่จดัพืน้ทีก่จิกรรม
ต่าง ๆ ไวต้รงกลางพืน้ทีโ่ครงการ เพื่อใหม้องเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน เนื่องจากมหีอ้งกจิกรรมเดก็
และสระว่ายน ้า  

http://www.google.co.th/
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รูปที ่2.15 แสดงแผนผงัอาคารประเภทต่าง ๆ ของโครงการ 

(ทีม่า : www.google.co.th) 

4. Master Plan & View 

ลกัษณะการจดัวางอาคาร จดัให้อาคารห้องพกักระจายอยู่ทัว่พื้นที่โครงการ โดยทุก
อาคารจะหนัหน้าออกทะเล มองเหน็ววิทะเลอนัดามนัและหาดในทอน และอาคารหอ้งพกัมแีบบ 
3 ชัน้และ 4 ชัน้ ส่วนบรกิารจะจดัอยู่เป็นกลุ่มอยู่ในอาคารต้อนรบั และส่วนพื้นที่กจิกรรมจะจดั
วางอยู่กลางพืน้ทีโ่ครงการ ซึง่สามารถมองเหน็ไดจ้ากทางเดนิของอาคารห้องพกัได ้ โดยจะขัน้
ดว้ยน ้าตกจ าลองและภมูสิถาปตัยกรรม 

 
รูปที ่2.16 ภาพบรรยากาศภายในโครงการ Pullman Phuket Arcadia 

ห้องพกัแบ่งออกเป็น 5 แบบ โดยทุกห้องเป็นระบบ Single Loading Corridor และ
สามารถมองเหน็ววิทะเลได ้

http://www.google.co.th/
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4.1 Deluxe Room Garden View ขนาด 46 ตร.ม. รวมพืน้ทีร่ะเบยีง 

  
รูปที ่2.17 บรรยากาศหอ้งพกัแบบ Deluxe Room 

(ทีม่า : www.pullmanhotels.com) 

4.2 Deluxe Room Ocean View ขนาด 46 ตร.ม. รวมพืน้ทีร่ะเบยีง 

 
รูปที ่2.18 บรรยากาศหอ้งพกัแบบ Deluxe Room Ocean View 

(ทีม่า : www.pullmanhotels.com) 

4.3 Grand Deluxe ขนาด 55 ตร.ม.  

 
รูปที ่2.19 บรรยากาศหอ้งพกัแบบ Grand Deluxe 

(ทีม่า : www.pullmanhotels.com) 

4.4 Ocean Grand ขนาด 55 ตร.ม.  

 
รูปที ่2.20 บรรยากาศหอ้งพกัแบบ Ocean Grand 

(ทีม่า : www.pullmanhotels.com) 

http://www.pullmanhotels.com/
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4.5 Luxury Ocean Pool Villa (1 Bedroom) 170 ตร.ม.  

 
รูปที ่2.21 บรรยากาศหอ้งพกัแบบ Luxury Ocean Pool Villa 

(ทีม่า : www.pullmanhotels.com) 

5. Concept 

โครงการนี้ใชร้ปูแบบอาคารแบบ Tropical Style ผสมกบัรปูแบบบา้นไทยและเน้นใชว้สัดุ
ท้องถิ่น ซึ่งส่วนให้อาคารจะเป็นปูน ส่วนตกแต่งเป็นไม้ เพราะพื้นที่โครงการตัง้อยู่รมิทะเล
โครงสรา้งประเภทอื่นจะไดร้บัผลกระทบจากการกดักรอ่นของลมทะเล และยงัเน้นเรื่องความเป็น
ส่วนตวัของผูเ้ขา้พกัดว้ยการยกระดบัของหอ้งพกัใหส้งูขึน้และใชต้น้ไม้ ก าแพงต้นไมใ้นการเลีย่ง
ระดบัสายตาของแขกภายในโครงการ 

 
รูปที ่2.22 แสดงรูปแบบการสรา้งความเป็นสว่นตวัของอาคารหอ้งพกั และก ำแพงต้นไม้ 
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2.5.3 The Datai Langkawi 
ท่ีตัง้โครงการ  Jalan Teluk Datai, 07000 Langkawi, Kedah, Malaysia 
ลกัษณะของโครงการ  รสีอรท์พกัตากอากาศ ตัง้อยูท่ี ่อ่าวดาไต ฝ ัง่ทะเลอนัดามนั 
องคป์ระกอบของโครงการ ภตัตาคาร สระว่ายน ้า สปา และส่วนนนัทนาการ  
ลกัษณะอาคาร  บา้นพกัแบบ Villa และอาคารสงู 4 ชัน้ 
โครงสร้างอาคาร คอนกรตีเสรมิเหลก็ผสมกบัโครงสรา้งไม ้หลงัคากระเบือ้ง  
ลกัษณะของโครงการ 

เป็นรสีอรท์ขนาดใหญ่ ที่ตัง้อยู่ท่ามกลางป่าธรรมชาต ิอยู่ทางด้านทศิตะวนัตกของเกาะ
ลงักาว ีมพีืน้ทีป่ระมาณกว่า 1,000 ไร่ 

 
รูปที ่2.23 แสดงบรรยากาศโดยรวมของ The Datai Langkawi 

(ทีม่า : http://www.thedatai.com/langkawi) 

1.Target Group 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่ต้องการการพกัผ่อน ซึ่งโครงการมี

เอกลกัษณ์ด้านความเป็นส่วนตวัมาก ด้วยจ านวนห้องพกัที่มจี านวนไม่เยอะและการจดัวาง
อาคารในพืน้ทีโ่ครงการ อกีทัง้มสี่วนบรกิารทีเ่น้นการผ่อนคลายไวร้องรบั  

 
 
 
 

http://www.thedatai.com/langkawi
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2. Site Planning & Site Approach 
เดินทางจากจากสนามบินนานาชาติลงักาวี โดยรถยนต์ส่วนบุคคล บนถนนสาย 161 

ระยะทางประมาน 28.5 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาน 38 นาท ี 

 
รูปที ่2.24 แสดงเสน้ทางการเดนิทางจากสนามบนินานาชาตลิงักาวไีป The Datai Langkawi 

(ทีม่า : www.google.co.th) 

3. Zoning 
อาคารหลกั จดัวางใหอ้าคารมรีปูแบบเป็น Court โดยใหส้ระว่ายน ้าเป็น Court เพื่อสรา้ง 

Open Space ใหแ้ก่พืน้ที ่และให ้ส่วนบรกิาร และนนัทนาการ อยูล่อ้มรอบสระว่ายน ้า 

 
รูปที ่2.25 แสดงรูปแบบการจดัวางของอาคารหลกั  

(ทีม่า : http://www.thedatai.com/langkawi) 

บ้านพกัแบบ Villa จะอยู่รอบนอกของโครงการ โดยมทีางเชื่อมเข้ากับอาคารหลกั 
บ้านพกัจะมลีกัษณะแยกกนัเป็นหลงัๆ และเพื่อเพิม่ความสะดวกในการสญัจร จงึเชื่อมต่อกนั
ดว้ย Cover Way เชื่อมกนัระหว่างบา้นพกัแต่ละหลงั  

http://www.google.co.th/
http://www.thedatai.com/langkawi
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4.Master Plan & View 
ลกัษณะอาคารเป็นการน ารปูแบบสถาปตัยกรรมท้องถิน่มาใช้ ทัง้การใช้วสัดุและรูปทรง

ของอาคารมคีวามกลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้ม มกีารใชโ้ครงสรา้งเสาไมแ้บบสงูกลม ซึง่กลมกลนื
กบัต้นไม้สูงบรเิวณนัน้ได้เป็นอย่างดี ลกัษณะของหลงัคาเป็นหลงัคาจัว่ เพื่อเป็นการรกัษา
สภาพแวดลอ้มภายในโครงการใหดู้กลมกลนืกบัธรรมชาต ิและเป็นการรกัษาทศันียภาพของป่า
เอาไว ้ 

การวางอาคารหอ้งพกั มลีกัษณะโอบลอ้มท าใหเ้กดิ Open Space ซึง่เป็นจุดศูนยก์ลาง
ของโครงการ ทางเดนิไปยงับา้นพกัหลงัต่างๆ จะเป็นทางเดนิตามทางลาดไปเรือ่ยๆ  

 

 

 
รูปที ่2.26 แสดงรูปแบบสถาปตัยกรรมของ The Datai Langkawi 

(ทีม่า : http://www.thedatai.com/langkawi) 

5. Concept 
แนวคดิในการออกแบบต้องการให้รูปแบบอาคารมคีวามกลมกลืนกบัสิ่งแวดล้อม ตัว

อาคารแสดงความโอ่อ่าและความสงบ โดยเลือกใช้ไม้เป็นวัสดุตกแต่ง ที่มีคุณสมบัติที่ให้
ความรู้สกึอบอุ่นเป็นกันเอง มกีารแยกโถงล๊อบบี้ของอาคารหลกักบับ้านพกัออกจากกนัเพื่อ
ความเป็นสดัส่วน โดยออกแบบใหม้ลีกัษณะของบา้นเรอืนทอ้งถิน่ของมาเลเซยี บา้นพกัทุกหลงั
มีทางเดินไม้ที่ใช้ส าหรบัเชื่อมต่อกับอาคารหลัก ดาดฟ้าส่วนตัวส าหรับอาบแดด และชม
ทศันียภาพภายนอก 

 

http://www.thedatai.com/langkawi
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2.6 ข้อมลูสนับสนุนต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นองคค์วามรู้ ทฤษฎีการออกแบบ แนวทางการปฏิบติัท่ี
เก่ียวข้องของโครงการ คู่มือหรือมาตรฐานเกณฑใ์นการออกแบบ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
กฎหมาย 

2.6.1 มาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียว ประเภทโรงแรมระดบั 5 ดาว 
จะต้องตัง้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย 

หอ้งพกัแบบ Standard จะต้องมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร (รวมหอ้งน ้าแต่ไม่รวม
ระเบยีง) ส่วนหอ้งพกัแบบ Suite จะต้องมพีืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร (รวมหอ้งน ้าแต่
ไมร่วมระเบยีง) และจะตอ้งมเีพดานสงูไมน้่อยกว่า 2.70 เมตร ส่วนทางเดนิภายในอาคารจะต้อง
กวา้งไมน้่อยกว่า 1.50 เมตร และเพดานสงูไมน้่อยกว่า 2.40 เมตร หอ้งครวัจะต้องตัง้อยู่ในระยะ
ทีส่ามารถบรกิารพืน้ทีร่บัประทานอาหารไดอ้ย่างสะดวก และไม่รบกวนพืน้ทีใ่ช้สอยอื่นๆ ต้องมี
เพดานหอ้งครวัสูง ไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ส่วนสระว่ายน ้า บรเิวณสระว่ายน ้าเดก็ จะต้องไม่ลกึ
เกนิ 0.60 เมตร และถา้มรีะดบัทีต่่างกนัมากกว่า 0.60 เมตร ควรวสัดุหรอืสญัลกัษณ์เพื่อป้องกนั
อนัตราย เช่น ผนงั ราวกนัตก 

2.6.2 รปูแบบการท่องเท่ียว 
2.6.2.1 การท่องเทีย่วเชงิผจญภยั 
เป็นการเดนิทางท่องเที่ยวไปยงัแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่มลีกัษณะ

พเิศษทีน่กัท่องเทีย่วเขา้ไปเทีย่วลา้ไดร้บัความสนุกสนาน ตื่นเต้น มคีวามปลอดภยัและเพื่อเป็น
การสรา้งความทรงจ า ประสบการใหม ่

2.6.2.2 การท่องเทีย่วเชงิทศันศกึษาและศาสนา 
เป็นการเดินทางเพื่อทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรชัญาทางศาสนา หา

ความรู้ สัจธรรมแห่งชีวิตมีการฝึกสมาธิเพื่อเมประสบการณ์และความรู้ใหม่ มีคุณค่าและ
คุณภาพชวีติทีด่เีพิม่ขึน้มจีติส านึกต่อการรกัษาสิง่แวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถิน่ โดยประชาชน
ในท้องถิน่มสี่วนร่วมต่อการจดัการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื นอกจากนัน้ นักท่องเทีย่วบางกลุ่มมุ่งการ
เรยีนรู้วฒันธรรมและภูมปิญัญาไทย เช่น การท าอาหารไทย การนวดแผนไทย มวยไทย งาน
ช่างและงานหตัถกรรมไทย เป็นตน้ 

2.6.2.3 การท่องเทีย่วเพื่อศกึษากลุ่มชาตพินัธุห์รอืวฒันธรรมกลุ่มน้อย 
เป็นการเดนิทางท่องเที่ยวเพื่อเรยีนรูว้ถิชีวีติความเป็นอยู่วฒันธรรมของชาวบ้าน 

ชนกลุ่มน้อยหรอืชนเผ่าต่างๆ เช่น หมู่บ้านชาวกระเหรีย่ง หมู่บ้านชาวจนีฮ่อ เป็นต้น เพื่อเพิม่
ประสบการณ์และความรูใ้หม่ๆ สรา้งคุณค่า คุณภาพชวีติ จติส านึกต่อการรกัษาสิง่แวดลอ้มและ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ใหด้ยีิง่ขึน้ โดยประชาชนในทอ้งถิน่มสี่วนรว่มต่อการจดัการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื 
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2.6.2.4 การท่องเทีย่วเชงิกฬีา 
เป็นการเดนิทางท่องเทีย่วเพื่อเล่นกฬีาตามความถนัด ความสนใจ ในประเภทของ

กีฬา เช่น กอล์ฟ ด าน ้ า เป็นต้น ให้ได้ร ับความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานตื่นเต้น รับ
ประสบการณ์และความรูเ้พิม่เตมิ สรา้งคุณค่า คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

2.6.2.5 การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 
เป็นการท่องเทีย่วเพื่อการพกัผ่อนและเรยีนรูก้ารรกัษาสุขภาพและจติใจในสถานที่

ทีเ่หมาะสม เพื่อใหเ้กดิความเพลดิเพลนิและสุนทรยีภาพ ซึง่อาจจดัอยูใ่นรปูแบบการท่องเทีย่วที่
ตอ้งมจีติส านึกในการรกัษาสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่นัน้ๆ 

2.6.2.6 การท่องเทีย่วเพื่อการประชุม  
เป็นการจดัน าเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จดัประชุม มรีายการจดัน าเที่ยวก่อน

การประชุม (Pre-Tour) และการจดัรายการน าเทีย่วหลงัการประชุม (Post-Tour) โดยการจดั
รายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ไปทัว่ประเทศ เพื่อบรกิารให้กบัผู้ เข้าร่วมประชุมโดยตรง 
หรอืส าหรบัผู้ทีเ่ดนิทางกบัผูป้ระชุม (สามหีรอืภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเที่ยววนัเดยีว หรอื
การท่องเที่ยวแบบพักค้างแรม 2 – 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการ
ท่องเทีย่ว 

2.6.3 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศกึษาถงึเรื่องของกฎหมายทีค่วบคุมการท าโครงการรสีอรท์ มกีฎหมายและเทศ

บญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง มดีงัต่อไปนี้ คอื 
2.6.3.1 ขอ้ก าหนดผงัเมอืงรวม จงัหวดักาญจนบุร ี
2.6.3.2 กฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุม

อาคาร (พ.ศ.2522) 
2.6.3.3 กฎกระทรวงฉบบัที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุม

อาคาร (พ.ศ.2522) 
2.6.3.4 กฎกระทรวงฉบบัที่ 41 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุม

อาคาร (พ.ศ.2522) 
2.6.3.5 กฎกระทรวงก าหนดส่งอ านวยความสะดวกเพื่อคนพกิาร ทุพพลภาพและ

คนชรา พ.ศ. 2548 
2.6.3.6 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.2547 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัของโครงการ 

3.1 การวิเคราะหท์ าเลและท่ีตัง้ (Site & Location Analysis) 
จงัหวัดกาญจนบุรีเป็นจงัหวดัที่เชื่อมต่อกับประเทศพม่า ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของ

ประเทศไทยตอนกลาง มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่งและป่าดงดิบ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 129 กโิลเมตร มพีื้นที่ประมาณ 19,473 ตารางกโิลเมตร มอุีทยาน
แห่งชาตทิีส่ าคญั 5 แห่ง อกีทัง้มีแ่มน่ ้าสายหลกัไหลผ่านตวัจงัหวดัอกี 2 สาย คอื แม่น ้าแควน้อย 
และแมน่ ้าแควใหญ่ จากองคป์ระกอบของพืน้ทีท่ าใหจ้งัหวดักาญจนบุร ีมคีวามอุดมสมบูรณ์มาก 
อกีทัง้เป็นจดุเชื่อมต่อไปยงัหลายๆที ่เช่น ประเทศพมา่ 

ทศิเหนือ  จงัหวดัตากและจงัหวดัอุทยัธานี 
ทศิตะวนัออก จงัหวดัสุพรรณบุรแีละจงัหวดันครปฐม 
ทศิใต ้  จงัหวดัราชบุรแีละประเทศพมา่ 
ทศิตะวนัตก ประเทศพมา่ 

 
รปูที ่3.1 แสดงแผนทีก่ารเชือ่มต่อกบัจงัหวดัอื่นๆของจงัหวดักาญจนบุร ี
(ทีม่า : http://www.atsiam.com/articles/article_detail.asp?AR_ID=62) 

กาญจนบุรเีป็นจงัหวดัทีม่แีหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย มอีารยธรรมก่อนยุคประวตัศิาสตร ์
ประวัติศาสตร์การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น ้ าแควในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 และสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาตอิีกมากมาย เช่น น ้าตกเอราวณั น ้าตกไทรโยค อุทยานแห่งชาตเิฉลมิ
รตันโกสนิทร ์อกีทัง้มโีรงแรมทีพ่กั ตัง้แต่ราคาถูกถงึปานกลาง รองรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมา 
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ปีละประมาณ 4 – 4.5 ลา้นคน เอกลกัษณ์ของจงัหวดักาญจนบุร ีคอื วฒันธรรมทอ้งถิน่และ
สถานทีท่่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ

3.1.1 การเลือกท าเลท่ีตัง้โครงการ 
จากทีก่ล่าวมาแลว้ว่าการเลอืกทีต่ ัง้โครงการมคีวามส าคญักบัโครงการ ดงันัน้จงึต้องมกีาร

เปรยีบเทยีบเพื่อเลอืกทีต่ ัง้โครงการทีเ่หมาะสมทีสุ่ด โดยจะเปรยีบเทยีบในแต่ละรายละเอยีดทีม่ ี
ความส าคญัในการเลอืกท าเลทีต่ ัง้โครงการดงันี้ คอื 
เกณฑใ์นการใหค้ะแนน  

1. ทีต่ัง้ และสภาพแวดลอ้ม 
2. การคมนาคมและการเขา้ถงึ 
3. การเชื่อมต่อกบัแหล่งท่องเทีย่วอื่นๆ 
4. ความเงยีบสงบ 
5. ทศันียภาพ 

 
รปูที ่3.2 แสดงการเลอืกท าเลทีต่ ัง้ของโครงการ 

 Location 1 เขตอ าเภอเมอืงกาญจนบุรแีละพืน้รอบขา้ง  
สภาพภูมปิระเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น ้า มแีม่น ้าไหลผ่าน ตัง้อยู่กลางตวัเมอืงกาญจนบุร ี

เขา้ถงึง่าย ไม่จ าเป็นต้องมรีถส่วนตวัก็สามารถเขา้ใชโ้ครงการได ้บรรยากาศและทศันียภาพจะ
เป็นแบบชุมชนเมอืงรมิแม่น ้า ซึง่อยูใ่กลส้ถานทีท่่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ 

 
รปูที ่3.3 แสดงการท าเลทีต่ ัง้โครงการ 1 



28 
 

Location 2 เขตพื้นที่ใกล้อุทยานแห่งชาติเอราวัณและอุทยานแห่งชาติเฉลิม
รตันโกสนิทร ์

พื้นที่ตัง้อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเอราวณัและอุทยานแห่งชาติเฉลิมรตันโกสินทร ์
สภาพภูมปิระเทศเป็นป่าเขามแีม่น ้าไหลผ่าน และมธีรรมชาตลิายล้อม แต่การเขา้ถงึจะสะดวก
กบันักท่องเที่ยวทีม่รีถยนต์ส่วนตวั เนื่องจากอยู่ไกลจากตวัเมอืง และในพืน้ทีอ่าจจะเขา้ถงึโดย
รถยนตส์่วนตวั อยูใ่กลส้ถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ

 
รปูที ่3.4 แสดงการท าเลทีต่ ัง้โครงการ 2 

 Location 3 เขตพืน้ทีใ่กลอุ้ทยานแห่งชาตไิทรโยคและอุทยานแห่งชาตเิขาแหลม 
 พื้นที่ตัง้อยู่ใกล้กบัอุทยานแห่งชาติไทรโยคและอุทยานแห่งชาติเขาแหลม สภาพภูมิ
ประเทศเป็นป่าเขามีแม่น ้ าไหลผ่าน และมีธรรมชาติลายล้อม แต่การเข้าถึงจะสะดวกกับ
นักท่องเที่ยวที่มรีถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากอยู่ไกลจากตวัเมอืง และในพื้นที่อาจจะเข้าถึงโดย
รถยนตส์่วนตวั อยูใ่กลส้ถานทีท่่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ

 
รปูที ่3.5 แสดงการท าเลทีต่ ัง้โครงการ 3 
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เกณฑ ์ น ้าหนกั Location 1 Location 2 Location 3 
สภาพแวดลอ้ม 4 3 5 5 
การคมนาคมและการเขา้ถงึ 3 5 3 4 
การเชื่อมโยงกบัสถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆ 4 3 4 5 
ความเงยีบสงบ 3 3 5 4 
ทศันียภาพ 4 4 5 5 

รวม 64 80 84 
ตารางที ่3.1 แสดงการใหค้ะแนนการเลอืกท าเลทีต่ ัง้โครงการ 

3.1.2 การเลือกท่ีตัง้โครงการ 
จากทีก่ล่าวมาแลว้ว่าการเลอืกทีต่ ัง้โครงการมคีวามส าคญักบัโครงการ ดงันัน้จงึต้องมกีาร

เปรยีบเทยีบเพื่อเลอืกทีต่ ัง้โครงการทีเ่หมาะสมทีสุ่ด โดยจะเปรยีบเทยีบในแต่ละรายละเอยีดทีม่ ี
ความส าคญัในการเลอืกทีต่ ัง้โครงการดงันี้ คอื 
เกณฑใ์นการใหค้ะแนน  

1. สภาพแวดลอ้ม 
2. การคมนาคมและการเขา้ถงึ 
3. การเชื่อมโยงกบัสถานทีท่่องเทีย่วเชงิผจญภยั 
4. การแขง่ขนัทางการคา้ 
5. ทศันียภาพ 

 
รปูที ่3.6 แสดงการเลอืกทีต่ ัง้ของโครงการ 

Site 1 อยู่ใกล้ตัวเมอืง การเข้าถึงสะดวกมีถนนตัดผ่าน แต่เป็นถนนดินลูกลัง 
ทศันียภาพเป็นววิแม่น ้าแควน้อย ความลาดชนัของพื้นที่น้อย เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  พืน้ที่ประมาน 
13 ไร ่
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รปูที ่3.7 แสดงต าแหน่งทีต่ ัง้ที ่1 

 
รปูที ่3.8 แสดงลกัษณะของทีต่ ัง้ที ่1 

Site 2 อยู่ใกลต้วัเมอืง การเขา้ถงึไดส้ะดวกมถีนนลาดยางตดัผ่าน ทศันียภาพเป็นววิ
แม่น ้าแควน้อย แต่ฝ ัง่ตรงขา้มจะมชุีมชนตัง้อยู่ความลาดชนัของพืน้ที่ปานกลาง  พื้นที่ประมาน 
12 ไร ่

 
รปูที ่3.9 แสดงต าแหน่งทีต่ ัง้ที ่2 
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รปูที ่3.10 แสดงลกัษณะของทีต่ ัง้ที ่2 

 Site 3 ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่อุทยาน การเขา้ถงึสะดวกมถีนนลาดยางตดัผ่าน
ทศันียภาพเป็นววิแมน่ ้าแควน้อย ความลาดชนัของพืน้ทีค่่อนขา้งสงูเนื่องจากอยู่บนเนินเขา และ
มกีารแขง่ขนัทางการคา้สงู เนื่องจากมทีีพ่กัอยูใ่กลก้นั  พืน้ทีป่ระมาณ 16.5 ไร ่

 
รปูที ่3.11 แสดงต าแหน่งทีต่ ัง้ที ่3 

 
รปูที ่3.12 แสดงลกัษณะของทีต่ ัง้ที ่3 
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เกณฑ ์ น ้าหนกั Site 1 Site 2 Site 3 

สภาพแวดลอ้ม 4 4 4 4 

การคมนาคมและการเขา้ถงึ 3 4 3 3 

การเชื่อมโยงกบัสถานทีท่่องเทีย่วเชงิผจญภยั 4 3 4 5 

การแขง่ขนัทางการคา้ 2 3 3 3 

ระบบสาธารณูปโภค 2 3 2 4 
ทศันียภาพ 4 4 3 4 

รวม 68 63 75 
ตารางที ่3.2 แสดงการใหค้ะแนนการเลอืกทีต่ ัง้โครงการ 

จากตารางสามารถสรปุเลอืกทีต่ ัง้โครงการทีเ่หมาะสมทีสุ่ด คอื Location 3 Site 3 เพรา
มคีวามเหมาะสมมากกว่าอกีสอง Site  ทีเ่หลอืทัง้ในดา้นทีต่ ัง้ และสภาพแวดลอ้ม ความสงบ 
ความสวยงาม การคมนาคม การเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภยัและสถานที่อื่ นๆ 
ค่อนขา้งสะดวก และด้านระสาธารณูปโภคนัน้มกีารวางระบบไวแ้ล้ว เนื่องจากมบี้านเรอืนของ
ประชาชนอยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

3.1.3 รายละเอียดโครงการ 
เพื่อใหท้ราบถงึรายละเอยีดของโครงการจงึจ าเป็นต้องศกึษาลกัษณะทีเ่กี่ยวขอ้งต่าง ๆ 

หลายดา้น เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจของที่ตัง้ทีเ่ลอืก ซึง่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไปใช้ประกอบการ
ออกแบบโครงการ เพราะสภาพทีต่ ัง้ตัง้โครงการ เป็นส่วนทีม่อีทิธพิลในการออกแบบ  

3.1.4 ท่ีตัง้โครงการ 
ตัง้อยู่ในต าบล วงักระแจ อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุร ีเป็นที่ราบเชงิเขา มสี่วน

ใหญ่เป็นที่ราบและบางส่วนเป็นพื้นที่ลาดชัน ซึ่งขนาดของที่ดินมพีื้นที่ประมาณ 16.5 ไร่ มี
ลกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มคางหม ูโดย 

ทศิเหนือ ตดิกบั ทีร่าบเชงิเขา 
 ทศิตะวนัออก ตดิกบั ทีร่าบ 
 ทศิใต ้  ตดิกบั แมน่ ้าแควน้อย 
 ทศิตะวนัตก ตดิกบั แมน่ ้าแควน้อย 
 3.15 ระบบสาธารณูปโภค 
 ทีต่ัง้โครงการห่างจากอ าเภอไทรโยค  ประมาณ 32 กโิลเมตร มรีะบบสาธารณูปโภค
ครบครนั ไฟฟ้าและน ้าประปา แต่ไม่มกีารกกัเก็บ เน่ืองจากบา้นของชาวบา้นอยู่ห่างกนัจะเป็น
การกกัเกบ็ไวต้ามครวัเรอืน ขอ้ดขีองทีต่ ัง้โครงการ คอื มรีะบบสาธารณูปโภคทีไ่ด้มาจกชุมชน
มาช่วยสนบัสนุนโครงการ 
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รปูที ่3.13 แสดงทีต่ ัง้พรอ้มเสน้ระดบัของทีต่ ัง้โครงการ 

3.2 สภาพภมิูอากาศ (Climate Analysis)  

3.2.1 ลมมรสมุ 

 
รปูที ่3.14 แสดงทศิทางของลมมรสุมและทศิทางแดดทีม่ผีลต่อพืน้ทีโ่ครงการ  

3.2.2 การวิเคราะหส์ภาพภมิูอากาศ 
ภมูอิากาศแบบรอ้นชืน้โดยในฤดรูอ้นจะมอีากาศรอ้นจดั อากาศเยน็ในฤดหูนาว และฝน

ตกชุกในฤดฝูน จากลกัษณะภูมปิระเทศทีเ่ป็นเทอืกเขาสลบัปา่ดบิ จงึท าใหม้พีืน้ทีท่ีม่คีวามอุดม
สมบรูณ์ แต่จงัหวดักาญจนบุรอียูห่่างจากระดบัน ้าทะเลไมส่งูมากนกั จงึท าใหอุ้ณหภมูไิมห่นาว
จดั มหีมอกบางในช่วงฤดฝูนก่อนเขา้สู่ฤดหูนาว  
และสามารถแบ่งฤดกูาลไดอ้ยา่งชดัเจนได ้3 ฤด ูคอื  

ฤดรู้อน  ระหว่าง กลางเดอืนกุมภาพนัธถ์งึกลางเดอืนพฤษภาคม มลีมฝ่ายใตพ้ดัมาปก
คลุม ท าใหม้อีากาศรอ้นอบอา้วทัว่ไป โดยมอีากาศรอ้นจดัอยูใ่นเดอืนเมษายน  
  ฤดฝูน   ระหว่างกลางเดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืนพฤศจกิายน ในระยะนี้เป็นช่วงทีล่ม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ พดัปกคลุม ท าใหม้ฝีนตกชุก โดยตกชุกทีสุ่ดในเดอืนกนัยายน  
  ฤดหูนาว  ระหว่างเดอืนพฤศจกิายนถงึกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์โดยในช่วงนี้ ความกด
อากาศสงูจากประเทศจนีและลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุม ท าใหอ้ากาศหนาวเยน็
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และความแหง้แลง้แผ่ปกคลุม 
  มอุีณหภูมติ ่าสุดโดยเฉลีย่ 23.7 องศาเซลเซยีส อุณหภูมสิงูสุด โดยเฉลีย่ 34.0 องศา
เซลเซยีส อุณหภมูติ ่าทีสุ่ดวดัได ้13.1 องศาเซลเซยีส ปรมิาณน ้าฝน เฉลีย่ 1,496.2 มลิลเิมตร/ปี  

 
รปูที ่3.15 แสดงทศิทางของลมมรสุมทีม่ผีลกระทบต่อประเทศไทยใน 1 ปี 

3.3 การวิเคราะหส์ภาพพื้นท่ี (Topography Analysis) 
สภาพโดยรอบโครงการ 
มลีกัษณะเป็นทีร่าบเชงิเขา โดยส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีท่ าเกษตรกรรมและทีอ่ยูอ่าศยั  อกีทัง้

มแีม่น ้าแควน ้าไหลผ่านหน้าโครงการ และมพีืน้ทีส่เีขยีวลอ้มรอบโครงการอกีดว้ย 

 
รปูที ่3.16 แสดงรปูทีด่นิและลกัษณะของพืน้ทีโ่ครงการ 

 สภาพพืน้ทีโ่ครงการ 
 พืน้ทีโ่ครงการมคีวามลาดชนัไมเ่กนิรอ้ยละ 20 สามารถสรา้งอาคารพกัอาศยัได้ 

 
รปูที ่3.17 แสดงลกัษณะพืน้ที ่และความลาดชนัของพืน้ทีโ่ครงการ 
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 สภาพถนนบรเิวณรอบโครงการ 

 จากถนนทางหลวงหมายเลข 323 เป็นถนนลาดยางขนาด 8 เมตร  จะต้องเดนิทางเขา้
ไปเป็นระยะทาง 650 เมตร ในส่วนทางเขา้ช่วงแรกเป็นถนนลาดยางขนาด 6 เมตร ไม่มไีหล่ทาง
เนื่องจากตดิกบับ้านในชุมชน และถนนด้านหน้าและรอบโครงการเป็นถนนดนิมคีวามกว้าง 6 
เมตร มพีืน้ทีก่ารเกษตรและบา้นเรอืนอยูส่องขา้งทาง  

 
รปูที ่3.18 แสดงระยะทางของถนนสาธารณะถงึพืน้ทีโ่ครงการ 

 
รปูที ่3.19 แสดงลกัษณะของถนนทางหลวงหมายเลข 323  

 
รปูที ่3.20 แสดงลกัษณะของถนนทางเขา้ช่วงแรก 
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รปูที ่3.21 แสดงลกัษณะถนนดา้นหน้าและโดยรอบโครงการ 

3.4 การวิเคราะหส์ภาพบริบท (Context Analysis) 
 จากการวิเคราะห์สภาพบริบทโดยรอบของที่ตัง้โครงการ จะน ามาสู่ข้อมูลเพื่อการ
ออกแบบโครงการ 
 3.4.1 อาณาเขตและบริบทรอบท่ีตัง้โครงการ 

- ทศิเหนือ ตดิกบั ตดิกบัทีร่าบลุ่มและววิเทอืกเขาอุทยาน 

 
รปูที ่3.22 แสดงมมุมองทศิเหนือ 
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 - ทศิตะวนัออก ตดิกบั ทีร่าบลุ่มและววิเทอืกเขาอุทยาน 

 
รปูที ่3.23 แสดงมมุมองทศิตะวนัออก 

- ทศิตะวนัใต ้ตดิกบั แมน่ ้าแควน้อยทางดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใต ้แมน่ ้ามขีนาด 8 เมตร 

 
รปูที ่3.24 แสดงมมุมองทศิใต ้

 - ทศิตะวนัตก ติดกับ แม่น ้าแควน้อยทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ แม่น ้ามขีนาด
กวา้ง 8 เมตร เป็นมมุทีเ่หน็โคง้น ้า ไมม่ผีลกระทบ 

 
รปูที ่3.25 แสดงมมุมองทศิตะวนัตก 
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 3.4.2 การวิเคราะหม์มุมองของโครงการ 

 
รปูที ่3.26 แสดงมมุมองจากภายในและภายนอกทีม่ผีลต่อโครงการ 

 มมุมองที ่1 
 เป็นมุมมองทีม่องจากภายในโครงการ ซึ่งเป็นมุมมองที่เหน็โคง้น ้า สามารถเปิดเป็นจุด
ชมววิของโครงการได ้เน่ืองจากอยูท่างฝ ัง่ทศิตะวนัตก 
 มมุมองที ่2  
 เป็นมุมมองทีม่องจากภายในโครงการ ซึง่เป็นมุมมองทีเ่ป็นววิภูเขา ซึง่ฝ ัง่ตรงขา้มเป็น
เทอืกเขาภายในอุทยานแห่งชาต ิ
 มมุมองที ่3  
 เป็นมุมมองจากทางเข้าหลักของโครงการ ซึ่งเป็นมุมมองที่ต้องมองผ่านแนวพื้นที่
เกษตรผ่านไปยงัพืน้ทีโ่ครงการ 
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3.5 การวิเคราะหส์ภาพเง่ือนไขโครงการ (Constraints Analysis) 
กฎหมายและเทศบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
3.5.1 ขอ้ก าหนดผงัเมอืงรวม จงัหวดักาญจนบุร ีพ.ศ. 2558 

 
รปูที ่3.27 แสดงแผนทีผ่งัเมอืงจงัหวดักาญจนบุร ีทีม่ผีลต่อทีต่ ัง้โครงการ 

ขอ้ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดนิตามแผนผงัแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดนิในอนาคตท้าย
ขอ้ก าหนดนี้ ใหเ้ป็นไป ดงัต่อไปนี้ 

(3) ทีด่นิบรเิวณหมายเลข 3.1 ถงึหมายเลข 3.5 ทีก่ าหนดไวเ้ป็นสเีขยีว ให้
เป็นทีด่นิประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
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ข้อ 9 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมหรอืเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบนัการศึกษา 
สถาบนัศาสนา สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ทีด่นิประเภทน้ี หา้มใหป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อกจิการตามทีก่ าหนด ดงัต่อไปนี้ 
(1) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุม้ครองความ

ปลอดภยัในการด าเนินงาน (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2552 เวน้แต่โรงงานล าดบัที ่7(1) (4) ล าดบัที ่43(1) 
(2) และล าดบัที ่92 

(2) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (1) ที่ไม่มรีะบบวธิกีารควบคุมการปล่อย
ของเสยี มลพษิ หรอืสิง่ใดๆ ทีม่ผีลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 

(3) จดัสรรทีด่นิเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดนิประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อการปฏริูป

ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าดว้ยการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 
ที่ดนิประเภทน้ีในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตวน

อุทยาน เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า และเขตห้ามล่าสตัว์ป่า และป่าไม้ตามมติคณะรฐัมนตร ีให้ใช้
ประโยชน์เพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรกัษา หรอืบ ารุงป่าไม้ สตัว์ป่า ต้นน ้าล าธาร และ
ทรพัยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรฐัมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ การสงวนและ
คุม้ครองสตัวป์า่ และการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

3.5.2 กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 
2551 
หมวด 1 สถานทีพ่กัทีไ่มเ่ป็นโรงแรมและประเภทของโรงแรม 

ขอ้ 1  ให้สถานที่พกัที่มจี านวนห้องพกัในอาคารเดยีวกนัหรอืหลายอาคารรวมกนั
ไม่เกินสี่ห้องและมจี านวนผู้พกัรวมกนัทัง้หมดไม่เกินยีส่บิคน ซึ่งจดัตัง้ขึ้นเพื่อให้บรกิารที่พกั
ชัว่คราวส าหรบัคนเดนิทางหรอืบุคคลอื่นใดโดยมคี่าตอบแทน อนัมลีกัษณะเป็นการประกอบ
กจิการเพื่อหารายได้เสรมิและได้แจง้ให้นายทะเบยีนทราบตามแบบที่รฐัมนตรกี าหนด ไม่เป็น
โรงแรมตาม (3) ของบทนิยามค าว่า “โรงแรม” ในมาตรา 4 

ขอ้ 2  โรงแรมแบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปนี้ 
 (2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและ

หอ้งอาหาร หรอืสถานทีส่ าหรบับรกิารอาหารหรอืสถานทีส่ าหรบัประกอบอาหาร 
ขอ้ 20  โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 ต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข

ดงัต่อไปนี้ 
(1) ห้องพกัทุกห้องต้องมพีื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร ไม่รวม

หอ้งน ้า หอ้งสว้ม และระเบยีงหอ้งพกั 
(2) มหีอ้งน ้าและหอ้งสว้มทีถู่กสุขลกัษณะในหอ้งพกัทุกหอ้ง 
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(3) กรณีมหีอ้งพกัไม่เกนิ 80 หอ้ง ห้ามมสีถานบรกิารตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบรกิาร 

3.5.3 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างอาคาร 
- กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2517) 
ขอ้ 1 ในกฎกระทรวง นี้ 

(12) "อาคารขนาดใหญ่" หมายความว่า อาคารที่สรา้งขึน้เพื่อใชอ้าคารหรอื
ส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารเป็นทีป่ระกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภท โดยมคีวามสูง
จากระดบัถนนตัง้แต่ 15 เมตรขึน้ไป และมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ในหลงัเดยีวกนัเกนิ 1,000 ตาราง
เมตร หรอืมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้หรอืชัน้หน่ึงชัน้ใดในหลงัเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตร 

ขอ้  3  จ านวนทีจ่อดรถยนต ์ตอ้งจดัใหม้ตีามก าหนดดงัต่อไปนี้ 
(2)  ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรอืในเขตท้องที่ที่ได้มพีระราชกฤษฎีกาให้ใช้

พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พ.ศ.2479 ใชบ้งัคบั 
(ข) โรงแรมทีม่หีอ้งพกัไมเ่กนิ 100 หอ้ง ใหม้ทีีจ่อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 

5 คนั ส าหรบัห้องพกั 30 หอ้งแรก ส่วนที่เกนิ 30 ห้อง ใหค้ดิอตัรา 1 คนัต่อ 10 หอ้ง เศษของ 
10หอ้ง ใหค้ดิเป็น 10 หอ้ง 

โรงแรมที่มีห้องพักเกิน 100 ห้อง  ให้มีที่จอดรถยนต์ตามอัตราที่
ก าหนดในวรรคหนึ่งส าหรบัห้องพกั 100 ห้องแรก ส่วนที่เกนิ 100 ห้อง ให้คดิอตัรา 1 คนั ต่อ 
15 หอ้ง เศษของ 15 หอ้ง ใหค้ดิเป็น 15 หอ้ง 

(ง) ภตัตาคาร ให้มทีี่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื้นที่ตัง้โต๊ะ
อาหาร 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 40 ตารางเมตร 

(ฉ) ส านักงาน ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ 120 
ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 120 ตารางเมตร 

(ช) ห้องโถงของโรงแรม ภตัตาคาร หรอือาคารขนาดใหญ่ตามขอ้ 1 
(8) ให้มทีี่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตาราง
เมตร ใหเ้ป็น 30 ตารางเมตร 

- กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 

“อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสรา้งขึ้นเพื่อใช้อาคาร
หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรอืประกอบกิจการประเภทเดียวหรอืหลาย
ประเภทโดยมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้หรอืชัน้หน่ึงชัน้ใดในหลงัเดยีวกนัตัง้แต่ 10,000 ตารางเมตรขึน้
ไป 

“พื้นที่อาคาร” หมายความว่า พื้นที่ของพื้นของอาคารแต่ละชัน้ที่บุคคลเข้า
อยู่ หรอืเขา้ใชส้อยไดภ้ายในขอบเขตด้านนอกของคานหรอืภายในพื้นนัน้ หรอืภายในขอบเขต
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ด้านนอกของผนังของอาคาร และหมายความรวมถึงเฉลียงหรอืระเบียงด้วย แต่ไม่รวมพื้น
ดาดฟ้าและบนัไดนอกหลงัคา 

“พืน้ทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้อาคาร” หมายความว่า พืน้ทีข่องแปลงทีด่นิทีน่ ามาใช้
ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร ไม่ว่าจะเป็นทีด่นิตามหนังสอืส าคญัแสดงสทิธใินทีด่นิฉบบัเดยีวหรอื
หลายฉบบั ซึง่เป็นทีด่นิทีต่ดิต่อกนั 

“ดาดฟ้า” หมายความว่า พืน้ส่วนบนสุดของอาคารทีไ่ม่มหีลงัคาปกคลุม และ
บุคคลสามารถขึน้ไปใชส้อยได ้

“ทีว่่าง” หมายความว่า พืน้ทีอ่นัปราศจากหลงัคาหรอืสิง่ก่อสรา้งปกคลุม ซึ่ง
พืน้ทีด่งักล่าวอาจจะจดัใหเ้ป็นบ่อน ้า สระว่ายน ้า บ่อบ าบดัน ้าเสยี ทีพ่กัมลูฝอย ทีพ่กัรวมมลูฝอย 
หรอืทีจ่อดรถทีอ่ยูภ่ายนอกอาคารกไ็ด ้และใหห้มายความรวมถงึพืน้ทีข่องสิง่ก่อสรา้งหรอือาคาร
ทีส่งูจากระดบัพืน้ดนิไมเ่กนิ 1.20 เมตร และไมม่หีลงัคาหรอืสิง่ปกคลุมเหนือระดบันัน้ 

“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนทีเ่ปิดหรอืยนิยอมให้ประชาชนเขา้ไป
หรอืใชเ้ป็นทางสญัจรได ้ทัง้นี้ ไมว่่าจะมกีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทนหรอืไม่ 

“วสัดุทนไฟ” หมายความว่า วสัดุก่อสรา้งทีไ่มเ่ป็นเชือ้เพลงิ 
“ผนงักนัไฟ” หมายความว่า ผนังทบึทีก่่อดว้ยอฐิธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า 18 

เซนตเิมตร และไมม่ชี่องทีใ่หไ้ฟหรอืควนัผ่านได ้หรอืจะเป็นผนงัทบึทีท่ าดว้ยวสัดุทนไฟอย่างอื่น
ทีคุ่ณสมบตัใินการป้องไฟไดด้ไีม่น้อยกว่าผนังทีก่่อด้วยอฐิธรรมดาหนา 18 เซนตเิมตร ถ้าเป็น
ผนงัคอนกรตีเสรมิเหลก็ ตอ้งหนาไมน้่อยกว่า 12 เซนตเิมตร 

“ระบบท่อยนื” หมายความว่า ท่อส่งน ้าและอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัการดบัเพลงิ 
“น ้าเสยี” หมายความว่า ของเหลวที่ผ่านการใช้แลว้ ทุกชนิดทัง้ที่มกีากและ

ไมม่กีาก 
“แหล่งรองรบัน ้าทิ้ง” หมายความว่า ท่อระบายน ้าสาธารณะ คู คลอง แม่น ้า 

ทะเล และแหล่งน ้าสาธารณะ 
“ระบบบ าบดัน ้าเสยี” หมายความว่า กระบวนการท าหรอืการปรบัปรุงน ้าเสยี

ใหม้คีุณภาพเป็นน ้าทิง้รวมทัง้การท าใหน้ ้าทิง้พน้ไปจากอาคาร 
“ระบบประปา” หมายความว่า ระบบการจา่ยน ้าเพื่อใชแ้ละดื่ม 
“มลูฝอย” หมายความว่า มลูฝอยตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข 
“ที่พกัมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรอืสถานที่ที่ใช้ส าหรบัเก็บกกัมูล

ฝอยเพื่อรอการขนยา้ยไป 
ยงัทีพ่กัรวมมลูฝอย 
“ทีพ่กัรวมมลูฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรอืสถานทีท่ีใ่ชส้ าหรบัเกบ็กกัมลู

ฝอยเพื่อรอการขนไปก าจดั 
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“ลฟิต์ดบัเพลงิ” หมายความว่า ลฟิต์ทีพ่นักงานดบัเพลงิสามารถควบคุมการ
ใชไ้ดข้ณะเกดิเพลงิไหม ้

หมวด 1 ลกัษณะของอาคารเน้ือท่ีว่างของภายนอกอาคารและแนวอาคาร 
ขอ้ 2 ที่ดนิที่ใช้เป็นที่ตัง้ของอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที่มพีื้นที่อาคาร

รวมกนัทุกชัน้ไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร ต้องมดี้านหนึ่งด้านใดของที่ดนินัน้ยาวไม่น้อยกว่า 
12.00 เมตร ตดิถนนสาธารณะที่มเีขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกนัโดย
ตลอดจนไปเชื่อมต่อกบัถนนสาธารณะอื่นทีม่เีขตทางกวา้งไม่น้อยกว่า 10.00 เมตรส าหรบัทีด่นิ
ที่ใช้เป็นที่ตัง้ของอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที่มพีื้นที่อาคารรวมกนัทุกชัน้มากกว่า 
30,000 ตารางเมตร ต้องมดี้านหนึ่งด้านใดของที่ดนินัน้ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ติดถนน
สาธารณะทีม่เีขตทางกวา้งไมน้่อยกว่า 18.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกนัโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกบั
ถนนสาธารณะอื่นทีม่เีขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร ทีด่นิด้านทีต่ดิสาธารณะตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ต้องมคีวามกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกนัโดยตลอดจนถึง
บรเิวณที่ตัง้ของอาคาร และที่ดนินัน้ต้องว่างเพื่อสามารถใช้เป็นทางเขา้ออกของรถดบัเพลงิได้
โดยสะดวกดว้ย 

ขอ้ 3 อาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องจดัใหม้ถีนนทีม่ผีวิการจราจรกวา้ง
ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ที่ปราศจากสิง่ปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อให้รถดบัเพลงิสามารถเข้า
ออกไดโ้ดยสะดวก 

ถนนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในระยะหา้มก่อสรา้งอาคารบางชนิดหรอืบางประเภทรมิ
ถนนหรอืทางหลวงตามขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่หรอืตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกไ็ด้ 

ในกรณีที่มขีอ้บญัญตัทิ้องถิน่หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนดแนวสรา้งหรอืขยาย
ถนนใชบ้งัคบั ใหเ้ริม่นบัความกวา้งของถนนตามวรรคหนึ่งตัง้แต่แนวนัน้ 

ขอ้ 4 ส่วนทีเ่ป็นขอบเขตนอกสุดของอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษไม่ว่าจะ
อยู่ในระดับเหนือพื้นดินหรือต ่ ากว่าระดับพื้นดินต้องห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนน
สาธารณะไมน้่อยกว่า 6.00 เมตร ทัง้นี้ ไมร่วมถงึส่วนทีเ่ป็นฐานรากของอาคาร 

ขอ้ 5 อาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที่ก่อสรา้งขึน้ในพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตัง้
อาคารตอ้งมคี่าสงูสุดของอตัราส่วนพืน้ทีอ่าคารรวมกนัทุกชัน้ของอาคารทุกหลงัต่อพืน้ทีด่นิทีใ่ช้
เป็นทีต่ ัง้อาคารไมเ่กนิ 10 ต่อ 1 

ในกรณีที่มอีาคารอื่นใดหรอืจะมกีารก่อสรา้งอาคารอื่นใดในพื้นที่ดนิที่ใช้เป็นที่ตัง้
อาคารเดยีวกนักับอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมคี่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมกนัทุกชัน้ของอาคารทุกหลงัต่อพืน้ทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้อาคารไมเ่กนิ 10 ต่อ 1 ดว้ย 

ข้อ 6 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าอัตราส่วน
ดงัต่อไปนี้ 
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(1) อาคารทีอ่ยูอ่าศยัตอ้งมทีีว่่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของพืน้ทีด่นิทีใ่ชเ้ป็น
ทีต่ ัง้อาคาร 

(2) อาคารพาณิชย ์โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นทีไ่ม่ไดใ้ชเ้ป็นที่
อยู่อาศยัต้องมทีีว่่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของพืน้ที่ดนิที่ใชเ้ป็นทีต่ ัง้อาคาร แต่ถ้าอาคารนัน้ใช้
เป็นทีอ่ยูอ่าศยัรวมอยูด่ว้ยตอ้งมทีีว่่างตาม (1) 

ขอ้ 7 อาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที่มพีื้นของอาคารต ่ากว่าระดบัพื้นดนิ 
ตอ้งมรีะบบระบายอากาศ กบัระบบบ าบดัน ้าเสยีและการระบายน ้าทิง้ตามหมวด 2 และหมวด 3 
แยกเป็นอิสระจากระบบระบายอากาศ กบัระบบบ าบดัน ้าเสยี และการระบายน ้าทิ้งส่วนเหนือ
พืน้ดนิ 

พืน้ของอาคารทีต่ ่ากว่าระดบัพืน้ดนิตามวรรคหนึ่ง หา้มใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั 
ขอ้ 8 อาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที่มพีื้นของอาคารที่ต ่ากว่าระดบัถนน

หน้าอาคารตัง้แต่ชัน้ที ่3 ลงไป หรอืต ่ากว่าระดบัถนนหน้าอาคารตัง้แต่ 7.00 เมตร ลงไปต้องจดั
ใหม้ ี

(1) ระบบลฟิตต์ามหมวด 6 
(2) บนัไดหนีไฟจากชัน้ล่างสุดสู่พื้นของอาคารที่มทีางออกสู่ภายนอกได้

โดยสะดวก และบนัไดหนีไฟนี้ต้องมรีะบบแสงสว่างและระบบอดัลมทีม่คีวามดนัขณะใช้งานไม่
น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลเมตรท างานอยู่ตลอดเวลา และผนังบันไดหนีไฟทุกด้านต้องเป็น
คอนกรตีเสรมิเหลก็หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนตเิมตร บนัไดหนีไฟต้องอยู่ห่างกนัไม่เกนิ 60.00 
เมตร เมือ่วดัตามแนวทางเดนิ ทัง้นี้ เพื่อใชเ้ป็นทีห่นีภยัในกรณฉุีกเฉินได้ 

ขอ้ 8 ทว ิอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องจดัใหม้ผีนังหรอืประตูทีท่ าดว้ย
วสัดุทนไฟที่สามารถปิดกัน้มใิหเ้ปลวไฟหรอืควนัเมื่อเกดิเพลงิไหมเ้ขา้ไปในบรเิวณบนัไดทีม่ใิช่
บนัไดหนีไฟของอาคาร ทัง้นี้ ผนงัหรอืประตูดงักล่าวตอ้งสามารถทนไฟไดไ้มน้่อยกว่า 1 ชัว่โมง 

ขอ้ 8 ตร ีอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องจดัใหม้แีผนผงัของอาคารแต่ละ
ชัน้ติดไว้บรเิวณห้องโถงหน้าลฟิต์ทุกแห่งของแต่ละชัน้นัน้ในต าแหน่งที่เห็นได้ชดั เจน และที่
บรเิวณพื้นชัน้ล่างของอาคารต้องจดัใหม้แีผนผงัของอาคารทุกชัน้ เกบ็รกัษาไว้เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบไดโ้ดยสะดวก 

แผนผงัของอาคารแต่ละชัน้ใหป้ระกอบดว้ย 
(1) ต าแหน่งของหอ้งทุกหอ้งของชัน้นัน้ 
(2) ต าแหน่งทีต่ดิตัง้ตู้สายฉีดน ้าดบัเพลงิหรอืหวัต่อสายฉีดน ้าดบัเพลิง และ
อุปกรณ์ดบัเพลงิอื่น ๆ ของชัน้นัน้ 
(3) ต าแหน่งประตูหรอืทางหนีไฟของชัน้นัน้ 
(4) ต าแหน่งลฟิตด์บัเพลงิของชัน้นัน้ 
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หมวด 2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัเพลิงไหม้ 
ขอ้ 9 การระบายอากาศในอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องจดัให้มกีาร

ระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตหิรอืโดยวธิกีล ดงัต่อไปนี้ 
(1) การระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิใหใ้ชเ้ฉพาะกบัหอ้งในอาคารทีม่ผีนัง

ดา้นนอกอาคารอยา่งน้อยหน่ึงดา้น โดยจดัใหม้ชี่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้เช่น ประตู หน้าต่าง 
หรอืบานเกล็ด ซึ่งต้องเปิดไว้ระหว่างใช้สอยห้องนัน้ ๆ และพื้นที่ของช่องเปิดนี้ต้องเปิดได้ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของพืน้ทีข่องหอ้งนัน้ 

(2) การระบายอากาศโดยวธิกีล ให้ใชก้บัห้องในอาคารลกัษณะใดก็ได้ โดย
จดัให้มกีลอุปกรณ์ขบัเคลื่อนอากาศ ซึ่งต้องท างานตลอดเวลาระหว่างที่ใช้สอยห้องนัน้ เพื่อให้
เกดิการน าอากาศภายนอกเขา้มาตามอตัราดงัต่อไปนี้ 
การระบายอากาศ 

ล าดบั สถานที ่
อตัราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า
จ านวนเท่าของปรมิาตรของหอ้ง

ใน 1 ชัว่โมง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

หอ้งน ้า หอ้งสว้มของทีพ่กัอาศยัหรอืส านกังาน 
หอ้งน ้า หอ้งสว้มของอาคารสาธารณะ 
ทีจ่อดรถทีอ่ยู่ต ่ากว่าระดบัพืน้ดนิ 
โรงงาน 
โรงมหรสพ 
สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
ส านกังาน 
หอ้งพกัในโรงแรมหรอือาคารชุด 
หอ้งครวัของทีพ่กัอาศยั 
หอ้งครวัของสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
ลฟิตโ์ดยสารและลฟิตด์บัเพลงิ 

2 
4 
4 
4 
4 
7 
7 
7 
12 
24 
30 

ตารางที ่3.3 แสดงสถานทีแ่ละอตัราการระบายอากาศ 

ส าหรบัห้องครวัของสถานที่จ าหน่ายอาคารและเครื่องดื่ม ถ้าไดจ้ดัให้มกีาร
ระบายอากาศครอบคลุมแหล่งที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือก๊าซที่ต้องการระบายในขนาดที่
เหมาะสมแลว้ จะมอีตัราการระบายอากาศในส่วนอื่นของหอ้งครวันัน้น้อยกว่าอตัราทีก่ าหนดไว้
ในตารางกไ็ด ้ทัง้นี้ ตอ้งไมน้่อยกว่า 12 เท่าของปรมิาตรของหอ้งใน 1 ชัว่โมง 

สถานที่อื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในตาราง ให้ใช้อัตราการระบายอากาศของ
สถานทีท่ีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัอตัราทีก่ าหนดไวใ้นตาราง 

ต าแหน่งของช่องน าอากาศภายนอกเขา้โดยวธิกีล ต้องห่างจากทีเ่กดิอากาศ
เสยีและช่องระบายอากาศทิง้ไมน้่อยกว่า 5.00 เมตร สงูจากพืน้ดนิไมน้่อยกว่า 1.50 เมตร 
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การน าอากาศภายนอกเข้าและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ต้องไม่
ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นร าคาญแก่ประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คยีง” 

ขอ้ 10 การระบายอากาศในอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษทีม่กีารปรบัภาวะ
อากาศดว้ยระบบการปรบัภาวะอากาศ ตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(1) ต้องมกีารน าอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรบัภาวะอากาศหรอืดูด
อากาศจากภายในพืน้ทีป่รบัภาวะอากาศออกไปไม่น้อยกว่าอตัราดงัต่อไปนี้ 
การระบายอากาศ 

ล าดบั สถานที ่
ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง/

ตารางเมตร 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

17 
18 
19 

 

หา้งสรรพสนิคา้ (ทางเดนิชมสนิคา้) 
โรงงาน 
ส านกังาน 
สถานอาบ อบ นวด 
ชัน้ตดิต่อธุระกบัธนาคาร 
หอ้งพกัในโรงแรมหรอือาคารชุด 
หอ้งปฏบิตักิาร 
รา้นตดัผม 
สถานโบวล์ิง่ 
โรงมหรสพ (บรเิวณทีน่ัง่ส าหรบัคนด)ู 
หอ้งเรยีน 
สถานบรหิารร่างกาย 
รา้นเสรมิสวย 
หอ้งประชุม 
หอ้งน ้า หอ้งสว้ม 
สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
(หอ้งรบัประทานอาหาร) 
ไนทค์ลบั บาร ์หรอืสถานลลีาศ 
หอ้งครวั 
โรงพยาบาล 
-    หอ้งคนไข ้
-    หอ้งผ่าตดัและหอ้งคลอด 
-    หอ้ง ไอ.ซ.ีย ู

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
10 

 
10 
10 
30 
 
2 
8 
5 
 

ตารางที ่3.4 แสดงสถานที ่และ การระบายอากาศ 
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สถานทีอ่ื่น ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นตารางใหใ้ชอ้ตัราการระบายอากาศของสถานที่
ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั 

(2) ห้ามน าสารท าความเยน็ชนิดเป็นอนัตรายต่อร่างกาย หรอืตดิไฟได้ง่าย
มาใชก้บัระบบปรบัภาวะอากาศทีใ่ชส้ารท าความเยน็โดยตรง 

(3) ระบบปรบัภาวะอากาศดว้ยน ้า หา้มต่อท่อน ้าของระบบปรบัภาวะอากาศ
เขา้กบัท่อน ้าของระบบประปาโดยตรง 

(4) ระบบท่อลมของระบบปรบัภาวะอากาศตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
(ก) ท่อลม วสัดุหุ้มท่อลม และวสัดุบุภายในท่อลม ต้องเป็นวสัดุที่ไม่

ตดิไฟและไมเ่ป็นส่วนทีท่ าใหเ้กดิควนัเมือ่เกดิเพลงิไหม ้
(ข) ท่อลมส่วนทีต่ดิตัง้ผ่านผนงักนัไฟหรอืพืน้ของอาคารทีท่ าดว้ยวตัถุ

ทนไฟต้องติดตัง้ลิ้นกันไฟที่ปิดอย่างสนิทโดยอัตโนมตัิ เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า 74 องศา
เซลเซยีส และลิน้กนัไฟตอ้งมอีตัราการทนไฟไมน้่อยกว่า 1 ชัว่โมง 30 นาท ี

(ค) ห้ามใช้ทางเดนิร่วม บนัได ช่องบนัได ช่องลฟิต์ ของอาคารเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบท่อลมส่งหรอืระบบท่อกลบั เวน้แต่ส่วนทีเ่ป็นพืน้ทีว่่างระหว่างเพดานกบัพื้น
ของอาคารชัน้เหนือขึน้ไปหรอืหลงัคาทีม่สี่วนประกอบของเพดานทีม่อีตัราการทนไฟไม่น้อยกว่า 
1 ชัว่โมง 

(5) การขบัเคลื่อนอากาศของระบบปรบัภาวะอากาศตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
(ก) มสีวติช์พดัลมของระบบขบัเคลื่อนอากาศที่ปิดเปิดด้วยมอืตดิตัง้

ในทีท่ีเ่หมาะสมและสามารถปิดสวติชไ์ดท้นัทเีมือ่เกดิเพลงิไหม ้
(ข) ระบบปรบัภาวะอากาศทีม่ลีมหมุนเวยีนตัง้แต่ 50 ลูกบาศก์เมตร

ต่อนาทีขึ้นไปต้องติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจบัควันหรอือุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม้ที่มี
สมรรถนะไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์ตรวจจบัควนัซึง่สามารถบงัคบัใหส้วติชห์ยุดการท างานของระบบ
ไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

ทัง้นี้ การออกแบบและควบคุมการตดิตัง้ระบบปรบัภาวะอากาศและ
ระบบระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องด าเนินการโดยผู้ได้ร ับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตัง้แต่ประเภทสามญัวิศวกรขึ้นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีวศิวกรรม 

ขอ้ 10 ทว ิอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษทีม่โีถงภายในอาคารเป็นช่องเปิด
ทะลุพื้นของอาคารตัง้แต่สองชัน้ขึ้นไปและไม่มีผนังปิดล้อม ต้องจดัให้มีระบบควบคุมการ
แพร่กระจายของควนัทีส่ามารถท างานไดโ้ดยอตัโนมตัเิมื่อเกดิเพลงิไหม ้ทัง้นี้ เพื่อระบายควนั
ออกสู่ภายนอกอาคารไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

ขอ้ 11 อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษตอ้งมรีะบบจา่ยพลงังานไฟฟ้าเพื่อการ
แสงสว่างหรอืก าลงั ซึง่ต้องมกีารเดนิสายและตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
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นครหลวงหรอืการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในกรณีทีอ่ยู่นอกเขตความรบัผดิชอบของการไฟฟ้านคร
หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ให้ใช้มาตรฐานเพื่อความปลอดภยัทางไฟฟ้าของส านักงาน
พลงังานแห่งชาต ิ

ในระบบจ่ายไฟฟ้าต้องมสีวติช์ประธานซึ่งติดตัง้ในที่ที่จดัไว้โดยเฉพาะแยกจาก
บรเิวณทีใ่ชส้อยเพื่อการอื่น ในการนี้ จะจดัไวเ้ป็นหอ้งต่างหากส าหรบักรณีตดิตัง้ภายในอาคาร 
หรอืจะแยกเป็นอาคารโดยเฉพาะกไ็ด ้

การตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าหรอืเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ให้น าความในวรรคสองมาใช้
บงัคบัโดยจะรวมบรเิวณทีต่ดิตัง้สวติชป์ระธาน หมอ้แปลงไฟฟ้า และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไวใ้นที่
เดยีวกนักไ็ด ้

เมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มที่ตามที่ก าหนดในแบบแปลนระบบไฟฟ้า 
แรงดนัไฟฟ้าทีส่ายวงจรย่อยจะแตกต่างจากแรงดนัไฟฟ้าทีแ่ผงสวติช์ประธานไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ
หา้ 

ขอ้ 12 แผงสวติชว์งจรยอ่ยทุกแผงของระบบไฟฟ้าต้องต่อลงดนิการต่อลงดนิ หลกั
สายดิน และวิธีการต่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ในกรณีที่อยู่นอกเขตความรบัผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคใหใ้ชม้าตรฐานเพื่อความปลอดภยัทางไฟฟ้าของส านกังานพลงังานแห่งชาต ิ

ขอ้ 13 อาคารสูงต้องมรีะบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า ซึ่งประกอบด้วยเสาล่อฟ้า 
สายล่อฟ้า สายตวัน า สายน าลงดนิ และหลกัสายดนิที่เชื่อมโยงกนัเป็นระบบ ส าหรบัสายน าลง
ดนิต้องมขีนาดพื้นที่ภาคตดัขวางเทยีบได้ไม่น้อยกว่าสายทองแดงตีเกลยีว ขนาด 30 ตาราง
มลิลเิมตร สายน าลงดนิน้ีตอ้งเป็นระบบทีแ่ยกเป็นอสิระจากระบบสายดนิอื่น 

อาคารแต่ละหลงัต้องมสีายตวัน าโดยรอบอาคาร และมสีายน าลงดนิต่อจากสาย
ตวัน าห่างกันทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร วดัตามแนวขอบรอบอาคาร ทัง้นี้ สายน าลงดินของ
อาคารแต่ละหลงัตอ้งมไีมน้่อยกว่าสองสาย 

เหล็กเสรมิหรอืเหลก็รูปพรรณในโครงสร้างอาคารอาจใช้เป็นสายน าลงดนิได้ แต่
ตอ้งมรีะบบการถ่ายประจไุฟฟ้าจากโครงสรา้งสู่หลกัสายดนิไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการช่าง 

ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภยัทาง
ไฟฟ้าของส านกังานพลงังานแห่งชาต ิ

ขอ้ 14 อาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องมรีะบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารอง
ส าหรบักรณีฉุกเฉินแยกเป็นอสิระจากระบบอื่น และสามารถท างานได้โดยอตัโนมตัเิมื่อระบบ
จา่ยไฟฟ้าปกตหิยดุท างาน 

แหล่งจา่ยพลงังานไฟฟ้าส ารองส าหรบักรณีฉุกเฉินตามวรรคหน่ึง ต้องสามารถจ่าย
พลงังานไฟฟ้าไดเ้พยีงพอตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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(1) จ่ายพลงังานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองชัว่โมงส าหรบัเครื่องหมาย
แสดงทางฉุกเฉินทางเดนิ หอ้งโถง บนัได และระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้

(2) จา่ยพลงังานไฟฟ้าตลอดเวลาทีใ่ชง้านส าหรบัลฟิต์ดบัเพลงิ เครื่องสูบน ้า
ดบัเพลงิ หอ้งช่วยชวีติฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร เพื่อความปลอดภยัของสาธารณะและกระบวนการ
ผลติทางอุตสาหกรรมทีจ่ะก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติหรอืสุขภาพอนามยัเมือ่กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

ขอ้ 15 กระแสไฟฟ้าทีใ่ชก้บัลฟิต์ดบัเพลงิต้องต่อจากแผงสวติชป์ระธานของอาคาร
เป็นวงจรทีแ่ยกเป็นอสิระจากวงจรทัว่ไป 

วงจรไฟฟ้าส ารองส าหรบัลฟิต์ดบัเพลงิต้องมกีารป้องกนัอนัตรายจากเพลิงไหม้
อยา่งดพีอ 

ขอ้ 16 ในอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษตอ้งมรีะบบสญัญาณเตือนเพลงิไหม้
ทุกชัน้ ระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหมอ้ยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(1) อุปกรณ์ส่งสญัญาณเพื่อใหห้นีไฟทีส่ามารถส่งเสยีงหรอืสญัญาณใหค้นที่
อยูใ่นอาคารไดย้นิหรอืทราบอยา่งทัว่ถงึ 

(2) อุปกรณ์แจง้เหตุทีม่ที ัง้ระบบแจง้เหตุอตัโนมตัแิละระบบแจง้เหตุทีใ่ช้มอื
เพื่อใหอุ้ปกรณ์ตาม (1) ท างาน 

ขอ้ 17 แบบแปลนระบบไฟฟ้าใหป้ระกอบดว้ย 
(1) แผนผงัวงจรไฟฟ้าของแต่ละชัน้ของอาคารทีม่มีาตราส่วนเช่นเดยีวกบัที่

ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยขนาดของแบบแปลนที่ต้องยื่นประกอบการขออนุญาตในการ
ก่อสรา้งอาคารซึง่แสดงถงึ 

(ก) รายละเอยีดการเดนิสายและตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าทัง้หมดในแต่ละ
วงจรยอ่ยของระบบไฟฟ้าแสงสว่างและก าลงั 

(ข) รายละเอยีดการเดนิสายและการตดิตัง้อุปกรณ์ทัง้หมดของระบบ
สญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้

(ค) รายละเอยีดการเดนิสายและการตดิตัง้อุปกรณ์ทัง้หมดของระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉิน 

(2) แผนผงัวงจรไฟฟ้าแสดงรายละเอยีดของระบบสายดนิ สายประธานต่าง 
ๆ รวมทัง้รายละเอยีดของระบบป้องกนัสายประธานดงักล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้าทัง้หมดของทุก
ระบบ 

(3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอยีดของการใชไ้ฟฟ้า 
(4) แผนผงัวงจรและการติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า แผงควบคุมหรอืแผงจ่าย

ไฟฟ้าและระบบจา่ยพลงังานไฟฟ้าส ารอง 
(5) แผนผงัและรายละเอยีดการเดนิสายและการตดิตัง้อุปกรณ์ทัง้หมดของ

ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 
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ข้อ 18 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมรีะบบป้องกันเพลิงไหม้ซึ่ง
ประกอบดว้ย ระบบท่อยนื ทีเ่กบ็น ้าส ารอง และหวัรบัน ้าดบัเพลงิดงัต่อไปนี้ 

(1) ท่อยนืต้องเป็นโลหะผวิเรยีบทีส่ามารถทนความดนัใชง้านไดไ้ม่น้อยกว่า 
1.2 เมกะปาสกาลเมตร โดยท่อดงักล่าวตอ้งทาดว้ยสนี ้ามนัสแีดงและตดิตัง้ตัง้แต่ชัน้ล่างสุดไปยงั
ชัน้สูงสุดของอาคาร ระบบท่อยนืทัง้หมดต้องต่อเข้ากบัท่อประธานส่งน ้าและระบบส่งน ้าจาก
แหล่งจา่ยน ้าของอาคารและจากหวัรบัน ้าดบัเพลงินอกอาคาร 

(2) ทุกชัน้ของอาคารต้องจดัให้มตีู้หวัฉีดน ้าดบัเพลงิที่ประกอบด้วยหวัต่อ
สายฉีดน ้าดบัเพลงิพรอ้มสายฉีดน ้าดบัเพลงิขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 25 มลิลเิมตร (1 นิ้ว) และ
หวัต่อสายฉีดน ้าดบัเพลงิชนิดหวัต่อสวมเรว็ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มลิลเิมตร (2½ นิ้ว) 
พร้อมทัง้ฝาครอบและโซ่ร้อยตดิไว้ทุกระยะห่างกนัไม่เกิน 64.00 เมตร และเมื่อใช้สายฉีดน ้า
ดบัเพลงิยาวไม่เกิน 30.00 เมตร ต่อจากตู้หวัฉีดน ้าดบัเพลงิแล้วสามารถน าไปใช้ดบัเพลงิใน
พืน้ทีท่ ัง้หมดในชัน้นัน้ได ้

(3) อาคารสูงต้องมทีี่เก็บน ้าส ารองเพื่อใช้เฉพาะในการดบัเพลงิและต้องมี
ระบบส่งน ้าที่มคีวามดนัต ่าสุดที่หวัต่อสายฉีดน ้าดบัเพลงิที่ชัน้สูงสุดไม่น้อยกว่า 0.45 เมกะปาส
กาลเมตร แต่ไม่เกิน 0.7 เมกะปาสกาลเมตร ด้วยอัตราการไหล 30 ลิตรต่อวนิาที โดยให้มี
ประตูน ้าปิดเปิดและประตูน ้ากนัน ้าไหลกลบัอตัโนมตัดิว้ย 

(4) หวัรบัน ้าดบัเพลิงที่ติดตัง้ภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดข้อต่อสวมเร็ว
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 65 มลิลเิมตร (2½ นิ้ว) ที่สามารถรบัน ้าจากรถดบัเพลงิทีม่ขีอ้ต่อสวม
เรว็แบบมเีขีย้วขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 65 มลิลเิมตร (2½ นิ้ว) ทีห่วัรบัน ้าดบัเพลงิต้องมฝีาปิด
เปิดที่มโีซ่ร้อยตดิไว้ด้วย ระบบท่อยนืทุกชุดต้องมหีวัรบัน ้าดับเพลงินอกอาคารหนึ่งหวัในที่ที่
พนักงานดบัเพลงิเขา้ถงึได้โดยสะดวกรวดเรว็ทีสุ่ด และใหอ้ยู่ใกลห้วัท่อดบัเพลงิสาธารณะมาก
ทีสุ่ด บรเิวณใกลห้วัรบัน ้าดบัเพลงินอกอาคารตอ้งมขีอ้ความเขยีนดว้ยสสีะทอ้นแสงว่า “หวัรบัน ้า
ดบัเพลงิ” 

(5) ปรมิาณการส่งจ่ายน ้าส ารองต้องมปีรมิาณการจ่ายไม่น้อยกว่า 30 ลติร
ต่อวินาท ีส าหรบัท่อยนืท่อแรก และไม่น้อยกว่า 15 ลิตรต่อวินาท ีส าหรบัท่อยนืแต่ละท่อที่
เพิม่ขึน้ในอาคารหลงัเดยีวกนัแต่รวมแลว้ไม่จ าเป็นต้องมากกว่า 95 ลติรต่อวนิาท ีและสามารถ
ส่งจา่ยน ้าส ารองไดเ้ป็นเวลาไมน้่อยกว่า 30 นาท ี

ขอ้ 19 อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษ นอกจากตอ้งมรีะบบป้องกนัเพลงิไหม้
ตามข้อ 18 แล้วต้องติดตัง้เครื่องดบัเพลิงแบบมอืถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมส าหรบั
ดบัเพลงิที่เกดิจากประเภทของวสัดุที่มใีนแต่ละชัน้ โดยให้มหีนึ่งเครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 
1,000 ตารางเมตร จากระยะไมเ่กนิ 45.00 เมตร แต่ไมน้่อยกว่าชัน้ละ1 เครือ่ง 
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การตดิตัง้เครื่องดบัเพลงิตามวรรคหนึ่ง ต้องติดตัง้ให้ส่วนบนสุดของตวัเครื่องสูง
จากระดบัพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่านค าแนะน าการใช้ได้และ
สามารถเขา้ใชส้อยไดโ้ดยสะดวก 

เครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอืตอ้งมขีนาดบรรจสุารเคมไีมน้่อยกว่า 4 กโิลกรมั 
ขอ้ 20 อาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องจดัให้มรีะบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ

เช่น SPRINKLE SYSTEM หรอืระบบอื่นทีเ่ทยีบเท่า ทีส่ามารถท างานไดด้ว้ยตวัเองทนัทเีมื่อมี
เพลงิไหม ้โดยใหส้ามารถท างานครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมดทุกชัน้ ในการนี้ ใหแ้สดงแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลนของระบบดบัเพลงิอตัโนมตัใินแต่ละชัน้ของอาคารไวด้ว้ย 

ข้อ 21 แบบแปลนระบบท่อน ้ าต่าง ๆ ในแต่ละชัน้ของอาคารให้มีมาตราส่วน
เช่นเดียวกับที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยขนาดของแบบแปลนที่ต้องยื่นประกอบการขอ
อนุญาตในการก่อสรา้งอาคารโดยใหม้รีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) ระบบท่อน ้าประปาทีแ่สดงแผนผงัการเดนิท่อเป็นระบบจากแหล่งจ่ายน ้า
ไปสู่อุปกรณ์และสุขภณัฑท์ัง้หมด 

(2) ระบบท่อน ้าดบัเพลงิที่แสดงแผนผงัการเดนิท่อเป็นระบบจากแหล่งจ่าย
น ้าหรอืหวัรบัน ้าดบัเพลงิไปสู่หวัต่อสายฉีดน ้าดบัเพลงิและทีเ่กบ็น ้าส ารอง 

(3) ระบบท่อระบายน ้าทีแ่สดงแผนผงัการเดนิท่อระบายน ้าฝน การเดนิท่อน ้า
เสยีจากสุขภณัฑแ์ละท่อน ้าเสยีอื่น ๆ จนถงึระบบบ าบดัน ้าเสยี รวมทัง้การเดนิท่อระบายอากาศ
ของระบบท่อน ้าเสยี 

(4) ระบบการเกบ็และจา่ยน ้าจากทีเ่กบ็น ้าส ารอง 
ขอ้ 22 อาคารสูงต้องมบีนัไดหนีไฟจากชัน้สูงสุดหรอืดาดฟ้าสู่พื้นดนิอย่างน้อย 2 

บนัได ตัง้อยูใ่นทีท่ีบุ่คคลไมว่่าจะอยู ่ณ จดุใดของอาคารสามารถมาถงึบนัไดหนีไฟไดส้ะดวก แต่
ละบนัไดหนีไฟตอ้งอยูห่่างกนัไมเ่กนิ 60.00 เมตร เมือ่วดัตามแนวทางเดนิ 

ระบบบันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ งต้องแสดงการค านวณให้เห็นว่า สามารถใช้
ล าเลยีงบุคคลทัง้หมดในอาคารออกนอกอาคารไดภ้ายใน 1 ชัว่โมง 

ขอ้ 23 บนัไดหนีไฟต้องท าวสัดุทนไฟและไม่ผุกร่อน เช่น คอนกรตีเสรมิเหลก็เป็น
ตน้ มคีวามกวา้งไมน้่อยกว่า 90 เซนตเิมตร ลูกนอนกวา้งไม่น้อยกว่า 22 เซนตเิมตร และลูกตัง้
สูงไม่เกนิ 20 เซนตเิมตร มชีานพกักว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนตเิมตร และมรีาวบนัไดอย่างน้อย
หนึ่งดา้นหา้มสรา้งบนัไดหนีไฟเป็นแบบบนัไดเวยีน 

ขอ้ 24 บนัไดหนีไฟและชานพกัส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารต้องมผีนังด้านที่บนัได
พาดผ่านเป็นผนงักนัไฟ 

ขอ้ 25 บนัไดหนีไฟที่อยู่ภายในอาคาร ต้องมอีากาศถ่ายเทจากนอกอาคารได ้แต่
ละชัน้ตอ้งมชี่องระบายอากาศทีม่พีืน้ทีร่วมกนัไมน้่อยกว่า 1.4 ตารางเมตร เปิดสู่ภายนอกอาคาร
ได ้หรอืมรีะบบอดัลมภายในช่องบนัไดหนีไฟที่มคีวามดนัลมขณะใชง้านไม่น้อยกว่า 3.86 ปาส
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กาลเมตร ทีท่ างานได้โดยอตัโนมตัเิมื่อเกดิเพลงิไหม ้และบนัไดหนีไฟที่ลงสู่พื้นของอาคารนัน้
ตอ้งอยูใ่นต าแหน่งทีส่ามารถออกสู่ภายนอกไดโ้ดยสะดวก 

ขอ้ 26 บนัไดหนีไฟทีอ่ยู่ภายในอาคารต้องมผีนังกนัไฟโดยรอบ ยกเวน้ช่องระบาย
อากาศ และต้องมแีสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินให้มองเหน็ช่องทางไดข้ณะเพลงิไหม ้และมี
ป้ายบอกชัน้และป้ายบอกทางหนีไฟทีด่า้นในและดา้นนอกของประตูหนีไฟทุกชัน้ดว้ยตวัอกัษรที่
สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน โดยตวัอกัษรตอ้งมขีนาดไมเ่ลก็กว่า 10 เซนตเิมตร 

ขอ้ 27 ประตูหนีไฟต้องท าด้วยวสัดุทนไฟ เป็นบานเปิดชนิดผลกัออกสู่ภายนอก
พร้อมติดตัง้อุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 
เซนตเิมตร สงูไมน้่อยกว่า 1.90 เมตร และต้องสามารถเปิดออกไดโ้ดยสะดวกตลอดเวลา ประตู
หรอืทางออกสู่บนัไดหนีไฟตอ้งไมม่ชีัน้หรอืธรณปีระตูหรอืขอบกัน้ 

ขอ้ 28 อาคารสงูตอ้งจดัใหม้ชี่องทางเฉพาะส าหรบับุคคลภายนอกเขา้ไปบรรเทาสา
ธารณภยัที่เกดิในอาคารได้ทุกชัน้ ช่องทางเฉพาะนี้จะเป็นลฟิต์ดบัเพลงิหรอืช่องบนัไดหนีไฟก็
ได้ และทุกชัน้ต้องจดัให้มหี้องว่างที่มพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร ตดิต่อกบัช่องทางนี้ 
และเป็นบรเิวณที่ปลอดจากเปลวไฟและควนัเช่นเดยีวกบัช่องบนัไดหนีไฟและเป็นที่ตัง้ของตู้
หวัฉีดน ้าดบัเพลงิประจ าชัน้ของอาคาร 

ข้อ 29 อาคารสูงต้องมดีาดฟ้าและมพีื้นที่บนดาดฟ้าขนาดกว้าง ยาว ด้านละไม่
น้อยกว่า 10.00 เมตร เป็นทีโ่ล่งและว่างเพื่อใชเ้ป็นทางหนีไฟทางอากาศได ้และต้องจดัใหม้ทีาง
หนีไฟบนชัน้ดาดฟ้าที่จะน าไปสู่บันไดหนีไฟได้สะดวกทุกบันได รวมทัง้จัดให้มีอุปกรณ์
เครือ่งช่วยในการหนีไฟจากอาคารลงสู่พืน้ดนิไดโ้ดยปลอดภยัดว้ย 

หมวด 3 ระบบบ าบดัน ้าเสียและการระบายน ้าท้ิง 
ขอ้ 30 การออกแบบและการค านวณรายการระบบบ าบดัน ้าเสยีและการระบายน ้า

ทิง้ของอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษตอ้งด าเนินการโดยผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตัง้แต่ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วศิวกรรม 

ขอ้ 31 การระบายน ้าฝนออกจากอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษจะระบายลง
สู่แหล่งรองรบัน ้าทิ้งโดยตรงก็ได ้แต่ต้องไม่ก่อให้เกดิภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอื
ทรพัยส์นิ หรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้ 32 ระบบบ าบดัน ้าเสยีจะแยกเป็นระบบอสิระเฉพาะอาคารหรอืเป็นระบบรวม
ของส่วนกลางกไ็ด้ แต่ต้องไม่ก่อใหเ้กดิเสยีง กลิน่ ฟอง กาก หรอืสิง่อื่นใดที่เกดิจากการบ าบดั
นัน้จนถงึขนาดทีอ่าจเกดิภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ กระทบกระเทอืนต่อ
การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม หรอืความเดอืดรอ้นร าคาญแก่ประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คยีง 
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ขอ้ 33 น ้าเสยีตอ้งผ่านระบบบ าบดัน ้าเสยีจนเป็นน ้าทิง้ก่อนระบายสู่แหล่งรองรบัน ้า
ทิง้ โดยคุณภาพน ้าทิง้ใหเ้ป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิเรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทิง้จากอาคาร 

ขอ้ 34 ทางระบายน ้าทิง้ต้องมลีกัษณะที่สามารถตรวจสอบและท าความสะอาดได้
โดยสะดวก ในกรณีทีท่างระบายน ้าเป็นแบบท่อปิดต้องมบี่อส าหรบัตรวจการระบายน ้าทุกระยะ
ไมเ่กนิ 8.00 เมตร และทุกมมุเลีย้วดว้ย 

ขอ้ 35 ในกรณีทีแ่หล่งรองรบัน ้าทิง้มขีนาดไม่เพยีงพอจะรองรบัน ้าทิง้ทีร่ะบายจาก
อาคารในชัว่โมงการใช้น ้าสูงสุด ใหม้ทีีพ่กัน ้าทิ้งเพื่อรองรบัปรมิาณน ้าทิ้งทีเ่กนิกว่าแหล่งรองรบั
น ้าทิง้จะรบัไดก่้อนทีจ่ะระบายสู่แหล่งรองรบัน ้าทิง้ 

หมวด 4 ระบบประปา 
ขอ้ 36 อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องมทีีเ่กบ็น ้าใชส้ ารองทีส่ามารถจ่าย

น ้าในชัว่โมงการใชน้ ้าสงูสุดไดไ้มน้่อยกว่า 2 ชัว่โมง และต้องมรีะบบท่อจ่ายน ้าประปาทีม่แีรงดนั
น ้าในท่อจา่ยน ้าและปรมิาณน ้าประปาดงัต่อไปนี้ 

(1) แรงดนัน ้าในระบบท่อจ่ายน ้าที่จุดน ้าเขา้เครื่องสุขภณัฑต์้องมแีรงดนัใน
ชัว่โมงการใชน้ ้าสงูสุดไมน้่อยกว่า 0.1 เมกะปาสกาลเมตร 

(2) ปรมิาณการใช้น ้ าส าหรบัจ่ายให้แก่ผู้ใช้น ้าทัง้อาคารส าหรบัประเภท
เครือ่งสุขภณัฑแ์ต่ละชนิดใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
ตารางเปรียบเทียบปริมาณน ้าประปาคิดเป็นหน่วยสขุภณัฑเ์พ่ือหาปริมาณน ้า 

ประเภทเครื่องสขุภณัฑ ์ ชนิดของเครื่องควบคมุ 
หน่วยสขุภณัฑ ์

(FIXTURE UNIT) 
สว่นบุคคล สาธารณะ 

สว้ม 
สว้ม 
ทีป่สัสาวะ 
ทีป่สัสาวะ 
อ่างลา้งมอื 
ฝกับวั 
อ่างอาบน ้า 

ประตูน ้าลา้ง (FLUSH VALVE) 
ถงัน ้าลา้ง (FLUSH TANK) 
ประตูน ้าลา้ง (FLUSH VALVE) 
ถงัน ้าลา้ง (FLUSH TANK) 
ก๊อกน ้า 
ก๊อกน ้า 
ก๊อกน ้า 

6 
3 
5 
3 
1 
2 
2 

10 
5 
10 
5 
2 
4 
4 

ตารางที ่3.5 แสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณน ้าประปา 

หน่วยสุขภณัฑ ์หมายความว่า ตวัเลขที่แสดงถงึปรมิาณการใช้น ้าหรอืการ
ระบายน ้าเปรยีบเทยีบกนัระหว่างสุขภณัฑต่์างชนิดกนั 

ทัง้นี้ สุขภณัฑอ์ื่น ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุใหเ้ทยีบเคยีงตวัเลขตามตารางขา้งตน้ 
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ขอ้ 37 ระบบท่อจ่ายน ้าต้องมวีธิป้ีองกนัมใิหส้ิง่ปนเป้ือนจากภายนอกเขา้ไปในท่อ
จา่ยน ้าได ้

ในกรณีที่ระบบท่อจ่ายน ้าแยกกนัระหว่างน ้าดื่มกบัน ้าใช ้ต้องแยกชนิดของท่อจ่าย
น ้าใหช้ดัเจน หา้มต่อท่อจา่ยน ้าทัง้สองระบบเขา้ดว้ยกนั 

หมวด 5 ระบบก าจดัขยะมลูฝอย 
ขอ้ 38 ในอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษตอ้งมกีารจดัเกบ็ขยะมลูฝอยโดยวธิี

ขนล าเลยีงหรอืทิง้ลงปล่องทิง้มลูฝอย 
ขอ้ 39 การคดิปรมิาณมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ในอาคาร ใหค้ดิจากอตัราการใชด้งัต่อไปนี้ 

(1) การใชเ้พื่อการอยูอ่าศยัปรมิาณมลูฝอยไม่น้อยกว่า 2.40ลติรต่อคนต่อวนั 
(2) การใชเ้พื่อการพาณชิยกรรมหรอืการอื่น ปรมิาณมลูฝอยไม่น้อยกว่า 0.4 

ลติร ต่อพืน้ทีห่นึ่งตารางเมตรต่อวนั 
ข้อ 40 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจดัให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มี

ลกัษณะดงัต่อไปนี้ 
(1) ต้องมขีนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปรมิาณมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ในแต่

ละวนัตามขอ้ 39 
(2) ผนงัตอ้งท าดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟ 
(3) พืน้ผวิภายในตอ้งเรยีบและกนัน ้าซมึ 
(4) ตอ้งมกีารป้องกนักลิน่และน ้าฝน 
(5) ตอ้งมกีารระบายน ้าเสยีจากมลูฝอยเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
(6) ตอ้งมกีารระบายอากาศและป้องกนัน ้าเขา้ 

ทีพ่กัรวมมลูฝอยต้องมรีะยะห่างจากสถานทีป่ระกอบอาหารและสถานทีเ่กบ็อาหาร
ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร แต่ถ้าที่พกัรวมมูลฝอยมขีนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมี
ระยะห่างจากสถานทีด่งักล่าวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร และสามารถขนยา้ยมลูฝอยไดโ้ดยสะดวก 

ข้อ 41 ที่พักมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีลักษณะ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ฝา ผนงั และประตูตอ้งแขง็แรงทนทาน ประตูต้องปิดไดส้นิทเพื่อป้องกนั
กลิน่ 

(2) ขนาดเหมาะสมกบัสถานทีแ่ละสะดวกต่อการท าความสะอาด 
ขอ้ 42 ปล่องทิ้งมูลฝอยของอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องมลีกัษณะ

ดงัต่อไปนี้ 
(1) ต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ มีขนาดความกว้างแต่ละด้านหรือเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางไมน้่อยกว่า 60 เซนตเิมตร ผวิภายในเรยีบ ท าความสะอาดไดง้่ายและไม่มสี่วนใดทีจ่ะ
ท าใหม้ลูฝอยตดิคา้ง 



55 
 

(2) ประตูหรือช่องทิ้งมูลฝอยต้องท าด้วยวัสดุทนไฟและปิดได้สนิทเพื่อ
ป้องกนัมใิหม้ลูฝอยปลวิยอ้นกลบัและตดิคา้งได ้

(3) ตอ้งมกีารระบายอากาศเพื่อป้องกนักลิน่ 
(4) ปลายล่างของปล่องทิง้มลูฝอยตอ้งมปีระตูปิดสนิทเพื่อป้องกนักลิน่ 

หมวด 6 ระบบลิฟต ์
ข้อ 43 ลิฟต์โดยสารและลฟิต์ดบัเพลงิแต่ละชุดที่ใช้กับอาคารสูงให้มขีนาดมวล

บรรทุกไมน้่อยกว่า 630 กโิลกรมั 
ขอ้ 44 อาคารสูงต้องมลีฟิต์ดบัเพลงิอย่างน้อยหนึ่งชุด ซึ่งมรีายละเอยีดอย่างน้อย

ดงัต่อไปนี้ 
(1) ลฟิตด์บัเพลงิตอ้งจอดไดทุ้กชัน้ของอาคาร และต้องมรีะบบควบคุมพเิศษ

ส าหรบัพนกังานดบัเพลงิใชข้ณะเกดิเพลงิไหมโ้ดยเฉพาะ 
(2) บรเิวณหอ้งโถงหน้าลฟิต์ดบัเพลงิทุกชัน้ต้องตดิตัง้ตู้สายฉีดน ้าดบัเพลงิ

หรอืหวัต่อสายฉีดน ้าดบัเพลงิและอุปกรณ์ดบัเพลงิอื่น ๆ 
(3) ห้องโถงหน้าลฟิต์ดบัเพลงิทุกชัน้ต้องมผีนังหรอืประตูที่ท าด้วยวตัถุทน

ไฟปิดกัน้มใิห้เปลวไฟหรอืควนัเข้าได้ มหีน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้โดยตรง หรอืมี
ระบบอดัลมภายในหอ้งโถงหน้าลฟิต์ดบัเพลงิทีม่คีวามดนัลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาส
กาลเมตร ทีท่ างานไดโ้ดยอตัโนมตัเิมือ่เกดิเพลงิไหม ้

(4) ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของลิฟต์ดบัเพลิงระหว่างชัน้
ล่างสุดกบัชัน้บนสุดของอาคารตอ้งไมเ่กนิหน่ึงนาท ี

ทัง้นี้ ในเวลาปกตลิฟิตด์บัเพลงิสามารถใชเ้ป็นลฟิตโ์ดยสารได้ 
ขอ้ 45 ในปล่องลฟิต์หา้มตดิตัง้ท่อสายไฟฟ้า ท่อส่งน ้า ท่อระบายน ้า และอุปกรณ์

ต่าง ๆ เวน้แต่เป็นส่วนประกอบของลฟิตห์รอืจ าเป็นส าหรบัการท างานและการดแูลรกัษาลฟิต์ 
ขอ้ 46 ลฟิต์ต้องมรีะบบและอุปกรณ์การท างานทีใ่หค้วามปลอดภยัดา้นสวสัดภิาพ

และสุขภาพของผูโ้ดยสารดงัต่อไปนี้ 
(1) ต้องมรีะบบการท างานที่จะให้ลฟิต์เลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชัน้ระดบัดนิ

และประตูลฟิตต์อ้งเปิดโดยอตัโนมตัเิมือ่ไฟฟ้าดบั 
(2) ตอ้งมสีญัญาณเตอืนและลฟิตต์อ้งไมเ่คลื่อนทีเ่มือ่บรรทุกเกนิพกิดั 
(3) ตอ้งมอุีปกรณ์ทีจ่ะหยดุลฟิตไ์ดใ้นระยะทีก่ าหนดโดยอตัโนมตัเิมื่อตวัลฟิต์

มคีวามเรว็เกนิพกิดั 
(4) ตอ้งมรีะบบป้องกนัประตูลฟิตห์นีบผูโ้ดยสาร 
(5) ลฟิตต์อ้งไมเ่คลื่อนทีเ่มือ่ประตูลฟิตปิ์ดไมส่นิท 
(6) ประตูลฟิตต์อ้งไมเ่ปิดขณะลฟิตเ์คลื่อนทีห่รอืหยดุไมต่รงทีจ่อด 
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(7)  ต้องมีระบบการติดต่อกับภายนอกห้องลิฟต์  และสัญญาณแจ้ง
เหตุขดัขอ้ง 

(8) ตอ้งมรีะบบแสงสว่างฉุกเฉินในหอ้งลฟิตแ์ละหน้าชัน้ทีจ่อด 
(9) ตอ้งมรีะบบการระบายอากาศในหอ้งลฟิตต์ามทีก่ าหนดในขอ้ 9 (2) 

ขอ้ 47 ใหม้คี าแนะน าอธบิายการใช ้การขอความช่วยเหลอื การใหค้วามช่วยเหลอื 
และขอ้หา้มใชด้งัต่อไปนี้ 

(1) การใชล้ฟิตแ์ละการขอความช่วยเหลอื ใหต้ดิไวใ้นหอ้งลฟิต์ 
(2) การใหค้วามช่วยเหลอื ใหต้ดิไวใ้นหอ้งจกัรกลและหอ้งผู้ดแูลลฟิต ์
(3) ขอ้หา้มใชล้ฟิต ์ใหต้ดิไวท้ีข่า้งประตูลฟิตด์า้นนอกทุกชัน้ 

ขอ้ 48 การควบคุมการตดิตัง้และตรวจสอบระบบลฟิต์ต้องด าเนินการโดยวศิวกร
ไฟฟ้า หรอืวศิวกรเครื่องกล ซึ่งเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม
ตัง้แต่ประเภทสามญัวศิวกรขึน้ไปตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีวศิวกรรม 

ข้อ 49 การก่อสร้าง ดดัแปลงหรอืเปลี่ยนการใช้อาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่
พเิศษทีไ่ดย้ืน่ค าขออนุญาตหรอืไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารไวแ้ลว้ก่อน
วนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหไ้ดย้กเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ้ 50 อาคารที่ได้รบัยกเว้นตามขอ้ 49 ซึ่งก าลงัก่อสรา้งอยู่หรอืได้ก่อสร้างเสรจ็
เรยีบร้อยแล้ว ถ้าประสงค์จะขออนุญาตแก้ไขแบบแปลนในส่วนที่ยงัไม่ได้ก่อสรา้ง หรอืจะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรอืเปลี่ยนการใช้อาคาร หรอืแจ้งการขอดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่และด าเนินการตามมาตรา 39 ทว ิแล้วแต่กรณี ใหผ้ดิไปจากทีไ่ดร้บัอนุญาต ใหก้ระท า
ไดแ้ละไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี้ ทัง้นี้ภายใตเ้งือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัใหม้รีะบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัเพลงิไหม ้ตาม
หมวด 2 ขอ้ 14 ขอ้ 15 ขอ้ 16 ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 22 ขอ้ 23 ขอ้ 24 ขอ้ 25 ขอ้ 26 ขอ้ 27 
และ ขอ้ 29 และระบบลฟิตต์ามหมวด 6 ขอ้ 44 (1) (2) และ (4) 

(2) ไมเ่ป็นการเพิม่พืน้ทีอ่าคารรวมกนัทุกชัน้เกนิรอ้ยละสองของพืน้ทีอ่าคาร
รวมกนัทุกชัน้ทีไ่ดร้บัอนุญาตไวใ้นครัง้แรก 

(3) ไมเ่ป็นการเพิม่ความสงูของอาคาร 
(4) ไมเ่ป็นการเพิม่พืน้ทีป่กคลุมดนิ 
(5) ไม่เป็นการเปลีย่นต าแหน่งหรอืขอบเขตของอาคารให้ผดิไปจากที่ได้รบั

อนุญาตไวใ้นครัง้แรก 
ทัง้นี้ การออกแบบและค านวณอาคารต้องด าเนินการโดยผู้ได้รบัอนุญาตให้

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วศิวกรรมและตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัการแจง้เวยีนชื่อตามมาตรา 49 ทว ิ



57 
 

ข้อ 51 อาคารที่ได้รบัยกเว้นตามข้อ 49 เฉพาะกรณีอาคารที่ได้รบัอนุญาตให้
ก่อสรา้งแล้ว แต่ยงัไม่ได้ก่อสรา้ง และใบอนุญาตยงัไม่สิ้นอายุหรอืได้รบัการต่ออายุใบอนุญาต 
ถ้าประสงคจ์ะขออนุญาตแก้ไขแบบแปลนหรอืเปลีย่นการใช้อาคารให้ผดิไปจากทีไ่ด้รบัอนุญาต 
ใหก้ระท าไดแ้ละไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี้ ทัง้นี้ ภายใตเ้งือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัใหม้รีะบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัเพลงิไหม ้ตาม
หมวด 2 และระบบลฟิตต์ามหมวด 6 

(2) ไมเ่ป็นการเพิม่พืน้ทีอ่าคารรวมกนัทุกชัน้เกนิรอ้ยละสองของพืน้ทีอ่าคาร
รวมกนัทุกชัน้ทีไ่ดร้บัอนุญาตไวใ้นครัง้แรก 

(3) ไมเ่ป็นการเพิม่ความสงูของอาคาร 
(4) ไมเ่ป็นการเพิม่พืน้ทีป่กคลุมดนิ 
 (5) ไม่เป็นการเปลีย่นต าแหน่งหรอืขอบเขตของอาคารใหผ้ดิไปจากทีไ่ดร้บั

อนุญาตไวใ้นครัง้แรก 
- กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 41 (พ.ศ. 2537)  
ขอ้ 2  ทีจ่อดรถ 1 คนั ต้องเป็นพืน้ทีส่ ี่เหลีย่มผนืผา้ และต้องมลีกัษณะและขนาด

ดงันี้ 
(1) ในกรณีทีจ่อดรถขนานกบัแนวทางเดนิรถหรอืท ามุมกบัแนวทางเดนิรถ

น้อยกว่า 30 องศา ใหม้คีวามกวา้งไมน้่อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไมน้่อยกว่า 6.00 เมตร 
(2) ในกรณีที่จอดรถตัง้ฉากกบัแนวทางเดนิรถ ใหม้คีวามกว้างไม่น้อยกว่า 

2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทัง้นี้ จะต้องไม่จดัใหม้ทีางเขา้ออกของรถ
เป็นทางเดนิรถทางเดยีว 

(3) ในกรณีที่จอดรถท ามุมกบัแนวทางเดนิรถมากกว่าสามสบิองศา ให้มี
ความกวา้งไมน้่อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไมน้่อยกว่า 5.50 เมตร 

- กฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ.2543) 
ขอ้ 1 “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็น

โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม 
“ภตัตาคาร” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ขาย

อาหารหรอืเครื่องดื่ม โดยมพีื้นที่ส าหรบัตัง้โต๊ะอาหารไว้บรกิารภายในอาคารหรอืภายนอก
อาคาร 
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หมวด 2  ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร - ส่วนท่ี 2 พื้นท่ีภายในอาคาร 
ขอ้ 21 ช่องทางเดนิในอาคาร ตอ้งมคีวามกวา้งไมน้่อยกว่าตามทีก่ าหนดไว้

ดงัต่อไปนี้ 
ประเภทอาคาร ความกวา้ง 

1. อาคารอยู่อาศยั 1.00 เมตร 
2. อาคารอยู่อาศยัรวม หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ยหอพกั 
ส านกังาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย ์โรงงาน อาคาร
พเิศษ 

1.50 เมตร 

ตารางที ่3.6 แสดงความกวา้งของช่องทางเดนิอาคาร 

ขอ้ 22 หอ้งหรอืส่วนของอาคารทีใ่ชใ้นการท ากจิกรรมต่าง ๆ ต้องมรีะยะดิง่ไม่น้อย
กว่าตามทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 

ประเภทการใชอ้าคาร ระยะดิง่ 
1. หอ้งทีใ่ชเ้ป็นทีพ่กัอาศยั บา้นแถว หอ้งพกั โรงแรม 
หอ้งเรยีนนกัอนุบาล ครวัส าหรบัอาคารอยู่อาศยั หอ้งพกั
คนไขพ้เิศษ ช่องทางเดนิในอาคาร 

2.60 เมตร 

2. หอ้งทีใ่ชเ้ป็นส านกังาน หอ้งเรยีน หอ้งอาคาร หอ้งโถง
ภตัตาคาร โรงงาน 

3.00 เมตร 

3. หอ้งขายสนิคา้ หอ้งประชุม หอ้งคนไขร้วม คลงัสนิคา้ โรง
ครวั ตลาด และอื่นๆ ทีค่ลา้ยกนั 

3.50 เมตร 

4. หอ้งแถว ตกึแถว 
4.1 ชัน้ล่าง 
4.2 ตัง้แต่ชัน้สองขึน้ไป 

 
3.50 เมตร 
3.00 เมตร 

5. ระเบยีง 2.20 เมตร 
ตารางที ่3.7 แสดงระยะดิง่ของหอ้ง 

หมวด 2  ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร - ส่วนท่ี 3 บนัไดอาคาร 
ขอ้ 24 บนัไดของอาคารอยูอ่าศยัรวม หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ยหอพกั ส านักงาน 

อาคารสาธารณะ อาคารพาณชิย ์โรงงาน และอาคารพเิศษ บนัไดของอาคารดงักล่าวทีใ่ชก้บัชัน้
ที่มีพื้นที่อาคารชัน้เหนือขึ้นไปรวมกันเกิน  300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อย
กว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธขิองบนัไดน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมบีนัไดอย่างน้อยสอง
บนัไดและแต่ละบนัไดตอ้งมคีวามกวา้งสุทธไิมน้่อยกว่า 1.20 เมตร 

ชานพกับนัไดและพื้นหน้าบนัไดต้องมคีวามกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความ
กว้างสุทธขิองบนัได เว้นแต่บนัไดที่มคีวามกว้างสุทธเิกนิ 2 เมตร ชานพกับนัไดและพื้นหน้า
บนัไดจะมคีวามยาวไมเ่กนิ 2 เมตรกไ็ด ้

บนัไดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตอ้งมลีกูตัง้สงูไมเ่กนิ 18 เซนตเิมตร ลูกนอนเมื่อ
หกัส่วนทีข่ ัน้บนัไดเหลื่อมกนัออกแลว้เหลอืความกวา้งไม่น้อยกว่า 25 เซนตเิมตร และต้องมรีาว
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บนัไดกนัตก บนัไดทีม่คีวามกวา้งสุทธเิกนิ 6 เมตร และช่วงบนัไดสงูเกนิ 1เมตร ต้องมรีาวบนัได
ทัง้สองขา้ง บรเิวณจมกูบนัไดตอ้งมวีสัดุกนัลื่น 

ขอ้ 25 บนัไดตามขอ้ 24 จะตอ้งมรีะยะห่างไมเ่กนิ 40 เมตร จากจุดทีไ่กลสุดบนพืน้
ชัน้นัน้ 

หมวด 2  ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร – บนัไดหนีไฟ 
ข้ อ  29 บัน ไ ด หนี ไ ฟ ภ า ยน อ ก อ า ค า ร ต้ อ ง มีค ว า ม ก ว้ า ง สุ ท ธิ ไ ม่ น้ อ ย

กว่า 60 เซนตเิมตรและตอ้งมผีนงัส่วนทีบ่นัไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทบึก่อสรา้งดว้ยวสัดุถาวร
ทีเ่ป็นวสัดุทนไฟ 

ขอ้ 30 บนัไดหนีไฟภายในอาคารต้องมคีวามกวา้งสุทธไิม่น้อยกว่า 80 เซนตเิมตร 
มผีนงัทบึก่อสรา้งดว้ยวสัดุถาวรทีเ่ป็นวสัดุทนไฟกัน้โดยรอบ เวน้แต่ส่วนทีเ่ป็นช่องระบายอากาศ
และช่องประตูหนีไฟ และต้องมอีากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละชัน้ต้องมชี่อง
ระบายอากาศทีเ่ปิดสู่ภายนอกอาคารไดม้พีืน้ทีร่วมกนัไมน้่อยกว่า 1.4 ตารางเมตร กบัต้องมแีสง
สว่างใหเ้พยีงพอทัง้กลางวนัและกลางคนื 

ขอ้ 32 พืน้หน้าบนัไดหนีไฟต้องกวา้งไม่น้อยกว่าความกวา้งของบนัไดและอกีดา้น
หนึ่งกวา้งไมน้่อยกว่า 1.50 เมตร 

หมวด 3 ท่ีว่างภายนอกอาคาร 
ขอ้ 33 อาคารแต่ละหลงัหรอืหน่วยตอ้งมทีีว่่างตามทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 

(1)  อาคารอยู่ อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่ างไม่ น้อย
กว่า 30 ใน 100 ส่วนของพืน้ทีช่ ัน้ใดชัน้หน่ึงทีม่ากทีสุ่ดของอาคาร 

หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่าง ๆ ของอาคาร 
ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อย

กว่า 6 เมตร ใหร้น่แนวอาคารห่างจากกึง่กลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร 
อาคารทีส่งูเกนิสองชัน้หรอืเกนิ 8 เมตร หอ้งแถว ตกึแถว บา้นแถว อาคารพาณิชย ์

โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ส า หรบัตดิหรอืตัง้ป้ายหรอืคลงัสนิคา้ ทีก่่อสรา้ง
หรอืดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะ 

(1) ถ้าถนนสาธารณะนัน้มคีวามกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคาร
ห่างจากกึง่กลางถนนสาธารณะอยา่งน้อย 6 เมตร 
 
 
 
\ 
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3.6 การวิเคราะหเ์จ้าของโครงการและผู้ใช้โครงการ (Client Analysis) 
3.6.1 วิเคราะหข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัรายละเอียด ความต้องการของเจ้าของ

โครงการ 
โครงการรสีอรท์เพื่อการท่องเทีย่วเชงิผจญภยั เจา้ของโครงการตอ้งการท าโรงแรมทีม่ ี

หอ้งพกั จ านวน 78 หอ้ง มกีจิกรรมเชงิผจญภยั สระว่ายน ้า สปา และภตัตาคาร  
3.6.2 ประเภทผู้ใช้โครงการ 
โครงการรสีอรท์เพื่อการท่องเทีย่วเชงิผจญภยั แบ่งประเภทผูใ้ชโ้ครงการได ้3 กลุ่ม ดงันี้ 

- กลุ่มลกูคา้ทีเ่ขา้พกัภายในโครงการ 
- กลุ่มลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารกจิกรรมเชงิผจญภยั 
- กลุ่มเจา้หน้าทีแ่ผนกต่าง ๆ 

3.6.3 สรปุจ านวนบคุลากรในโครงการ 
จ านวนบุคลากรของโครงการ จ าแนกตามหน้าทีร่บัผดิชอบ ดงันี 

ฝ่ายบริหารและส านักงาน 
ผูบ้รหิาร 2 คน 
ผูจ้ดัการส านกังาน 1 คน 
แผนกบุคคล 1 คน 
แผนกการตลาด 1 คน 
แผนกจดัซือ้ 1 คน 
แผนกบญัช ี 1 คน 
แผนกการเงนิ 1 คน 
แผนกอาหารและเครือ่งดื่ม 
ผูจ้ดัการหอ้งอาหาร 1 คน 
หวัหน้าพ่อครวั 1 คน 
พ่อครวั 2 คน 
ผูช้่วยพ่อครวั 4 คน 
พนกังานท าความสะอาดในครวั 3 คน 
พนกังานเสรฟิ 5  คน 
พนกังานตอ้นรบั 2 คน 
Cashier 1 คน 
พนกังานเครื่องดื่ม 2 คน 
แผนกนันทนาการ  
หวัหน้าแผนก 1 คน 
พนกังานแผนกนนัทนาการ 4 คน 
พนกังานดแูลฐานกจิกรรม 8 คน 
Life Guard 2 คน 
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แผนกต้อนรบั  
หวัหน้าแผนก 1 คน 
พนกังานตอ้นรบั 6 คน 
พนกังานยกกระเป๋า 3 คน 
แผนกแม่บ้าน  
หวัหน้าแผนก 1 คน 
พนกังานท าความสะอาด 8 คน 
พนกังานหอ้งผา้ 4 คน 
แผนกรกัษาความปลอดภยั  
หวัหน้าแผนก 1 คน 
รปภ. 6 คน 
แผนกอาคารสถานท่ีและซ่อมบ ารงุ  
หวัหน้าแผนก 1 คน 
ช่างอาคาร 3 คน 
ช่างซ่อม 3 คน 
ช่างประจ าอู่รถและเรอื 3 คน 
คนดแูลสวน 3 คน 

ตารางที ่3.8 แสดงจ านวนพนกังานแต่ละประเภทของงาน 

สรปุจ านวนผูใ้ชโ้ครงการ 
ประเภทของผูใ้ช้โครงการ จ านวน (คน) 

จ านวนลกูคา้ทีเ่ขา้พกัโครงการ 156 
จ านวนลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารภตัตาคาร 36 
จ านวนบุคลากร 87 

รวม 279 
ตารางที ่3.9 แสดงจ านวนผูใ้ชโ้ครงการทัง้หมด 

 

3.6.4 รายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ 
องคป์ระกอบของโครงการแบ่งเป็น 7 ส่วน 

1. ส่วนหอ้งพกั 
2. ส่วนบรกิารอาหาร 
3. ส่วนตอ้นรบั 
4. ส่วนนนัทนาการ 
5. ส่วนพืน้ทีก่จิกรรม Adventure 
6. ส่วน House Keeping 
7. ส่วนซ่อมบ ารุง 
8.ส่วนทีจ่อดรถ 



62 
 

ประเภท จ านวน ขนาด (ตร.ม.)  พืน้ท่ีรวม หมายเหต ุ
ส่วนห้องพกั 
Standard Room 52 38 1,976  
Pool Suite 16 65 1,040  
ทางสญัจร 25%   754  
รวม   3,770  
Villa 6 75 450  
Pool Villa 4 125 500  
ทางสญัจร 60%   570  
รวม   1,520  
รวมพืน้ท่ีส่วนห้องพกั   5,290  

ตารางที ่3.10 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อยส่วนหอ้พกั 

ประเภท จ านวน ขนาด (ตร.ม.)  พืน้ท่ีรวม หมายเหต ุ
ส่วนบริการอาหาร 
หอ้งอาหาร 1 100 100  
หอ้งครวั 1 40 40  
บารเ์ครื่องดื่ม 1 40 40  
หอ้งเกบ็วตัถุดบิ 1 10 10  
Loading 1 25 25  
หอ้งพกัขยะ 1 4 4  
หอ้งน ้า 1 1.8 1.8  
ทางสญัจร 25%   55.2  
รวมพืน้ท่ีส่วนบริการอาหาร   276  

ตารางที ่3.11 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อยส่วนบรกิารอาหาร 

ประเภท จ านวน ขนาด (ตร.ม.)  พืน้ท่ีรวม หมายเหต ุ
ส่วนนันทนาการ 
สระว่ายน ้า (24.4 x 12.2) 1 270 270  
สปา  1 125 125  
ทีอ่าบน ้ากลางแจง้ 4 3.5 14  
หอ้งน ้า 6 1.5 9  
ทางสญัจร 30%   125.4  
รวมพืน้ท่ีส่วนนันทนาการ   543.4  

ตารางที ่3.12 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อยส่วนนนัทนาการ 
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ประเภท จ านวน ขนาด (ตร.ม.)  พืน้ท่ีรวม หมายเหต ุ
ส่วนต้อนรบั 
Lobby 1 90 90  
Retail Shop 2 25 50  
Toilet 4 2 8  
ทางสญัจร 30%   44.4  
รวมพืน้ท่ีส่วนต้อนรบั   192.4  

ตารางที ่3.13 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อยส่วนตอ้นรบั 
 

ประเภท จ านวน ขนาด (ตร.ม.)  พืน้ท่ีรวม หมายเหต ุ
ส่วนพืน้ท่ีกิจกรรม Adventure 
สนาม ATV, สถานีเชอืก, ผา
จ าลอง 

1 2000 2000 
 

โรงชา้ง 1 250 250  
ท่าเรอืคายคั 1 75 75  
ทางสญัจร 30%   697.5  
รวมพืน้ท่ีส่วนต้อนรบั   3,022.5  

ตารางที ่3.14 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อยส่วนพืน้ทีก่จิกรรม Adventure 
 

ประเภท จ านวน ขนาด (ตร.ม.)  พืน้ท่ีรวม หมายเหต ุ
ส่วนบริการ 
House Keeping 
Office  1 10 10  
หอ้งประชมุ 1 10 10  
Pantry 1 6 6  
หอ้งเกบ็เอกสาร 1 5 5  
หอ้งถ่ายเอกสาร 1 3 3  
Laundry 1 40 40  
หอ้งเกบ็ผา้ 1 13 13  
หอ้งเกบ็ของ 1 5.5 5.5  
บา้นพกัพนกังาน 45 6.75 303.75  
ทีพ่กัผ่อนพนกังาน 25 1 25  
Locker 40 1.2 48  
หอ้งน ้า 17 1.5 25.5  
ทางสญัจร 25%   123.69  
   618.44  

ตารางที ่3.15 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อยส่วน House Keeping 
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ประเภท จ านวน ขนาด (ตร.ม.)  พืน้ท่ีรวม หมายเหต ุ
ส่วนซ่อมบ ารงุและห้องเครือ่ง 
Office 1 12 12  
หอ้งเครื่องไฟฟ้าและไฟฟ้า
ส ารอง 

1 20 20 
 

หอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 1 15 15  
หอ้งป ัม๊น ้า 1 30 30  
พืน้ทีซ่่อมบ ารุง 1 60 60  
แทงคน์ ้า 4 30 120  
บ่อบ าบดัน ้าสระว่ายน ้า 
(ในอาคาร) 

2 70 70 
 

บ่อบ าบดัน ้าสระว่ายน ้า 
(สว่นกลาง) 

1 100 100 
 

บ่อบ าบดัน ้าเสยี 4 30 120  
ทีเ่กบ็เรอืคายคั 12 4.2 50.4  
ทีจ่อดรถ ATV 10 4 40  
หอ้งเกบ็ของ 1 8 8  
หอ้งพกัขยะรวม 1 12 12  
หอ้งน ้า 2 2 4  
ทางสญัจร 25%   191.37  
รวมพืน้ท่ีส่วนซ่อมบ ารงุ   922.77  

ตารางที ่3.16 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อยส่วนซ่อมบ ารุงและหอ้งเครือ่ง 
 

ประเภท จ านวน ขนาด (ตร.ม.)  พืน้ท่ีรวม หมายเหต ุ
ท่ีจอดรถ 
ทีจ่อดรถส าหรบัหอ้งพกั 18 12.5 225  
ทีจ่อดรถส าหรบักจิกรรม 17 12.5 87.5  
ทีจ่อดรถพนกังาน 5 12.5 62.5  
ทีจ่อดรถบรกิารขนสง่ 2 12.5 25  
ทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์ 10 2 20  
ทางสญัจร 60%   252  
รวมพืน้ท่ีจอดรถ   672  

ตารางที ่3.17 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อยส่วนทีจ่อดรถ 
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สรปุพ้ืนท่ีองคป์ะกอบโครงการ 
องคป์ระกอบโครงการ พืน้ทีร่วมโครงการ (ตารางเมตร) 

สว่นหอ้งพกั 5,290 
สว่นบรกิารอาหาร 276 
สว่นนนัทนาการ 192.4 
สว่นตอ้นรบั 543.4 
สว่นกจิกรรม Adventure 3,022.5 
สว่น  House Keeping 618.44 
สว่นซ่อมบ ารุงและหอ้งเครื่อง 922.77 
ทีจ่อดรถ 672 

รวมพืน้ท่ีโครงการ 11,325.01 
ตารางที ่3.18 สรุปพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้โครงการ 

 

พืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมดของโครงการ คอื 11,325.01 ตารางเมตร 
 

3.6.5 ภาพรวมท่ีสอดคล้องกบังบประมาณ หรือการลงทุน 
รายละเอยีดของเงนิลงทุนภายในโครงการจะเป็นการคาดคะเนในดา้นของการลงทุนเพื่อ

เป็นการศกึษาการลงทุนก่อนทีจ่ะท าการลงทุน และเพื่อน ามาวเิคราะหผ์ลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการ
ลงทุน ซึง่สามารถวเิคราะหอ์อกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 

3.6.5.1 การคาดคะเนเงนิลงทุนก่อนด าเนินกจิการ (Pre Operation Cost or 
Investment Cost) 

3.6.5.2 การคาดคะเนเงนิลงทุนระหว่างด าเนินกจิการ (Operation Cost) 
3.6.5.3 การคาดคะเนผลตอบแทนของโครงการ (Operation Income) 
 

3.6.5.1 การคาดคะเนเงินลงทุนก่อนด าเนินกิจการ (Pre Operation Cost or 
Investment Cost) 

หมายถงึ การคาดคะเนจ านวนเงนิทีจ่ะตอ้งลงทุนไปก่อนการด าเนินกจิการ ซึง่
จ านวนเงนินัน้จะไดจ้ากการกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิต่างๆ และเงนิจากการลงทุนของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั โดยแบ่งจ านวนเงนิลงทุนก่อนด าเนินกจิการไดเ้ป็นดงันี้ 

3.6.5.1.1 เงนิค่าทีด่นิ 
ค่าทีด่นิคดิไรล่ะ 500,000 บาท  ทีด่นิโครงการทัง้หมด 16.5 ไร ่คดิเป็นเงนิค่าทีด่นิ 

8,250,000 บาท โดยจ่ายครัง้เดยีวทัง้หมด 
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3.6.5.1.2 ค่าพฒันาทีด่นิและระบบสาธารณูปโภคหลกั 
ประกอบไปดว้ยการรือ้ – ถอน , ขนยา้ยวสัดุต่างๆ , งานปรบัปรงุทีด่นิ , งานสวน

งานสนามหญา้ , งานระบบบ าบดัน ้าเสยี , งานระบบไฟฟ้า , งานระบบน ้าประปา , งานระบาย
น ้า ฯลฯ คดิในอตัราไร่ละ 600,000 บาท ทีด่นิทัง้หมด 16.5 ไร ่รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 9,900,000 
บาท โดยจ่ายครัง้เดยีวหมด 

3.6.5.1.3 ค่าก่อสรา้งอาคาร 
พืน้ทีก่่อสรา้งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

1. พืน้ทีง่านก่อสรา้งอาคาร ในส่วนของรสีอรท์ 5,290 ตารางเมตร คดิค่า
ก่อสรา้งในอตัราราคาตางรางเมตรละ 12,000 บาท คดิเป็นเงนิทัง้หมด 63,480,000 บาท 
โดยแบ่งจา่ยออกเป็น 2 งวด นบัจาปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินการก่อสรา้งคอื 42,320,000 บาท / 
21,160,000 บาท ตามล าดบั 

2. พืน้ทีง่านก่อสรา้งอาคารในส่วนของ Front of House 1,012 ตารางเมตร 
คดิค่าอตัราค่าก่อสรา้งราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท คดิเป็นเงนิทัง้หมด 12,141,600 
บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด นบัจาปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินการก่อสรา้งคอื 8,094,400 
บาท / 4,047,200 บาท ตามล าดบั 

3. พืน้ทีง่านก่อสรา้งอาคารในส่วนของกจิกรรมเชงิผจญภยั 3,023 ตาราง
เมตร คดิค่าอตัราค่าก่อสรา้งราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท คดิเป็นเงนิทัง้หมด 
21,157,500 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด นบัจาปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินการก่อสรา้งคอื 
14,105,000 บาท / 7,052,500 บาท ตามล าดบั 

4. พืน้ทีง่านก่อสรา้งอาคารในส่วนของ Back of House 1,514  ตารางเมตร 
คดิค่าอตัราค่าก่อสรา้งราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท คดิเป็นเงนิทัง้หมด 15,412,075 
บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด นบัจาปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินการก่อสรา้งคอื 10,274,717  
บาท / 5,137,358 บาท ตามล าดบั 

5. พืน้ทีง่านก่อสรา้งอาคารในส่วนของทีจ่อดรถ 672  ตารางเมตร คดิค่า
อตัราค่าก่อสรา้งราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท คดิเป็นเงนิทัง้หมด 3,360,000 บาท 
โดยแบ่งจา่ยออกเป็น 2 งวด นบัจาปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินการก่อสรา้งคอื 2,240,000 บาท / 
1,120,000 บาท ตามล าดบั 

3.6.5.1.4 ค่าตกแตงภายในและเฟอรน์ิเจอร ์
พืน้ทีต่กแต่งภายในและเฟอรน์ิเจอร ์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

1. พืน้ทีง่านตกแต่งภายใน ส่วนของหอ้งพกั 5,290 ตารางเมตร คดิค่า
ก่อสรา้งในอตัราราคาตางรางเมตรละ 7,500 บาท คดิเป็นเงนิทัง้หมด 39,675,000 บาท 
โดยแบ่งจา่ยออกเป็น 2 งวด นบัจาปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินการก่อสรา้งคอื 26,450,000 บาท / 
13,225,000 บาท ตามล าดบั 
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2. พืน้ทีง่านตกแต่งภายใน ส่วนของ Front of House 1,012 ตารางเมตร 
คดิค่าก่อสรา้งในอตัราราคาตางรางเมตรละ 4,000 บาท คดิเป็นเงนิทัง้หมด 5,744,860 
บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด นบัจาปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินการก่อสรา้งคอื 3,829,906 
บาท  / 1,914,953 บาท ตามล าดบั 

3. พืน้ทีง่านตกแต่งภายใน ส่วนของกจิกรรมเชงิผจญภยั 3,023  ตาราง
เมตร คดิค่าก่อสรา้งในอตัราราคาตางรางเมตรละ 1,000 บาท คดิเป็นเงนิทัง้หมด 
3,022,500 บาท โดยแบ่งจา่ยออกเป็น 2 งวด นบัจาปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินการก่อสรา้งคอื 
2,015,000 บาท  / 1,007,500 บาท ตามล าดบั 

4. พืน้ทีง่านตกแต่งภายใน ส่วนของ Back of House 1,514 ตารางเมตร คดิ
ค่าก่อสรา้งในอตัราราคาตางรางเมตรละ 1,000 บาท คดิเป็นเงนิทัง้หมด 1,541,208 บาท 
โดยแบ่งจา่ยออกเป็น 2 งวด นบัจาปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินการก่อสรา้งคอื 1,027,472 บาท  / 
513,736 บาท ตามล าดบั 

5. พืน้ทีง่านตกแต่งภายใน ส่วนของทีจ่อดรถ 672 ตารางเมตร คดิค่า
ก่อสรา้งในอตัราราคาตางรางเมตรละ 500 บาท คดิเป็นเงนิทัง้หมด 336,000 บาท โดย
แบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด นบัจาปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินการก่อสรา้งคอื 224,000 บาท  / 
112,000 บาท ตามล าดบั 

3.6.5.1.5 ค่าอุปกรณ์หอ้งเครือ่งต่าง ๆ คดิเป็นเงนิทัง้หมด 1,195,000 บาท โดย
แบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด นบัจาปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินการก่อสรา้งคอื 717,000 บาท  / 
478,000 บาท ตามล าดบั 

รวมค่าก่อสรา้งโครงการทัง้หมด 
- ค่าทีด่นิและค่าพฒันาทีด่นิพรอ้มงานสาธารณูปโภคหลกั 18,150,000 บาท 
- ค่าก่อสรา้งอาคาร 115,551,175 บาท 
- คา่ตกแต่งภายในและเฟอรน์ิเจอร ์48,621,908 บาท 
- ค่าอุปกรณ์หอ้งเครือ่งต่างๆ 1,195,000 บาท 
คดิเป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 183,518,083 บาท 

3.6.5.1.6 ค่าบรหิารโครงการ 
คดิค่าบรหิาร 3% ของค่าก่อสรา้งทัง้หมดซึง่ค่าก่อสรา้งทัง้หมดคอื 183,518,083 

บาท คิดเป็นเงิน 5,505,542 บาท  โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด นับจาปีแรกที่เริ่ม
ด าเนินการก่อสรา้งคอื 2,752,771 บาท  / 2,752,771 บาท ตามล าดบั 

3.6.5.1.7 ค่าออกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง 
คดิค่าบรหิาร 4% ของค่าก่อสรา้งทัง้หมดซึง่ค่าก่อสรา้งทัง้หมดคอื 183,518,083 

บาท คิดเป็นเงิน 7,340,723 บาท  โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด นับจาปีแรกที่เริ่ม
ด าเนินการก่อสรา้งคอื 3,670,361 บาท  / 3,670,361 บาท ตามล าดบั 
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3.6.5.1.8 ค่าโฆษณา 
คดิค่าโฆษณาเป็นจ านวนเงนิ 2 % ของค่าก่อสรา้ง  เป็นจ านวนเงนิ 3,670,362 

บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี หลงัจาก 2 ปี จ่ายปีละ 1.8% ในปีถดัมาเป็นระยะเวลา 4 ปี เป็น
จ านวนเงนิ 3,303,325 บาท และจา่ยปีละ 1.2% ในปีต่อ ๆ ไป เป็นจ านวนเงนิ 2,202,217 
บาท 

3.6.5.2 การคาดคะเนเงินลงทุนระหว่างด าเนินกิจการ (Operation Cost) 
หมายถงึ การคาดคะเนจ านวนเงนิทีจ่ะต้องจ่ายไประหว่างด าเนินกจิการ ซึง่จ านวน

เงนินัน้จะเป็นการจ่ายของโรงแรม โดยแบ่งจ านวนเงนิที่จะต้องลงทุนระหว่างด าเนินกจิการได้
เป็นดงันี้ 

3.6.5.2.1 ค่าประกนัภยั 
คดิค่าเงนิประกนัภยั 5% ของราคาค่าก่อสรา้งซึง่ค่าก่อสรา้งทัง้หมด 183,518,083 

บาท คดิเป็นเงนิ 9,175,904 บาท และคดิค่าดอกเบีย้ประกนั 1% จากเงนิค่าประกนัภยัซึง่ค่าเงนิ
ประกนัภยัทัง้หมด 9,267,663 บาท จา่ยทุกปีหลงัจากเริม่เปิดกจิการ 

3.6.5.2.2 ค่าจา้งบุคลากรและด าเนินงาน 

บุคลากรในโครงการ 
จ านวน เงนิเดอืน/คน 

รวมเงนิเดอืน
พนกังาน 

(คน) (บาท) /เดอืน (บาท) 
ฝ่ายบริหาร และส านักงาน       
 - ผูบ้รหิาร 2 50,000  100,000  
 - ผูจ้ดัการส านกังาน 1 25,000  25,000  
 - แผนกบุคคล  1 19,000  19,000  
 - แผนการตลาด 1 19,000  19,000  
 - แผนกจดัซือ้ 1 19,000  19,000  
 - แผนกบญัช ี 1 19,000  19,000  
 - แผนการเงนิ 1 19,000  19,000  
แผนกอาหารและเครือ่งดื่ม       
 - ผูจ้ดัการหอ้งอาหาร 1 25,000  25,000  
 - หวัหน้าพ่อครวั 1 25,000  25,000  
 - พ่อครวั 2 20,000  40,000  
 - ผูช้่วยพ่อครวั 4 15,000  60,000  
 - พนกังานท าความสะอาด 3 9,000  27,000  
 - พนกังานเสรฟิ 5 10,000  50,000  
 - พนกังานตอ้นรบั 2 12,000  24,000  
 - Cashier 1 18,000  18,000  
 - พนกังานเครื่องดื่ม 2 10,000  20,000  
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ตารางที ่3.19 แสดงอตัราเงนิเดอืนของบุคลากรภายในโครงการ 

เป็นจ านวนเงนิทัง้หมดต่อเดอืน 1,337,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้หมดต่อปี คอื 
16,044,000 บาท ต่อปี (เพิม่ 10% ทุกๆ 5 ปี ) 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
- คดิค่าวตัถุดบิของการท าอาหารใหค้ดิเป็น 60 % จากค่าอาหารทีข่ายได้ 
- ค่าน ้าประปา – ไฟฟ้า เฉลีย่ตามการใชง้านในแต่ละเดอืน 

Jan Feb Mar Apr May Jun 
100% 90% 75% 50% 50% 25% 

200,000 180,000 150,000 100,000 100,000 50,000 
ตารางที ่3.20 แสดงอตัราค่าน ้าประปาและไฟฟ้าตามการใชง้านในเดอืนมกราคม – มถุินายน 

Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
25% 25% 25% 75% 90% 100% 

50,000 50,000 50,000 150,000 180,000 200,000 
ตารางที ่3.21 แสดงอตัราค่าน ้าประปาและไฟฟ้าตามการใชง้านในเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 

แผนกนันทนาการ       
 - หวัหน้าแผนก 1 25,000  25,000  
 - พนกังานแผนกนนัทนาการ  4 15,000  60,000  
 - พนกังานดแูลฐานกจิกกรม 8 15,000  120,000  
 - Life Guard 2 12,000  24,000  
แผนกต้อนรบั       
 - หวัหน้าแผนก  1  35,000  35,000  
 - พนกังานตอ้นรบั 6 15,000  90,000  
 - พนกังานยกกระเป๋า 3 12,000  36,000  
แผนกแม่บา้น       
 - หวัหน้าแผนก 1 25,000  25,000  
 - พนกังานท าความสะอาด 8 10,000  80,000  
 - พนกังานหอ้งผา้ 4 9,000  36,000  
แผนกรกัษาความปลอดภยั       
 - หวัหน้าแผนก 1 30,000  30,000  
 - รปภ. 6 12,000  72,000  
แผนกอาคารสถานท่ีและซ่อมบ ารงุ       
 - หวัหน้าแผนก 1  30,000  30,000  
 - ช่างอาคาร 3 15,000  45,000  
 - ช่างซ่อม 3 15,000  45,000  
 - ช่างประจ าอู่รถและเรอื 3 15,000  45,000  
 - คนดแูลสวน 3 10,000  30,000  
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คดิเป็นรายจา่ยค่าน ้าประปา – ไฟฟ้า รวมเป็นเงนิทัง้หมด 1,460,000 บาท ต่อปี 
- ค่าเชือ้เพลงิ 1% จากรายรบัทัง้หมด 
3.6.5.2.3 ค่าซ่อมบ ารงุ 

ปีที ่1 - 2 เป็นช่วงก่อสรา้งโครงการยงัไมต่้องจา่ยค่าซ่อมบ ารงุ 
ปีที ่3  เป็นปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินกจิการยงัไมต่อ้งจา่ยค่าซ่อมบ ารงุ 
ปีที ่4 - 6  คดิค่าซ่อมบ ารงุอตัราปีละ 200,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 

600,000 
ปีที ่7  คดิค่าซ่อมบ ารงุอตัรา 1,000,000 บาท เนื่องจากการเป็นระยะ

ซ่อมบ ารงุทุกๆ 5 ปี 
ปีที ่8 – ต่อไป คดิค่าซ่อมบ ารงุอตัราปีละ 200,000 บาท  

3.6.5.2.4 ค่าดอกเบีย้ 8% ของสถาบนัการเงนิ 
หกัลบค่าใชจ้่ายแต่ละปีเหลอืจ านวนเงนิเท่าไหรต่อ้งยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิแลว้

คดิดอกเบีย้ 8%จากเงนิทีย่มืไปจา่ยในปีถดัไปจนกว่าหกัลบแลว้ไมเ่หลอืค่าใชจ้า่ยตดิลบ รวม
เป็นเงนิทัง้สิน้ 44,843,392 บาท 

3.6.5.2.5 ค่าดอกเบีย้ 5% ของผูถ้อืหุน้ 
คดิเป็นจ านวนเงนิ 5% จากจ านวนเงนิของผูถ้อืหุน้ 75,000,000 บาท เป็นจ านวน

เงนิทัง้หมด 26,762,060 บาท จะเริม่จา่ยในปีทีส่องและปีถดัไปเรือ่ยๆตราบใดทีย่งัไมไ่ดค้นืเงนิ
ใหผู้ถ้อืหุน้ 

3.6.5.2.6 ค่าภาษนีิตบิุคคล 30%  
จะตอ้งเสยีภาษนีิตบิุคคล 30% คอืใหค้ดิ 30%จากรายรบัทัง้หมดทีไ่ดห้กัลบดว้ย

เงนิค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานในโครงการทัง้หมด 
3.6.5.3 การคาดคะเนผลตอบแทนของโครงการ (Operation Income) 

หมายถงึ การประมาณรายไดข้องโครงการเมื่อไดเ้ปิดด าเนินโครงการไปแลว้ โดย
แบ่งการคาดคะเนผลตอบแทนของโครงการไดเ้ป็นดงันี้ 

3.6.5.3.1 รายไดจ้ากหอ้งพกั 
Jan Feb Mar Apr May Jun 

100% 90% 75% 50% 50% 25% 
6,762,000 6,085,800 5,071,500 3,381,000 3,381,000 1,690,500 

ตารางที ่3.22 แสดงรายไดต้ามการเขา้พกัในเดอืนมกราคม – มถุินายน 

Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
25% 25% 25% 75% 90% 100% 

1,690,500 1,690,500 1,690,500 5,071,500 6,085,800 6,762,000 
ตารางที ่3.23 แสดงรายไดต้ามการเขา้พกัในเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 

รายไดจ้ากการเขา้พกัเฉลีย่ต่อปี รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  49,362,600 บาท 
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3.6.5.3.2  รายไดจ้ากหอ้งอาหาร 
ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 

จ านวน ราคา/ชิน้ รวมค่าอาหาร 
(ชิน้) (บาท) และเครื่องดื่ม (บาท) 

- ค่าอาหาร 100 150 15,000 

- ค่าเครื่องดื่ม 70 50 3,500 

รวม 18500 
ตารางที ่3.24 แสดงรายไดจ้ากหอ้งอาหารเฉลีย่ต่อ 1 วนั 

รายไดจ้ากหอ้งอาหารเฉลีย่ต่อ1 เดอืน  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  555,000  บาท 
รายไดจ้ากหอ้งอาหารเฉลีย่ต่อ1 ปี  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้       6,660,000  บาท 
3.6.5.3.3  รายไดจ้ากกจิกรรมเชงิผจญภยั 

ค่าท ากจิกรรม Adventure 
จ านวน ราคา/คน รวมค่ากจิกรรม 

(คน) (บาท) 
Adventure 

(บาท) 
- กจิกรรมขบัรถ ATV 8 800 6,400 
- กจิกรรมหน้าผาจ าลอง 8 800 6,400 
- ฐานปีนเชอืก 8 1,200 9,600 
- กจิกรรมล่องเรอืคายคั 8 650 5,200 
- กจิกรรมฝึกเลีย้งชา้ง 5 800 4,000 

รวม 
  

31,600 
ตารางที ่3.25 แสดงรายไดจ้ากกจิกรรมเชงิผจญภยัเฉลีย่ต่อ 1 วนั 

รายไดจ้ากกจิกรรมเชงิผจญภยัเฉลีย่ต่อ1 เดอืน รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 948,000  บาท 
รายไดจ้ากกจิกรรมเชงิผจญภยัเฉลีย่ต่อ1 ปี รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 11,376,000  บาท 
3.6.5.3.4 รายไดจ้ากพืน้ทีเ่ชงิพาณชิยกรรม 

รายไดจ้ากพืน้ทีพ่าณิชยกรรม 
จ านวน ราคา รวมค่าเชา่พืน้ที ่

 
(บาท) พาณิชยกรรม 

- ค่าขายของอุปกรณ์ Adventure 2 800 1,600 
- ค่าขายของทีร่ะลกึ 5 100 500 

รวม 2,100 
ตารางที ่3.26 แสดงรายไดจ้ากพืน้ทีเ่ชงิพาณชิยกรรมเฉลีย่ต่อ 1 วนั 

รายไดจ้ากพืน้ทีเ่ชงิพาณชิยกรรมเฉลีย่ต่อ1 เดอืน รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 63,000  บาท 
รายไดจ้ากพืน้ทีเ่ชงิพาณชิยกรรมเฉลีย่ต่อ1 ปี รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  756,000  บาท 
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3.6.5.3.5 รายไดจ้ากการใชบ้รกิารสปา 

ค่าใชบ้รกิารสปา  
จ านวน ราคา รวมค่าเชา่พืน้ที ่

  (บาท) พาณิชยกรรม 
 - นวดอโรมา 2  650  1,300  
 - นวดแผนไทย 2  450  900  

รวม 2,200 
ตารางที ่3.27 แสดงรายไดจ้ากการใชบ้รกิารสปาเฉลีย่ต่อ 1 วนั 

รายไดจ้ากการใชบ้รกิารสปาเฉลีย่ต่อ1 เดอืน  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  66,000  บาท 
รายไดจ้ากการใชบ้รกิารสปาเฉลีย่ต่อ1 ปี  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  792,000  บาท 
รวมรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี รวมเป็นเงนิ 68,946,600 บาท 

3.6.6 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธอ์งคป์ระกอบของโครงการ 

 
รปูที ่3.28 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมของโครงการ 
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รปูที ่3.29 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมของกลุ่มผูใ้ชโ้ครงการ และผูท้ีเ่ขา้มาใชก้จิกรรม 

 
รปูที ่3.30 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมของพนกังานทัง้โครงการ 

 
รปูที ่3.31 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมของพนกังานแผนกอาหารและเครือ่งดืม่ 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะหเ์กณฑแ์ละแนวความคิดในการออกแบบ 

การวเิคราะหเ์กณฑแ์ละแนวความคดิในการออกแบบ (Concepts and Design Criteria 
Analysis) จากผลการศกึษาวเิคราะห์บทที ่3 ซึ่งเป็นการวเิคราะห์สภาพที่เป็นขอ้เทจ็จรงิต่างๆ
สรุปใหเ้กดิความเขา้ใจภาพรวมต่างๆ ของโครงการซึ่งเป็นทีต่รวจสอบ พสิูจน์ไดจ้ากความเป็น
จรงิทีด่ ารงอยู ่ท าใหส้ามารถน ามาใชใ้นการวเิคราะหป์ญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในการออกแบบ หรอืสิง่ที่
จะเกีย่วขอ้งกบัการออกแบบอาคารทัง้หมด เพื่อเป็นแนวทางในการคดิแก้ไขปญัหา และน าไปใช้
เป็นเกณฑแ์ละแนวความคดิในการออกแบบ ใหเ้กดิประสทิธิภาพต่างๆ ของอาคาร อนัแสดงถงึ
คุณภาพดา้นการออกแบบทางสถาปตัยกรรมในแง่มุมต่างๆ การวเิคราะหจ์ะต้องด าเนินงานแยก
ประเดน็ไปตามปญัหาทีพ่บจากการศกึษาวเิคราะหห์รอืการใชเ้น้ือทีข่องส่วนประกอบแต่ละส่วน
ในอาคาร ความต้องการเฉพาะในแต่ละส่วน ลกัษณะและบรรยากาศของส่วนนัน้ๆ อนัส่งผลต่อ
คุณภาพการออกแบบของงานสถาปตัยกรรมทีด่ ี

4.1 ลกัษณะเน้ือท่ีว่าง (Space) ส าหรบัการใช้สอย 
ลกัษณะในการออกแบบที่ว่าง (Space) ของโครงการรสีอรท์เพื่อการท่องเที่ยวเชงิผจญ

ภยั ซึง่เกีย่วกบัเนื้อทีใ่นการพกัผ่อนทีส่ะดวกสบายและตอบสนองความต้องการของแขกทีเ่ขา้มา
อาศยัภายในโรงแรม และก าหนดรายละเอียดองค์ประกอบได้จากการวเิคราะห์จากตวัอย่าง
อาคารประเภทเดยีวกนั มาตรฐานของพื้นที่ใช้สอยต่างๆและมขีอก าหนดเพิม่เติมในบางส่วน
เพื่อความเหมาะสมของโครงการ ซึง่ในแต่ละองคป์ระกอบจะต้องมปีจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งหลายปจัจยั 
เพื่อน ามาพจิารณาส าหรบัการออกแบบต่อไป ไดห้วัขอ้สรปุดงันี้ 

4.1.1 ลกัษณะของการแบ่งพื้นท่ีโครงการ 
พืน้ทีส่่วนหอ้งพกัจะตัง้อยู่ในแนวความลาดชนัของพืน้ที ่ทศิมุมมองของระเบยีงหนั

ออกแม่น ้าด้านทิศตะวนัตก และเชื่อมต่อพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยมุมมองของกิจกรรมภายในพื้นที่
โครงการโดยจดัวางใหอ้ยูใ่นระดบัทีต่่างกนั เพื่อใหเ้กดิมุมองทีแ่ตกต่างและเป็นการแบ่งพืน้ทีแ่ต่
ละส่วน 

4.1.2 ลกัษณะของพื้นท่ี 
แนวคามคิดในการออกแบบพื้นที่ของโครงการ โดยสภาพพื้นที่ของโครงการ

ทัง้หมด มกีารแบ่งพืน้ทีท่ีช่ดัเจนอย่างเหน็ไดช้ดัจงึมคีวามต้องการทีจ่ะแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 รปูแบบ
คอื การแบ่งพืน้ที่ส าหรบัพกัผ่อนให้แยกกนักบัพื้นทีท่ ากจิกรรมเชงิผจญภยั โดยการสรา้งส่วน
ของอาคารและส่วนนนัทนาการขึน้มาเป็นตวัแบ่งพืน้ที ่เพื่อตอบสนองความเป็นส่วนตวัของแขก
ทีเ่ขา้มาพกัภายในโครงการ 
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4.1.2.1 การใช ้Landscape เขา้มาปรบัพืน้ทีใ่นส่วนของกจิกรรม 
พื้นที่ของโครงการนัน้เป็นสภาพที่ต่างระดบักันจงึมคีวามต้องการที่จะน า

พืน้ทีท่ีต่่างระดบัมาเปรยีบเสมอืนขึน้บนัไดในส่วนของกจิกรรมต่างๆ 

 
รปูที ่4.1 แสดงถงึการใช ้Landscape ในการท าพืน้ทีก่จิกรรม 

4.1.3 ส่วนห้องพกั 
ส่วนทีพ่กัเป็นส่วนทีผู่ใ้ชบ้รกิารพกัผ่อนไดอ้ย่างเต็มทีห่ลงัจากทีเ่หนื่อยจากการท า

กิจกรรม การออกแบบส่วนห้องพกัจะต้องมคีวามสงบเงยีบและเป็นส่วนตัวมากที่สุด โดยมี
ภาพลกัษณ์ทีส่ามารถซมึซบักบัทศันียภาพเปรยีบเสมอืนกลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้ม ต าแหน่ง
ที่ตัง้ ควรอยู่ที่มคีวามส่วนตวัแยกกบั Public Zone และสามารถ Service ได้ทัว่ถงึ และมี
เสน้ทางสญัจรทีส่ามารถไปท ากจิกรรมอื่นๆไดส้ะดวก จะแบ่งเป็น 4 รปูแบบ ดงันี้ 

4.1.3.1 หอ้งพกั Standard Room 
คอื space ที่เหมาะกบัความของผู้ที่เขา้มาพกัจ าพวกที่ใช้เวลาในการท า

กิจกรรม เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแล้วจึงกลบัไปพักผ่อนที่ห้อง เน้นการใช้งานในการพักผ่อน
มากกว่าการสมัผสักบัธรรมชาติ จงึท าให้ลกัษณะพื้นที่การใช้งานภายในห้องมคีวามกะทดัรดั 
พืน้ทีไ่มใ่หญ่มากนกั มสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั 

 
รปูที ่4.2 แสดงหอ้งพกัแบบ Standard Room 

 
 
 

ลานกจิกรรม 
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4.1.3.2 หอ้งพกั Pool Suite 
คอื space ทีเ่หมาะกบัผูท้ีเ่ขา้มาพกัจ าพวกทีใ่ชเ้วลากบักจิกรรมนอกหอ้งพกั 

และจะกลบัเขา้มาใชพ้ื้นที่ในเวลาหลงัการท ากจิกรรม เน้นการใช้งานในการพกัผ่อนและมสีระ
ว่ายน ้าส่วนตวัเพิม่ความเป็นส่วนตวัแก่ผูเ้ขา้พกั อกีทัง้ไดส้มัผสัธรรมชาตใิกลช้ดิขึน้ พืน้ทีก่ารใช้
งานภายในหอ้งมคีวามกะทดัรดั พืน้ทีไ่มใ่หญ่มากนกั มสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั 

 
รปูที ่4.3 แสดงหอ้งพกัแบบ Pool Suite 

4.1.3.3 บา้นพกั Villa  
คอื Space ที่เหมาะส าหรบัผู้ที่ชอบท ากจิกรรมภายนอกและต้องการการ

พกัผ่อนที่เป็นส่วนตวั เนื่องจากเป็นบ้านที่แยกตัวออกมาจากอาคารที่พกั และได้อยู่ใกล้ชิด
ธรรมชาติมากขึ้น พื้นที่ใช้งานภายในมขีนาดใหญ่เน้นความหรูหรา สะดวกสบาย และมสีิ่ง
อ านวยความสะดวกครบครนั    

 
รปูที ่4.4 แสดงหอ้งพกัแบบ Villa 

4.1.3.4 บา้นพกั Pool Villa 
คอื Space ทีผู่เ้ขา้พกัต้องการความเป็นส่วนตวัสูงมาก เนื่องจากบา้นพกันี้

ตัง้แยกออกมาจากอาคารที่พกั มสีระว่ายน ้าส่วนตวัภายในพื้นที่ของบ้านพกัและได้อยู่ใกล้ชดิ
ธรรมชาติมาก พื้นที่ใช้งานภายในมขีนาดใหญ่ เน้นความหรูหราสะดวกสบาย อีกทัง้มพีื้นที่
บรเิวณสระว่ายน ้าทีส่ามารถท ากจิกรรมขนาดเลก็ได ้มสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั 
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รปูที ่4.5 แสดงหอ้งพกัแบบ Pool Villa 

4.2 การได้ยิน (Audibility) 
จากการไดย้นิ ที่เกดิจากกจิกรรมในโครงการจะท าใหเ้หน็ถงึแนวทางป้องกนัเสยีง

และจดัการกบัเสยีงทีเ่กดิขึน้ม ี2 เรือ่งคอื 
- ลดกนัเสยีงไมใ่หผ้่าน 
- ขบัเสยีงลดความกอ้งใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสม 

วสัดุกนัเสยีงมหีลายแบบ ซึ่งมปีระสทิธภิาพในการขบัเสยีงที่แตกต่างกนัไป วสัดุ
ประเภทเสน้ใยและทีเ่ป็นรพูรนุ จะขบัเสยีงไดด้ ีมคี่าการวดัเรยีกว่า STC ค่าสมัประสทิธ ิการดูด
ซบัเสยีง (Sound Absorption Coefficients) คลื่นเสยีงทีผ่่านเขา้ไปในวสัดุทีเ่สยีงนัน้ตกกระทบ 
จะมีพลังงานลดลง เนื่องจากพลงังานส่วนหนึ่งถูกเปลี่ยนไป เป็นพลังงานรูปแบบอื่น เช่น 
พลงังานความรอ้น ซึง่จะเน้นไดว้่า โครงการจะเน้นความส าคญัของแขกทีจ่ะเขา้มาพกัมากทีสุ่ด
โดยไมใ่หม้เีสยีงรบกวน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของการพกัผ่อนไดอ้ยา่งด ี

การไดย้นิทีม่ผีลต่อความเป็นอยูข่องผูค้นเกดิจากเสยีงทีเ่กดิขึน้จากธรรมชาต ิเสยีง
ที่มาจากมนุษยแ์ละเสยีงประดษิฐ์ ซึ่งได้น ามาใช้ในการออกแบบโครงการ คอืการน าเสยีงจาก
ธรรมชาต ิมาสรา้งให้เกดิบรรยากาศ เช่นการเปิดพื้นที่ที่ให้แขกที่เขา้มาพกัได้รบัเสยีงจากน ้า
ทะเลเพื่อใหช้่วยบรรเทาความเครยีด ความเหนื่อย จากการท างาน  

 
รปูที ่4.6 แสดงการป้องกนัเสยีง เป็นการลดพลงังานเสยีงทีส่่งผ่านจากหอ้งหนึ่งไปยงัอกีหอ้งหนึ่ง 
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รปูที ่4.7 แสดงการดดูซบัเสยีง ลดเสยีงกอ้งและปรบัสภาพเสยีงภายในหอ้ง 

 

- ระบบผนงักนัเสยีง 
ลกัษณะของพื้นที่ในส่วนที่เป็นพื้นที่ห้องพกัส่วนตวัมกีารวางแนวต้นไมล้งไปเพื่อ

ช่วยลดเสยีงของการจราจรทีม่าจากถนนรอบขา้งเขา้สูโ้ครงการ และในส่วนของการป้องกนัเสยีง
ทีม่าจากตน้ไมใ้นเวลานอน การใชร้ะบบผนงักนัเสยีงเพื่อความเป็นส่วนตวั 

 
รปูที ่4.8 แสดงระบบผนงัป้องกนัเสยีง 

(ทีม่า : http://www.scgexperience.co.th) 

4.3 ลกัษณะของทางสญัจร 
แนวความคดิในการออกทางสญัจรภายในโครงการ เลอืกใชว้สัดุพืน้ผวิทีไ่มล่ื่น มี

ความกวา้งของทางสญัจรไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และเลอืกใชร้ะบบทางสญัจรแบบ Single 
Corridor เพื่อใหเ้กดิมมุมองทีน่่าสนใจและสรา้งความเป็นส่วนตวัใหก้บัผูเ้ขา้ใชโ้ครงการ  

 
รปูที ่4.9 แสดงรปูแบบทางสญัจรแบบ Single Corridor 

(ทีม่า : http://freesplans.blogspot.com/2012/09/2_9.html) 
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4.4 ความสขุสบาย 
แนวความคิดในการออกแบบคอืการจดัวางรูปแบบอาคารที่มลีกัษณะเป็นช่องลมตรง

กลางเพื่อใหล้มผ่านไดด้ ีอากาศถ่ายเท ไม่สะสมความรอ้น ลมทะเลจะช่วยลดความรอ้นในเวลา
กลางวนั ส่วนเวลากลางคนืยงัมกีารถ่ายเทด้วยลมบกที่สามารถระบายความร้อนจากพื้นดนิที่
สะสมในเวลากลางวนั 

 
รปูที ่4.10 แสดงทศิทางของลมมรสุมทีม่ผีลต่อรปูแบบการวางอาคาร และลกัษณะของลมมรสุมประจ าปี 

- Green wall แนวความคดิในการออกแบบเพื่อเป็นตวัช่วยลดความรอ้นทีเ่ขา้มาภายใน
ตวัอาคาร เนื่องจากมผีิวสมัผสัที่หยาบท าให้เกิดการหกัเหของแสงไม่ท าให้แสงแดดสะท้อน
กลบัมายงัพืน้ทีโ่ครงการ 

 

 
รปูที ่4.11 แสดงลกัษณะของผนงั Green Wall 

(ทีม่า : http://inhabitat.com) 
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4.5 ความสะดวก  
เพื่อการออกแบบทางสญัจรต่าง ๆ ใหส้ะดวกแก่การเขา้ถงึ ซึง่สามารถรบัรูถ้งึการเขา้ถงึ

ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเขา้ถึงของพืน้ทีโ่ครงจากภายนอกและการเขา้ถงึกนัเอง
ภายในโครงการ แบ่งได้เป็นทัง้การเขา้ถงึที่เป็นทัง้ทางเดนิของคนปกติ, คนพกิาร และทาง
รถยนต์ ทัง้นี้เพื่อการเขา้ถงึที่มคีวามสะดวกและการตอบสนองต่อการท ากจิกรรมของผู้ใช้สอย
ภายในโครงการใหม้คีวามต่อเนื่องมากยิง่ขึน้ 

4.5.1 ความสะดวกในเรือ่งของการเขา้ถงึของการรบัส่งผูเ้ขา้พกัในโครงการ 

 
รปูที ่4.12 รถรบั – ส่ง 

(ทีม่า : http://pantip.com/topic/30260605) 

4.5.2 ความสะดวกในเรื่องของการเข้าถึงของทางเดินคนปกติโดยให้มีพื้นที่
ทางเดนิทุกจดุเพื่อความสะดวกต่อการสญัจรภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 
รปูที ่4.13 แสดงถงึทางสญัจรในระดบัพืน้ดนิภายในโครงการ 

4.5.3 ความสะดวกในเรือ่งของการเขา้ถงึของทางเดนิคนพกิารโดยใหม้พีืน้ที่
ทางเดนิของคนพกิารทุกจดุเพื่อความสะดวกต่อการสญัจรของคนพกิาร เช่น ทางลาดเมือ่มพีืน้ที่
ต่างระดบั 
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รปูที ่4.14 แสดงลกัษณะทางลาด 90 องศา 

(ทีม่า : http://www.btb.co.th) 

 
รปูที ่4.15 แสดงลกัษณะพืน้ผวิส าหรบัผูพ้กิาร 

4.5.4 ความสะดวกในเรื่องของการเข้าถึงของทางรถโดยให้มคีวามกว้างของ
ทางเดนิรถปกตกิว้าง 3 เมตรและเว้นทางเดนิรถทีเ่ป็นรถดบัเพลงิกวา้ง 6 เมตรเพื่อสะดวกต่อ
การเขา้ถงึหน้าโครงการและรอบๆโครงการเมือ่มอีคัคภียั 

4.6 ความสอดคล้องทางเศรษฐกิจ 
เพื่อรบัรูถ้งึเศรษฐกจิที่จะส่งผลต่อสภาพบรบิทโดยรอบๆโครงการเมื่อมกีารจดัจ า

โครงการขึน้มาว่าเป็นไปในทศิทางใดซึง่อาจจะมทีัง้ทางด้านบวกและทางดา้นลบ 
4.6.1 ลกัษณะของความสอดคล้องกบัเศรษฐกิจในภาพย่อยที่ส่งผลกระทบต่อ

บรบิทรอบนอกของโครงการ เช่น การส่งเสรมิการประกอบอาชพีของคนภายในพืน้ที ่ 

 
รปูที ่4.16 แสดงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีของคนภายในพืน้ที ่

(ทีม่า : http://www.sripanwa.com) 
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4.7 ประสิทธิภาพในการใช้พลงังาน 
แนวคดิในการออกแบบเรื่องประสทิธภิาพของพลงังาน คอืการหาพลงังานทดแทน 

หรอืหาวธิเีพื่อลดการใชพ้ลงังาน เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่โครงการ 
4.7.1 แผง Solar cell เพื่อการประหยดัพลงังาน 

 
รปูที ่4.17 แสดงถงึเทคโนโลยขีองแผง Solar cell 

(ทีม่า : http://www.soracell.com) 

4.7.2 ลมบก ลมทะเล เนื่องจากพืน้ทีต่ ัง้โครงการอยูต่ดิทะเล ลมบก ลมทะเลมผีล
ต่ออุณหภมูพิืน้ทีโ่ครงการ  

 
รปูที ่4.18 แสดงลกัษณะการเกดิลมบก ลมทะเล ทีม่ผีลต่อการประหยดัพลงังาน 

4.7.3 รปูแบบโครงการทีเ่น้นการอยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิโดยมกีารเกบ็ต้นไมใ้หญ่ที่
มอียู่เดิมไว้ อีกทัง้ปลูกต้นไม้เพิ่ม มสี่วนช่วยให้อุณหภูมิของพื้นที่ลดลงได้ถึง 3 - 5 องศา
เซลเซยีส ต่อตน้ไม ้1 ตน้ 
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รปูที ่4.19  แสดงขอ้มลูประโยชน์ของตน้ไม ้1 ตน้ 

(ทีม่า : http://www.creativemove.com/infographic) 

4.8 ภาพลกัษณ์ 
ภาพรวมโครงการ เน้นการสรา้งอาคารไปสอดแทรกอยูก่บัธรรมชาต ิไมร่บกวน

สิง่แวดลอ้ม และเน้นการเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้งทีเ่หมาะสม เป็นธรรมชาติ 

 
รปูที ่4.20 แสดงภาพลกัษณ์โดยรวมของโครงการ 

หอ้งพกั เน้นความเป็นส่วนตวัของผูเ้ขา้พกัมสีิง่อ านวยความสะดวกอยูค่รบครนั  

 
รปูที ่4.21 แสดงสิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัแบบ Standard Room 
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รปูที ่4.22 แสดงสิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัแบบ Pool Suite 

 
รปูที ่4.23 แสดงสิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัแบบ Villa 

 
รปูที ่4.24 แสดงสิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัแบบ Pool Villa 

4.9 ความสงบส่วนตวั 
ลกัษณะพื้นที่เป็นที่ราบเสยีส่วนใหญ่ ซึ่งไม่สามารถแยกพื้นที่เพื่อสรา้งความเป็น

ส่วนตวัในแนวราบไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ จงึมแีนวความคดิทีจ่ะสรา้งรปูแบบของผนังอาคาร
ที่ลกัษณะคล้ายกบัก าแพงเพื่อกัน้พื้นที่ให้เกดิความเป็นส่วนตวั และเพื่อแบ่งพื้นที่กจิกรรมกบั
พืน้ทีห่อ้งพกัออกจากนั 

 
รปูที ่4.25 แสดงการแบ่งพืน้ทีโ่ครงการออกจากกนัอย่างชดัเจน 
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รปูที ่4.26 แสดงแนวคดิของรปูแบบของผนงัอาคาร เพือ่สรา้งความเป็นส่วนตวั 

4.10 การรกัษาความปลอดภยั 
การป้องกันและรกัษาความปลอดภยั เป็นการลดอุบตัิเหตุที่จะเกิดขึ้นภายใน

โครงการใหน้้อยลง และการรกัษาความปลอดภยัทีม่าจากบรบิทโดยรอบก่อนเขา้สู่โครงการ เช่น 
อุบตัเิหตุต่างๆ ,การบุกรกุ ,การก่อความรนุแรง และการควบคุมการเขา้-ออกเขา้มาในโครงการ 

 4.10.1 ลกัษณะของการรกัษาความปลอดภยัทีม่าจากบรบิทโดยรอบเขา้สู่ภายใน
โครงการโดยการสร้างจุดตรวจและรกัษาความปลอดภัยไว้หน้าโครงการ และการติดกล้อง 
CCTV ในมมุทีเ่ป็นอนัตรายต่อการมจิฉาชพีทัง้หมด 

ใช้ส าหรบัตดิภายนอก เนื่องจากไม่เน้นความสวยงามมากนักและสามารถตดิตาม
มมุอาคารไดส้ะดวก 

 
รปูที ่4.27 แสดงการรกัษาความปลอดภยัโดยกลอ้ง CCTV ภายนอกอาคาร 

(ทีม่า : http://tri-tel.com/cctv-elgin) 

ใชส้ าหรบัตดิภายใน เน่ืองจากตดิทีฝ้่าเพดานไมจ่ าเป็นตอ้งตดิตามมุมอาคาร 

 
รปูที ่4.28 แสดงการรกัษาความปลอดภยัโดยกลอ้ง CCTV ภายในอาคาร 

(ทีม่า : http://www.newhamssecurity.com.au) 
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รปูที ่4.29 แสดงการสรา้งจุดรกัษาความปลอดภยัไวห้น้าโครงการ 

(ทีม่า : http://www.pattanakarnbuilding.com) 

4.11 การมองเหน็ 
เน่ืองจากที่ตัง้โครงการเป็นที่ราบลุ่มอยู่ท่ามกลางพื้นที่ป่าไม้ ล้อมรอบไปด้วย

เทอืกเขาและปา่ จงึสามารถมองเหน็ววิไดจ้ากทุกทศิทาง จงึสามารถออกแบบใหม้องทวิทศัน์ได้
จากทุกทศิทางเช่นกนั เพื่อให้แขกทีเ่ขา้มาพกัไดร้บัรูถ้งึความสวยงามและความสบายที่เกดิขึน้
จากการเขา้มาสมัผสัในโครงการนี้ 

 
 

รปูที ่4.30 แสดงมมุมองทีด่ทีีสุ่ดของพืน้ทีต่ ัง้โครงการ 
 

 
รปูที ่4.31 แสดงมมุมองที ่1 ดา้นทศิตะวนัตก 

2 

3 

1 

4 

http://www.pattanakarnbuilding.com/
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รปูที ่4.32 แสดงมมุมองที ่2 ดา้นทศิเหนือ 

 
รปูที ่4.33 แสดงมมุมองที ่3 ดา้นทศิตะวนัออก 

 
รปูที ่4.34 แสดงมมุมองที ่4 ดา้นทศิใต ้
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บทท่ี 5 
การสรปุผลและบทสรปุของโครงการ  

เป็นบทสุดท้ายในรายงานวทิยานิพนธข์องภาคขอ้มลูที่สรุปผล รวบรวมผลการวเิคราะห์
ในบทที่ 3-4 เป็นบทสรุปโปรแกรมทางสถาปตัยกรรมเพื่อใช้ในการออกแบบส าหรบัภาค
ออกแบบ โดยมหีวัขอ้ทีต่อ้งสรปุน าเสนอ ดงันี้  

5.1. สรปุท่ีว่างเพ่ือการใช้สอยของโครงการ 
การอธิบายสรุปประกอบแผนภาพ ตาราง โดยจะต้องสรุปให้เห็นสดัส่วนพื้นที่ ขนาด

ปรมิาตร ทีส่ามารถน าไปศกึษาเปรยีบเทยีบน ้าหนกัของรปูทรงต่างๆกบัการออกแบบได ้( Mass 
Study)  

รวมพืน้ทีใ่ชส้อย 11,325.01 ตารางเมตร 
องคป์ระกอบโครงการ พืน้ท่ีรวมโครงการ (ตารางเมตร) 

สว่นหอ้งพกั 5,290 
สว่นบรกิารอาหาร 276 
สว่นตอ้นรบั 192.4 
สว่นนนัทนาการ 543.4 
สว่นพืน้ทีก่จิกรรม Adventure 3,022.5 
สว่น House Keeping 618.44 
สว่นซ่อมบ ารุง 922.77 
ทีจ่อดรถ 672 

รวมพืน้ท่ีโครงการ 11,325.01 
ตารางที ่5.1 แสดงพืน้ทีใ่ชส้อยโครงการ 
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5.2. สรปุแผนภาพระบบการจดัความสมัพนัธต่์างๆ 

5.2.1. แผนภาพความสมัพนัธข์องทีว่่างใชส้อย (Space Relation Chart) 

 
รปูที ่5.1 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมของโครงการ 

5.2.2. แผนภาพระบบทางสญัจร (Circulation Chart) 
รปูแบบพฤตกิรรมของกลุ่มผูใ้ชโ้ครงการ หรอืแขกทีเ่ขา้มาพกั 

   
รปูที ่5.2 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมของกลุ่มผูใ้ชโ้ครงการ และกลุ่มผูม้าใชพ้ืน้ทีก่จิกรรม 
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รปูแบบพฤตกิรรมของกลุ่มพนกังานภายในโครงการ 

 
รปูที ่5.3 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมของพนกังานภายในโครงการ 

รปูแบบพฤตกิรรมของกลุ่มพนกังานแผนกอาหารและเครือ่งดื่ม 

 
รปูที ่5.4 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมของพนกังานแผนกอาหารและเครือ่งดืม่ 

5.3 สรปุแนวคิดในการออกแบบ 
5.3.1 ขอ้มลูสนบัสนุนแนวความคดิในการออกแบบ 
การศกึษาวทิยานิพนธ์โครงการรสีอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชงิผจญภยั มคีวามมุ่ง

หมายที่จะศกึษาถึงการออกแบบ อาคารพกัอาคารรวม เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อนที่มสีิง่อ านวย
ความสะดวกครบครนั พร้อมทัง้มกีิจกรรมเชิงผจญภัยเป็นกิจกรรมหลักของโครงการ  เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีม่คีวามสนใจดา้นกจิกรรมเชงิผจญภยั 

เนื่องจากจงัหวดักาญจนบุรเีป็นจงัหวดัทีม่กีจิกรรมเชงิผจญทีห่ลากหลาย เช่น การ
เดนิป่า ส ารวจถ ้า การนัง่รถไฟสายมรณะ เป็นต้น แต่กจิกรรมต่าง ๆ มรีะยะทางที่ห่างกนั จงึมี
ความคดิที่จะน ากิจกรรมเหล่านัน้มารวมไว้ในที่เดยีวกนั โดยจะมกีารฝึกฝนการเล่นกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อใหไ้ปเล่นในสถานทีจ่รงิได ้และการจ าลองกจิกรรมใหเ้ล่นภายในโครงการ จงึเกดิเป็น
โครงการรสีอรท์เพื่อการท่องเทีย่วเชงิผจญภยัขึน้ 
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รปูที ่5.5 แสดงรปูสรุปแนวความคดิในการวางผงัทีด่นิ 

5.3.2 สรปุแนวความคดิในการออกแบบ 
 สรุปแนวความคิดในการออกแบบ รีสอร์ทการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ แนวความคดิการออกแบบรปูทรงอาคาร และแนวความคดิการออกแบบ
พืน้ทีก่จิกรรมเชงิผจญภยั 

5.3.2.1 แนวความคดิการออกแบบรูปทรงอาคาร เนื่องต้องการให้ทัว่พื้นที่
ของโครงการ รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิจงึเลอืกการออกแบบรูปทรงอาคารแบบ Modern เพื่อ
ไมใ่หรู้ส้กึขดัแยง้กนัระหว่างอาคารกบัธรรมชาต ิ 

 
รปูที ่5.6 แสดงรปูแบบอาคารแบบ Modern  

(ทีม่า : http://www.busyboo.com/2012/12/12/modern-cabin-forest-mw/) 

อนัทัง้เน้นการใช้วสัดุในพื้นที่ และการใช้ไม้และปูนเปลือยในการตกแต่ง
อาคาร เพื่อใหรู้ส้กึถงึความเป็นธรรมชาตมิากทีสุ่ด 

     
รปูที ่5.7 แสดงรปูวสัดุหลกัทีใ่ชใ้นโครงการ  

http://www.busyboo.com/2012/12/12/modern-cabin-forest-mw/
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5.3.2.2 แนวความคดิในการออกแบบพืน้ทีก่จิกรรม  
ข้อมูลสนับสนุนแนวความคิดในการออกแบบพื้นที่กิจกรรมเชิงผจญภัย 

จงัหวดักาญจนบุร ีเป็นจงัหวดัทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วทีห่ลากหลาย มทีัง้การท่องเทีย่วชุมชนเมอืง 
การไปส ารวจป่า เดนิป่า ปีนเขา ขีช่า้ง การนัง่รถไฟท่องเทีย่วไปตามเสน้ทางประวตัศิาสตร ์ไป
จนถงึการท่องเที่ยวตามธรรมชาต ิเช่น น ้าตก เป็นต้น ซึ่งแต่ละกจิกรรมมรีะยะทางห่างกนั อกี
ทัง้จงักาญจนบุรมีแีม่น ้าเป็นจุดเด่นที่ส าคญั คอื แม่น ้าแควน้อย และแม่น ้าแควใหญ่ ซึ่งพื้นที่
โครงการตัง้อยู่รมิแม่น ้าแควน้อย และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดนิทางมายงัจงัหวดักาญจนบุร ี
จะเน้นการท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตร ์และการท่องเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติ จงึเลอืกเน้น
กจิกรรมที่มคีวามสมัพนัธ์กบัธรรมชาติและการท ากจิกรรมร่วมกนั และได้น ากจิกรรมเชงิผจญ
ภยัแบบสากลมารว่มดว้ย จงึท าใหเ้กดิเป็นกจิกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการขึน้ 

 
รปูที ่5.8 แสดงรปูกจิกรรมปีนเขาชา้งเผอืก กาญจนบุร ี

(ทีม่า : 
http://www.thailandoutdoor.com/2015/09/22/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E

0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81/) 

 
รปูที ่5.9 แสดงรปูกจิกรรมขีช่า้งล่องแมน่ ้าแควน้อย และลกัษณะของสิง่ก่อสรา้ง 

(ทีม่า : http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9540000048022) 

http://www.thailandoutdoor.com/2015/09/22/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81/
http://www.thailandoutdoor.com/2015/09/22/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81/


93 
 

 
รปูที ่5.10 แสดงรปูกจิกรรมเชงิผจญภยัแบบสากล  

(ทีม่า : http://www.hg-productions.com/) 

5.3.2.3 สรปุแนวความคดิทางดา้นประยกุตใ์ชป้ระเภทโครงสรา้ง 
- ระบบโครงสรา้งหลกัใช้ระบบเสาคาน คอนกรตีเสรมิเหลก็ และเสา

ประกอบเหลก็ 
- เลอืกใช้ระบบโครงสร้างพื้นอาคารเป็นระบบหล่อในที่กบัระบบพื้น

ส าเรจ็รปูผสมกนั 
- ระบบโครงสรา้งหลงัคาใชร้ะบบ Flat Slap และSloped plane-roof  

5.3.2.4 สรปุแนวความคดิทางดา้นการประยกุตใ์ชร้ะบบวศิวกรรมงานระบบ 
- งานระบบไฟฟ้าและแสงส่องสว่าง (Electrical Systems) การน า

ไฟฟ้าเข้ามาภายในโครงการโดยต่อจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดักาญจนบุร ีมายงัจุด
ก าหนดให้ตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อแปลงแรงดนัไฟฟ้าภายนอกให้เป็นไฟฟ้าแรงต ่า เขา้มายงั
หมอ้แปลงภายในโครงการ ส าหรบัเปลีย่นแปลงแรงดนัไฟฟ้าของระบบ ประกอบด้วยเหลก็ซึ่ง
เป็นแผ่นซลิิคอน และขดลวด ตวัน าทองแดง หรอือะลูมนิัม 2 ชุด ระบบไฟฟ้าหลกัคอื แบบ
น ้ามนั ไปยงัตู้จ่ายไฟหลกั คอืแผงควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในอาคารไปยงัแผงวงจรย่อย และมใีน
ส่วนของระบบไฟฟ้าส ารองจะเลอืกใช ้ Generator ระบบเครือ่งยนตด์เีซลขนาด 10 กโิลวตัต์ 

- งานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
ใชร้ะบบ Split Type ระบบแขวนเพดาน คอืส่วนทีต่ดิตัง้ทีเ่ป่าลมเยน็

ไวบ้นเพดานและตดิตัง้ส่วนทีร่ะบายความรอ้นเครื่องไวน้อกหอ้ง เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ้่าย
และค่าซ่อมบ ารงุ ในกรณทีีไ่มม่ผีูเ้ขา้พกักไ็มต่อ้งเปิดใชง้าน แทนการใชร้ะบบปรบัอากาศรวม 

-งานระบบประปาและสุขาภบิาล 
งานระบบประปาใชร้ะบบ Feed Down มถีงัเกบ็น ้าส ารองบนหลงัคา

และชัน้ใต้ดนิ เพื่อการประหยดัพลงังานป ัม๊น ้าเกณฑ์ในการเลอืกระบบบ าบดัน ้าเสยีชนิดเติม
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อากาศ (Aerobic Treatment) เนื่องจากชนิดเตมิอากาศเป็นระบบทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุด เหมาะ
กบัอาคารขนาดใหญ่ใชเ้นื้อทีก่่อสรา้งน้อย งา่ยต่อการเดนิระบบ และง่ายต่อการดูแลรกัษา ท าให้
เกดิตะกอนน้อย สามารถรบัค่าความสกปรกได ้ส่วนบ่อดกัไขมนัใชด้กัของเสยีจากหอ้งครวัก่อน
เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยีต่อไป 

- งานระบบจดัเกบ็ขยะและสิง่ปฏกิูล 
ในส่วนขยะจากห้องพกัและส่วนบรกิารต่างๆ จะเก็บรวบรวมไว้ใน

พืน้ทีท่ีจ่ดัเตรยีมไวก่้อนทีจ่ะส่งใหเ้ทศบาลน าไปก าจดัต่อไป 
- งานระบบอุปกรณ์เพื่อการสญัจรและบรกิาร 
ลฟิต์ใชใ้นส่วนของอาคารหอ้งพกั โดยเลอืกใชร้ะบบทีม่หีอ้งเครื่องอยู่

ดา้นล่าง เนื่องจากอาคารหอ้งพกัมคีวามสงูไมม่าก 
- งานระบบดบัเพลงิและสญัญาณแจง้เตอืนเพลงิไหม ้
ระบบดบัเพลงิดว้ยน ้าชนิดโปรยเป็นฝอยใชใ้นส่วนของอาคารหอ้งพกั

เป็นหลกั 
5.4 กระบวนการการด าเนินงานออกแบบ 
จากการรวมพืน้ทีเ่พื่อใหเ้กดิเป็นรสีอรท์เพื่อการท่องเทีย่วเชงิผจญภยั ทีเ่ป็น

สถานทีพ่กัผ่อน พรอ้มทัง้มกีจิกรรมเชงิผจญภยั เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้เฉพาะ
กลุ่มขึน้ จากการวเิคราะหพ์ืน้ทีต่ ัง้โครงการเพื่อหาความสมัพนัธข์องพืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการกบั
บรบิทโดยรอบของพืน้ทีต่ ัง้โครงการได ้Zoning ของโครงการ 

 
รปูที ่5.11 แสดงรปูแบบ Zoning ของรสีอรท์เพือ่การทอ่งเทีย่วเชงิผจญภยั 
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5.5 ผลการออกแบบ 
 

 
 

รปูที ่5.12 แสดงผงัโครงการ 
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รปูที ่5.13 แสดงรปูตดัพืน้ทีโ่ครงการ A และ B 
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รปูที ่5.14 แสดงรปูตดัพืน้ทีโ่ครงการ C และ D 
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รปูที ่5.15 แสดงรปูแปลนทุกชัน้ของ Tower A 
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รปูที ่5.16 แสดงรปูดา้น รปูตดัและทศันียภาพของ Tower A 
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รปูที ่5.17 แสดงแปลนทุกชัน้ของ Tower B 
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รปูที ่5.18 แสดงรปูตดัของ Tower B 
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รปูที ่5.19 แสดงรปูดา้นของ Tower B 
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รปูที ่5.20 แสดงแปลนทุกชัน้ของ Pool Villa และทศันียภาพ  
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รปูที ่5.21 แสดงรปูตดั และรปูดา้นของ Pool Villa  
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รปูที ่5.22 แสดงแปลนทุกชัน้ของ Villa และทศันียภาพ  
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รปูที ่5.23 แสดงรปูตดั และรปูดา้นของ Villa 
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รปูที ่5.24 แสดงรปูทศันียภาพโดยรวมของโครงการ 
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