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บทคดัย่อ 
 การศกึษาวทิยานิพนธโ์ครงการสถานทีพ่กัตากอากาศ เพื่อการพกัผ่อนทางดา้นกาย
และใจของผูเ้ขา้พกั เป็นสถานทีท่ีผู่ค้นสามารถปลกีวเิวกจากเมอืงใหญ่สู่ธรรมชาตทิีง่ดงาม 
โดยลกัษณะของโครงการจะเป็นทีพ่กัตากอากาศ ส าหรบักลุ่ม เป้าหมาย และคนทีต่้องการจะ
สมัผสับรรยากาศความเป็นธรรมชาตทิีใ่กลช้ดิภเูขาทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ 

 การคน้ควา้แนวคดิ ทฤษฎกีารรบัรู ้การจดัการกบัสิง่แวดลอ้ม ความสมัพนัธข์องอาคาร
กบับรบิททีเ่ป็นป่าเขา เพื่อสรา้งแนวทางการออกแบบ ของอาคารทีพ่กัใหต้อบสนองต่อการ
พกัผ่อนใหเ้กดิความสงบ สภาวะน่าสบาย เพื่อใหอ้าคารสามารถเป็นส่วนส าคญัของการพกัผ่อน
และคนืความสงบ ผ่อนคลายใหก้บัผูใ้ช้ 
 

  ผลการศกึษาการทดลองเพื่อสรา้งทางเลอืกในการออกแบบทีเ่หมาะสมต่ออาคารและ
กจิกรรม ภายใน และพืน้ทีก่ลางแจง้ จากองคป์ระกอบทางสถาปตัยกรรม คอื การวางผงับรเิวณ 
สภาพแวดลอ้ม วสัดุทอ้งถิน่ รปูแบบอาคาร สิง่เหล่านี้จะส่งผลทัง้ทาง กายภาพและนามธรรม
ของผูใ้ชส้อย โดยใชก้ารศกึษาจาก แนวคดิทฤษฎใีนทางพุทธศาสนาเขา้มาช่วยในการจดัวางผงั 
และออกแบบพืน้ทีภ่ายในโครงการ รวมถงึการศกึษาผลกระทบของกลุ่มผูใ้ชส้อยภายอาคาร 
เพื่อก าหนดการวางโซนอาคารทีเ่หมาะสมและรปูแบบทีว่่างทางสถาปตัยกรรม ทีต่อบสนองต่อ
พฤตกิรรมของผูใ้ช ้และสรา้งความเขา้ใจในการพกัผ่อน ตามแนวทางทีไ่ดศ้กึษา 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ความส าเรจ็ของการศกึษาวทิยานิพนธ์ในครัง้นี้ ขา้พเจา้ได้รบัการสนับสนุนและความ
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บุคคลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้าพเจ้าขอขอบคุณในความเมตตากรุณา ความ
เสียสละที่มต่ีอข้าพเจ้าตลอดเวลาในการศึกษาออกแบบวิทยานิพนธ์ทางสถาปตัยกรรม จน
ส าเรจ็ลุล่วง เป็นผลงานวทิยานิพนธก์ารออกแบบทางสถาปตัยกรรมทีส่มบูรณ์  ไดแ้ก่ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 
 นครราชสมีาเป็นจงัหวดัทีม่สีถตินิกัท่องเทีย่วมากทีสุ่ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัมากมายเช่น อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่อยูใ่นอ าเภอปากช่องซึง่เป็น
สถานที่ๆ ผูค้นไปพกัผ่อนเพื่อสมัผสักบับรรยากาศทางธรรมชาตบินภเูขา  นอกจากนี้ยงัมี
กจิกรรมทางธรรมชาตทิางน ้า ล่องแก่ง เดนิปา่ ซึง่ลว้นแต่ใหป้ระสบการณ์ทีท่ ัง้ครอบครวัสามารถ
ใชก้จิกรรมรว่มกนั เพื่อสรา้งความสมัพนัธผ์่านกจิกรรมเหล่านี้ อ าเภอปากช่องยงัมขีองดทีีใ่น
ทอ้งถิน่ทีส่ามารถน ามาส่งเสรมิใหเ้กดิคุณค่าตามค าขวญัของอ าเภอ เขาใหญ่ชวนชม  ววันม
พนัธุด์ ี หนิอ่อนหลากส ี ขา้วโพดหวานมากม ี น้อยหน่าดทีีป่ากช่อง ซึง่องคป์ระกอบเหล่านี้จะ
ช่วยส่งเสรมิโครงการสถานทีพ่กัตากอากาศในการใชท้รพัยากรภายในพืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์มาก
ทีสุ่ด 

 การแกป้ญัหาเป็นหน่ึงวธิใีนการคน้หาบทสรปุประเดน็ทางสถาปตัยกรรม และยงัมวีธิอีกี
มากมายทีท่ าใหเ้กดิผลขอจากการเรยีนรูใ้นหวัขอ้ของโครงการ การศกึษาไดม้คีวามสนใจใน
ความสมัพนัธข์องคนและสถานทีพ่กัผ่อนในประเดน็ของการพกัผ่อนทัง้ทางร่ายกายและจติ
วญิญาณ โดยการน าเสนอการพกัผ่อนทางดา้นกายและใจ ผ่านงานสถาปตัยกรรม เพื่อใหผู้ท้ ีเ่ขา้
มาพกัผ่อนภายในโครงการไดส้มัผสัถงึบรรยากาศการพกัผ่อนที ่สงบ และไดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาติ
มากทีสุ่ดผ่านแนวความคดิ ตามวถิชีวีติแบบธรรมะ ของพุทธศาสนา  

 อ าเภอปากช่องจงัหวดันครราชสมีาเป็นอ าเภอที่มแีนวโน้มการเตบิโตของนกัท่องเทีย่ว
เพิม่มากขึน้ทุกๆปี ท าใหค้วามตอ้งการทีพ่กัเพื่อมารองรบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วเพิม่
มากขึน้โดยในปี2555 มนีกัท่องเทีย่วเขา้พกัผ่อนเพิม่ขึน้รอ้ยละ43% เพิม่จากปี 2554 8% ซึง่
แสดงใหเ้หน็ว่าพืน้ทีก่ารท่องเทีย่วในบรเิวณเขาใหญ่ยงัมคีวามตอ้งการของผู่เขา้พกัจ านวนมาก 
สถานทีพ่กัตากอากาศจงึมคีวามจ าเป็น แต่ความตอ้งการทางดา้นรปูแบบกม็คีวามจ าเป็นเช่นกนั 
กเ็พื่อสรา้งความหลากหลายของกลุ่มนกัท่องเทีย่วใหไ้ดส้มัผสักบัประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง  
การศกึษาจงึมแีนวคดิทีจ่ะน าการใชช้วีติทีพ่ดูถงึเรือ่งของการพกัผ่อนทางรา่ยการ และจติ
วญิญาณ โดยมจีดุมุ่งหมายเพื่อศกึษา คน้ควา้ ทฤษฎวีจิยั การออกแบบพืน้ที่ เพื่อทีจ่ะ
ตอบสนองรปูแบบการพกัผ่อนของคนเมอืงทีต่อ้งการการพกัผ่อนกบัประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง
ออกไป ใหผู้ท้ีเ่ขา้มาพกัผ่อนในทีแ่ห่งนี้เปรยีบเสมอืนสถานทีผ่่อนคลายอนัห่างไกลจากเมอืงใหญ่ 
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แต่ยงัคงไวซ้ึง่องคป์ระกอบทีจ่ าเป็นต่อการอ านวยความสะดวกของผูท้ีม่าพกัอาศยัในสถานที่นี้ 
ความเป็นส่วนตวัของผูท้ีม่าพกั 

1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำวิทยำนิพนธ์  
  

 - เพื่อศกึษาทฤษฎทีางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบทีพ่กัอาศยั 
 - เพื่อศกึษาทีว่่างทางสถาปตัยกรรม และพฤตกิรรมของผูใ้ชอ้าคารทีพ่กัอาศยั และ
 ออกแบบสถานทีพ่กัผ่อนทางดา้นรา่งกายและจติใจ 
 - เพื่อศกึษาการออกแบบสถาปตัยกรรมโดยใชว้สัดุทีส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภูมิ
 ทศัน์  
 - เพื่อศกึษาการจดัวางผงับรเิวณอาคาร ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ
 และส่งเสรมิภมูทิศัน์ 
 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

 - ศกึษาความหมายของการใชช้วีติแบบพุทธศาสนาและน าไปประยกุตใ์ชก้บัการ
 ออกแบบ 
 - ศกึษาการออกแบบสถาปตัยกรรมและการวางผงัของกลุ่มอาคารเพื่อใหม้ี
 สภาพแวดลอ้มทีต่อบสนองต่อการพกัผ่อนของผูเ้ขา้พกัใหม้ากทีสุ่ด 
 - ศกึษาวสัดุอาคารทีม่ผีลต่อการพกัผ่อนทางดา้นรา่งกายและจติใจ 
 - ศกึษาการออกแบบอาคารประเภทรสีอรท์ทีม่ลีกัษณะกลุ่มอาคาร 
1.4 วตัถปุระสงคข์องโครงกำร 
 

 - เพื่อรองรบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่มากขึน้ 
 - เพื่อเป็นสถานทีพ่กัผ่อนส าหรบัผูป้ลกีวเิวกจากเมอืงใหญ่ 
 - เพื่อเป็นสถานที ่ทีใ่หผู้ใ้ชไ้ดส้มัผสัถงึความสงบและผ่อนคลาย 
 - เพื่อสรา้งมาตรฐานทีพ่กัตากอากาศ 5 ดาว 

- เพื่อส่งเสรมิใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้หน็คุณค่าของการท่องเทีย่วภายในประเทศ โดยการ
ไดม้าสมัผสักบับรรยากาศที่อยูใ่นบรเิวณอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ฯ 
 

1.5ขอบเขตของกำรศึกษำโครงกำร 

 - ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบ 
 - ศกึษาทฤษฎกีารด ารงชวีติแบบธรรมะ และธรรมชาต ิ
ขอ้มลูดา้นการตลาด เพื่อหาขนาดและความเป็นไปไดข้องโครงการ 
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- ศกึษาการออกแบบสถานทีพ่กัผ่อน และประกอบกจิกรรมเพื่อรบัรองนกัท่องเทีย่ว 
 - ศกึษาการออกแบบกลุ่มอาคารทีอ่ยูใ่นพืน้ทีล่าดชนั 
 - ศกึษาการจดัวางผงับรเิวณอาคาร ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิและ
ส่งเสรมิภมู ิ ทศัน์ 
 - ศกึษาพฤตกิรรมของผูใ้ชอ้าคารทีพ่กัอาศยั เพื่อใหส้องคลอ้งต่อการออกแบบ 
 - ศกึษาการออกแบบสถาปตัยกรรมโดยใชว้สัดุทีส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 

  ระบบโครงสรา้งทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัโครงการ 
  ระบบวศิวกรรมต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
  กฎหมาย เทศบญัญตั ิและขอ้บงัคบัต่างๆทีม่ผีลต่อการออกแบบ 
 - ศกึษาและวเิคราะหอ์าคารประเภทเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีงกนั  

 

1.6 องคป์ระกอบหลกัของโครงกำร 
 

 โครงการ โรงแรมพกัตากอากาศเพื่อการพกัผ่อน ทางดา้นร่างกายและทางจติ เป็น
โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว เพื่อตอบสนองการพกัผ่อน ของคนทีป่ลกีวเิวก
จากเมอืงใหญ่ ใหไ้ดร้บัการพกัผ่อนทัง้ร่างกายและจติ ภายในโครงการ โดยมอีงคป์ระกอบหลกั
ดงันี้ 
 Front of the House 
 1.ส่วนบรกิารหอ้งพกั 
  หอ้งพกัแบบ Standard 
  หอ้งพกัแบบ Deluxe 
  หอ้งพกัแบบ Pool Villa 
 2.ส่วนประชาสมัพนัธแ์ละการเขา้พกั 
 3.ส่วนกลาง ไดแ้ก่ ส่วน ออกก าลงักาย ,บรกิารอาหาร ,สระว่ายน ้า,ส่วนชมววิ 
 4.ส่วนกจิกรรมกลางแจง้ส่งเสรมิความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั 
 5.ส่วนใหบ้รกิารอื่นๆ สปา  
 6.ส่วนจอดรถ 
 Back of the House 
 1.ส่วนบรกิาร 
 2.ส่วนบรหิารและธุรการ 
 3.ส่วนซ่อมบ ารงุ  

 



บทท่ี 2 

การศึกษาวิเคราะหข้์อมลูปัจจบุนัโครงการ 
 

2.1 การศึกษาวิเคราะหข้์อมลูปัจจบุนัโครงการ 
 

 2.1.1 การแบ่งประเภทโรงแรม 
  การแบ่งมาตรฐานโรงแรมหมายถงึ การแบ่งตามมาตรฐานโรงแรม ตาม
 มาตรฐานสากล ซึง่ก าหนดโดยสมาคมธุรกจิโรงแรมของทุกๆประเภท ทีไ่ดป้ระชุมตกลง
 รว่มกนั โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ดงันี้ 
  - โรงแรมชัน้พเิศษ (luxury Hotel) เป็นโรงแรมทีม่บีรกิารพเิศษในทุกๆดา้น 
 ตัง้แต่พืน้ทีห่อ้งนอน ไปจนถงึบรกิารต่างๆ การคดิค่าบรกิารโรงแรม ประเภทน้ีจะสูง
 กว่าโรงแรมประเภทอื่นๆ 
  -โรงแรมชัน้หน่ึง (First Class Hotel) เป็นโรงแรมทีม่บีรกิารอย่างดเียีย่ม พรอ้ม
 ทุกๆดา้น ราคาแพง 
  - โรงแรมชัน้กลาง (Second Class Hotel) เป็นโรงแรมทีน่อกจากใหบ้รกิารดา้น
 หอ้งพกัแลว้ ส่วนบรกิารอื่นๆจะมเีท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ ราคาไมแ่พงนกั 
  - โรงแรมราคาถูก (Third Class) เป็นโรงแรมทีใ่หบ้รกิารเฉพาะหอ้งพกัส่วน
 บรกิารอื่นๆมน้ีอยมาก 
  - โรงแรมชัน้ต ่าเป็น (Cheap Hotel) โรงแรมทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน บรกิารเฉพาะ
 เรือ่งนอนอยา่งเดยีว 
ค า ว่า” โรงแรม” หากกล่าวโดยความหมายอย่างกวา้ง คอื ในลกัษณะทีเ่ป็นทีพ่กัทีเ่ปิดใหค้น 
เขา้ไปเช่าพกัเป็นการชัว่คราวแลว้กม็อียูห่ลายประเภทดว้ยกนั ตัง้แต่แบบเกสทเ์ฮาส ์(Guest 
house)โรงแรมขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โรงแรมส าหรบัผูเ้ดนิทางโดยรถยนต ์(motel) 
และโรงแรมประจ าท่าอากาศยาน (Airport hotel) เป็นต้นประเภทของแขกทีม่าพกัท าใหล้กัษณะ
และบรรยากาศของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัออกไปเช่น บางโรงแรมอาจจะมลีกัษณะคลา้ย
บา้นพกัเพราะมแีขกจานวนมากใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัเหมอืนๆกนั ในขณะทีบ่างโรงแรมอาจจะดเูป็น
โรงแรมธุรกจิเพราะมแีขกจะเป็นนกัธุรกจิมาใชบ้รกิารตลอดเวลา ถา้เป็นโรงแรมแบบรสีอรท์ 
(resort hotel ) โดยปกตแิขกจะเป็นนกัท่องเทีย่ว และมาพกัเฉพาะในฤดทู่องเทีย่ว แต่ทุกวนัน้ี
โรงแรมประเภทนี้หลายแห่งกจ็ดัใหม้บีรกิารดา้นการประชุมลกูคา้กม็กัจะเป็นชาวต่างประเทศทัง้
ทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว และ/หรอืมาตดิต่อธุรกจิอนัทีจ่รงิ การจดัว่าโรงแรมไหนอยูใ่นกลุ่มไนนัน้
เป็นเรือ่งทีท่า ไดย้าก เพราะว่ากจิการโรงแรมมคีวามหลากหลายมาก จงึมบีางโรงแรมทีไ่มอ่าจ
จดัเขา้ไวใ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะมลีกัษณะบางอยา่งไมต่รงกบัขอ้ก าหนดของแต่ละกลุ่ม 
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อยา่งไรกด็มีวีธิแีบ่งกลุ่มแบบกวา้งๆเหมอืนกนั ในทีน่ี้จะแบ่งกลุ่มโรงแรมตามขนาด 
กลุ่มเป้าหมายในเชงิการตลาด ระดบัมาตรฐานของบรกิาร และลกัษณะการบรหิารทีด่าเนินการ
โดยเจา้ของหรอืโดยเครอืขา่ยโรงแรม โปรดสงัเกตว่าโรงแรมหนึ่งๆ อาจจดัอยูใ่นกลุ่มโรงแรม
มากกว่า 1 กลุ่ม กไ็ดก้ารแบ่งกลุ่มโรงแรมตามขนาดขนาดหรอืจ านวนหอ้งพกัทีโ่รงแรมมอียูเ่ป็น
วธิจีดักลุ่มหรอืแยกประเภทโรงแรมไดง้่ายๆวธิหีนึ่ง โดยทัว่ไปนิยมกลุ่มโรงแรมออกเป็น 4 กลุ่ม 
ตามจ านวนหอ้งพกัทีม่มีากน้อยกว่ากนัดงันี้  
1. ต ่ากว่า 150 หอ้ง 
2. 150-299 หอ้ง 
3. 300-600 หอ้ง 
4. มากกว่า 600 หอ้ง 
การแบ่งกลุ่มโรงแรมตามจ านวนหอ้งพกันี้ช่วยใหส้ามารถเปรยีบเทยีบผลการดา เนินงานใน 
ดา้นต่าง ๆ ระหว่างโรงแรมทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนัไดง้่ายขึน้ 
 

 2.1.2 การแบ่งประเภทของโรงแรมตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดดงักล่าวจะ
สามารถแบ่งอย่างกว้างๆ ได้ดงัน้ี 
 1. โรงแรมประเภทธรุกิจ (Commercial Hotels) 
โรงแรมประเภทธุรกจิโดยทัว่ไปจะตัง้อยูใ่นตวัเมอืงหรอืเขตทีม่รีา้นคา้/บรษิทัธุรกจิตัง้อยู่ 
หนาแน่น ซึง่เป็นบรเิวณทีส่ะดวกต่อการตดิต่องานของแขกซึง่เป็นนกัธุรกจิ โรงแรมประเภทน้ีมี 
จานวนโรงแรมมากกว่าประเภทอื่นๆ และมุง่ขายหอ้งพกัแก่นกัธุรกจิเป็นหลกั อยา่งไรกด็ี 
นกัท่องเทีย่วทีม่าเป็นกรุป๊ นกัท่องเทีย่วทัว่ไป และกลุ่มประชุมสมัมนากช็อบโรงแรมประเภทน้ี
ดว้ยเหมอืนกนั ในสมยัก่อนโรงแรมประเภทธุรกจินี้ถอืว่าเป็นโรงแรมประเภทพกัชัว่คราว หรอื 
Transient hotels เพราะระยะเวลาพกัของแขก (length of guest stays) สัน้กว่าในโรงแรม
ประเภทอื่นส่วนใหญ่บรกิารสาหนบัแขกในโรงแรมประเภทธุรกจิ จะมหีนงัสอืพมิพใ์หฟ้รเีสรฟิ
กาแฟตอนเชา้ มโีทรศพัท ์โทรทศัน์ระบบเคเบิล้ทวี ีวดีโีอ บรกิารใหเ้ช่ารถ บรกิารรบั-ส่ง ประชุม 
หอ้งพกัแบบหอ้งชุดและบรกิารจดัเลีย้ง และบางโรงแรมอาจมศีูนยส์ุขภาพ หอ้งอาบน้า แบบเซา
น่า ฯลฯ 
 2. โรงแรมประจาท่าอากาศยาน (Airport Hotels) 
ตัง้อยูใ่กลก้บัท่าอากาศยาน โดยเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาต ิลกูคา้ส่วนใหญ่จะเป็น 
นกัธุรกจิ ผูโ้ดยสารเครือ่งบนิทีจ่าเป็นตอ้งพกัคา้งคนืเพราะมกีารยกเลกิเทีย่วบนิหรอืเครือ่งบนิมี 
ปญัหาขดัขอ้งตอ้งเลื่อนก าหนดออก หรอืผูโ้ดยสารทีจ่า เป็นตอ้งพกัรอเพื่อต่อเทีย่วบนิอื่น
ตลอดจนเจา้หน้าทีส่ายการบนิต่างๆ โรงแรมประเภทน้ีจะมรีถบรกิารระหว่างสนามบนิกบั
โรงแรมและส่วนใหญ่จะมหีอ้งประชุมเพื่อบรกิารแก่แขกทีเ่ดนิทางมาประชุมแต่ไมต่อ้งการ
เสยีเวลาในการเดนิทางเขา้เมอืง ซึง่จะประหยดัทัง้ค่าใชจ้า่ยและเวลา 
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 3. โรงแรมประเภทห้องชุด (Suite Hotels) 
นบัว่าเป็นโรงแรมประเภททีเ่พิง่ไดร้บัการพฒันาขึง้มาล่าสุดและกา ลงัไดร้บัความนิยม 
อยา่งมาก โรงแรมประเภทนี้จะมหีอ้งพกัทีเ่ป็นหอ้งชุดลว้นๆ คอื เป็นหอ้งพกัทีม่หีอ้งรบัแขกแยก
ออกจากหอ้งนอน บางแห่งกอ็าจจะมหีอ้งครวัเลก็ๆ ให ้โดยมตีูเ้ยน็และเครือ่งดื่มต่างๆ จดัให้
พรอ้มอยูภ่ายในหอ้งพกันัน้เอง การทีใ่หพ้ืน้ที่ใชส้อยภายในหอ้งพกัแขกมากขึน้ ท าพืน้ทีท่ีแ่ขก
ใชร้ว่มกนัภายในโรงแรมน้อยลงกว่าปกตโิรงแรมประเภทน้ีรบัความนิยมจากแขกหลายกลุ่ม 
กลุ่มหนึ่งคอืพวกทีก่ าลงัเปลีย่นทีอ่ยู ่ซึง่ใชโ้รงแรมเป็นทีพ่กัชัว่คราว ส่วนกลุ่มคนทีต่อ้งเดนิทาง
บ่อย ๆ กช็อบโรงแรมประเภทนี้เพราะใหค้ามรูส้กึเหมอืนอยูบ่า้น พวกทีม่าพกัผ่อนกช็อบเพราะ
เหน็ว่ามคีวามเป็นส่วนตวัและกส็ะดวกด ีส่วนคนท างานทีเ่ป็นนกับญัช ีทนายความ หรอืนกั
บรหิารกช็อบโรงแรมประเภทน้ีตรงทีม่หีอ้งรบัแขกอยูใ่กลห้อ้งนอน ซึง่เขาจะใชเ้ป็นทีท่า งานหรอื
รกัแขกกไ็ด ้บางโรงแรมถงึกบัใหบ้รกิารอาหารเชา้หรอืเครือ่งดื่มฟรใีนการเลีย้งรบัรองแขกดว้ย 
ซึง่การทีไ่ดม้โีอกาสพบปะผูค้นบา้งกเ็ป็นสิง่จา เป็นส าหรบัแขกทีพ่กัอยูน่านๆ 
 4. โรมแรมประเภทพกัอาศยั (Residential Hotels) 
ไดแ้ก่โรงแรมประเภททีใ่หเ้ช่าพงัช่วงยาวแก่แขกทีส่่วนใหญ่มาพกัคนเดยีวโดยม ี
บรกิารต่างๆ ทีค่่อนขา้งจ ากดักว่าโรงแรมทัว่ๆ ไป โรงแรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะตัง้อยูใ่น
ประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่ในระยะหลงันี้ไดร้บัความนิยมลดลง เนื่องจากมทีีพ่กัประเภท
คอนโดมเินียมและโรงแรมแบบหอ้งชุดเขา้มาแทนทีห่อ้งพกัของโรงแรมประเภทนี้จะมลีกัษณะ
ใกลเ้คยีงกบัโรงแรมประเภท suite hotelsมากทเีดยีวในทางปฏบิตั ิโรงแรมประเภทนี้กย็นิดี
รบัแขกทีพ่กัช่วงสัน้ดว้ยเช่นกนั 
 5. โรงแรมเพ่ือการพกัผอ่น (Resort Hotels) 
บุคคลทีต่อ้งการไปพกัผ่อน หรอืใชเ้วลาช่วงวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี จะเลอืกไปพกั 
ยงัโรงแรมประเภท resort hotels ซึง่จะตัง้อยูใ่กลภ้เูขา บนเกาะใดเกาะหนึ่ง หรอืเป็นท าเลซึง่อยู่ 
ห่างไกลชุมชน และมทีวิทศัน์สวยงาม บรกิารต่างๆ ของโรงแรมจะเน้นกจิกรรมดา้นบนัเทงิมาก 
เป็นพเิศษ เช่น จดัใหม้งีานเตน้รา เล่นกอลฟ์ เทนนิส ขีม่า้ เดนิปา่ สก ีและการว่ายน้า โดยเน้น
ใหม้บีรรยากาศแบบสบายๆ และใหแ้ขกเกดิตดิใจกบักจิกรรมทีส่นุกสนานต่างๆเพื่อจะไดก้ลบัมา
พกัอกี รวมถงึแนะนา คนอื่นใหม้าพกัดว้ยแบบ”ปากต่อปาก” โรงแรมประเภทนี้มกัจะจา้ง
เจา้หน้าทีต่ าแหน่งผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคม (Social Director) ไวห้ลายคนเพื่อคอยวางแผนจดัและ
อ านวยการเกีย่วกบักจิกรรมพเิศษต่างดงักล่าว 
 6. โรงแรมประเภทให้บริการท่ีพกักบัอาหารเช้า (Bed and Breakfast Hotels) 
บางทกีเ็รยีกยอ่ ๆ ว่า B & B ประเภทน้ีไดแ้ก่บา้นหรอือาคารขนาดเลก็ทีม่ไีมก่ีห่อ้ง 
นา มาดดัแปลงเป็นทีพ่กัคา้งคนืของผูเ้ดนิทาง เจา้ของสถานทีจ่ะพกัอาศยัอยูใ่นโรงแรมนัน้เอง
และเป็นผูจ้ดัการดา้นอาหารเชา้ใหแ้ก่แขกดว้ยตนเอง บรกิารอาหารมือ้อื่นส่วนมากจะไมค่่อยมี
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บรกิารใหด้ว้ยบรกิารแบบง่ายๆเช่นนี้ ราคาค่าหอ้งจงึค่อนขา้งจะยอ่มเยากว่าโรงแรมทัว่ไปแขก
ส่วนหน่ึงกช็อบโรงแรมประเภทนี้เพราะรูส้กึว่ามคีวามเป็นกนัเองดี 
 7. โรงแรมประเภทแบ่งเวลาและประเภทคอนโดมิเนียม (Time –Share and 
Condominium Hotels)โรงแรมประเภททีก่า ลงัขยายตวัไดแ้ก่โรงแรมแบบแบ่งเวลา (Time –
share hotels) ซึง่มลีกัษณะเป็นการซือ้ความเป็นเจา้ของหอ้งพกัเป็นบางช่วง (purchase the 
ownership of accommodations for a specific period of time) ซึง่ปกตจิะเป็นระยะเวลา 1 
หรอื 2 สปัดาหต่์อปีในช่วงเวลาดงักล่าว คนทีเ่ป็นเจา้ของจะมสีทิธคิรอบครองห้องพกัของตน ซึง่
ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นหอ้งพกัในคอนโดมเินียม เจา้ของหอ้งอาจจะน าหอ้งพกัของตนไปใหค้นอื่นเช่า
กไ็ดโ้ดยผ่านบรษิทัทีบ่รหิารโรงแรมนัน้อยู ่โซนทีบ่รกิารต่าง ๆ กเ็หมอืนโรงแรมทัว่ไปนัน่เองท า 
ใหแ้ขกไมท่ราบว่าทีต่นมาพกัอยูน่ัน้เป็นโรงแรมประเภท Time –share โรงแรมประเภทนี้จะเป็น
ทีน่ิยมมากเป็นพเิศษในกรณทีีต่ ัง้อยูใ่นทอ้งทีห่่างไกล ซึง่เจา้ของหอ้งอาจจะไปพกัเพยีงปี ละ 2-3 
สปัดาหเ์ท่านัน้ วธินีี้จงึคุม้กว่า การทีจ่ะซื้อหอ้งไวเ้ป็นเจา้ของคนเดยีวโรงแรมแบบคอนโดมเินียม
กค็ลา้ยคลงึกบัประเภทแบ่งเวลา จะต่างกนักต็รงสภาพความเป็นเป็นเจา้ของหอ้ง คอืแบบ
คอนโดมเินียมแต่ละหอ้งจะมเีจา้ของคนเดยีว ในขณะทีแ่บบแบ่งเวลาจะมเีจา้ของหลายคน ใน
กรณขีองคอนโดมเินียมเจา้ของหอ้งจะบอกผูบ้รหิารอาคารว่าตนเองจะพกัวนัไหนบา้ง และวนัที่
เหลอืนอกนัน้กใ็หเ้ช่าแก่บุคคลอื่นเจา้ของหอ้งพกัของโรงแรมทัง้ 2 ประเภทจะมรีายไดเ้ป็นค่าเช่า
จากการใหเ้ช่าหอ้งพกัของตน และจา่ยค่าธรรมเนียมแก้ผู้บรหิารเพื่อเป็นค่าโฆษณาและค่า
บ ารงุรกัษา ท าความสะอาดต่างๆ 
 8. โรงแรมคาสิโน (Casino Hotels) 
โรงแรมทีม่บีรกิารดา้นการพนนัจะจดัอยูใ่นกลุ่มโรงแรมคาสโิน แมว้่าหอ้งพกัและ 
หอ้งอาหารขงโรงแรมประเภทน้ีจะค่อนขา้งหรหูรา แต่กเ็ป็นกจิการส่วนทีย่งัเป็นรองกจิการดา้น
การพนนั ในสมยักอ้นแผนกหอ้งพกัและหอ้งอาหารไมจ่ าเป็นตอ้งท าก าไรกไ็ด ้แต่ทุกวนัน้ีทุก
กจิการในโรงแรมลว้นจะตอ้งท าก าไรไดท้ัง้นัน้โรงแรมกาสโินดงึแขกดว้ยเรือ่งการพนนัและ
กจิกรรมบนัเทงิ ส่วนใหญ่จะมหีอ้งอาหารพเิศษต่างๆ และการแสดงฟลอโชวช์ัน้ด ีและบางแห่ง
อาจจดัเทีย่วบนิเหมาลา ไปรบัแขกทีป่ระสงคจ์ะมาเล่นการพนนั กจิการดา้นการพนันของโรงแรม
บางแห่งเปิดวนัละ 2-4 ชัว่โมงและปีละ 365 วนัโดยไม่มวีนัหยดุ ซึง่ยอ่มมผีลต่อการดา เนินงาน
ของโรงแรมทัง้ฝ่ายฟ้องพกัฝา่ยและฝา่ยอาหารเครือ่งดื่มดว้ย โรงแรมคาสโินบางแห่งใหญ่โตมาก
ขนาดมหีอ้งพกัถงึ 4,000 หอ้งกม็โียหอ้งพกัทัง้หมดอยูใ่นอาคารหลงัเดยีวกนั 
 9. ศนูยป์ระชุม (Conference Centers) 
ธุรกจิของศูนยป์ระชุมม่งทีก่ารจดัประชุมกลุ่มใหญ่ ๆ ส่วนมากกจ็ะมบีรกิารดา้นทีพ่กั 
ดว้ย และมสีิง่อานวยความสะดวกต่างๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการประชุม เช่น บรกิารทางวชิาการ 
อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ทีม่คีุณภาพสงู ศูนยบ์รกิารธุรกจิ เกา้อีช้นิดทีน่ัง่สบาย ฯลฯ 
ศูนยก์ารประชุมมกัจะไปตัง้อยูน่อกตงัเมอืงและมบีรกิารดา้นความบนัเทงิและการ 
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พกัผ่อนต่างๆใหด้ว้ย เช่น มสีนามกอลฟ์ สระว่ายน้า ทัง้แบบในร่มแลกลางแจง้ ศูนยส์ุขภาพหอ้ง
อาบน้า แร ่ทีว่ ิง่ออกกา ลงักาย ฯลฯ สาหรบัค่าบรกิารกม็กัจะคดิราคาแบแหมารวมทุกอยา่ง ซึง่
ไดแ้ก่ค่าหอ้ง ค่าอาหาร ค่าใชห้อ้งประชุม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องอื่น ๆ แต่
สิง่อ านวยความสะดวกสา หรบัแขกจะมไีม่มากอยา่งโรงแรม เพราะจะมุง่สนองความตอ้งการของ
ผูจ้ดัประชุมมากกว่าผูเ้ขา้ประชุม 
 10. โรงแรมเพ่ือการประชุม (Convention Hotels) 
โรงแรมเพื่อการประชุมเป็นโรงแรมประเภทหน่ึงทีก่า ลงัเตบิโต โดยปกตโิรงแรม 
ประเภทนี้จะมขีนาดใหญ่กว่าโรงแรมทัว่ไปมาก คอือาจจะมจี านวนหอ้งพกัถงึ 2,000 หอ้งกไ็ด ้
เพื่อใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอส าหรบัการประชุมขนาดใหญ่ทีม่ผีูเ้ขา้รว่มระชุมจ านวนมาก 
ตามปกต ิโรงแรมประเภทน้ีจะมหีอ้งนิทรรศการ หอ้งจดัเลีย้งขนาดใหญ่ (Ballrooms) 
และหอ้งประชุมขนาดกลางและเลก็อกีจ านวนมาก มบีรกิารหอ้งอาหารแบบต่างๆ ทัง้แบบ 
บรกิารตนเอง (Self-serve restaurants or cafeterias) บรกิารดา้นเลขานุการ การแปลเอกสาร 
เครือ่งส่งโทรสาร (Facsimile machines) และอนัทีจ่รงิโรงแรมการสโินกม็บีรกิารคลา้ยคลงึกนั 
นี้เหมอืนกนัโดยทัว่ไปลกูคา้ทีม่าประชุมจะเป็นสมาคม สโมสร และบรษิทัต่างๆ ทีจ่ดัประชุม 
เจา้หน้าทีห่รอืเรือ่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลายจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัประเทศ หรอืระดบันานาชาสติ 
การวางแผนหรอืการจองบรกิารขงโรงแรมประเภทนี้จะตอ้งกระทา ล่วงหน้าเป็นปี ถา้ยิง่เป็น 
งานประชุมทีม่ขีนาดใหญ่มาก ยิง่ตอ้งจองล่วงหน้านาน บางครัง้เป็นเวลาหลายปี ทเีดยีว 
ในบางกรณ ีโรงแรมอาจไม่มสีิง่อานวยความสะดกครบถว้นตามทีแ่ขกตอ้งการ และตอ้งประสาน
ความรว่มมอืกบัศูนยป์ระชุม โยเฉพาะในเรือ่งสถานทีจ่ดันิทรรศการศูนยก์ารประชุมเองกจ็ะตอ้ง
ประสานกบัโรงแรมทีต่ ัง้อยูใ่กลเ้คยีงเพื่อใหม้หีอ้งพกัพอสาหรบัแขกทีม่าประชุม ในทางกลบักนั 
โรงแรมกช็่วยขายใหศู้นยก์ารประชุมดว้ยเพื่อตวัเองจะไดม้แีขกมาพกัมากขึน้ เป็นลกัษณะพึง่พา
อาศยัซึง่กนัและกนั 
 11. ท่ีพกัประเภทอ่ืน ๆ 
นอกจากโรงแรมประเภทต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ในต่างประเทศยงัมทีีพ่กัแบบ 
อื่นๆ อกีเช่น สวนสาธารณะ (Vehicle Parks) พืน้ทีส่าหรบัตัง้แคมป์ (Camp grounds) และ 
สวนสาธารณะสาหรบัจอดรถทีด่ดัแปลงเป็นบา้น (mobile home parks) ซึง่ลว้นมลีกัษณะคลา้ย 
โรงแรมตรงทีใ่หเ้ช่าพืน้ทีเ่พื่อพกัคา้งคนื และมสี่วนกระทบกระเทอืนรายไดข้องโรงแรมแท ้ๆ ใน 
ละแวกใกลเ้คยีงไมน้่อย เนื่องจากมบีรรยากาศดเีพราะอยูใ่นสวนสาธารณะ แถมราคากถ็ูกกว่า
กนัมาก 
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2.2 ข้อมลูท่ีตัง้โครงการ 
 

 2.2.1 ข้อมลูทางด้านสงัคม  

 ข้อมลูสถิติจงัหวดันครราชสีมา 

ข้อมลูสถานพกัแรม 2553 2554 2555 

จ านวนสถานพกัแรม(แห่ง) 307 300 312 

จ านวนหอ้งพกั(หอ้ง) 12,075 10,435 12,165 

อตัราเขา้พกัเฉลีย่(รอ้ยละ) 22 35 43 

จ านวนนกัท่องเทีย่วทีพ่กัในโรงแรม
(คน) 

2,139,576 2,658,030 3,041,764 

ระยะเวลาพกัเฉลีย่(วนั) 2.53 2.46 2.29 

ตารางที ่2.1  แสดงสถติกิารท่องเทีย่วของจงหวดันครราชสมีา  
ทีม่า ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ
 
 ข้อมลูทางด้านสงัคมอ าเภอปากช่อง 

 อ าเภอปากช่อง เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆ บา้นหน่ึงอยูใ่นหุบเขา ซอกภเูขาดงพญาไฟ เสน้ทาง
คมนาคมสะดวกมากทุกสาย (เดนิและขีม่า้ เลอืกเอา) พืน้ทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยสตัวป์า่นานา
ชนิด เช่น อเีกง้ , กวาง , เสอื , สงิห ์, กระทงิ , แรด , ชา้ง , ลงิ , ค่าง อกีทัง้ไขป้่าครบถว้น 
โดยเฉพาะไขม้าเลเรยี (พนัธุเ์ดยีวกบัเกาะกูด จ.ตราด)ชาวปากช่องรุ่นบุกเบกิลม้ตายเกอืบหมด
หมูบ่า้น หลงเหลอืรอดตายมาได ้ต.ขนงพระ ตัง้รกรากจนถงึทุกวนัน้ี ไมก่ีห่ลงัคาเรอืนเมือ่ พ.ศ. 
2430 ชาวบา้นปากช่องขึน้กบัอ.จนัทกึ พอปี พ.ศ. 2434 สมเดจ็พระปิยะมหาราชรชักาลที ่5 
พระมหากษตัรยิ ์ไทยผูม้อีจัฉรยิะเป็นเลศิ เป็นพระกรณุาธคิุณแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นลน้พน้ 
โปรดเกลา้ใหส้รา้งทางรถไฟ จากกรงุสยาม ไปยงัหวัเมอืงโคราช ซึง่จ าเป็นตอ้งระเบดิภเูขาเพื่อ
วาง รางรถไฟ ยาวเป็นช่องทาง เรยีกว่า "บา้นปากช่อง" ตัง้แต่นัน้มา จนปี พ.ศ. 2482 ทางการ
สัง่ยบุ ต.ขนงพระ อ.จนัทกึ ใหบ้า้นปากช่องไปขึน้กบั ต.จนัทกึ อ.สคีิว้.. (ต.จนัทกึเดมินัน้ ขณะนี้
อยูใ่ตบ้าดาลในเขือ่นอ่างเกบ็น ้าล าตะคอง ) ปี พ.ศ. 2492 บา้นปากช่องจงึไดร้บัการยกฐานะเป็น 
ต.ปากช่อง ตัง้แต่นัน้มา พ.ศ. 2499 รฐับาลไทยจบัมอืกบัสหรฐั สรา้งถนน เฟรนชพิ หรอืถนน
มติรภาพ ตัง้แต่สระบุรเีลีย้วขวา จนถงึโคราชมอบให ้นับว่าเป็นถนนมาตรฐานชัน้หนึ่ง ท าให ้ต.
ปากช่อง เจรญิอยา่งรวดเรว็ ทางการจงึยกฐานะเป็นกิง่อ าเภอปากช่อง เป็นกิง่ไดเ้พยีบ 6 เดอืน 
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ชาวไทยทัว่ทุกภาคหลัง่ไหลเขา้มาขดุทองท าไรเ่ลื่อนลอย และเลีย้งสตัวเ์ป็นจ านวนมาก สุดทีจ่ะ
หยดุยัง้ ความเจรญิเอาไวไ้ด ้จงึรบัการยกฐานะเป็นอ าเภอปากช่อง เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม พ.ศ. 
2500 ช่วงนัน้ จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์นายกรฐัมนตร ีใหส้รา้งวนอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ตดั
ถนน ธนะรชัตเ์ป็นแหล่งท่องเทีย่ว ถนนลดัเลาะรมิเหว วกไปเวยีนมาสวยงามและหวาดเสยีว
มาก จนต่อมาเมือ่ 18 กนัยายน 2505 ยกฐานะเป็น "อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่" ชาวไทยและชาว
ต่าง ประเทศมาเทีย่วกนัจ านวนมากปจัจบุนัโรงแรม รสีอรท์ เชงิเขาใหญ่เพยีบ ล่าสุดไดข้ึน้บญัชี
เป็นมรดกโลก เพื่อนุรกัษ์ไวต้ลอดกาล ในเดอืน มถุินายน พ.ศ. 2543 รือ้ถนนทัง้สายสรา้งท า
ใหม ่ตอนน้ีจงึเป็นลกูรงัเรยีบตลอดเสน้ทาง ( ค่าผ่านด่านอุทยาน คนละ 35 บาท ) เพื่อเป็น
ค่าใชจ้่ายสรา้งถนน ซึง่เป็นปีท่อง เทีย่วอุทยานแห่งชาต ิ( VISIT PARK THAILAND 2000 ) 
ตน้ไมเ้ขยีวในปา่ทบึดงดบิพญาเยน็ ธรรมชาตสิวยงามมาก อากาศเยน้เยน็ สบายกายสบายใจไร้
มลพษิ... พ.ศ. 2535 ถนนมติรภาพ ชัน้หน่ึงของเมอืงไทย และถนนธนะรชัต ์เสน้ทางสู่เขาใหญ่ 
ถูกพวกรถบรรทุกแบกน ้าหนกัจนถนนทัง้ 2 สายกบัยอ่ยยบั ซ่อมแลว้ซ่อมอกี ประเทศชาตติอ้ง
เสยีงบประมาณซ่อมหลายสบิลา้นบาท สุดวสิยัจะซ่อมต่อไปไดอ้กี ประกอบกบัอายุถนน 35 ปี
แลว้ รฐับาลจงึอนุมตัใิหส้รา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็มาตรฐาน วนัเวย ์4 ช่องทาง ดว้ย
เทคโนโลยสีมยัใหม ่และสรา้งถนน ธนะรชัตใ์หม ่ตดั ทะลุเขาใหญ่ไปลงฝ ัง่ปราจนีบุรอีกีดว้ย 
บดันี้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ถนนพหลโยธนิใหม ่วงแหวนตะวนัออก - ตะวนัตก กส็รา้งเรยีบรอ้ยแลว้ 
สะดวกสบายมาก จากปากช่องไปกรุงเทพ งบีหนึ่งก ็ถงึแลว้ไปพทัยากเ็ลีย้วซา้ยไปวงัน้อย ขึน้
วงแหวนตะวนัออกทะลุผ่านมอเตอรเ์วย ์แปปเดยีวถงึ ทะเลแลว้ ล่าสุดขยายถนนผ่านเมอืงปาก
ช่องเป็น 8 ช่องทาง และ 4 ช่องทาง สะดวกสบายยิง่ขึน้ 

 ศกัยภาพส าคญัของจงัหวดันครราชสีมา 
 จงัหวดันครราชสมีามมีลูค่าผลติภณัฑจ์งัหวดั (Gross Provincial Product : GPP) 
เพิม่ขึน้อย่าง 
ต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2554 มมีลูค่า GPP สงูถงึ 202,014 ลา้นบาท อตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปี 
 (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554 รอ้ยละ 2.6 
เป็นอนัดบัที ่10 ของประเทศรายไดต่้อหวั (GPP/capita) เท่ากบั 71,405 บาท เป็นอนัดบัที ่45 
ของประเทศ 
 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัโรงแรมในอ าเภอปากช่อง 
  จ านวนโรงแรมและรสีอรท์ของอ าเภอปากช่อง จ านวน  50 แห่ง 
  จ านวนหอ้งพกัเฉลีย่ 60 หอ้งต่อโรงแรม 
 2.2.2 ข้อมลูทางด้านเศรษฐกิจ 
 จาการศกึษาขอ้มลูทางดา้นเศรษฐกจิพบว่ามแีผนพฒันาต่างๆมกีารส่งเสรมิ
ทรพัยากรธรรมชาต ิใหเ้กดิแหล่งท่องเทีย่วจ านวนมาก โดยมแีผนพฒันาดงันี้ 
 นโยบายและแผนการตลาด (ททท.) 
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  แนวทางการด าเนินงานปี ๒๕๕๗ ๑. แนวทางการส่งเสรมิตลาดการท่องเทีย่ว  
ประกอบดว้ย ๕ ประเดน็หลกั  ดงันี้ 
 - เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ประเทศไทย  โดยการสรา้งแบรนดป์ระเทศใหแ้ขง็แกรง่และ
แตกต่างจากคู่แข่งอยา่งชดัเจน  เน้นน าส่งภาพลกัษณ์เชงิคุณค่าของไทยสู่จติใจของนกัท่องเทีย่ว
ดว้ยเอกลกัษณ์ “ความเป็นไทย”  และการสรา้งความประทบัใจผ่านประสบการณ์ทีน่่าจดจ า  เพื่อ
การเป็นจุดหมายปลายทางทีใ่ฝฝ่นั ของนกัท่องเทีย่ว  
        -เรง่การเตบิโตของรายไดท้างการท่องเทีย่ว  พรอ้มสรา้งสมดุลสู่ความยัง่ยนืทางการ
ท่องเทีย่วใน ๓ มติหิลกั  คอื มติโิครงสรา้งทางการตลาด :  
         - ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิตลาดนกัท่องเทีย่วต่างชาตคิวบคู่กบัการส่งเสรมิตลาด
คนไทย 
         - ใหค้วามส าคญักบัการขยายตลาดลกูคา้เก่าควบคู่การเจาะตลาดลกูคา้ใหมแ่ละการ
เตบิโตของตลาดระดบับนและตลาดระดบักลาง 
         - ใหค้วามส าคญักบัการกระจายการเดนิทางทัง้ในเชงิพืน้ทีร่ะหว่างแหล่งท่องเทีย่วหลกั
และแหล่งท่องเทีย่วรอง  และช่วงเวลาท่องเทีย่วระหว่าง High Season และ Low Season มติิ
มลูค่า-คุณค่า : ใหค้วามส าคญักบัการ “เพิม่มลูค่า” ทางการตลาดควบคู่กบัการน าส่ง “คุณค่า” 
ทางจติใจแก่นกัท่องเทีย่วผ่านประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทย  
พรอ้มส่งมอบคุณค่าทางการท่องเทีย่วทีด่สีู่สงัคม มากกว่าการมุง่เน้นการเพิม่จ านวน
นกัท่องเทีย่ว มติปิระโยชน์จากการด าเนินงาน :สรา้งประโยชน์จากการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ให้
เกดิผลเชงิบวกทัง้ต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
        -ส่งเสรมิและสนบัสนุนการสรา้งสรรคส์นิคา้การท่องเทีย่วทีม่เีอกลกัษณ์ของไทยใหเ้กดิ
มลูค่า (Value Oriented) ในสนิคา้และบรกิารทีส่ามารถเขา้ถงึจติใจและสรา้งประสบการณ์รว่มแก่
นกัท่องเทีย่วไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
        - บรูณาการท างานอย่างสรา้งสรรคแ์ละพฒันาเครอืขา่ยภาคทีัง้ภายในและภายนอก
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว  รวมทัง้การประสานความรว่มมอืเชงิยทุธศาสตรก์บัพนัธมติรคู่คา้ 
(Strategic Partners)  และกระชบัความสมัพนัธก์บัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) 
        -เสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นการท่องเทีย่วระหว่างประเทศ (Thailand and Beyond)  
เปลีย่นคู่แขง่ขนัเป็นคู่คา้เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด  และรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (AEC) เพื่อส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นทัง้จดุเริม่ตน้ (Entry) และจดุส่งทา้ย (Exit) ใน
การเดนิทางมาท่องเทีย่วในภมูภิาคอาเซยีน  
 แนวทางการบริหารจดัการองคก์ร  ประกอบด้วย ๔ ประเดน็หลกั  ดงัน้ี 
       1.พฒันาขอ้มลูเชงิยทุธศาสตรด์า้นการท่องเทีย่ว  เพื่อใหอ้งคก์ร ททท. เป็นศูนยก์ลาง
ปฏบิตักิารอจัฉรยิะดา้นการท่องเทีย่ว (Intelligence Center)  และเป็นสถาบนัชัน้น าดา้น
การตลาดการท่องเทีย่ว  (TAT Academy) ในภูมภิาคอาเซยีน  พรอ้มทัง้ผลกัดนัใหม้กีาร
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ด าเนินงานเชงิรกุในการก าหนดทศิทางดา้นการท่องเทีย่วของประเทศ  และการวางแผนกลยทุธ์
เพื่อรบัมอืความเสีย่งและภาวะวกิฤตทุกรปูแบบ 
       2. พฒันาระบบสารสนเทศองคก์รและการบรหิารจดัการเชงิคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
รวมทัง้การลดระยะเวลาและขัน้ตอนการท างานใหค้ล่องตวัมากขึน้ มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส 
ควบคุม และตรวจสอบได ้
       3. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารบุคลากรและพฒันาบุคลากรรวมทัง้ปรบัเปลีย่นวธิคีดิ 
(Mindset)  เสรมิสรา้งค่านิยมองคก์ร TAT’ SPIRITS ควบคู่ไปกบัการแสดงความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม  ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม  เพื่อมุง่สู่การเป็นองคก์รชัน้น าทีม่คีวามส าคญัระดบัประเทศ 
(National Significance) 
       4. มุง่เน้นการสรา้งมลูค่าเพิม่และบรหิารจดัการทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่นความครอบครองของ 
ททท. ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดทัง้ในดา้นมลูค่าและคุณค่า 
 2.2.3 ข้อมลูทางด้านส่ิงแวดล้อม 
 จากการศึกษาหวัข้อโครงการจึงต้องศึกษาหวัข้อดงัน้ี 
  - ผลกระทบของโครงการท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมกฎหมายส่ิงแวดล้อมEIA 
 พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ 
ไดบ้ญัญตัใิหร้ฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิมอี านาจ
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรอืกจิการของส่วน
ราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนทีม่ผีลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตอ้งจดัท ารายงานผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม หรอืรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรี
ก าหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสองกไ็ด ้
ต่อมาไดม้ปีระกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรอืกจิการของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนทีต่อ้งจดัท ารายงาน
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ 
๑. อาคารทีต่ ัง้อยู่รมิแม่น ้า ฝ ัง่ทะเล ทะเลสาบหรอืชายหาด หรอืทีอ่ยูใ่กล ้หรอืในอุทยานแห่งชาต ิ
หรอือุทยานประวตัศิาสตร ์ทีม่คีวามสงูตัง้แต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึน้ไป หรอืมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ หรอื
ชัน้หน่ึงชัน้ใดในหลงัเดยีวกนั ตัง้แต่  ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
๒. โรงแรมหรอืสถานทีพ่กัตากอากาศทีม่จี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ ๘๐ หอ้งขึน้ไป 
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2.3 ข้อมลูกรณีศึกษาทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อโครงการ 
 
 2.3.1กรณีศึกษาท่ี 1 
 โครงการ โรงแรมดบัเบิล้ย ูรทีรตี เกาะสมุย 
 สถานทีต่ ัง้ อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

- ระดบั 4.5 – 5 ดาว 
- ลกัษณะโครงการ เป็นรสีอรท์ทีต่อบสนองการใชช้วีติทีห่ลากหลาย  
เกณฑใ์นการเลือกกรณีศึกษา 
-     เป็นโครงการทีม่กีารออกแบบพืน้ทีส่่วนกลางทีม่คีวามดงึดดูและ
สนุกกสนาน ทัง้ในช่วงกลางวนัและกลางคนื  
-     ศกึษาความสมัพนัธข์องการจดัพืน้ทีส่่วนกลางทีส่มัพนัธก์บับรบิทโดยรอบ
ทีม่คีวามน่าสนใจ 

 
ภาพที ่2.1 โครงการ ดบัเบิล้ย ูรทีรตี เกาะสมยุ 
ทีม่า http://www.wretreatkohsamui.com/  
 

 วิเคราะหโ์ครงการ 
 เป็นกรณศีกึษาทีส่ามารถเป็นแนวคดิการออกแบบพืน้ทีส่่วนกลาง ในบรเิวณกลางแจง้
และภายในอาคารทีม่คีวามต่อเนื่องและมคีวามหลากหลายของทีว่่าง ในการเลอืกใชส้ ี
องคป์ระกอบของกจิกรรมและวสัดุภายในอาคาร 
 
 
 
 
 

http://www.wretreatkohsamui.com/
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 2.3.2 กรณีศึกษาท่ี 2 
 โครงการ ศาลาเขาใหญ่ 

- สถานทีต่ ัง้ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 
- ระดบั 4.5 – 5 ดาว 
- จ านวนหอ้งพกั 7 หลงั 
- ลกัษณะโครงการ เป็นรสีอรท์แบบปิด บูทคิโฮเทล 
เกณฑใ์นการเลือกกรณีศึกษา 
-     เป็นโครงการทีต่ ัง้อยูใ่นสถานเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีง 
-     มรีปูแบบหอ้งพกัใกลเ้คยีงกบัประเดน็ทีก่ าลงัศกึษา เช่น เป็น หอ้งแบบ  
วลิล่า สแตนดารด์ และเดอลกัซ์ 

 

ภาพที ่2.2 โครงการ ศาลาเขาใหญ่ 

ทีม่า www.agoda.com 

 วิเคราะหโ์ครงการ 

 ขอ้ด ีแนวความคดิของโครงการเป็นแบบ บูทคิโฮเทล คอื เน้นบรรยากาศการพกัผ่อน 

แบบเงยีบสงบ โดยภายในโครงการมจี านวนหอ้งพกัไม่มากนกั เพื่อสรา้งความผ่อนคลายใหผู้ค้น

ทีม่าพกัไดร้บัความเป็นกนัเองมากทีสุ่ด หอ้งพกัโดยส่วนใหญ่จะเตม็ตลอดเวลาโดยเฉพาะ ไฮซี

ซัน่ เนื่องมาจาก สภาพบรรยากาศทีด่ ี 
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 2.3.3 กรณีศึกษาท่ี 3 
 โครงการ อูบุด แฮงกิง้ การเ์ดน้ส์ 

- สถานทีต่ ัง้ อุบุด, บาหล,ี อนิโดนีเซยี 
- ระดบั 4.5 – 5 ดาว 

- ลกัษณะโครงการ เป็นรสีอรท์เหมาะแก่การพกัผ่อนทีต่อ้งการความสงบ 
เกณฑใ์นการเลือกกรณีศึกษา 
-     เป็นโครงการทีม่กีารออกแบบการใชแ้สงไฟประดษิฐท์ีใ่หค้วามรูส้กึผ่อน
คลายและเลอืกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในส่วนต่างๆของโครงการ เช่น ทางเดนิ ที่
ช่วยมกีารน าไปใชใ้นส่วนตลอดการเดนิช่วยเน้นความรูส้กึทีไ่มโ่ดดเดีย่วเวลา
เดนิ 
-     เป็นโครงการทีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณปา่และมกีารเลอืกใชว้สัดุและส ีไดอ้ยา่ง
กลมกลนื 

 
 
ภาพที ่2.3 โครงการอูบุด แฮงกิง้ การเ์ดน้ส ์
ทีม่า http://hanginggardensofbali.com/destination/  
 
 
 
 

http://hanginggardensofbali.com/destination/
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 วิเคราะหโ์ครงการ 

 การใชว้สัดุและแสงจากไฟฟ้า ทีอ่อกแบบไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาตซิึง่ตอบโจทยใ์นเรือ่งการ

พกัอาศยัและสขีองวสัดุทีก่ลมกลนืไปกบัธรรมชาต ิซึง่เป็นโครงการทีส่ามารถเป็นกรณศีกึษาใน

การออกแบบของโครงการทีพ่กัตากอากาศ   
 

2.4 ข้อมลูสนับสนุนต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 
 

 2.4.1 แนวคิดการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 
- กจิกรรมท่องเทีย่วจะตอ้งสามารถด ารงอยูไ่ด้ 
- นกัท่องเทีย่วเขา้มาเยีย่มเยอืนอยา่งสม ่าเสมอ 
- ทรพัยาการการท่องเทีย่วไดแ้ก่ แหล่งท่องเทีย่วทีย่งัคงรกัษาความสวยงามและ

ดงึดดูใจใหค้นมาท่องเทีย่ว 
- กจิการการบรกิารมกี าไร 
- มผีลกระทบต่อธรรมชาต ิสงัคม วฒันธรรม น้อยทีสุ่ดหรอืไมม่ผีลกระทบเลย 
- มกีารจดัการแหล่งท่องเทีย่วทีด่ ี

 2.4.2 ประเภทของทรพัยากรการท่องเท่ียว 
  แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 

- ทรพัยาการประเภทธรรมชาต ิ

  ทวิทศัน์ (Scenery) ทวิทศัน์ทางธรรมชาตต่ิางๆ ทีส่วยงาม ประหลาด แปลกตา
ไปจากทีเ่คยพบเหน็ในทอ้งถิน่ของตนเอง จะสามารถเป็นสิง่ดงึดดูใจใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ไปเยีย่ม
ชม 
  สตัวป์า่ (Wildlife) สตัวป์า่เป็นส่วนหน่ึงของความงามตามธรรมชาตทิีด่งึดดูใจให้
นกัท่องเทีย่วเขา้ไปชมและเรยีนรูว้ถิชีวีติความเป็นอยูท่ีน่่าสนใจ 
  สภาพภมูอิากาศ (Climate)  แสงแดด เมฆหมอก ความอบอุ่น หรอืหมิะตกใน
ฤดหูนาว ตลอดจนลกัษณะอากาศทีแ่ตกต่างไปจากถิน่เดมิของตน จะเป็นสิง่จงูใจท าใหเ้กดิการ
เดนิทางท่องเทีย่วได ้
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ(Natural Phenomenon) ความมหศัจรรยข์อง
ธรรมชาตทิีม่อียูเ่ป็นปกตหิรอืนานๆ ครัง้จะเกดิขึน้ สรา้งความตื่นเตน้และประทบัใจใหแ้ก่
นกัท่องเทีย่วได ้

- ทรพัยากรการท่องเทีย่วทีม่นุษยส์รา้งขึน้ 

  ประวตัศิาสตร ์โบราณวตัถุโบราณสถานและศาสนาเป็นสิง่ทีแ่สดงถงึอารยธรรม
ความเจรญิกา้วหน้าในอดตี ภมูปิญัญาของคนในอดตี บางแห่งบ่งบอกถงึเรือ่งราววรีกรรมของ



17 
 

วรีบุรษุ วรีสตรใีนการปกป้องรกัษาชาตบิา้นเมอืงไวส้ าหรบัคนรุน่หลงั เช่น ปราสาทหนิ 
พระราชวงั โบราณสถาน และพพิธิภณัฑ ์ฯลฯ 
  ศลิปวฒันธรรม ประเพณแีละกจิกรรม  เป็นทรพัยากรการท่องเทีย่วทีม่คีวาม
แตกต่างกนัไปตามระบบของสงัคม ความเชื่อ และการด ารงชวีติในสภาพแวดลอ้มของแต่ละกลุ่ม
ชน ทรพัยากรการท่องเทีย่วประเภทนี้มกัจะเป็นลกัษณะของพธิกีรรม งานประเพณ ีวถิชีวีติ
ความเป็นอยู่ 
  กฬีาต่างๆ การแข่งขนักฬีาประเภทต่างๆ ทัง้กฬีาพืน้บา้นและกฬีาสากล  
สามารถจงูใจนกัท่องเทีย่วเพื่อไปชมความสนุกสนานไดเ้ป็นอยา่งด ีไมว่่าจะเป็นการแขง่ขนักฬีา
ภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ   
  สถานทีเ่ชงิเทคนิคและอุตสาหกรรม  เป็นสิง่ก่อสรา้งทีแ่สดงออกถงึความเจรญิ 
กา้วหน้าทางเทคโนโลยขีองทอ้งถิน่นัน้ เช่น เขือ่น สถานีอวกาศ สถานีทดลองการเกษตร ฯลฯ 
สถานทีท่่องเทีย่วประเภทน้ีบางแห่งตอ้งขออนุญาตก่อนเขา้เยีย่มชมกจิการ 
  กจิกรรมบนัเทงิ  กจิกรรมบนัเทงิทีส่ามารถดงึดูดความสนใจแก่นกัท่องเทีย่ว 
เช่น ดสิโกเธค ไนทค์ลบั  บ่อนกาสโิน โชวก์ารแสดงแสงสเีสยีง ตลอดจนเรอืส าราญ  ซึง่ลว้นเป็น
กจิกรรมทีน่ิยมและเป็นธุรกจิทีท่ ารายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการอย่างมหาศาล 
สวนสาธารณะ  สิง่ทีต่อ้งค านึงถงึ คอื ตอ้งมกีารดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มของสวนสาธารณะนัน้ 
ใหส้วยงามและมสีภาพแวดลอ้มทีด่อียูเ่สมอ กจ็ะสามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วมาเทีย่วตลอดทัง้ปี 

2.4.3 ประเภทของการท่องเท่ียว 
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยแบ่งตามความส าคญั และ สภาพแวดลอ้ม ได ้12 
ประเภทดงันี้   

- แหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศ : (Eco-tourism) 
หมายถงึ แหล่งท่องเทีย่วทีม่ลีกัษณะทางธรรมชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถิน่ โดยอาจมี
เรือ่งราวทางวฒันธรรมทีเ่กี่ยวเนื่องกบัระบบนิเวศทีเ่กีย่วขอ้งโดย การจดัการการท่องเทีย่วใน
แหล่งนัน้ จะตอ้งมกีระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมกีจิกรรมทีส่่งเสรมิ ใหเ้กดิการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบนิเวศนัน้ มกีารจดัการสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่วอยา่งมสี่วนรว่มของ
ทอ้งถิน่ เพื่อมุง่เน้นใหเ้กดิจติส านึกต่อการรกัษาระบบนิเวศอยา่งยัง่ยนื 

- แหล่งท่องเทีย่วทางศลิปะวทิยาการ (Arts and Sciences Educational 
Attraction Standard) : 

หมายถงึ แหล่งท่องเทีย่วหรอืกจิกรรมทีส่ามารถตอบสนองความสนใจพเิศษของนกัท่องเทีย่ว 
ซึง่มรีปูแบบของการท่องเทีย่วทีช่ดัเจนเป็นรปูแบบการท่องเทีย่วแบบใหมท่ีเ่กดิขึน้ แหล่ง
ท่องเทีย่วประเภทน้ีสามารถเพิม่เตมิไดอ้กีมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมยั เมือ่มี
การระบุชดัว่ากจิกรรมนัน้ๆ สามารถใหค้วามรูแ้ละดงึดดูนกัท่องเทีย่วได ้ปจัจุบนัมปีรากฏอยู่
หลายๆ แห่ง ตวัอยา่ง  เช่น พพิธิภณัฑเ์ฉพาะทาง แหล่งท่องเทีย่วเพื่อการศกึษาทาง
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วทิยาศาสตร ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีและ MICE (Meeting & Incentives & Conventions 
& Exhibitions) เป็นตน้ 

- แหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์: 
แหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์(Historical Attraction) หมายถงึ แหล่งท่องเทีย่วทีม่ ี
ความส าคญัและคุณค่าทางประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีและศาสนา รวมถงึสถานทีห่รอือาคาร
สิง่ก่อสรา้งทีม่อีายเุก่าแก่หรอืเคยมเีหตุการณ์ ส าคญัเกดิขึน้ในประวตัศิาสตร ์เช่นโบราณสถาน 
อุทยานประวตัศิาสตร ์ชุมชนโบราณ ก าแพงเมอืง คเูมอืง พพิธิภณัฑ ์วดั ศาสนสถาน และ
สิง่ก่อสรา้งทีม่คีุณค่าทางศลิปะและสถาปตัยกรรม 

- แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ: 
แหล่งทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ(Natural Attraction) หมายถงึ สถานทีท่ีเ่ปิดใชเ้พื่อการท่องเทีย่ว 
โดยมทีรพัยากรธรรม ชาตเิป็นสิง่ดงึดดูใจใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืน ซึง่ทรพัยากรธรรมชาตเิหล่านี้
อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาต ิความ แปลกตาของสภาพธรรมชาต ิสณัฐานที่
ส าคญัทางธรณวีทิยาและภูมศิาสตรอ์นัเป็นเอกลกัษณ์หรอืเป็นสญัลกัษณ์ ของทอ้งถิน่ นัน้ๆ 
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตทิีม่ลีกัษณะพเิศษ (Special Environmental Features) หรอื
สภาพแวดลอ้มทีม่คีุณค่าทาง วชิาการกไ็ด้ 

- แหล่งท่องเทีย่วเพื่อนนัทนาการ : 
แหล่งท่องเทีย่วเพื่อนนัทนาการ (Recreational Attraction) หมายถงึ แหล่งท่องเทีย่วทีม่นุษย์
สรา้งขึน้ เพื่อการพกัผ่อนและเสรมิสรา้งสุขภาพ ใหค้วามสนุกสนาน รืน่รม บนัเทงิ และ
การศกึษาหาความรู ้แมไ้มม่คีวามส าคญัในแง่ประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีศาสนาศลิปวฒันธรรม 
แต่มลีกัษณะเป็นแหล่งท่องเทีย่วรว่มสมยั ตวัอย่างเช่น ยา่นบนัเทงิหรอืสถานบนัเทงิ สวนสตัว ์
สวนสนุกและสวนสาธารณะลกัษณะพเิศษ สวนสาธารณะ และสนามกฬีา 

- แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม (Cultural Attraction) : 
หมายถงึแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีุณค่าทาง ศลิปะและขนบธรรมเนียมประเพณีทีบ่รรพบุรษุไดส้รา้ง
สมและถ่ายทอดเป็นมรดกสบืทอดกนัมา แหล่งท่องเทีย่วประเภทน้ีประกอบดว้ย งานประเพณ ี
วถิชีวีติความเป็นอยูข่องผูค้น การแสดงศลิปวฒันธรรม สนิคา้พืน้เมอืง การแต่งกาย ภาษา ชน
เผ่า เป็นตน้ ตวัอยา่งของแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศไทยในประเภทนี้ไดแ้ก่ ตลาดน ้า
ด าเนินสะดวก งานแสดงของชา้งจงัหวดัสุรนิทร ์งานรม่บ่อสรา้ง ประเพณลีอยกระทง ประเพณี
สงกรานต ์เป็นตน้ 

- แหล่งท่องเทีย่วเชงิสุขภาพน ้าพุรอ้นธรรมชาต ิ: 
ในการจดัท าเกณฑม์าตรฐานส าหรบัแหล่งท่อง เทีย่วน ้าพุรอ้นธรรมชาต ิมจีุดประสงคเ์พื่อเป็น
กรอบแนวทางในการจดัการแหล่ง 
ท่องเทีย่วประเภทน ้าพุรอ้น ธรรมชาตอิย่างชดัเจน โดยเน้นในดา้นการก าหนดมาตรฐานทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการบรกิารต่างๆ เนื่องจากการท่องเทีย่วประเภทน้ีจะตอ้งค านึงถงึดา้นความปลอดภยั
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ของนกัท่อง เทีย่วเป็นส าคญั และตอ้งไมส่่งผลกระทบต่อ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เนื่องจากน ้าพุรอ้น จดัเป็นแหล่งท่องเทีย่วประเภทธรรมชาตปิระเภทหน่ึง ซึง่หากไม่มกีาร
ก าหนดมาตรฐานทีช่ดัเจน การด าเนินกจิกรรมการท่องเทีย่วใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้าพุ
รอ้นธรรมชาตไิด ้นอกจากนี้ การจดัท าเกณฑม์าตรฐานแหล่งท่องเทีย่วเชงิสุขภาพน ้าพุรอ้น
ธรรมชาต ิยงัมเีป้าหมายเพื่อใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดูแลแหล่งท่องเทีย่วไดน้ าไปใช ้เป็น 
เครือ่งมอืในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่วของตน และยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มลู ทีส่ าคญั
เพื่อประกอบการตดัสนิใจ ของนกัท่องเทีย่ว รวมทัง้เป็นการเพิม่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชงิ
สุขภาพ น ้าพุรอ้นธรรมชาตขิองประเทศไทยใหเ้ป็นทีย่อมรบัทัง้ในและต่างประเทศเพิม่มากขึน้ 

- แหล่งท่องเทีย่วประเภทชายหาด (Beach Attraction) : 
หมายถงึ สถานทีท่ีเ่ปิดใชเ้พื่อการท่องเทีย่ว โดยมชีายหาดเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีด่งึดดูใจให้
นกัท่องเทีย่วมาเยอืน โดยมวีตัถุ 
ประสงคเ์พื่อความเพลดิเพลนิและนันทนาการในรปูแบบทีใ่กลช้ดิกบั ธรรมชาตแิละอาจเสรมิ
กจิกรรมเพื่อการศกึษาหาความรูเ้ขา้ไปดว้ย ซึง่กจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้บรเิวณชายหาด 
ไดแ้ก่ การเล่นน ้า การอาบแดด กฬีาทางน ้า การนัง่พกัผ่อน รบัประทานอาหาร เป็นตน้ 

- แหล่งท่องเทีย่วประเภทน ้าตก : 
สถานทีท่ีเ่ปิดใชเ้พื่อการท่องเทีย่ว โดยมน้ีาตกเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีด่งึดดูใจใหน้ักท่องเทีย่ว
มาเยอืน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 
ความเพลดิเพลนิและนันทนาการในรปูแบบทีใ่กลช้ดิกบั ธรรมชาตแิละอาจเสรมิกจิกรรมเพื่อ
การศกึษาหาความรูเ้ขา้ไปดว้ย ซึง่กจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้ในแหล่งน ้าตก ไดแ้ก่ การว่าย
น้า การนัง่พกัผ่อน รบัประทานอาหาร การเดนิส ารวจน ้าตก การล่องแก่งการดูนก และการตก
ปลา เป็นตน้ 

- แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิระเภทถ ้า : 
แหล่งท่องเทีย่วประเภทถ ้า หมายถงึ สถานทีท่ีเ่ปิดใชเ้พื่อการท่องเทีย่ว โดยมถี ้าเป็น
ทรพัยากรธรรมชาตทิีด่งึดดูใจใหน้กัท่องเทีย่วทีม่าเยอืน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อความเพลดิเพลนิ
และนนัทนาการในรปูแบบทีใ่กลช้ดิกบั ธรรมชาตแิละอาจเสรมิกจิกรรมเพื่อการศกึษาหาความรู้
เขา้ไปดว้ย ซึง่กจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้ในแหล่งท่องเทีย่วประเภทถ ้า ไดแ้ก่ การเขา้ชม
บรรยากาศและหนิงอกหนิยอ้ยภายในถ ้า การศกึษาดา้นโบราณคดขีองมนุษยย์คุต่างๆ ทีเ่คย
อาศยัในถ ้า การนมสัการพระพุทธรปู การใหอ้าหารสตัว ์การปิกนิกและรบัประทานอาหาร เป็น
ตน้ 

- แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิระเภท เกาะ : 
การประเมนิมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่วประเภท เกาะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ ซึง่มี
จ านวนตวัชีว้ดัทัง้หมด 47 ตวัชีว้ดั โดยแต่ละตวัชีว้ดัมคี่าคะแนนสงูสุดเท่ากบั 5 คะแนน จงึมคี่า
คะแนนรวมทัง้สิน้ 235 คะแนน โดยการใหค้ะแนนจะใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบคุณค่าดา้น
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การท่องเทีย่วและความ เสีย่งต่อการถูกท าลายมากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นแรงดงึดดูใจส าคญัส าหรบั
ใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ไปเทีย่วชมแหล่ง ท่องเทีย่ว ส่วนองคป์ระกอบดา้นการบรหิารจดัการมี
ความส าคญัของคะแนนรองลงมา และองคป์ระกอบดา้นศกัยภาพในการพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว
มคีวามส าคญัของ คะแนน น้อยทีสุ่ด 

- แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิระเภท แก่ง : 
แหล่งท่องเทีย่วประเภทแก่ง หมายถงึ สถานทีท่ีเ่ปิดใชเ้พื่อการท่องเทีย่ว โดยมแีก่งเป็น
ทรพัยากรธรรมชาตทิีด่งึดดูใจใหน้กัท่อง เทีย่วมาเยอืน และมวีตัถุประสงคเ์พื่อความเพลดิเพลนิ
และนนัทนาการในรปูแบบทีใ่กลช้ดิกบั ธรรมชาต ิโดยมกีจิกรรมการท่องเทีย่วหลกั ไดแ้ก่ การ
ล่องแก่ง การพายเรอื การพกัแรม และการเดนิปา่ ซึง่อาจเสรมิกจิกรรมเพื่อการศกึษาธรรมชาติ
เขา้ไปดว้ย ไดแ้ก่การดูนก การส ารวจธรรมชาต ิการศกึษาพนัธุพ์ชืต่างๆ เป็นตน้ 
 
 2.4.4 การวิเคราะหก์ฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 2.9.1 กฎหมายผงัเมอืงรวมของจงัหวดันครราชสมีาอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ
ปรบัปรงุ มเีฉพาะบางอ าเภอเท่านัน้ 
 2.9.2 กฎกระทรวง ฉบบัที ่55 (พ.ศ. 2543) 
 ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาคารอยูอ่าศยั” หมายความว่า อาคารซึง่โดยปกตบิุคคลใชอ้ยูอ่าศยัไดท้ัง้กลางวนัและกลางคนื 
ไมว่่าจะ 
เป็นการอยูอ่าศยัอย่างถาวรหรอืชัว่คราว 
 ขอ้ 33 อาคารแต่ละหลงัหรอืหน่วยตอ้งมทีีว่่างตามทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 
(1) อาคารอยูอ่าศยั และอาคารอยูอ่าศยัรวม ตอ้งมทีีว่่างไมน้่อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพืน้ที่
ชัน้ใด 
ชัน้หน่ึงทีม่ากทีสุ่ดของอาคาร 

 
รปูที ่2.4 แสดงสดัสว่นพืน้ทีเ่ปิดโล่งตามกฎหมาย 
ทีม่า ฉบบัที ่55 (พ.ศ. 2543) 
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(2) หอ้งแถว ตกึแถว อาคารพาณชิย ์โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึง่ไมไ่ดใ้ชเ้ป็นที่
อยูอ่าศยั 
ตอ้งมทีีว่่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพืน้ทีช่ ัน้ใดชัน้หน่ึงทีม่ากทีสุ่ดของอาคาร แต่ถา้
อาคารดงักล่าวใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั 
ดว้ยตอ้งมทีีว่่างตาม (1) 
 ขอ้ 34 หอ้งแถวหรอืตกึแถวซึง่ดา้นหน้าไมต่ดิรมิถนนสาธารณะ ตอ้งมทีีว่่างดา้นหน้า
อาคารกวา้งไม่น้อยกว่า 6 
เมตร โดยไมใ่หม้สี่วนใดของอาคารยืน่ล ้าเขา้ไปในพืน้ทีด่งักล่าว 
 ขอ้ 41 อาคารทีก่่อสรา้งหรอืดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะทีม่คีวามกวา้งน้อยกว่า 6 เมตร 
ใหร้น่แนวอาคารห่างจากกึง่กลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร 
 
 ขอ้ 42 อาคารทีก่่อสรา้งหรอืดดัแปลงใกลแ้หล่งน ้าสาธารณะ เช่น แม่น ้า ค ูคลอง ล าราง 
หรอืล ากระโดง ถา้แหล่ง 
น ้าสาธารณะนัน้มคีวามกวา้งน้อยกว่า 10 เมตร ตอ้งรน่แนวอาคารใหห้่างจากเขตแหล่งน ้า
สาธารณะนัน้ไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ 
ถา้แหล่งน ้าสาธารณะนัน้มคีวามกวา้งตัง้แต่ 10 เมตรขึน้ไป ตอ้งรน่แนวอาคารใหห้่างจากเขต
แหล่งน ้าสาธารณะนัน้ไม่น้อยกว่า 
6 เมตร 
ส าหรบัอาคารทีก่่อสรา้งหรอืดดัแปลงใกลแ้หล่งน ้าสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บงึ ทะเลสาบ หรอื
ทะเล ตอ้งรน่แนว 
อาคารใหห้่างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนัน้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
ทัง้นี้ เวน้แต่ สะพาน เขือ่น รัว้ ท่อระบายน ้า ท่าเรอื ป้าย อู่เรอื คานเรอื หรอืทีว่่างทีใ่ชเ้ป็นทีจ่อด
รถไมต่อ้งรน่แนว 
อาคาร 
 ขอ้ 47 รัว้หรอืก าแพงทีส่รา้งขึน้ตดิต่อหรอืห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสงูของ
รัว้ ใหก่้อสรา้งไดส้งูไมเ่กนิ 
3 เมตร เหนือระดบัทางเทา้หรอืถนนสาธารณะ 
 ขอ้ 48 การก่อสรา้งอาคารในทีด่นิเจา้ของเดยีวกนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 
(1) ผนงัของอาคารดา้นทีม่ ีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรอืช่องแสง หรอืระเบยีงของ
อาคารตอ้งม ี
ระยะห่างจากผนงัของอาคารอื่นดา้นทีม่หีน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรอืช่องแสงหรอื
ระเบยีงของอาคาร ดงัต่อไปนี้ 
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(ก) อาคารทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 9 เมตร ผนงัหรอืระเบยีงของอาคารตอ้งอยูห่่างจากผนงัหรอื
ระเบยีงของอาคารอื่นทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 9 เมตร ไมน้่อยกว่า 4 เมตร 
(ข) อาคารทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 9 เมตร ผนงัหรอืระเบยีงของอาคารตอ้งอยูห่่างจากผนงัหรอื
ระเบยีงของอาคารอื่นทีม่คีวามสงูเกนิ 9 เมตร แต่ไมถ่งึ 23 เมตร ไมน้่อยกว่า 5 เมตร 
(ค) อาคารทีม่คีวามสงูเกนิ 9 เมตร แต่ไมถ่งึ 23 เมตร ผนงัหรอืระเบยีงของอาคารตอ้งอยูห่่าง
จากผนงัหรอืระเบยีงของอาคารอื่นทีม่คีวามสงูเกนิ 9 เมตร แต่ไมถ่งึ 23 เมตร ไมน้่อยกว่า 6 
เมตร 
(2) ผนงัของอาคารดา้นทีเ่ป็นผนงัทบึตอ้งมรีะยะห่างจากผนงัของอาคารอื่นดา้นทีม่หีน้าต่าง 
ประตู ช่องระบายอากาศหรอืช่องแสง หรอืระเบยีงของอาคาร ดงัต่อไปนี้ 
(ก) อาคารทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 15 เมตร ผนงัของอาคารตอ้งอยูห่่างจากผนงัหรอืระเบยีงของ
อาคารอื่นทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 9 เมตร ไมน้่อยกว่า 2 เมตร 
(ข) อาคารทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 15 เมตร ผนงัของอาคารตอ้งอยูห่่างจากผนงัหรอืระเบยีงของ
อาคารอื่นทีม่คีวามสงูเกนิ 9 เมตร แต่ไมถ่งึ 23 เมตร ไมน้่อยกว่า 3 เมตร 
(ค) อาคารทีม่คีวามสงูเกนิ 15 เมตร แต่ไมถ่งึ 23 เมตร ผนงัของอาคารตอ้งอยูห่่างจากผนังหรอื
ระเบยีงขออาคารอื่นทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 9 เมตร ไมน้่อยกว่า 2.50 เมตร 
(ง) อาคารทีม่คีวามสงูเกนิ 15 เมตร แต่ไมถ่งึ 23 เมตร ผนงัของอาคารตอ้งอยูห่่างจากผนงัหรอื
ระเบยีงของอาคารอื่นทีม่คีวามสงูเกนิ 9 เมตร แต่ไมถ่งึ 23 เมตร ไมน้่อยกว่า 3.50 เมตร 
(3) ผนงัของอาคารทีม่คีวามสงูเกนิ 15 เมตร แต่ไมถ่งึ 23 เมตร ดา้นทีเ่ป็นผนงัทบึต้องอยูห่่าง
จากผนงัของอาคารอื่นทีม่คีวามสงูเกนิ 15 เมตร แต่ไมถ่งึ 23 เมตร ดา้นทีเ่ป็นผนงัทบึไม่น้อย
กว่า 1 เมตร 
ส าหรบัอาคารทีม่ลีกัษณะตาม (2) และ (3) ผนงัของดาดฟ้าของอาคารดา้นทีอ่ยูใ่กลก้บัอาคารอื่น
ใหท้ าการก่อสรา้งเป็นผนงัทบึสงูจากพืน้ดาดฟ้าไมน้่อยกว่า 1.80 เมตร 
 2.9.3 พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 มาตรา 
46 
 2.9.4 พระราชบญัญตั ิโรงแรม (พ.ศ. 2547) 
 2.9.5 กฎกระทรวงฉบบัที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(ข) โรงแรม 
โรงแรมทีม่หีอ้งพกัไมเ่กนิ ๑๐๐ หอ้ง ใหม้ทีีจ่อดรถยนตไ์มนอยกวา ๑๐ คนั ส าหรบัหอ้งพกั ๓๐ 
หองแรก สวนทีเ่กนิ ๓๐ หอง ใหค้ดิอตัรา ๑ คนัตอ ๕ หอง เศษของ ๕ หอง ใหค้ดิเป็น ๕ หอง 
โรงแรมทีม่หีองพกัเกนิ ๑๐๐ หอง ใหม้ทีีจ่อดรถยนตต์ามอตัราทีก่ าหนดในวรรคหนึ่งส าหรบั 
หองพกั ๑๐๐ หองแรก สวนทีเ่กนิ ๑๐๐ หอง ใหค้ดิอตัรา ๑ คนัตอ ๑๐ หอง เศษของ ๑๐ หอง 
ใหค้ดิเป็น ๑๐ หอง 
(ค) อาคารชุด ใหม้ทีีจ่อดรถยนตไ์มนอยกวา ๑ คนัตอ ๑ ครอบครวั 
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(ง) ภตัตาคาร 
ภตัตาคารทีม่พีืน้ทีต่ ัง้โต๊ะอาหารไมเกนิ ๗๕๐ ตารางเมตร ใหม้ทีีจ่อดรถยนตไ์มนอยกวา ๑ คนั 
ตอพืน้ทีต่ ัง้ 
โต๊ะอาหาร ๑๕ ตารางเมตร เศษของ ๑๕ ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น ๑๕ ตารางเมตร 
ภตัตาคารทีม่พีืน้ทีต่ ัง้โต๊ะอาหารเกนิ ๗๕๐ ตารางเมตร ใหม้ทีีจ่อดรถยนตต์ามอตัราทีก่ าหนดใน
วรรคหนึ่ง 
ส าหรบัพืน้ทีต่ ัง้โต๊ะอาหาร ๗๕๐ ตารางเมตร สวนทีเ่กนิ ๗๕๐ ตารางเมตร ใหค้ดิอตัรา ๑ คนั ตอ 
๓๐ ตารางเมตร 
เศษของ ๓๐ ตารางเมตรใหค้ดิเป็น ๓๐ ตารางเมตร 
 

 2.4.5 ธรรมชาติบ าบดั...เพ่ือชีวิตท่ีเป็นสขุ 
"ธรรมชาตบิ าบดั คอื ศาตรแ์ห่งการเยยีวยาร่างกายและจติใจ พรอ้มกบัสรา้งความสมดุลใหก้บั
ชวีติ..." แก่นของธรรมชาตบิ าบดันัน้ ไมไ่ดเ้กี่ยวขอ้งกบัการบรโิภคเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึเรือ่ง
ของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งใหญ่ของคน ซึง่หมายถงึการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดว้ย การ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของคนนัน้ตอ้งเริม่จากภายในจติใจก่อนทีจ่ะขยายออกไปภายนอก 
"และเพราะเสถยีรธรรมสถาน เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสมทีจ่ะฝึกฝนในเรือ่งของ "ภายใน" ไมว่่าจะ
เป็นบรรยากาศทีเ่ป็นธรรมชาต ิซึง่สอนใหค้นเรยีนรูท้ีจ่ะมชีวีติอยูก่บัสิง่แวดลอ้มและธรรมชาติ
อยา่งสมดุล หรอืความเงยีบทีเ่ป็นเสมอืนวธิกีารสื่อสารทีจ่ะดงึให้คนกลบัเขา้มาดจูติใจของตวัเอง 
"เหล่านี้จงึช่วยใหก้ารเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายในเกดิไดง้า่ยขึน้ สมบรูณ์ขึ้น..." และเชื่อ
ว่ารา่งกายมนุษยส์ามารถบ าบดัรกัษาตนเองไดต้ามหลกัธรรมชาต ิโรคภยัและอาการเจบ็ไขต่้าง 
ๆ ทีเ่กดิขึน้เป็นเพยีงกระบวนการขจดัพษิตามธรรมชาตขิองรา่งกาย หากมนุษยด์ ารงตนอยูใ่น
สภาวะสมดุลกบัธรรมชาต ิโรคภยัและอาการเจบ็ปว่ยกจ็ะหมดไป 
วตัถุประสงค ์
เป็นการส่งเสรมิวถิชีวีติของมนุษยใ์หด้ าเนินไปในทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัวถิแีห่งธรรมชาติ 
เพื่อส่งเสรมิกระบวนการการเรยีนรู ้การเฝ้าสงัเกต ระบบการท างานของอวยัวะต่าง ๆ ใน
รา่งกาย การฝึกเฝ้าสงัเกตภาวะภายในจติใจทีม่ผีลกระทบต่อการท างานของร่างกาย แลว้
สามารถน าองคค์วามรูน้ัน้มาปรบัเปลีย่นวถิชีวีติใหเ้ป็นไปตามธรรมชาตเิพื่อความสมดุลของชวีติ 
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 2.4.6 แนวความคิดทางพทุธศาสนา 
  

 จากการศกึษาหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ "ปฏจิจสมุปบาท" (อ่านว่า ปะ-ตดิ-จะ-สะ-หมบุ-บาด) 
เป็นหลกัธรรมค าสอนทีส่ าคญัทีสุ่ดของพุทธศาสนา เป็นหลกัค าสอนทีแ่สดงถงึความล ้าเลศิทาง
ปญัญาคุณของพระพุทธเจา้ และเป็นหลกัค าสอนทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประเภทอเทวนิยมอย่างชดัเจน เพราะแสดงใหเ้หน็ถงึหลกัก าเนิด การด าเนินไปของสิง่ทัง้ปวง 
และว่าดว้ยกฎธรรมชาตขิองชวีติ 
 "เพราะคนมรีะดบัภูมปิญัญาทัง้ทางโลกทางธรรมไมเ่ท่ากนั ดงัทีพ่ระพุทธเจา้อุปมา
เปรยีบบุคคลเหมอืนดอกบวั ๔ จ าพวก บางครัง้หลกัค าสอนทางศาสนาไมส่ามารถแทรกซมึสู่ทุก
คนได ้แต่หากใชห้ลกัโหราศาสตรเ์ชื่อมโยงกบัความเป็นไปของชวีติ และหลกัธรรมทางศาสนา
อยา่งมเีหตุผลเหน็ไดช้ดั เชื่อว่าการเผยแผ่ศาสนากน่็าจะไดก้ารตอบสนองของผูค้นมากขึน้" 
  อารมณ์ในทางพทุธศาสนา 
 เมือ่มกีารผสัสะกนัเกดิขึน้  อนัคอืการประจวบกระทบกนัทัง้ ๓ ของ อายตนะภายใน, 
ภายนอก และวญิญาณ ยอ่มบงัเกดิ "เวทนา" คอืการเสวยอารมณ์ (อารมณ์-ในทางพุทธศาสนา
หมายถงึ สิง่ทีจ่ติไปยดึเหนี่ยวหรอืสมัผสัในขณะนัน้ๆ อนัหมายถงึรปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั
(โผฏฐพัพะ) และธรรมารมณ์(เช่น ความคดิ ความนึก, สิง่ต่างๆทีร่บัรูไ้ดด้ว้ยใจ)ทีม่ากระทบ   จงึ
มคีวามหมายต่างกบัความหมายทางโลกๆ เช่น อารมณ์ด ีอารมณ์เสยี)   เป็นไปดงัพุทธพจน์ที่
ไดต้รสัไวเ้กีย่วกบัการเกดิของเวทนา 
  การปฏิบติัเพ่ือให้หลดุพ้นหรือเป็นเคร่ืองให้เกิดความเจริญทางพทุธ
 ศาสนาแบ่งเป็น สมถะ กบั วิปัสสนา 
สมถะ คอื ตวัสมาธ ิส่วน วปิสัสนา กค็อื ตวัปญัญา(ทีเ่หน็ลกัษณะต่างๆ มอีนิจจลกัษณะ เป็นตน้) 
โดยสองหวัขอ้นี้จะมเีครือ่งมอืในการปฏบิตัทิัง้หมดเรยีกว่ากรรมฐาน มทีัง้หมด 40 หวัขอ้หลกัแต่
ละหวัขอ้กจ็ะแยกยอ่ยออกไปอกี โดยผูท้ีป่ฏบิตัจิะน ามาเพยีงหน่ึงขอ้ทีถู่กจรติต่อตนเองเพื่อน า
โดยมวีธิคีอื 1.การภาวนา(การท่องในใจ) 2.การเพ่ง(มองด)ู 3.การเคลื่อนไหว (อริยิาบถทัง้ 4 ยนื
เดนิ นัง่ นอน) 4.การฟงั(เสยีงสวดมนต ์ฟงัธรรมะ หรอืก าหนดเสยีงทีไ่ดย้นิมาระลกึขึน้ในใจ) 
ส่วน วปิสัสนานัน้คอืการพจิารณาใหเ้กดิปญัญาเหน็ตามความเป็นจรงิของสจัธรรมของการ เกดิ
แก่ เจบ็ ตาย 
  สรปุแนวความคิด 
 ผสัสะ คอืการประจวบกระทบกนัทัง้ ๓ ของ อายตนะภายใน, ภายนอก และวญิญาณ 
ยอ่มบงัเกดิ "เวทนา" คอืการเสวยอารมณ์ หมายถงึ สิง่ทีจ่ติไปยดึเหนี่ยวหรอืสมัผสัในขณะนัน้ๆ 
อนัหมายถงึรปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั เป็นกลไกลทีท่ าใหผู้ค้น มลีกัษณ์ ทีแ่ตกต่างกนัตาม
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัรู ้เพื่อน าไปสู่การออกแบบทีว่่างทางสถาปตัยกรรมและจะน าระบบกลไกล
เหล่านี้ ไปศกึษาแนวทางการออกแบบในบทต่อๆไป 



บทท่ี 3 
ข้อเสนอในการจดัท ารายละเอียดโปรแกรมของโครงการ 

 

3.1 การลงทุนและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ 
 

 3.1.1 ทิศทางการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียว 
  ปจัจบุนัจ ำนวนนกัท่องเทีย่วในประเทศไทย ทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศมี
จ ำนวนเพิม่ขึน้ ทุกปี เป็นผลใหป้ระเทศไทยมรีำยรบัจำกนกัท่องเทีย่วเป็นจ ำนวนมำก 

  จงัหวดันครรำชสมีำ เป็นอกีหนึ่งจงัหวดั ทีพ่บว่ำอตัรำจ ำนวนนกัท่องเทีย่ว และ
มรีำยไดจ้ำกนกัท่องเทีย่วเพิม่มำกขึน้ในทุกๆปี ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ำทศิทำงกำรท่องเทีย่วของ
จงัหวดั มแีนวโน้มพฒันำไปในทำงทีด่ขี ึน้ 

รำยกำร 2552 2553 2554 2555 
(2009) (2010) (2011) (2012) 

จ ำนวนผูเ้ยีย่มเยอืน 3,929,523 5,232,940 5,771,424 6,198,758 

ชำวไทย 3,824,094 5,124,864 5,671,679 6,082,187 

ชำวต่ำงประเทศ 105,429 108,076 99,745 116,571 

ตำรำงที ่3.1 แสดงสถตินิกัท่องเทีย่ว จ.นครรำชสมีำ ปี พ.ศ. 2552 – 2555 
ทีม่ำ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries23.html 
 

รายได้จากการท่องเท่ียว 
(ล้านบาท) 

2552 2553 2554 2555 

ผูเ้ยีย่มเยอืน 6,664 8,433 10,745 11,231 
ชำวไทย 6,479 8,082 10,355 10,830 

ชำวต่ำงประเทศ 184 351 389 402 
ตำรำงที ่3.2 แสดงสถติริำยไดจ้ำกนกัท่องเทีย่ว จ.นครรำชสมีำ ปี พ.ศ. 2552 - 2555 
ทีม่ำ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries23.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries23.html
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries23.html
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 3.1.2 การหาความเป็นไปได้และจ านวนห้องพกั 

  3.1.2.1 จำกกำรค ำนวณ 
   โดยกำรใชข้อ้มลูผลจำกผลกำรส ำรวจสถติปิระชำกรนกัทอ้งเทีย่ว จ.
นครรำชสมีำ ซึง่  จดัท ำโดยกองสถติ ิกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ปี2553 – 2555 
   โดยใชส้ตูรกำรค ำนวณ กำรประมำณกำรหอ้งพกั 
 กำรประมำณหอ้งพกั =    จ ำนวนนกัท่องเทีย่ว * วนัพกัเฉลีย่ * 100 
     (จ ำนวนผูเ้ขำ้พกั : หอ้ง) * 365 * อตัรำกำรเขำ้พกั 
ข้อมลูสถานพกัแรม 2553 2554 2555 

จ ำนวนสถำนพกัแรม(แห่ง) 307 300 312 

จ ำนวนหอ้งพกั(หอ้ง) 12,075 10,435 12,165 

อตัรำเขำ้พกัเฉลีย่(รอ้ยละ) 22 35 43 

จ ำนวนนกัท่องเทีย่วทีพ่กัในโรงแรม
(คน) 

2,139,576 2,658,030 3,041,764 

ระยะเวลำพกัเฉลีย่(วนั) 2.53 2.46 2.29 

ตำรำงที ่3.3 แสดงสถติกิำรเขำ้พกัแรมของจงัหวดันครรำชสมีำ 
ทีม่ำ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries23.html 

ควำมตอ้งกำรของหอ้งพกัคดิจำกปี (พ.ศ.  2555 ) 

3,041,764*2.29*100   = 22,190 

          2*365*43 

ควำมตอ้งกำรของหอ้งพกั 22,190 – 12,165 = 
10,025 หอ้ง 

 แสดงว่ำตลำดกำรท่องเทีย่วของจงัหวดั
นครรำชสมีำ นกัท่องเทีย่วชำวไทยมแีนวโน้มสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และจำกกำรประมำณกำร
ควำมตอ้งกำรหอ้งพกัในปี 2555 คำดว่ำมคีวำมตอ้งกำรหอ้งพกัประมำณ 22,190 หอ้ง ซึง่ยงัขำด
หอ้งพกัตำมควำมตอ้งกำร 10,025 หอ้ง ดงันัน้จงึมคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะสรำ้งโครงกำรโรงแรมพกั
ตำกอำกำศเพื่อกำรพกัผ่อนทำงดำ้นรำ่งกำยและจติ จงัหวดันครรำชสมีำ 
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 3.1.3 การหาความเป็นไปได้ด้านการเงินและการลงทุน 
 กำรคำดคะเนดำ้นกำรลงทุน เป็นกำรศกึษำดำ้นกำรลงทุนก่อนลงทุน เพื่อ

วเิครำะหผ์ลตอบแทนจำกกำรลงทุน ซึง่กำรวเิครำะหป์ระกอบดว้ย 3 ส่วนคอื 
  3.1.3.1 การคาดคะเนเงินลงทุนก่อนการด าเนินกิจการ ซึง่ไดจ้ำกเงนิกูจำก
สถำบนั กำรเงนิ และเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้บรษิทั โดยแบ่งเป็น 
  - ค่าท่ีดิน 
  ค่ำทีด่นิบรเิวณโครงกำรรำคำไรล่ะ 2,500,000 บำท ทีด่นิทัง้หมด 13 ไร่ คดิเป็น
ค่ำทีด่นิ  32,500,000 บำท แบ่งจ่ำยเป็น 2 งวดนบัจำกปีแรกทีเ่ริม่ด ำเนินก่อสรำ้ง คอื 
16,250,000 บำท(ขึน้ค่ำเช่ำ 10%ทุก 3ปี) 
(ทีม่ำ : www.Pakchonglandsale.net) 
  - ค่าพฒันาท่ีดิน 
  ประกอบไปดว้ย งำนปรบัปรุงทีด่นิ งำนสวน และสนำมหญำ้,ระบบระบำยน ้ำ
ธรรมชำต ิคดิอตัรำไรล่ะ 300,000 บำท ทีด่นิทัง้หมด 13 ไรร่วมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,900,000 บำท 
โดยแบ่งจำ่ยเป็น 2 งวด นบัจำกเริม่ด ำเนินกำรก่อสรำ้ง 

 - ค่าก่อสร้าง  

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดของรำยจ่ำยของโครงกำร 

รายการ 
จ านวน
(ตร.ม) 

ราคา/ตร.ม ราคารวม 

1.ค่ำทีด่นิ 13 ไร่ 20,800 1,563 32,500,000 
2.ค่ำปรบัปรงุทีด่นิ 

  
 

      -ค่ำหน้ำดนิ 
  

 
      -ค่ำพฒันำทีด่นิ 20,800 188 3,900,000 
3.ค่ำก่อสรำ้ง 

  
 

      -พืน้ทีส่่วนตอ้นรบั 512 15,000 7,680,000 
      -พืน้ทีห่อ้งพกั 5,973 20,000 119,460,000 
      -พืน้ทีส่ระว่ำยน ้ำ 492 20,000 9,840,000 
      -พืน้ทีใ่หเ้ช่ำ 512 15,000 7,680,000 
      -ACTIVITY AREA 

   
      -พืน้ทีใ่หบ้รกิำรดำ้นสุขภำพ 500 20,000 10,000,000 
      -พืน้ทีห่อ้งอำหำร 450 20,000 9,000,000 
      -พืน้ทีพ่ำนิชยกรรม 70 15,000 1,050,000 

http://www.pakchonglandsale.net/
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      -ADMINISTRATION 257 20,000 5,143,800 
      -พืน้ทีบ่รกิำรส่วนรวม 623 15,000 9,345,000 
      -พืน้ทีจ่อดรถ 880 1,500 1,320,000 
      -พืน้ทีง่ำนระบบและเจำ้หน้ำที่ 911 12,000 10,928,400 
      -ส่วนทำงเดนิ - 2,000 - 
ดงันัน้ค่าก่อสร้างอาคารทัง้หมด
เป็น 

            
11,179.9   

227,847,200 

ตำรำงที ่3.4 แสดงอตัรำค่ำก่อสรำ้งของโครงกำร 
ทีม่ำ สรุปพืน้ทีโ่ครงกำร 

 
 
 
 
 - ค่าบริหารโครงการ 

  คดิเป็น 3% ของรำคำค่ำก่อสรำ้งทัง้หมด รวม 6,835,416 บำท 
 - ค่ำออกแบบ และควบคุมกำรก่อสรำ้ง 

  คดิเป็น 3% ของรำคำค่ำก่อสรำ้งทัง้หมด รวม 6,835,416 บำท 
 - ค่ำอุปกรณ์ 

  
ประเภท รำคำต่อ ตร.ม. 

(บำท) 
ขนำดพืน้ที ่
(ตร.ม.) 

รวม 
(บำท) 

อุปกรณ์ครวั 3,000,000 เหมำจำ่ย 3,000,000 
อุปกรณ์ซกัรดี 3,000,000 เหมำจำ่ย 3,000,000 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 20,000 เหมำจำ่ย 200,000 
รวม   6,200,000 
ตำรำงที ่ 3.5 แสดงรำยละเอยีดค่ำใชจ้่ำยอุปกรณ์ต่ำงๆ 
  

  - ค่าดอกเบีย้ 
  ค่ำดอกเบีย้เงนิกู้จำกสถำบนักำรเงนิ 12%ของเงนิตน้ 
 
  3.1.3.2 การคาดคะเนเงินทุนระหว่างด าเนินกิจการ 
  หมำยถงึ กำรประมำณกำรรำยจำ่ยของโรงแรม ในส่วนทีเ่กดิจำกรำยได ้ 
  นบัตัง้แต่เริม่ด ำเนินกำรก่อสรำ้ง มรีำยละเอยีดดงันี้ 
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  - ค่าจ้างบคุลากร และด าเนินการ 
- ระดบักรรมกำรผูจ้ดักำร จนถงึระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำย มอีตัรำเงนิเดอืนตัง้แต่ 
40,000 ถงึ 60,000 บำททงัหมด 9 คน รวม 450,000 

  - ระดบัหวัหน้ำแผนก มอีตัรำเงนิเดอืนตัง้แต่ 30,000 บำท ทัง้หมด 3 คน รวม 
  90,000 บำท 

( เพิม่ 5% ทุก 3 ปี) 
  - ค่าโฆษณา 
  คดิ 2% จำกรำยไดข้องทัง้โครงกำร(ต่อปี) 
  โดยแบ่งเป็น 3 ปีแรก 
    3 ปีทีส่อง 
  - ค่าประกนัภยั 
  จำกวงเงนิประกนัคดิ 70 % ของค่ำก่อสรำ้งทัง้หมด 
  รวม    บำท คดิค่ำเบีย้ประกนัจำก 1% ของวงเงนิประกนั 
  รวมเป็นเงนิ 
  - ค่าซ่อมบ ารงุ 
  3 ปีแรกของกำรเปิดด ำเนินกำร  คดิ 3% จำกรำคำค่ำก่อสรำ้ง 
      รวม   7,451,034     บำท 
  3 ปีทีส่อง    คดิ 4% จำกรำคำค่ำก่อสรำ้ง 
      รวม    9,934,712   บำท 
  3 ปีทีส่ำม    คดิ 5% จำกรำคำค่ำก่อสรำ้ง 
      รวม  12,418,390 บำท 
  (ปีที ่12 มกีำรซ่อมแซมใหญ่ คดิค่ำใชจ้ำ่ยประมำณ 14,902,068 บำท 
  - ค่าภาษี ณ ท่ีจ่าย 5% 
  ตอ้งเสยีภำษจีำกรำยรบัตลอดปี เป็นจ ำนวน 5% ของรำยรบัตลอดปี 
  (ยกเวน้รำยรบัจำกค่ำอำหำร) 
  - ค่าภาษีนิติบคุคล 30% 

ตอ้งเสยีภำษจีำก รำยรบั – รำยจ่ำย ตลอดปี จ ำนวน30% ของก ำไร น ำมำหกั
 ลบดว้ยภำษ ีณ ทีจ่่ำย 5% (จำ่ยตน้ปีของปีถดัไป) 

   
  3.1.3.3 การคาดคะเนผลตอบแทนโครงการ 
   หมำยถงึ กำรประมำณรำยไดข้องโครงกำร เมือ่เปิดด ำเนินกำรไปแลว้ 
  มดีงันี้ 
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  - รำยไดจ้ำกค่ำหอ้งพกั 
  (ขึน้ค่ำเช่ำทุก 3% ทุกปี) 
  - รำยไดจ้ำกค่ำอำหำร   คดิ 40% ของรำยไดห้อ้งพกั 
  (ขึน้ 3% ทุก 3 ปี) 
  - รำยไดจ้ำกกำรจดัเลีย้งสมัมนำ  คดิ 20%ของรำยไดห้อ้งพกั 
  (ขึน้ 3% ทุก 3 ปี) 
  - รำยไดจ้ำกกจิกรรมภำยในโครงกำร  คดิ 70% ของรำยไดห้อ้งพกั 
  (ขึน้ 3% ทุก 3 ปี) 
ตำรำงแสดงรำยละเอยีดของรำยรบัของโครงกำร 

รายการ จ านวน จ านวนเงิน(บาท) 

จ ำนวนหอ้งพกั แบ่งเป็น 3 แบบ คอื 
       -STARNDARD ROOM   40 หอ้ง 3,000/คนื 120,000 

     -DELUXE                   15 หอ้ง 5,000/คนื 75,000 
     -POOL VILLA              7  หลงั 14,00/คนื 98,000 
     -STUDIO POOL VILLA        2 หอ้ง 20,000/คนื 42,000 
รวมรำยไดจ้ำกหอ้งพกัต่อวนั 

 
252,000 

รวมรำยไดจ้ำกหอ้งพกัต่อเดอืน 
 

7,560,000 
รวมรำยไดจ้ำกหอ้งพกัต่อปี 

 
79,110,000 

อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่(ต่อปี) 50% 39,555,000 
รำยไดจ้ำกค่ำอำหำร(ของค่ำหอ้งพกั) 40% 28,296,000 
รำยไดจ้ำกหอ้งจดัเลีย้ง(ของค่ำหอ้งพกั) 

 
7,300,000 

รำยไดจ้ำกพืน้ทีใ่หบ้รกิำรดำ้นสุขภำพ เปิด 7 
ชัว่โมง/วนั 1100/60mins 

8,030,000 

รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำหอ้งประชุม 
 

7,300,000 
รำยไดจ้ำกค่ำบรกิำรอื่นๆ(ของค่ำหอ้งพกั) 10% 3,402,000 

รวมรายได้ทัง้หมด(ต่อปี)   
 

94,436,500 
ตำรำงที ่3.6  กำรค ำนวณผลตอบแทนของโครงกำร 
ทีม่ำ : ขอ้มลูรอ้ยละ จำกกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยอตัรำ รำคำรอ้ยละไดจ้ำกสถติกิำรเขำ้พกัแรมโครงกำรพืน้ที ่อ.ปำกช่อง 
จ.นครรำชสมีำ 
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  3.1.3.4 เงินทุนในการด าเนินการ  
   - เงนิลงทุนจำกผูถ้อืหุน้ 
   - เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ 
 

3.2 การวิเคราะห์จ านวนผู้ใช้โครงการ 
 

 ผูใ้ชโ้ครงกำรโรงแรมพกัตำกอำกำศเพื่อกำรพกัผ่อน จงัหวดันครรำชสมีำ แบ่งออกเป็น 
3 ประเภทดงันี้ 
  3.2.1 จ ำนวนนกัท่องเทีย่วในโครงกำร 
  3.2.2 จ ำนวนบุคลำกรในโครงกำร 
  3.2.3 ผูม้ำตดิต่อ 
 3.2.1 จ านวนนักท่องเท่ียวในโครงการ 
  โครงกำรมจี ำนวนหอ้งพกั 64 หอ้ง 

- หอ้งพกัแบบ Standard  40 หอ้ง 
- หอ้งพกัแบบ Deluxe Rooms 15 หอ้ง 
- หอ้งพกัแบบ Pool Villa  7 หลงั 
- หอ้งพกัแบบ Family Pool Villa 2 หลงั 

ถำ้จ ำนวนหอ้งพกัเตม็ 100% จะมจี ำนวนนกัท่องเทีย่ว 
- หอ้งพกัแบบ Standard  40*2 =     80 คน 
- หอ้งพกัแบบ Deluxe Rooms 15*2 =     30 คน 
- หอ้งพกัแบบ Pool Villa  7*2 =     14 คน 
- หอ้งพกัแบบ Family Pool Villa 2*4 =       8คน 
รวมจ ำนวนนกัท่องเทีย่วทัง้หมด 100% =     132  คน  

 จำกขอ้มลูสถติกิำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย คำดกำรณ์ว่ำอตัรำจ ำนวนนกัท่องเทีย่วที่
เขำ้พกัเฉลีย่ต่อปี คดิจนวน 50% ซึง่เป็นเกณฑต์ ่ำทีสุ่ดทีค่วรลงทุน  
ดงันัน้อตัรำจ ำนวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขำ้พกัโดยเฉลีย่ของโครงกำรทัง้หมด 66 คน 
 
 3.2.2 จ านวนบคุลากรในโครงการ 
 3.2.2.1 ส ำนกับรหิำรงำนโรงแรม 

- กรรมกำรผูจ้ดักำร    1 คน 
- รองกรรมกำรผูจ้ดักำร    1 คน 
- เลขำนุกำร     1 คน 
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3.2.2.2 ฝำ่ยหอ้งพกั 
- ผูจ้ดักำรฝำ่ยหอ้งพกั    1 คน 
- พนกังำนตอ้นรบั    2 คน 
- พนกังำนจองหอ้งพกั    1 คน 
- พนกังำนรบัใช ้     3 คน 
- พนกังำนตดิต่อสอบถำม    1 คน 
- พนกังำนขบัรถ     2 คน 
- พนกังำนรกัษำควำมปลอดภยั   2 คน 
แผนกแมบ่ำ้น 
- หวัหน้ำแมบ่ำ้น     1 คน 
- พนกังำนประจ ำหอ้งพกั    6 คน 
- พนกังำนซกัรดี     2 คน 

3.2.2.3 ฝำ่ยอำหำรและเครื่องดื่ม 
- ผูจ้ดักำรแผนกอำหำรและเครือ่งดื่ม  1 คน 
แผนกบรกิำร 
- หวัหน้ำแผนกบรกิำร    1 คน 
- กปัตนัคอฟฟ่ีชอ็ป    1 คน 
- พนกังำนตอ้นรบั    1 คน 
- พนกังำนบรกิรและผูช้่วยบรกิร   3 คน 
- บำรเ์ทนเดอร ์     1 คน 
แผนกจดัเลีย้ง 
- กปัตนั      1 คน 
- พนกังำนบรกิำร     3 คน 
แผนกปรุงอำหำร 
- พ่อครวัใหญ่     1 คน 
- ผูช้่วยพ่อครวั     1 คน 
- พ่อครวัท ำขนม     1 คน 
- พนกังำนปรงุอำหำร    1 คน 
- พนกังำนเตรยีมอำหำร    2 คน 
- พนกังำนลำ้งถว้ยชำม    3 คน 

3.2.2.4 ฝำ่ยบุคคล 
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- ผูจ้ดักำรฝำ่ยบุคคล    1 คน 
- เลขำนุกำร     1 คน 
- พนกังำนประจ ำแผนก    1 คน 

3.2.2.5 ฝำ่ยขำ่ยและกำรตลำด 
- ผูจ้ดักำรฝำ่ยขำยและกำรตลำด   1 คน 
- พนกังำน     1 คน 
- ประชำสมัพนัธ ์     1 คน 

3.2.2.6 ฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ 
- ผูจ้ดักำรแผนกบญัชกีำรเงนิ   1 คน 
- แคชเชยีรแ์ผนกตอ้นรบั    1 คน 
- แคชเชยีรค์อฟฟ่ีชอ็ป    1 คน 
- พนกังำนบญัช ี     1 คน 
- พนกังำนกำรเงนิ    1 คน 
- พนกังำนเกบ็บลิ     1 คน 

 
3.2.2.7 ฝำ่ยช่ำงล ำบ ำรงุรกัษำ  

- ผูจ้ดักำรแผนกช่ำงและบ ำรงุรกัษำ  1 คน 
- ช่ำงไฟฟ้ำ – อเิลค็ทรอนิคส ์   1 คน 
- ช่ำงเครือ่งปรบัอำกำศและเครือ่งไอน ้ำ  1 คน 
- ช่ำงเครือ่งสุขำภบิำล    1 คน 
- ช่ำงดแูลสระว่ำยน ้ำ    2 คน 
- พนกังำนดแูลสวน    3 คน 

 3.2.2.7 ฝำ่ยใหบ้รกิำรทำงดำ้น Spa 
- ผูจ้ดักำรฝำ่ยสปำ    1 คน 
- พนกังำนบรกิำรดำ้นกำรนวด   5 คน 
- พนกังำนตอ้นรบัใหค้ ำปรกึษำ   1 คน 
- พนกังำนดแูลอุปกรณ์    1 คน 
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3.3 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้ใช้โครงการ  
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3.4 การวิเคราะหพื์้นท่ีใช้สอยของโครงการ 
 

โครงกำรโรงแรมตำกอำกำศ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส ำคญัคอื 
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ตำรำงที ่3.8 แสดงรำยละเอยีดส่วนต่ำงๆของโครงกำร 
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3.5 การวิเคราะหท่ี์ตัง้โครงการ  

 เนื่องจำกกำรศกึษำวทิยำนิพนธข์องมหำวทิยำลยัไดม้นีโยบำยใหน้กัศกึษำไดท้ดลอง
กำรท ำงำนบนทีต่ ัง้จรงิ เพื่อใหไ้ดค้น้ควำ้ขอ้มลูบนพืน้ฐำนของกำรท ำงำนสถำปตัยกรรมใหม้ี
ควำมละเอยีดมำกขึน้ โดยกำรเลอืกทีต่ ัง้ของโครงกำรทีก่ ำลงัศกึษำอยูไ่ดเ้ริม่ตน้จำกกำรสนใจใน
โประแกรมกำรออกแบบทีพ่กัอำศยั เป็นค ำถำมตัง้ต้นและน ำไปสู่กำรเลอืกทีต่ ัง้ทีเ่หมำะสมและ
ตอบโจทยด์งัต่อไปนี้ 

 3.5.1 ท่ีตัง้โครงการ เป็นโครงกำรไดท้ีต่ ัง้มำก่อนแลว้จงึไปดวู่ำไซดน์ี้มคีวำมเหมำะสมที่
จะท ำโครงกำรรสีอรท์หรอืไม ่โดยกำรวเิครำะหด์งันี้ 

ทีต่ัง้โครงกำรอยูใ่กลบ้รเิวณอุทยำนแห่งชำต ิอ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสมีำ 

จงัหวดั ปรมิำณนกัท่องเทีย่ว ระยะทำงจำก
กรงุเทพฯ 

ศกัยภำพ กำร
พกัผ่อน สภำพ

อำกำศ ทำงรถ 
นครรำชสมีำ 5,771,424 2 ชัว่โมง A 
ขอนแก่น 3,210,374 6 ชัว่โมง C 
อุบลรำชธำนี 2,281,020 7 ชัว่โมง B 
ตำรำงที ่3.9 เปรยีบเทยีบศกัยภำพของทีต่ ัง้โครงกำรภำยในภำคเดยีวกนั 
ทีม่ำ : สถติแิละสำรสนเทศเพือ่กำรตดัสนิใจของประเทศ (สสช) ปี2549-2554 

ข้อมลูสถานพกัแรม 2553 2554 2555 

จ ำนวนสถำนพกัแรม(แห่ง) 307 300 312 

จ ำนวนหอ้งพกั(หอ้ง) 12,075 10,435 12,165 

อตัรำเขำ้พกัเฉลีย่(รอ้ยละ) 22 35 43 

จ ำนวนนกัท่องเทีย่วทีพ่กัในโรงแรม
(คน) 

2,139,576 2,658,030 3,041,764 

ระยะเวลำพกัเฉลีย่(วนั) 2.53 2.46 2.29 

ตำรำงที ่3.10 แสดงสถติกิำรทอ่งเทีย่วของจงัหวดั นครรำชสมีำ พ.ศ. 2553-2555    
ทีม่ำ :  สถติแิละสำรสนเทศเพือ่กำรตดัสนิใจของประเทศ (สสช)  

 จำกกำรพจิำรณำ จงัหวดันครรำชสมีำเป็นจงัหวดัทีม่ศีกัยภำพทีเ่หมำะสมทีจ่ะมแีนวโน้ม
กำรเตบิโตและมคีวำมตอ้งกำรดำ้นกำรท่องเทีย่วและทีพ่กัแรม มำกทีสุ่ดในภำคอสีำน  
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 อุทยำนแห่งชำตเิขำใหญ่ ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ที ่4 จงัหวดั 11 อ ำเภอ ไดแ้ก่ อ ำเภอ
มวกเหลก็ อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีอ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอวงัน ้ำเขยีว จงัหวดันครรำชสมีำ 
อ ำเภอนำด ีอ ำเภอกบนิทรบ์ุร ีอ ำเภอประจนัตคำม อ ำเภอเมอืงปรำจนีบุร ีจงัหวดัปรำจนีบุร ีและ
อ ำเภอปำกพล ีอ ำเภอบำ้นนำ อ ำเภอเมอืงนครนำยก จงัหวดันครนำยก เป็นอุทยำนแห่งชำตแิห่ง
แรกของไทย ไดร้บักำรประกำศเป็นอุทยำนแห่งชำต ิเมือ่วนัที ่18 กนัยำยน พ.ศ. 2505 และ
ไดร้บัสมญำนำมว่ำเป็น "อุทยำนมรดกของกลุ่มประเทศอำเซยีน" 
อุทยำนแห่งชำตเิขำใหญ่ มเีนื้อทีป่กคลุม 2,168 ตำรำงกโิลเมตร ประกอบดว้ย ปำ่เบญจพรรณ 
ปำ่ดงดบิแลง้ ปำ่ดงดบิชืน้ ป่ำดบิเขำ ทุ่งหญำ้ และป่ำรุ่นหรอืปำ่เหล่ำ ป่ำดงดบิชืน้ ลกัษณะปำ่
ชนิดน้ีเป็นปำ่ทีอ่ยูใ่นระดบัควำมสงู 400-1,000 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล พชืพรรณม ี3,000 ชนิด
,นกม ี250 ชนิดและสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 67 ชนิด ซึง่ไดแ้ก่ ชำ้ง เสอื ชะนี กวำง และหมปู่ำ พบ
อยูต่ำมทุ่งหญ้ำกวำ้งทัว่ๆ ไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพที ่3.3 แสดงต ำแหน่งจงัหวดับนแผนทีป่ระเทศไทย  
ทีม่ำhttp://th.wikipedia.org/wiki/ 
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รปูภำพที ่3.4  แสดงสภำพสิง่แวดลอ้มของ ทีต่ ัง้ อ.ปำกช่อง นครรำชสมีำ 
 

 
รปูภำพที ่3.5  แสดงสภำพสิง่แวดลอ้มของ ทีต่ ัง้ อ.ปำกช่อง นครรำชสมีำ ในฤดหูนำว 
ทีม่ำ www.teawtourthai.com 
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  3.5.2 โครงการและบริการขัน้พื้นฐาน 
  กำรคมนำคม 
 

ภำพที ่3.6  แสดงสภำพเสน้ทำงกำรเขำ้ถงึ 
 

  การไฟฟ้า 
   มสีถำนีไฟฟ้ำหน่วยยอ่ย 1 สถำนี ขนำดหมอ้แปลง 25 เมกะโวลท์
แอมป์ จ ำหน่ำย  กระแสไฟฟ้ำ 269,259,000 ยนิูต 
  การประปา 
   กำรประปำส่วนภูมภิำคในเขตบรเิวณอุทยำนแห่งชำตเิขำใหญ่ จงัหวดั
นครรำชสมีำ   ไดแ้ก่  กำรประปำส่วนภูมภิำค สำขำปำกช่อง 
  การส่ือสาร 
   กำรสื่อสำรในปจัจบุนัมคีวำมสะดวกและ ทนัสมยั กำรสื่อสำรแบบไร้
สำย จงึมคีวำม  สะดวก มำกกว่ำส ำหรบัพืน้ที ่ในเขตทีม่ภีเูขำและปำ่ 
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  3.5.3 วิเคราะหส์รปุผลการเลือกท่ีตัง้ 

 
รปูที ่3.7 แสดงแผนทีท่่องเทีย่ว จงัหวดันครรำชสมีำ 
ทีม่ำ  www.sansabai-korat.com 
 

 ทีต่ัง้โครงกำรตัง้อยูใ่กลก้บัอุทยำนแห่งชำตเิขำใหญ่มคีวำมอุดมสมบูรณ์ ทำงธรรมชำต ิ
ทัง้ปำ่ไมแ้ละสตัวป์ำ่ และยงัมอีำกำศดตีลอดทัง้ปี เหมำะแก่กำรเขำ้ไปพกัผ่อนเป็นอยำ่งมำก 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่3.8  แสดงต ำแหน่งทีต่ ัง้โครงกำร ต ำบล โปง่ตำลอง จงัหวดันครรำชสมีำ 
ทีม่ำ Google Earth 
 
 
 
 

http://www.sansabai-korat.com/
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รปูที ่3.9  แสดงทีต่ ัง้และสภำพแวดลอ้มโครงกำร 
ทีม่ำ กำรวเิครำะหจ์ำกขอ้มลูโครงกำร 
 

  3.5.4 การเข้าถึง 

 
รปูที ่3.10  แสดงกำรเขำ้ถงึของทีต่ ัง้โครงกำร(Access) 
ทีม่ำ ทีม่ำ กำรวเิครำะหจ์ำกขอ้มลูโครงกำร 
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 3.5.5 วิเคราะหท่ี์ตัง้ 

 
รปูที ่3.11 แสดงควำมสมัพนัธข์องทีต่ ัง้กบัแหล่งธรรมชำตทิีส่ ำคญั  
ทีม่ำ ทีม่ำ กำรวเิครำะหจ์ำกขอ้มลูโครงกำร 

 
 กำรวเิครำะหเ์พื่อก ำหนดควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงทีต่ ัง้กบัภูเขำเพื่อก ำหนด ววิของกลุ่มที่
พกัอำศยัและน ำไปใชใ้นกำรออกแบบ 
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 3.5.6 วิเคราะห์กายภาพของท่ีตัง้  

 
รปูที ่3.12  แสดงรปูตดั Aวเิครำะหค์วำมชนั เพือ่ควำมเป็นไปไดเ้มือ่สรำ้งอำคำร 
ทีม่ำ วเิครำะหท์ีต่ ัง้โครงกำร 

 

 
รปูที ่3.13  แสดงรปูตดั B วเิครำะหค์วำมชนั เพือ่ควำมเป็นไปไดเ้มือ่สรำ้งอำคำร 
ทีม่ำ วเิครำะหท์ีต่ ัง้โครงกำร 
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รปูที ่3.14  แสดงรปูตดั C วเิครำะหค์วำมชนั เพือ่ควำมเป็นไปไดเ้มือ่สรำ้งอำคำร 
ทีม่ำ วเิครำะหท์ีต่ ัง้โครงกำร 

 
รปูที ่3.15  แสดงรปูตดั D วเิครำะหค์วำมชนั เพือ่ควำมเป็นไปไดเ้มือ่สรำ้งอำคำร 
ทีม่ำวเิครำะหท์ีต่ ัง้โครงกำร 
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 กำรวเิครำะหล์กัษณะทำงกำยภำพของทีต่ ัง้เพื่อศกึษำแนวควำมชนั ระดบัต่ำงๆของเสน้
คอนทวัร ์ขอ้จ ำกดทำงดำ้นโครงสรำ้ง ทีม่คีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะก่อสรำ้งอำคำร  

 
รปูที ่3.16  แสดงทำงน ้ำธรรมชำตทิีส่มัพนัธก์บัทีต่ ัง้ เพือ่ก ำหนดทศิทำงกำรระบำยน ้ำธรรมชำต ิ
ทีม่ำ วเิครำะหท์ีต่ ัง้โครงกำร 
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รปูที ่3.17 แสดงควำมสมัพนัธท์ีต่ ัง้กบับรบิท 
ทีม่ำ วเิครำะหท์ีต่ ัง้โครงกำร 

 
 
 
3.6 วิเคราะหส่ิ์งอ านวยความสะดวกของห้องพกัภายในโครงการ 

3.6.1 กรณีศึกษาท่ี 1 โครงการ มุติมายา ฟอเรส พวิูลล่า 
เป็นโครงกำรทีไ่ดเ้ลอืกมำใชเ้ป็นกรณศีกึษำต่อจำกบทที ่2 

 สิง่อ ำนวยควำมสะดวก หลงั 
200 sqm 

รำคำเฉลีย่ 

มตุมิำยำ 1.Terrace with private 
pool 
2. Living room 
3. Bedroom 
4. Pantry and dining area 
5. Master Bathroom 
6. Bathroom 
7. Foyer 
8. Indoor terrace 

64หลงั 22,000-25,894 

ตำรำงที ่3.11  แสดงสิง่อ ำนวยควำมสะดวกภำยในหอ้งพกัของโครงกำร มตุมิำยำ ฟอเรส พวูลิ่ำ   

ทีม่ำ http://www.muthimaya.com/     
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 3.6.2 กรณีศึกษาท่ี 2 โครงการ ศาลาเขาใหญ่ 

เป็นโครงกำรทีไ่ดเ้ลอืกมำใชเ้ป็นกรณศีกึษำต่อจำกบทที ่2 
 สิง่อ ำนวยควำมสะดวก 164 sqm รำคำเฉลีย่ 

ศำลำเขำใหญ่ 1. these 164 sqm freestanding air 
conditioned villas consists of a 
2. separate bedroom and living room. 
3. each villa features a king bed and 2 
daybeds, 
4. has stunning views of khao yai valley 
below. 
5. each room has a flat screen tv and dvd 
entertainment system, 
6. minibar, 
7. the bathrooms have both shower and 
bathtubs. 
8. this room also features 2 fireplaces; 
9. a gas fireplace in the bathroom, 
10. and a natural wood burning fireplace 
on the scenic rooftop deck 

7 หลงั  
6,050-
18,540 

ตำรำงที ่3.12 แสดงสิง่อ ำนวยควำมสะดวกภำยในหอ้งพกัของโครงกำร ศำลำเขำใหญ่ 
ทีม่ำ http://www.salaresorts.com/khaoyai/ 
 

 3.6.3 กรณีศึกษาท่ี  3 โครงการ คีรีมายา รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล 

เป็นโครงกำรทีไ่ดเ้ลอืกมำใชเ้ป็นกรณศีกึษำต่อจำกบทที ่2   
 สิง่อ ำนวยควำมสะดวก Villa 

200 sqm 
รำคำเฉลีย่ 

MUTHI MAYA 1.Terrace with private 
pool 
2. Living room 
3. Bedroom 
4. Pantry and dining area 

64หลงั 22,000-25,894 

http://www.salaresorts.com/khaoyai/
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5. Master Bathroom 
6. Bathroom 
7. Foyer 
8. Indoor terrace 

ตำรำงที ่3.13 แสดงสิง่อ ำนวยควำมสะดวกภำยในหอ้งพกัของโครงกำร ครีมีำยำ รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล 
ทีม่ำ  http://www.kirimaya.com/resort/  

         
สรปุ กำรก ำหนดสิง่อ ำนวยควำมสะดวกของหอ้งพกัแต่ละประเภทภำยในโครงกำร 
 
Standard Deluxe Villa Family Villa 

35 sq.m. 70 sq.m. 160 sq.m. 200 sq.m. 
1. Living room 
2. Bedroom 
3. Bathroom, 
Shower stall 
4. indoor terrace 

1. Living room 
2. Bedroom 
3. Pantry and dining 
area 
4. Master Bathroom 
5. Bathroom, Bathub 
,Shower stall 
6. indoor terrace 

1.Terrace with private pool 
2. Living room,Minibar 
3. Bedroom 
4. Pantry and dining area 
5. Master Bathroom,jacuzzi 
6. Bathroom, Bathub 
7. indoor terrace 
8. Outdoor shower 
9.Roof Terrace Panorama view  

1.Terrace with private pool 
2. Living room,Minibar 
3. Bedroom 1 ,Bedroom 2 
4. Pantry and dining area 
5. Master Bathroom,jacuzzi 
6. Bathroom, Bathub  
7. indoor terrace 
8. Outdoor shower 
9.Roof Terrace Panorama 
view  

Experience Experience Experience Experience 
Moutain View Moutain View Moutain View , Panorama Moutain View , Panorama 

  
Roof Terrace ,Night sky Roof Terrace ,Night sky 

 
ตำรำงที ่3.14 แสดงกำรวเิครำะหอ์งคป์ระกอบหอ้งพกัแต่ละประเภท 
ทีม่ำ เปรยีบเทยีบกรณศีกึษำ 

 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหเ์กณฑแ์ละแนวความคิดในการออกแบบ  
 

4.1 แนวคิดทางด้านสถาปัตยกรรม 
 โดยแนวคดิทีไ่ดศ้กึษาจากขอ้มลูมดีงันี้ 
  4.1.1  แนวความคดิของทีว่่าง  
  4.1.2 แนวความคดิรปูทรงอาคาร 
  4.1.3  แนวความคดิของวสัดุอาคาร 
 

 4.1.1  แนวความคิดของท่ีว่าง 
การออกแบบหอ้งพกัใหม้คีวามสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั สรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างบรบิททางสภาพแวดลอ้ม ในลกัษณะของการคงความเป็นส่วนตวั 
 

 
รปูที ่4.1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทีว่่างภายนอกและภายในของหอ้งพกั 
ทีม่า แนวความคดิในการออกแบบ 
 

- ความสมัพนัธข์องภายนอกและภายในทีไ่ดศ้กึษาจากหลกัแนวคดิทางพุทธ
ศาสนา คอื จติใจจะส่งผลออกมาทางกายภาพ และกายภาพจะส่งผลต่อจติ
ของผูท้ีไ่ดส้มัผสั ดงันัน้ การสรา้งสภาพแวดลอ้มหรอืการเลอืกทีต่ ัง้ที่
เหมาะสมต่อการพกัผ่อนจงึมคีวามส าคญัเป็นอยา่งมาก 

 หอ้งพกั ตามแนวความคดิจะน าเสนอในเรือ่งของการพกัผ่อนทัง้ทางดา้นจติ โดยจะมทีี่
ว่างทีไ่วใ้หผู้พ้กัไดเ้ขา้ไปท าสมาธ ิหรอืปล่อยอารมณ์โดยจะทีว่่างจะไปสมัพนัธก์บัววิเขา ใชไ้ดท้ัง้
กลางวนั กลางคนืกส็ามารถใชเ้ป็นทีส่ าหรบัดดูาวแบบสงบๆไดอ้กี 
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 4.1.2 แนวความคิดรปูทรงอาคาร 

  รปูทรงอาคารจะมคีวามสอดคลอ้งไปตามแนวความชนัของทีต่ ัง้ และสมัพนัธก์บั
 ตวัการ วางผงั ขณะเดยีวกนัรปูทรงอาคารจะมสี่วนเปิดทีส่ามรถรบัอากาศธรรมชาตไิด้
 ตลอดเวลา 

   
รปูที ่4.2แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างรปูทรงอาคารกบัแนวความชนัของทีต่ ัง้ (กรณศีกึษา) 

ทีม่า http://www.dezeen.com/2010/10/01/santo-amaro-house-by-isay-weinfeld/ 

 

รปูที ่4.3 แสดงแนวความคดิการเปิดทีโ่ลงภายในเพือ่รบัลมเขา้สู่อาคาร 

ทีม่า แนวความคดิโครงการ 
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รปูที ่4.4 แสดงลกัษณะของรปูทรงอาคารและการระบายอากาศทีผ่่านตวัอาคาร 

ทีม่า วเิคราะหท์ีต่ ัง้โครงการ 

 4.1.3  แนวความคิดของวสัดอุาคาร 

  ในสภาพอากาศใกลก้บับรเิวณเขตอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ทีม่คีวามอุดม
 สมบรูณ์ ทางดา้นปา่ไม ้และมสีภาพอากาศทีเ่หมาะแก่การพกัผ่อน รวมถงึจงัหวดั 
 นครราชสมีายงั มสีถาปตัยกรรมทอ้งถิน่เรอืนโคราชทีเ่ป็นภมูปิญัญาดงัเดมิของชาว
 โคราช ทีเ่หมาะแก่การศกึษาทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงในการ ออกแบบ 
 เพื่อใหอ้าคารมคีวามเป็นมติรต่อสภาพบรบิทของทอ้งที่ 

  

รปูที ่4.5 แสดงสภาพวสัดุทอ้งถิน่ทีเ่ป็นหนิอ่อน 

ทีม่า www.silatak.com 
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รปูที ่4.6 แสดงสภาพวสัดุทอ้งถิน่อฐิมอญท าจากดนิเหนียว ด่านเกวยีน ทีเ่ป็นของขึน้ชือ่ของชาวโคราช 

ทีม่า agf81.deviantart.com 
สรุป หนิอ่อนน าไปใชใ้นการออกแบบ ผงัทีเ่ป็นพืน้แขง็ และอฐิมอญใชก้บัผนงัอาคารต่างๆ 
 

4.2 แนวความคิดด้านการวางผงั 
 

 จากการศกึษาแนวความคดิและกรณศีกึษาต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวางผงัอาคารแบ่งได้
ดงันี้ 
  4.2.1 การวางผงัอาคารส่วนหอ้งพกั 
  4.2.2 การวางผงัอาคารพืน้ทีเ่ปิดโล่ง 
  4.2.3 การออกแบบการจดัสวนในส่วนต่างๆ 
 4.2.1 การวางผงัอาคารส่วนห้องพกั 

  การว่างหอ้งพกัจะมแีนวความคดิหลกัดงันี้ 

อาคารทุกหลงัจะไมส่ามารถมองเหน็อาคารอกีหลงัหนึ่งได ้กเ็พื่อการสรา้งความเป็นส่วนตวัใหก้บั

ผูเ้ขามาพกัไดรู้ส้กึถงึความปลอดภยัและสมัผสักบับรรยากาศใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

 
รปูที ่4.7 แสดงแนวความคดิในการสรา้งบรรยากาศของหอ้งพกัแต่ละหอ้งไมส่ามารถมองเหน็กนัโดยใชส้วนสว่นตวัเป็นตวักัน้

ระหว่างกนั 

ทีม่า แนวความคดิในการออกแบบ 
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รปูที ่4.8 แสดงแนวคดิการจดัผงั โดยแต่ละหลงัสามรถรบัรปูไดเ้ฉพาะทศันยีภาพภายนอกและมคีวามเป็นส่วนตวั 
ทีม่า  แนวความคดิในการออกแบบ 

 

 4.2.2  แนวคิดการวางผงัอาคารพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 

แนวความคดิของการจดัผงัพืน้ทีส่่วนกลางเป็นแนวคดิแบบการแชรพ์ืน้ที ่ทุกส่วนจะไดร้บัสิง่

อ านวยความสะดวกเท่าๆกนั และการคงลกัษณะทางกายภาพเดมิไวเ้ช่น เกบ็ตน้ไมเ้ดมิไว ้

มากกว่า 50%ของพืน้ทีเ่พื่อลดการตดัตน้ไมแ้ละเคารพต่อสภาพแวดลอ้มเดมิ 

 
รปูที ่4.9 แสดงส่วนทีด่นิทีจ่ะท าการกอ่สรา้งและสว่นทีด่นิทีจ่ะเกบ็รกัษาตน้ไมเ้ดมิไว้ 
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 4.2.3 การออกแบบการจดัสวนในส่วนต่างๆ 

แนวคดิในการรบัรูข้องพืน้ทีเ่มือ่ผูใ้ชเ้ขามาสมัผสัภายในโครงการกจ็ะไดป้ระสบการต่างๆโดย

องคป์ระกอบทีเ่ป็นสิง่ทีม่คีวามสอดคลอ้งต่อพืน้ทีเ่ดมิดงันี้ 

 
รปูที ่4.10 แสดงองคป์ระกอบความสมัพนัธข์องการรบัรูท้ ีจ่ะน ามาออกแบบภายในทีว่่างต่างๆ 
ทีม่า แนวความคดิในการออกแบบ 
 

  - เสียง น ามาใช้ในการออกแบบ ท่ีว่างของส่วนพกัผ่อน ในส่วน 
  สขุภาพ เพ่ือความผอ่นคลาย 
 

 ตามแนวคดิทางพุทธศาสนา การปฏบิตักิรรมฐานคอืการยกจติขึน้สู่ทีต่ ัง้เพื่อใหม้สีมาธิ
และพจิารณาใหเ้กดิปญัญา โดยมหีลกัคอื การก าหนดเครือ่งมอื หน่ึงอย่างมาใชเ้ป็นฐานของจติ 
ซึง่มหีลายวธิ ีแต่ในทีน่ี้จะเป็นการเลอืกใชเ้สยีงเพื่อใหค้นไดส้มัผสักบับรรยากาศแบบธรรมชาติ
ไปดว้ยและท าใหเ้กดิสมาธ ิและความผ่อนคลาย  

 
รปูที ่4.11 แสดงรูภ้าพตวัอย่างแรงบนัดาลใจทีน่ ามาใชใ้นเรือ่งเสยีงธรรมชาติ  
ทีม่า กรณศีกึษา  
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  - พื้นผิวท่ีน ามาใช้ในการออกแบบ 

การรบัรูท้างสายตาทีใ่ชใ้นเรื่องพืน้ผวิอาคารทีใ่หค้วามรูส้กึแตกต่างกนั 

 
รปูที ่4.12 แสดงลกัษณะพืน้ผวิทีอ่ยู่ในทอ้งถิน่ น ามาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการออกแบบ     
ทีม่า กรณศีกึษา           
  - การใช้เป็นองคป์ระกอบทางธรรมชาติเพ่ือป้องกนัความร้อน 

 องคป์ระกอบทางธรรมชาตจิะสมบูรณ์ไดค้อืตอ้งมคีวามสมบรูณ์ของธาตุ 4 คอื ดนิ น ้า 
ลม ไฟ ในโครงการจะมกีารออกแบบใหทุ้กธาตุไดม้สี่วนในการสรา้งบรรยากาศภายในโครงการ 

 
รปูที ่4.13 แสดงรปูภาพใชเ้ป็นองคป์ระกอบทางธรรมชาตเิพือ่ป้องกนัความรอ้น 
ทีม่า กรณศีกึษา 



59 
 

  - การควบคมุแสงในอาคารท่ีมีผลต่อความรู้สึกของผูใ้ช้ 

 โดยธรรมชาตกิารเคลื่อนทีข่องผูใ้ชเ้ปลีย่นผ่านไปสู่กจิกรรมต่างๆยอ่มใหค้วามรูส้กึที่
แตกต่างกนัไป แต่ถา้มกีารออกแบบทีเ่หมาะสมแลว้จะท าใหค้วามรูส้กึนัน้ชดัเจนมากยิง่ขึน้ โดย
วธิกีารนี้จะน าไปใชใ้นส่วนการออกแบบทีเ่ป็น ทางเดนิ และพืน้ทีส่่วนกลาง 

 
รปูที ่4.14 แสดงการเปรยีบแปลงของทีว่่างภายในสู่ภายนอก 
ทีม่า แนวความคดิมนการออกแบบ 

    
สรปุ แนวความคดิของการรบัรู ้

 เสียงธรรมชาติ พื้นผิวการ
สมัผสั 

อณุหภมิู การควบคมุแสง 

ใช้กบัส่วน 

หอ้งพกั หอ้งพกั หอ้งพกั หอ้งพกั 
บรกิารดา้น
สุขภาพ 

บรกิารดา้น
สุขภาพ 

บรกิารดา้น
สุขภาพ 

บรกิารดา้น
สุขภาพ 

พืน้ทีส่่วนกลาง    
ตารางที ่4.1 แสดงการเลอืกใชอ้งคป์ระกอบในการออกแบบดา้นการรบัรู ้
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  - องคป์ระกอบการจดัผงับริเวณ 
โดยการศกึษาและน าองคป์ระกอบทีม่คีวามสอดคลอ้งต่อสภาพแวดลอ้มมากทีสุ่ด 

 
รปูที ่4.15 แสดงวสัดุและองคป์ระกอบทีน่ ามาใชใ้นการออกแบบผงั 
ทีม่า กรณศีกึษา  
 

  - การเปล่ียนแปลงของท่ีว่าง 

การเปลีย่นแปลงของทีว่่างแต่ละส่วนจะมคีวามแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัลกัษณะการใชง้านและ
จดุประสงคข์องผูอ้อกแบบทีจ่ะสรา้งบรรยากาศใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 
รปูที ่4.16 แสดงแนวคดิการเปลีย่นผ่านของทีว่่างแต่ละกจิกรรม 
ทีม่า สรุปแนวคดิการเปลีย่นทีว่่าง 
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รปูที ่4.17 แสดง การแนวคดิการวางและบรรยากาศหอ้งพกัแบบหลงั 
 

4.3 การใช้พื้นท่ี 
 แนวแกนอาคารจะสมัพนัธก์บัทศิทางต่างๆ โดยจะสามารถก าหนดความสมัพนัธไ์ดด้งันี้ 

 
รปูที ่4.18 ก าหนดลกัษณะของแนวแกนทีส่มัพนัธก์บับรบิท 
ทีม่า ทีต่ ัง้ขอ้มลูในการออกแบบ 

 
 ทศิตะวนัตก สมัพนัธก์บัววิ ทศันียภาพ  
 ทศิเหนือ ตดิกบัทางสญัจรหลกั  
 ทศิใต ้  ตดิกบัปา่และเนินเขา คลองน ้า 
 ทศิตะวนัออก  ตดิกบัถนนสายหลกั 



62 
 

- ส่วนหอ้งพกัส าหรบัแขก 

 
รปูที ่4.19 แสดงต าแหน่งหอ้งพกั 

 
- ส่วน สนบัสนุนโครงการ และ จอดรถ 

 
รปูที ่4.20 แสดงต าแหน่งส่วนจอดรถ และส่วนสนบัสนุนโครงการ  
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- ส่วน Public ไดแ้ก่ ส่วนอาหาร,สปา,จดัเลีย้ง,สระว่ายน ้า 

 
รปูที ่4.21 แสดงต าแหน่งพืน้ทีส่่วนกลาง 
ทีม่า การวางผงั 

- ทางเขา้หลกั,ส่วนตอ้นรบั,ส านกังาน 

 
รปูที ่4.22 แสดงต ่าแน่ง ทางเขา้หลกั และส่วนตอ้นรบั 
ทีม่าการวางผงั 
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4.4 การได้ยิน 

  การป้องกนัป้องกนัเพื่อใหใ้หร้บกวนต่อหอ้งพกัโดยการจดัโซนเพื่อหลกีเลีย่ง  

 
รปูที ่4.23 ทศิทางของเสยีงรบกวนทีม่ต่ีอไซด ์
ทีม่า การวเิคราะหท์ีต่ ัง้โครงการ 
 

4.5 การจดัการสญัจร 
 ทางเดนิเทา้ 

   
รปูที ่4.24 แสดงตวัอย่างการออกแบบทางสญัจรบนพืน้ทีล่าดชนั 
ทีม่า http://www.land.arch.chula.ac.th/pdf/grading.pdf 

http://www.land.arch.chula.ac.th/pdf/grading.pdf
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4.6 การออกแบบห้องพกับนพื้นท่ีลาดเอียง 

 
รปูที ่4.25 แสดงตวัอย่างการวางหอ้งพกับนพืน้ทีล่าดเอยีง 
ทีม่า http://www.land.arch.chula.ac.th/pdf/grading.pdf 
 

4.7 ความสขุสบาย 
 เนื่องจากเป็นโครงการทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการพกัผ่อนเป็นหลกัและไดศ้กึษาวธิกีาร
สรา้งสภาวะน่าสบายแบบธรรมชาตดิงันี้ 
  4.7.1 ดา้นกายภาพ 
  4.7.2 ดา้นจติวทิยา 
 4.7.1 ด้านกายภาพ 
 ในกรณขีองอาคารทีม่กีารใชร้ะบบปรบัอากาศวศิวกรผูอ้อกแบบจะใชค้่าทีย่อมรบักนั
ทัว่ไปว่าเป็นสภาวะทีส่บายทีสุ่ดส าหรบัมนุษย ์คอื อุณหภมู ิ25 องศาเซลเซยีส และความชืน้
สมัพทัธ ์50 เปอรเ์ซน็ต ์(อา้งองิจาก ASHRAE HANDBOOK) ถา้พจิารณาเฉพาะตวัแปรหลกั 2 
ตวัทีม่ผีลต่อสภาวะน่าสบาย คอื อุณหภมูอิากาศและความชืน้สมัพทัธพ์บว่า มขีอบเขตอยู่
ระหว่าง 22 ถงึ 29 องศาเซลเซยีส และความชืน้สมัพทัธร์ะหว่าง 20 ถงึ 75 เปอรเ์ซน็ต ์(อา้งองิ
จาก Design with climate) โดยมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอื่นๆ ดงัแสดงในแผนภูม ิBio-climatic 
ส าหรบัภูมอิากาศแบบรอ้นชืน้ของประเทศไทยควรพจิารณาใชก้ารเพิม่ความเรว็ลมและการลด
อุณหภมูเิฉลีย่ของพืน้ผวิโดยรอบ (MRT) เพื่อช่วยท าใหผู้ใ้ชอ้าคารรูส้กึสบายมากยิง่ขึน้ เพราะ
ถา้อุณหภมูสิิง่ทีอ่ยูโ่ดยรอบต ่ากว่าอุณหภูมผิวิกาย (MRT เป็นลบ) รา่งกายจะคายความรอ้น
ใหก้บัสิง่รอบขา้งท าใหรู้ส้กึเยน็ลง แนวทางการออกแบบเพื่อลดอทิธพิลของอุณหภมูเิฉลีย่ของ
พืน้ผวิโดยรอบท าไดโ้ดยการท าใหพ้ืน้ผวิของสภาพแวดลอ้มโดยรอบมอุีณหภูมติ ่ากว่าผวิกาย 
(อา้งองิจาก Design with climate) เพื่อใหรู้ส้กึเยน็ เช่น การเลอืกใชก้ระจกทีม่คี่าการป้องกนั
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ความรอ้นสงู การออกแบบพืน้ทีใ่ชง้านใหอ้ยูห่่างจากแหล่งความรอ้นและรงัสคีวามรอ้น การหุม้
ฉนวนใหก้บัตวัอาคาร การแบ่งส่วนพืน้ทีใ่ชง้าน และออกแบบแต่ละส่วนตามลกัษณะการใชง้าน
และสภาวะทีต่อ้งการ เป็นตน้ 
 ทศิทางการวางตวัอาคาร 
หนัดา้นแคบของอาคารไปทางทศิตะวนัออก-ตะวนัตก หรอืใหด้า้นแคบของอาคารหนัไปทางที่
ไดร้บัแสงอาทติยต์อนบ่าย (ทศิตะวนัตก/ตะวนัตกเฉียงใต)้ 
ใชก้ารวางทศิทางของอาคารประกอบกบัการปลกูตน้ไมร้อบอาคารในการก าหนดทศิทางลมให้
พดัผ่านอาคาร 
วางอาคารใหต้ัง้ฉากกบัทศิทางลม โดยพจิารณาความเรว็และทศิทางของลมในแต่ละฤดกูาล เพื่อ
ใชป้ระโยชน์จากลมธรรมชาตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ในบางกรณอีาจพจิารณาออกแบบเป็นอาคารชัน้เดยีว เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากแสง
ธรรมชาตไิดอ้ย่างเตม็ที ่หรอืในอาคารหลายชัน้ ควรใหแ้ต่ละหอ้งมคีวามลกึน้อยทีสุ่ด เพื่อให้
สามารถใชป้ระโยชน์จากแสงธรรมชาตไิดม้าก 

  
 
รปูที ่4.26 แสดงการออกแบบอาคารส่งผลต่อความสบายของผูอ้ยู่อาศยั 
ทีม่า thinkofliving.com 
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 4.7.2 ด้านจิตวิทยา 
  สรปุ 
 เป็นการสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้ขา้พกัภายในโครงการรูส้กึเป็นมติร ทัง้ตวัสถาปตัยกรรม
รวมถงึการออกแบบสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิประสบการผูเ้ขา้พกั 
 

  
รปูที ่4.27 แสดงตวัอย่างการสรา้งบรรยากาศน่าสบายดา้นจติวทิยา 
ทีม่า The Datai Langkawi 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



68 
 

4.8 สรปุท่ีว่างเพ่ือการใช้สอยของโครงการ 
 

 สรุปพืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการดงันี้ 

 
ตารางที ่4.2แสดงรายละเอยีดสรุปพืน้ทีใ่ชส้อย 
ทีม่า สรุปจากกรณศีกึษา 
 

 

ตารางที ่4.3 แสดงสนัส่วนพืน้ทีภ่ายในโครงการ    
ทีม่า วเิคราะหจ์ากกรณศีกึษา 
   
 
 
 
 
 
 
 

53% 

6% 
6% 

5% 

6% 

4% 

10% 

10% 

สรุปรายละเอียดพ้ืนทีใ่ช้สอยโครงการ 
Guest Room
Public
Health & Reception
Food & Beverage
Event
Administration
Service
Parking
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4.9 สรปุแนวความคิดในการออกแบบ 

 

รปูที ่4.28 แสดงแนวคดิการเปลีย่นผ่านของทีว่่างแต่ละกจิกรรม 
ทีม่า วเิคราะหจ์ากขอ้มลูและทฤษฎ ีต่างๆในการออกแบบ 
 

4.10 แนวความคิดด้านการประยุกต์ใช้ประเภทระบบโครงสร้างอาคาร 

 4.10.1 ระบบโครงสร้างเสาและคาน 

 
รปูที ่4.29 แสดงการถ่ายแรงของโครงสรา้งแบบเสาและคาน 
ทีม่า SCG Experience - Tips & Tricks 
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รปูที ่4.30 แสดงการป้องกนัความชืน้ของโครงสรา้งทีฝ่งัตวัในดนิ 
 

 4.10.2 ระบบผนัง 

 
รปูที ่4.31 แสดงโครงสรา้งผนงัแบบป้องกนัความรอ้น 
ทีม่า http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/websemple/Commercial(PDF)/Bay38%20Building%20Features.pdf 
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4.11 แนวความคิดด้านการประยุกต์ใช้วิศวกรรมงานระบบ 

 Active เป็นแนวคดิหลกั และ Passive เป็นสว่นประกอบ 
Passive และ Active Design โดยแบ่งออกเป็น 5 ดาน ดงัตอไปนี้ 
1. การปรุงแตงสภาพแวดลอมบรเิวณรอบอาคารใหร้ม่รื่น เยน็สบาย 
2. การเลอืกรปูทรงอาคารและการใชป้ระโยชน์จากปจัจยัธรรมชาตใิหเ้กดิการประหยดัพลงังาน 
3. การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมส าหรบั สภาพภมูอิากาศรอ้นชืน้เพื่อลดความรอ้นเขา้สูอ่าคาร 
4. การใชร้ะบบและอุปกรณ์ประสทิธภิาพสงู 
5. การใชร้ะบบตรวจสอบและควบคุมอาคารใหม้กีารใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

รปูที ่4.32 แสดงตวัอย่างการพาความเยน็เขา้สู่อาคาร 
ทีม่า การน าความเยน็เขา้สู่อาคาร 
 

 - ระบบเครื่องเสียง 

 ใชใ้นพืน้ทีส่ว่นกลางส าหรบัใหก้ารรบัรูเ้รื่องเสยีง ทีใ่หค้วามรูส้กึผ่อนคลาย 

 

รปูที ่4.33 แสดงระบบเสยีงทีใ่ชภ้ายในอาคาร 
ทีม่า www.spadepot.com3 
 

http://www.spadepot.com3/
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 - ระบบอบไอน ้า 

 ใชใ้นส่วนสปา ส าหรบับรกิารผูพ้กั 

 

รปูที ่4.34 แสดงระบบอ าไอน ้า 
ทีม่า สปา System steam generator 
 

 - ระบบไฟฟ้าส่องสะว่าง 

 ไฟแบบซ่อนภายใน โดยใชว้ธิหีกัเหแสง ท าใหเ้ป็นมติรต่อดวงตา 

 

รปูที ่4.35 แสดงการใชร้ะบบไฟฟ้าสอ่งสว่าง 
ทีม่า www.presidentsmedals.com & Boon design 
 
 

http://www.presidentsmedals.com/


73 
 

 
 
 

 - ระบบดบัเพลิง 

 ใชใ้นพืน้ทีท่ีม่อีาคารใหญ่ภายในโครงการ เป็นระบบเตอืภยั 

 

รปูที ่4.36 แสดงระบบสญัญาณเตอืนภยัต่างๆ 
ทีม่า http://www.smartlifetech.co.th/fire-alarm-panels.html 
 

 - ระบบเครื่องปรบัอากาศ 

 การใช้ระบบแอรจ์ะแบ่งตามประเภทท่ีเหมาะสมกบัอาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

รปูที ่4.37 แสดงการใชร้ะบบเครือ่งปรบัอากาศ 
ทีม่า img04.gif 
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 - ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบแอกทิเวเตด็สลดัจ ์

 

รปูที ่4.38 แสดงผงัการใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสยี 
ทีม่า TumCivil.com Engfanatic Club 
 
 

 -  ระบบสระว่ายน ้า 

 ภายในอาคารจะเลอืกใชแ้บบover flow type ซึง่จะท าใหน้ ้าเชื่อมต่อกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกใน
ระดบัการมอง 

 

รปูที ่4.39 แสดงระบบสระว่ายน ้า 
ทีม่า http://www.brookforge.co.uk/product_besgo_leaf_catcher.htm 
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 - ระบบส่ือสารอินเตอรเ์น็ตไร้สาย 

 ใชส้ าหรบัส่วนส านกังานและบรกิารใหล้กูคา้ใชส้ าหรบัตดิต่อสื่อสาร 

 

รปูที ่4.40 แสดงระบบสือ่สารไรส้าย 
 

 - ระบบสญัญาณโทรทศัน์ 

 ระบบทวีเีคเบลิสามารถรบัสญัญาณไดจ้ากระยะไกลซึง่เหมากบัโครงการทีอ่ยูห่่างจากเมอืง 

 

รปูที ่4.41 แสดงระบบสญัญาณโทรทศัน์ทางไกล 
ทีม่า www.vdo2go.net 
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 - ระบบโทรทศัน์วงจรปิด 
 เป็นระบบตรวจสอบความปลอดภยัของโครงการ  

 

รปูที ่4.42 แสดงระบบโทรทศัน์วงจรปิดแบบไรส้าย 
ทีม่า www2.acti.com 

 - ห้องเกบ็ขยะรวม 
 เป็นหอ้งทีค่วามคมุอุณหภมูซิึง่จะท าใหไ้ม่เกดิกลิน่เหมน็ 

 

รปูที ่4.43 แสดงหอ้งเกบ็ขยะแบบควบคุมอุณหภมู ิ
ทีม่า www.purifyingsolutions.com.au 
 
 

http://www.purifyingsolutions.com.au/
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 - การจดักลุ่มการใช้งานระบบในแต่ละส่วนของโครงการ 

 
รปูที ่4.44 แสดงความตอ้งการของงานระบบในสว่นหอ้งพกั 

 

รปูที ่4.45 ความตอ้งการงานระบบในส่วน ทีจ่อดรถ และ การขนส่ง 
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รปูที ่4.46 แสดงความตอ้งการของพืน้ทีส่่วนกลาง 

 

รปูที ่4.47 แสดงความตอ้งการของ ส่วนตอ้นรบั 

 



บทท่ี 5  

ขัน้ตอนการออกแบบ 
 

5.1 การออกแบบร่าง 
 

  5.1.1 การสรปุขอ้มลูโครงการและปญัหาทีไ่ดศ้กึษาทัง้หมด มาใชป้ระกอบการ
 วเิคราะหแ์ละการออกแบบโครงการ 
  5.1.2 การวเิคราะหป์จัจยัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบ เพื่อประกอบการ
 สรา้งแนวทางในการออกแบบทางเลอืก 
  5.1.3 แบบร่างทางเลอืกต่างๆ ในขัน้ตอนน้ีตอ้งแสดงภาพ 3 มติ ิหรอืหุ่นจาลอง
 ศกึษา (Study Model) หรอืการเขยีนแบบร่างภาพวาด (Sketch Design) ประกอบดว้ย 
 

5.2 การประเมินและตดัสินใจพฒันาแบบร่างทางเลือก 
 

  5.2.1 การออกแบบรายละเอยีด 
 อธบิายรายละเอยีดการออกแบบขัน้สุดทา้ย 
   5.2.1.1 ผงับรเิวณ 
   5.2.1.2 แบบอาคาร แปลน รปูดา้น รปูตดั 
   5.2.1.3 ทศันียภาพ 
   5.2.1.4 รายละเอยีดวสัดุ 
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5.1 การออกแบบร่าง 

แบบทดลองการศกึษาความสมัพนัธข์องกลุ่มอาคาร 
 

 
รปูที ่5.1 แสดงหุ่นจ าลองแบบร่าง 
 

 
 

รปูที ่5.2 แสดงหุ่นจ าลองแบบร่าง 2 
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รปูที ่5.3 แสดงหุ่นจ าลองแบบร่าง 3 
 

 
 

รปูที ่5.4 แสดงหุ่นจ าลองแบบร่าง 4 
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รปูที ่5.5 แสดงหุ่นจ าลองแบบร่าง 5 
 
 

 5.1.1 การสรปุข้อมลูโครงการและปัญหาท่ีได้ศึกษาทัง้หมด มาใช้ประกอบการ 
 วิเคราะหแ์ละการออกแบบโครงการ   

 

รปูที ่5.6 แสดงการวเิคราะหท์ศิทางลม 
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รปูที ่5.7 แสดงการวเิคราะหแ์นวเสยีงรบกวน 

 

 

รปูที ่5.8 แสดงการวเิคราะหแ์นวตน้ไมเ้ดมิ 
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รปูที ่5.9 แสดงการวเิคราะหต์ าแหน่งการเขา้ถงึโครงการ 

 

 

 

รปูที ่5.10 แสดงการวเิคราะหท์างน ้าไหล 
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รปูที ่5.11 แสดงการวเิคราะหท์างน ้าหลกั 

 

 

 

รปูที ่5.12 แสดงการวเิคราะหค์วามชนัผวิดนิ 
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รปูที ่5.13 แสดงการวเิคราะหท์ศันียภาพโดยรอบโครงการ 
 

 5.1.2 การวิเคราะหปั์จจยัทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบ เพ่ือประกอบการ
สร้างแนวทางในการออกแบบทางเลือก 

 

 

รปูที ่5.14 แสดงแนวแกนทศันียภาพ A, B, C 
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รปูที ่5.15 แสดงแนวแกนทศันียภาพ A, B, C 

 

 

รปูที ่5.16 แสดงแนวแกนทศันียภาพ A  
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รปูที ่5.17 แสดงแนวแกนทศันียภาพ B 

 

 

 

รปูที ่5.18แสดงแนวแกนทศันยีภาพ C 
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รปูที ่5.19 แสดงแนวแกนทศันียภาพ A,B,C +View +Slope 

 

 

 

รปูที ่5.20 แสดงแนวแกนทศันียภาพ A,B,C +View +Slope + กจิกรรม 
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รปูที ่5.21 แสดงการวางผงั 

 

 

 

รปูที ่5.22 แสดงการวางผงั 
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รปูที ่5.23 แสดงการวางผงั 

 

 

 

รปูที ่5.24 แสดงการวางผงั 
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รปูที ่5.25 แสดงการวางผงั 

 

 

 

รปูที ่5.26 แสดงการวางผงั 
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รปูที ่5.27 แสดงการวางผงัแบบร่าง 

 

 5.1.3 แบบร่างทางเลือกต่างๆ ในขัน้ตอนน้ีต้องแสดงภาพ 3 มิติ หรือหุ่นจาลอง
ศึกษา (Study Model) หรือการเขียนแบบร่างภาพวาด (Sketch Design) ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่5.28 แสดงโมเดลแบบร่าง1 

 

B 

C 
A 
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5.2 การประเมินและตดัสินใจพฒันาแบบร่างทางเลือก 
 

 5.2.1 การออกแบบรายละเอียด 

 อธบิายรายละเอยีดการออกแบบขัน้สุดทา้ย 
  5.2.1.1 ผงับริเวณ 
 

 

รปูที ่5.29 แสดงรายละเอยีดผงับรเิวณ 
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รปูที ่5.30 แสดงผงัโดยรวมโครงการ 
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  5.2.1.2 แบบอาคาร แปลน รปูด้าน รปูตดั 

 

 

รปูที ่5.31 แสดงแปลนระดบัที ่1 
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รปูที ่5.32 แสดงแปลนระดบัที ่2 
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รปูที ่5.33 แสดงแปลนระดบัที ่3 
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 รปูที ่5.34 แสดงแปลนระดบัที ่4 
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รปูที ่5.35 แสดงรปูดา้น รปูตดั ส่วนอาคารทีพ่กั 
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รปูที ่5.36 แสดงรปูดา้น รปูตดั ส่วนอาคารทีพ่กั 
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รปูที ่5.37 แสดงรปูดา้น รปูตดั ส่วนอาคารทีพ่กั 
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รปูที ่5.38แสดงรปูดา้น รปูตดั อาคารส่วนกลาง 
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รปูที ่5.39 แสดงรปูดา้น รปูตดั อาคารส่วนกลาง 
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รปูที ่5.40 แสดงรปูดา้น รปูตดั อาคารส่วนกลาง 
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รปูที ่5.41 แสดงรปูดา้น ส่วนทีพ่กัสองหอ้งนอน 

 

 

รปูที ่5.42 แสดงรปูดา้น รปูตดั ส่วนพลูวลิล่า 
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  5.2.1.3 ทศันียภาพ 

วสัด ุ  ผนงัไมไ้ผ่,พืน้ถนนคอนกรตี,ไฟสองสว่าง 

การรบัรู้ การเขา้ถงึตวัโครงการ ผนงัไมไ้ผ่ยาวเป็นทางเดนิเขา้สู่อาคาร เป็นจุดเปลีย่น
ของทีว่่าง ท าใหรู้ส้กึถงึความแตกต่างภายนอกและภายในอาคาร 

 

 

รปูที ่5.43 แสดงทศันียภาพทางเขา้อาคาร 
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วสัด ุ  ผนงัไมไ้ผ่,พืน้ถนนคอนกรตี,ไฟสองสว่าง 

การรบัรู้ การเขา้ถงึตวัโครงการ ผนงัไมไ้ผ่ยาวเป็นทางเดนิเขา้สู่อาคาร เป็นจุดเปลีย่น
ของทีว่่าง ท าใหรู้ส้กึถงึความแตกต่างภายนอกและภายในอาคาร 

 

 

รปูที ่5.44 แสดงทศันียภาพ ส่วนตอ้นรบั 
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วสัด ุ  ผนงัไมไ้ผ่,คอนกรตี,ไฟสองสว่าง,หนิภเูขา 

การรบัรู้ ภายในโครงการส่วนเขา้สู่โถงพกัคอย ผนงัหนิทีม่คีวามหยาบใหค้วามรูส้กึทีเ่ป็น
ธรรมชาตเิป็นมติรต่อผูใ้ช ้และมไีฟตดิผนงัเขา้มาช่วยเน้นพืน้ผวิของหนิใหช้ดัเจนขึน้ 
 

 

รปูที ่5.45 แสดงทศันียภาพ ส่วนโถงพกัคอย 
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วสัด ุ  ผนงัไมไ้ผ่,พืน้ไม,้ไฟสองสว่าง,คอนกรตี,ผนงัหนิ 

การรบัรู้ ส่วนบรกิารอาหารตัง้อยูต่ าแหน่งทีส่ามารถมองเหน็ววิของเขาใหญ่และ
บรรยากาศส่วนวลิล่าไดอ้ยา่งชดัเจน วสัดุทีเ่ลอืกใชเ้ป็นวสัดุธรรมชาตทิ าใหเ้ป็นมติรไมรู่ส้กึอดึอดั 

 

 

รปูที ่5.46 แสดงทศันียภาพ ส่วนรา้นอาหาร 
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วสัด ุ  ผนงัไมไ้ผ่,คอนกรตี,ไฟสองสว่าง,ผนงัหนิ 

การรบัรู้ ทางเดนิระหว่างพืน้ทีส่่วนกลางเป็นส่วนทีส่ามารถเชื่อมต่อกบัส่วนอื่นๆได้
ทัง้หมดการสรา้งบรรยากาศจงึเน้นไปทีต่วัวสัดุทัง้หมดและไฟสองสว่างทีเ่พิม่มากขึน้ตาม
ทางเดนิเพื่อใหค้วามรูส้กึทีเ่ป็นจดุกลางภายโครงการ  

 

 

รปูที ่5.47 แสดงทศันียภาพ 
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วสัด ุ  คอนกรตี,ไฟสองสว่าง,ไม,้หนิภเูขา 

การรบัรู้ ทางเดนิสู่ส่วนววิล่า ความมดืของทางเดนิทีถู่กบบีและใชว้สัดุทีม่พีืน้ผวิหยาบ
เน้นดว้ยแสงไฟท าใหท้างเดนิมคีวามรูส้กึถงึทีว่่างทีแ่ตกต่างจากส่วนอื่น เพื่อใหผู้ใ้ชรู้ส้กึถงึการ
เปลีย่นแปลงและความเป็นส่วนตวั 

 

 

รปูที ่5.48 แสดงทศันียภาพ ทางเดนิสู่อาคารทีพ่กัพลูวลิล่า 
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วสัด ุ  ไม,้,ไฟสองสว่าง,หนิ 

การรบัรู้ ส่วนสปาเป็นส่วนทีต่อ้งการ การพกัผ่อน จงึออกแบบใหม้คีวามมดืแลว้ใชไ้ฟ
ส่องสว่างทีใ่หค้วามรูส้กึผ่อนคลาย 

 

 

รปูที ่5.49 แสดงทศันียภาพส่วน สปา 
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วสัด ุ  ผนงัไมไ้ผ่ 

การรบัรู้ ส่วนทีพ่กัแบบวลิล่า เป็นส่วนทีต่อ้งการความเป็นส่วนตวัสงู การออกแบบจงึใช้
ไมไ้ผ่มาท าเป็นผนงั คัน่ระหว่างอาคาร ไมไ้ผท าใหรู้ส้กึไมข่ดัแยง้กนัววิและยงัช่วยสรา้ง
เอกลกัษณ์ใหแ้ก่โครงการอกีดว้ย 

 

 

รปูที ่5.50 แสดงทศันียภาพ ส่วนทีม่คีวามเป็นส่วนตวั 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

วสัด ุ  ผนงัไมไ้ผ่,คอนกรตี, 

การรบัรู้ ผงัไมไ้ผ่นอกจากจะน ามาสรา้งความเป็นส่วนตวัแลว้และยงัเป็นผนงัของทางเดนิ
ทีช่่วยน าสายตาไปสู่อาคารและววิอุทยานเขาใหญ่อกีดว้ย 

 

 

รปูที ่5.51 แสดงทศันียภาพ การเขา้ถงึส่วน พลูวลิล่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

วสัด ุ  ไม,้ไฟสองสว่าง,หนิ 

การรบัรู้ สระว่ายน ้าสามารถมองเหน็ววิเขาใหไ้ด ้ขณะพกัผ่อนออกแบบใหส้ามารถ
มองเหน็ทศิทางรอบดา้นทีม่วีวิใหไ้ดม้ากทีสุ่ด และเลอืกวสัดุทีใ่หค้วามรูส้กึแขง็แขง็และความรูส้กึ
อ่อนเขา้มาใชร้ว่มกนั 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่5.52 แสดงทศันียภาพ สระว่ายน ้าส่วนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

ภาพหุ่นจ าลอง 

 
รปูที ่5.53 แสดงหุ่นจ าลอง 1 
 

 
รปูที ่5.54 แสดงหุ่นจ าลอง 2 
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รปูที ่5.55 แสดงหุ่นจ าลอง 3 
 

 

รปูที ่5.56 แสดงหุ่นจ าลอง 4 
 

 



119 
 

 

รปูที ่5.57 แสดงหุ่นจ าลอง 5 
 

 

รปูที ่5.58 แสดงหุ่นจ าลอง 6 
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  5.2.1.4 รายละเอียดวสัด ุ
 

 

รปูที ่5.59แสดงแนวความคดิการใชแ้สงไฟ 

 

 

 

รปูที ่5.60 แสดงวสัดุทีใ่ชส้ าหรบัโครงการ 

 

 

รปูที ่5.61 แสดงรายละเอยีดวสัด ุ

 

รปูที ่5.62 แสดงรายละเอยีดวสัด ุ
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