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การค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีการรับรู้ การจัดการกับสิง่ แวดล้อม ความสัมพันธ์ของอาคาร
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สภาพแวดล้อม วัสดุทอ้ งถิน่ รูปแบบอาคาร สิง่ เหล่านี้จะส่งผลทัง้ ทาง กายภาพและนามธรรม
ของผูใ้ ช้สอย โดยใช้การศึกษาจาก แนวคิดทฤษฎีในทางพุทธศาสนาเข้ามาช่วยในการจัดวางผัง
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พฤติกรรมของผูใ้ ช้ และสร้างความเข้าใจในการพักผ่อน ตามแนวทางทีไ่ ด้ศกึ ษา
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บทที่ 1
บทนำ
1.1ควำมเป็ นมำของโครงกำร
นครราชสีมาเป็นจังหวัดทีม่ สี ถิตนิ กั ท่องเทีย่ วมากทีส่ ุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ าคัญมากมายเช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยูใ่ นอาเภอปากช่องซึง่ เป็ น
สถานทีๆ่ ผูค้ นไปพักผ่อนเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศทางธรรมชาติบนภูเขา นอกจากนี้ยงั มี
กิจกรรมทางธรรมชาติทางน้ า ล่องแก่ง เดินปา่ ซึง่ ล้วนแต่ให้ประสบการณ์ทท่ี งั ้ ครอบครัวสามารถ
ใช้กจิ กรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมเหล่านี้ อาเภอปากช่องยังมีของดีทใ่ี น
ท้องถิน่ ทีส่ ามารถนามาส่งเสริมให้เกิดคุณค่าตามคาขวัญของอาเภอ เขาใหญ่ชวนชม วัวนม
พันธุด์ ี หินอ่อนหลากสี ข้าวโพดหวานมากมี น้อยหน่ าดีทป่ี ากช่อง ซึง่ องค์ประกอบเหล่านี้จะ
ช่วยส่งเสริมโครงการสถานทีพ่ กั ตากอากาศในการใช้ทรัพยากรภายในพืน้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์มาก
ทีส่ ุด
การแก้ปญั หาเป็ นหนึ่งวิธใี นการค้นหาบทสรุปประเด็นทางสถาปตั ยกรรม และยังมีวธิ อี กี
มากมายทีท่ าให้เกิดผลขอจากการเรียนรูใ้ นหัวข้อของโครงการ การศึกษาได้มคี วามสนใจใน
ความสัมพันธ์ของคนและสถานทีพ่ กั ผ่อนในประเด็นของการพักผ่อนทัง้ ทางร่ายกายและจิต
วิญญาณ โดยการนาเสนอการพักผ่อนทางด้านกายและใจ ผ่านงานสถาปตั ยกรรม เพื่อให้ผทู้ เ่ี ข้า
มาพักผ่อนภายในโครงการได้สมั ผัสถึงบรรยากาศการพักผ่อนที่ สงบ และได้ใกล้ชดิ กับธรรมชาติ
มากทีส่ ุดผ่านแนวความคิด ตามวิถชี วี ติ แบบธรรมะ ของพุทธศาสนา
อาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็ นอาเภอที่มแี นวโน้มการเติบโตของนักท่องเทีย่ ว
เพิม่ มากขึน้ ทุกๆปี ทาให้ความต้องการทีพ่ กั เพื่อมารองรับความต้องการของนักท่องเทีย่ วเพิม่
มากขึน้ โดยในปี 2555 มีนกั ท่องเทีย่ วเข้าพักผ่อนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ43% เพิม่ จากปี 2554 8% ซึง่
แสดงให้เห็นว่าพืน้ ทีก่ ารท่องเทีย่ วในบริเวณเขาใหญ่ยงั มีความต้องการของผู่เข้าพักจานวนมาก
สถานทีพ่ กั ตากอากาศจึงมีความจาเป็ น แต่ความต้องการทางด้านรูปแบบก็มคี วามจาเป็นเช่นกัน
ก็เพื่อสร้างความหลากหลายของกลุ่มนักท่องเทีย่ วให้ได้สมั ผัสกับประสบการณ์ทแ่ี ตกต่าง
การศึกษาจึงมีแนวคิดทีจ่ ะนาการใช้ชวี ติ ทีพ่ ดู ถึงเรือ่ งของการพักผ่อนทางร่ายการ และจิต
วิญญาณ โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎีวจิ ยั การออกแบบพืน้ ที่ เพื่อทีจ่ ะ
ตอบสนองรูปแบบการพักผ่อนของคนเมืองทีต่ อ้ งการการพักผ่อนกับประสบการณ์ทแ่ี ตกต่าง
ออกไป ให้ผทู้ เ่ี ข้ามาพักผ่อนในทีแ่ ห่งนี้เปรียบเสมือนสถานทีผ่ ่อนคลายอันห่างไกลจากเมืองใหญ่
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แต่ยงั คงไว้ซง่ึ องค์ประกอบทีจ่ าเป็นต่อการอานวยความสะดวกของผูท้ ม่ี าพักอาศัยในสถานที่น้ี
ความเป็ นส่วนตัวของผูท้ ม่ี าพัก
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิ ทยำนิ พนธ์
- เพื่อศึกษาทฤษฎีทางพุทธศาสนาเพื่อนามาใช้ในการออกแบบทีพ่ กั อาศัย
- เพื่อศึกษาทีว่ ่างทางสถาปตั ยกรรม และพฤติกรรมของผูใ้ ช้อาคารทีพ่ กั อาศัย และ
ออกแบบสถานทีพ่ กั ผ่อนทางด้านร่างกายและจิตใจ
- เพื่อศึกษาการออกแบบสถาปตั ยกรรมโดยใช้วสั ดุทส่ี อดคล้องกับสภาพแวดล้อมภูม ิ
ทัศน์
- เพื่อศึกษาการจัดวางผังบริเวณอาคาร ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
และส่งเสริมภูมทิ ศั น์
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
- ศึกษาความหมายของการใช้ชวี ติ แบบพุทธศาสนาและนาไปประยุกต์ใช้กบั การ
ออกแบบ
- ศึกษาการออกแบบสถาปตั ยกรรมและการวางผังของกลุ่มอาคารเพื่อให้ม ี
สภาพแวดล้อมทีต่ อบสนองต่อการพักผ่อนของผูเ้ ข้าพักให้มากทีส่ ุด
- ศึกษาวัสดุอาคารทีม่ ผี ลต่อการพักผ่อนทางด้านร่างกายและจิตใจ
- ศึกษาการออกแบบอาคารประเภทรีสอร์ททีม
่ ลี กั ษณะกลุ่มอาคาร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
- เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ มากขึน้
- เพื่อเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนสาหรับผูป้ ลีกวิเวกจากเมืองใหญ่
- เพื่อเป็นสถานที่ ทีใ่ ห้ผใู้ ช้ได้สมั ผัสถึงความสงบและผ่อนคลาย
- เพื่อสร้างมาตรฐานทีพ่ กั ตากอากาศ 5 ดาว
- เพื่อส่งเสริมให้นกั ท่องเทีย่ วได้เห็นคุณค่าของการท่องเทีย่ วภายในประเทศ โดยการ
ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่อยูใ่ นบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฯ
1.5ขอบเขตของกำรศึกษำโครงกำร
- ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบ
- ศึกษาทฤษฎีการดารงชีวติ แบบธรรมะ และธรรมชาติ
ข้อมูลด้านการตลาด เพื่อหาขนาดและความเป็นไปได้ของโครงการ
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- ศึกษาการออกแบบสถานทีพ่ กั ผ่อน และประกอบกิจกรรมเพื่อรับรองนักท่องเทีย่ ว
- ศึกษาการออกแบบกลุ่มอาคารทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีล่ าดชัน
- ศึกษาการจัดวางผังบริเวณอาคาร ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
ส่งเสริมภูม ิ ทัศน์
- ศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้อาคารทีพ่ กั อาศัย เพื่อให้สองคล้องต่อการออกแบบ
- ศึกษาการออกแบบสถาปตั ยกรรมโดยใช้วสั ดุทส่ี อดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ระบบโครงสร้างทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับโครงการ
ระบบวิศวกรรมต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ
กฎหมาย เทศบัญญัติ และข้อบังคับต่างๆทีม่ ผี ลต่อการออกแบบ
- ศึกษาและวิเคราะห์อาคารประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน
1.6 องค์ประกอบหลักของโครงกำร
โครงการ โรงแรมพักตากอากาศเพื่อการพักผ่อน ทางด้านร่างกายและทางจิต เป็น
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เพื่อตอบสนองการพักผ่อน ของคนทีป่ ลีกวิเวก
จากเมืองใหญ่ ให้ได้รบั การพักผ่อนทัง้ ร่างกายและจิต ภายในโครงการ โดยมีองค์ประกอบหลัก
ดังนี้
Front of the House
1.ส่วนบริการห้องพัก
ห้องพักแบบ Standard
ห้องพักแบบ Deluxe
ห้องพักแบบ Pool Villa
2.ส่วนประชาสัมพันธ์และการเข้าพัก
3.ส่วนกลาง ได้แก่ ส่วน ออกกาลังกาย ,บริการอาหาร ,สระว่ายน้ า,ส่วนชมวิว
4.ส่วนกิจกรรมกลางแจ้งส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
5.ส่วนให้บริการอื่นๆ สปา
6.ส่วนจอดรถ
Back of the House
1.ส่วนบริการ
2.ส่วนบริหารและธุรการ
3.ส่วนซ่อมบารุง

บทที่ 2
การศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจุบนั โครงการ
2.1 การศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจุบนั โครงการ
2.1.1 การแบ่งประเภทโรงแรม
การแบ่งมาตรฐานโรงแรมหมายถึง การแบ่งตามมาตรฐานโรงแรม ตาม
มาตรฐานสากล ซึง่ กาหนดโดยสมาคมธุรกิจโรงแรมของทุกๆประเภท ทีไ่ ด้ประชุมตกลง
ร่วมกัน โดยแบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
- โรงแรมชัน้ พิเศษ (luxury Hotel) เป็นโรงแรมทีม่ บี ริการพิเศษในทุกๆด้าน
ตัง้ แต่พน้ื ทีห่ อ้ งนอน ไปจนถึงบริการต่างๆ การคิดค่าบริการโรงแรม ประเภทนี้จะสูง
กว่าโรงแรมประเภทอื่นๆ
-โรงแรมชัน้ หนึ่ง (First Class Hotel) เป็นโรงแรมทีม่ บี ริการอย่างดีเยีย่ ม พร้อม
ทุกๆด้าน ราคาแพง
- โรงแรมชัน้ กลาง (Second Class Hotel) เป็นโรงแรมทีน่ อกจากให้บริการด้าน
ห้องพักแล้ว ส่วนบริการอื่นๆจะมีเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ ราคาไม่แพงนัก
- โรงแรมราคาถูก (Third Class) เป็นโรงแรมทีใ่ ห้บริการเฉพาะห้องพักส่วน
บริการอื่นๆมีน้อยมาก
- โรงแรมชัน้ ต่ าเป็น (Cheap Hotel) โรงแรมทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน บริการเฉพาะ
เรือ่ งนอนอย่างเดียว
คา ว่า” โรงแรม” หากกล่าวโดยความหมายอย่างกว้าง คือ ในลักษณะทีเ่ ป็นทีพ่ กั ทีเ่ ปิ ดให้คน
เข้าไปเช่าพักเป็ นการชัวคราวแล้
่
วก็มอี ยูห่ ลายประเภทด้วยกัน ตัง้ แต่แบบเกสท์เฮาส์ (Guest
house)โรงแรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โรงแรมสาหรับผูเ้ ดินทางโดยรถยนต์ (motel)
และโรงแรมประจาท่าอากาศยาน (Airport hotel) เป็นต้นประเภทของแขกทีม่ าพักทาให้ลกั ษณะ
และบรรยากาศของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันออกไปเช่น บางโรงแรมอาจจะมีลกั ษณะคล้าย
บ้านพักเพราะมีแขกจานวนมากใช้เป็นทีพ่ กั อาศัยเหมือนๆกัน ในขณะทีบ่ างโรงแรมอาจจะดูเป็น
โรงแรมธุรกิจเพราะมีแขกจะเป็นนักธุรกิจมาใช้บริการตลอดเวลา ถ้าเป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท
(resort hotel ) โดยปกติแขกจะเป็ นนักท่องเทีย่ ว และมาพักเฉพาะในฤดูท่องเทีย่ ว แต่ทุกวันนี้
โรงแรมประเภทนี้หลายแห่งก็จดั ให้มบี ริการด้านการประชุมลูกค้าก็มกั จะเป็ นชาวต่างประเทศทัง้
ทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว และ/หรือมาติดต่อธุรกิจอันทีจ่ ริง การจัดว่าโรงแรมไหนอยูใ่ นกลุ่มไนนัน้
เป็นเรือ่ งทีท่ า ได้ยาก เพราะว่ากิจการโรงแรมมีความหลากหลายมาก จึงมีบางโรงแรมทีไ่ ม่อาจ
จัดเข้าไว้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะมีลกั ษณะบางอย่างไม่ตรงกับข้อกาหนดของแต่ละกลุ่ม
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อย่างไรก็ดมี วี ธิ แี บ่งกลุ่มแบบกว้างๆเหมือนกัน ในทีน่ ้จี ะแบ่งกลุ่มโรงแรมตามขนาด
กลุ่มเป้าหมายในเชิงการตลาด ระดับมาตรฐานของบริการ และลักษณะการบริหารทีด่ าเนินการ
โดยเจ้าของหรือโดยเครือข่ายโรงแรม โปรดสังเกตว่าโรงแรมหนึ่งๆ อาจจัดอยูใ่ นกลุ่มโรงแรม
มากกว่า 1 กลุ่ม ก็ได้การแบ่งกลุ่มโรงแรมตามขนาดขนาดหรือจานวนห้องพักทีโ่ รงแรมมีอยูเ่ ป็ น
วิธจี ดั กลุ่มหรือแยกประเภทโรงแรมได้ง่ายๆวิธหี นึ่ง โดยทัวไปนิ
่ ยมกลุ่มโรงแรมออกเป็น 4 กลุ่ม
ตามจานวนห้องพักทีม่ มี ากน้อยกว่ากันดังนี้
1. ต่ากว่า 150 ห้อง
2. 150-299 ห้อง
3. 300-600 ห้อง
4. มากกว่า 600 ห้อง
การแบ่งกลุ่มโรงแรมตามจานวนห้องพักนี้ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลการดา เนินงานใน
ด้านต่าง ๆ ระหว่างโรงแรมทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกันได้ง่ายขึน้
2.1.2 การแบ่งประเภทของโรงแรมตามกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดดังกล่าวจะ
สามารถแบ่งอย่างกว้างๆ ได้ดงั นี้
1. โรงแรมประเภทธุรกิ จ (Commercial Hotels)
โรงแรมประเภทธุรกิจโดยทัวไปจะตั
่
ง้ อยูใ่ นตัวเมืองหรือเขตทีม่ รี า้ นค้า/บริษทั ธุรกิจตัง้ อยู่
หนาแน่น ซึง่ เป็นบริเวณทีส่ ะดวกต่อการติดต่องานของแขกซึง่ เป็ นนักธุรกิจ โรงแรมประเภทนี้ม ี
จานวนโรงแรมมากกว่าประเภทอื่นๆ และมุง่ ขายห้องพักแก่นกั ธุรกิจเป็นหลัก อย่างไรก็ดี
นักท่องเทีย่ วทีม่ าเป็นกรุป๊ นักท่องเทีย่ วทัวไป
่ และกลุ่มประชุมสัมมนาก็ชอบโรงแรมประเภทนี้
ด้วยเหมือนกัน ในสมัยก่อนโรงแรมประเภทธุรกิจนี้ถอื ว่าเป็ นโรงแรมประเภทพักชัวคราว
่
หรือ
Transient hotels เพราะระยะเวลาพักของแขก (length of guest stays) สัน้ กว่าในโรงแรม
ประเภทอื่นส่วนใหญ่บริการสาหนับแขกในโรงแรมประเภทธุรกิจ จะมีหนังสือพิมพ์ให้ฟรีเสริฟ
กาแฟตอนเช้า มีโทรศัพท์ โทรทัศน์ระบบเคเบิล้ ทีว ี วีดโี อ บริการให้เช่ารถ บริการรับ-ส่ง ประชุม
ห้องพักแบบห้องชุดและบริการจัดเลีย้ ง และบางโรงแรมอาจมีศูนย์สุขภาพ ห้องอาบน้า แบบเซา
น่า ฯลฯ
2. โรงแรมประจาท่าอากาศยาน (Airport Hotels)
ตัง้ อยูใ่ กล้กบั ท่าอากาศยาน โดยเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ น
นักธุรกิจ ผูโ้ ดยสารเครือ่ งบินทีจ่ าเป็ นต้องพักค้างคืนเพราะมีการยกเลิกเทีย่ วบินหรือเครือ่ งบินมี
ปญั หาขัดข้องต้องเลื่อนกาหนดออก หรือผูโ้ ดยสารทีจ่ า เป็นต้องพักรอเพื่อต่อเทีย่ วบินอื่น
ตลอดจนเจ้าหน้าทีส่ ายการบินต่างๆ โรงแรมประเภทนี้จะมีรถบริการระหว่างสนามบินกับ
โรงแรมและส่วนใหญ่จะมีหอ้ งประชุมเพื่อบริการแก่แขกทีเ่ ดินทางมาประชุมแต่ไม่ตอ้ งการ
เสียเวลาในการเดินทางเข้าเมือง ซึง่ จะประหยัดทัง้ ค่าใช้จา่ ยและเวลา
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3. โรงแรมประเภทห้องชุด (Suite Hotels)
นับว่าเป็ นโรงแรมประเภททีเ่ พิง่ ได้รบั การพัฒนาขึง้ มาล่าสุดและกา ลังได้รบั ความนิยม
อย่างมาก โรงแรมประเภทนี้จะมีหอ้ งพักทีเ่ ป็ นห้องชุดล้วนๆ คือ เป็นห้องพักทีม่ หี อ้ งรับแขกแยก
ออกจากห้องนอน บางแห่งก็อาจจะมีหอ้ งครัวเล็กๆ ให้ โดยมีตเู้ ย็นและเครือ่ งดื่มต่างๆ จัดให้
พร้อมอยูภ่ ายในห้องพักนัน้ เอง การทีใ่ ห้พน้ื ที่ใช้สอยภายในห้องพักแขกมากขึน้ ทาพืน้ ทีท่ แ่ี ขก
ใช้รว่ มกันภายในโรงแรมน้อยลงกว่าปกติโรงแรมประเภทนี้รบั ความนิยมจากแขกหลายกลุ่ม
กลุ่มหนึ่งคือพวกทีก่ าลังเปลีย่ นทีอ่ ยู่ ซึง่ ใช้โรงแรมเป็ นทีพ่ กั ชัวคราว
่
ส่วนกลุ่มคนทีต่ อ้ งเดินทาง
บ่อย ๆ ก็ชอบโรงแรมประเภทนี้เพราะให้คามรูส้ กึ เหมือนอยูบ่ า้ น พวกทีม่ าพักผ่อนก็ชอบเพราะ
เห็นว่ามีความเป็ นส่วนตัวและก็สะดวกดี ส่วนคนทางานทีเ่ ป็ นนักบัญชี ทนายความ หรือนัก
บริหารก็ชอบโรงแรมประเภทนี้ตรงทีม่ หี อ้ งรับแขกอยูใ่ กล้หอ้ งนอน ซึง่ เขาจะใช้เป็นทีท่ า งานหรือ
รักแขกก็ได้ บางโรงแรมถึงกับให้บริการอาหารเช้าหรือเครือ่ งดื่มฟรีในการเลีย้ งรับรองแขกด้วย
ซึง่ การทีไ่ ด้มโี อกาสพบปะผูค้ นบ้างก็เป็นสิง่ จา เป็ นสาหรับแขกทีพ่ กั อยูน่ านๆ
4. โรมแรมประเภทพักอาศัย (Residential Hotels)
ได้แก่โรงแรมประเภททีใ่ ห้เช่าพังช่วงยาวแก่แขกทีส่ ่วนใหญ่มาพักคนเดียวโดยมี
บริการต่างๆ ทีค่ ่อนข้างจากัดกว่าโรงแรมทัวๆ
่ ไป โรงแรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะตัง้ อยูใ่ น
ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในระยะหลังนี้ได้รบั ความนิยมลดลง เนื่องจากมีทพ่ี กั ประเภท
คอนโดมิเนียมและโรงแรมแบบห้องชุดเข้ามาแทนทีห่ อ้ งพักของโรงแรมประเภทนี้จะมีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับโรงแรมประเภท suite hotelsมากทีเดียวในทางปฏิบตั ิ โรงแรมประเภทนี้กย็ นิ ดี
รับแขกทีพ่ กั ช่วงสัน้ ด้วยเช่นกัน
5. โรงแรมเพื่อการพักผ่อน (Resort Hotels)
บุคคลทีต่ อ้ งการไปพักผ่อน หรือใช้เวลาช่วงวันหยุดพักผ่อนประจาปี จะเลือกไปพัก
ยังโรงแรมประเภท resort hotels ซึง่ จะตัง้ อยูใ่ กล้ภเู ขา บนเกาะใดเกาะหนึ่ง หรือเป็ นทาเลซึง่ อยู่
ห่างไกลชุมชน และมีทวิ ทัศน์สวยงาม บริการต่างๆ ของโรงแรมจะเน้นกิจกรรมด้านบันเทิงมาก
เป็นพิเศษ เช่น จัดให้มงี านเต้นรา เล่นกอล์ฟ เทนนิส ขีม่ า้ เดินปา่ สกี และการว่ายน้า โดยเน้น
ให้มบี รรยากาศแบบสบายๆ และให้แขกเกิดติดใจกับกิจกรรมทีส่ นุกสนานต่างๆเพื่อจะได้กลับมา
พักอีก รวมถึงแนะนา คนอื่นให้มาพักด้วยแบบ”ปากต่อปาก” โรงแรมประเภทนี้มกั จะจ้าง
เจ้าหน้าทีต่ าแหน่ งผูอ้ านวยการฝา่ ยสังคม (Social Director) ไว้หลายคนเพื่อคอยวางแผนจัดและ
อานวยการเกีย่ วกับกิจกรรมพิเศษต่างดังกล่าว
6. โรงแรมประเภทให้บริ การที่พกั กับอาหารเช้า (Bed and Breakfast Hotels)
บางทีกเ็ รียกย่อ ๆ ว่า B & B ประเภทนี้ได้แก่บา้ นหรืออาคารขนาดเล็กทีม่ ไี ม่กห่ี อ้ ง
นา มาดัดแปลงเป็นทีพ่ กั ค้างคืนของผูเ้ ดินทาง เจ้าของสถานทีจ่ ะพักอาศัยอยูใ่ นโรงแรมนัน้ เอง
และเป็นผูจ้ ดั การด้านอาหารเช้าให้แก่แขกด้วยตนเอง บริการอาหารมือ้ อื่นส่วนมากจะไม่ค่อยมี
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บริการให้ดว้ ยบริการแบบง่ายๆเช่นนี้ ราคาค่าห้องจึงค่อนข้างจะย่อมเยากว่าโรงแรมทัวไปแขก
่
ส่วนหนึ่งก็ชอบโรงแรมประเภทนี้เพราะรูส้ กึ ว่ามีความเป็ นกันเองดี
7. โรงแรมประเภทแบ่งเวลาและประเภทคอนโดมิ เนี ยม (Time –Share and
Condominium Hotels)โรงแรมประเภททีก่ า ลังขยายตัวได้แก่โรงแรมแบบแบ่งเวลา (Time –
share hotels) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการซือ้ ความเป็ นเจ้าของห้องพักเป็ นบางช่วง (purchase the
ownership of accommodations for a specific period of time) ซึง่ ปกติจะเป็ นระยะเวลา 1
หรือ 2 สัปดาห์ต่อปีในช่วงเวลาดังกล่าว คนทีเ่ ป็นเจ้าของจะมีสทิ ธิครอบครองห้องพักของตน ซึง่
ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นห้องพักในคอนโดมิเนียม เจ้าของห้องอาจจะนาห้องพักของตนไปให้คนอื่นเช่า
ก็ได้โดยผ่านบริษทั ทีบ่ ริหารโรงแรมนัน้ อยู่ โซนทีบ่ ริการต่าง ๆ ก็เหมือนโรงแรมทัวไปนั
่ นเองท
่
า
ให้แขกไม่ทราบว่าทีต่ นมาพักอยูน่ นั ้ เป็ นโรงแรมประเภท Time –share โรงแรมประเภทนี้จะเป็น
ทีน่ ิยมมากเป็ นพิเศษในกรณีทต่ี งั ้ อยูใ่ นท้องทีห่ ่างไกล ซึง่ เจ้าของห้องอาจจะไปพักเพียงปี ละ 2-3
สัปดาห์เท่านัน้ วิธนี ้จี งึ คุม้ กว่า การทีจ่ ะซื้อห้องไว้เป็นเจ้าของคนเดียวโรงแรมแบบคอนโดมิเนียม
ก็คล้ายคลึงกับประเภทแบ่งเวลา จะต่างกันก็ตรงสภาพความเป็ นเป็นเจ้าของห้อง คือแบบ
คอนโดมิเนียมแต่ละห้องจะมีเจ้าของคนเดียว ในขณะทีแ่ บบแบ่งเวลาจะมีเจ้าของหลายคน ใน
กรณีของคอนโดมิเนียมเจ้าของห้องจะบอกผูบ้ ริหารอาคารว่าตนเองจะพักวันไหนบ้าง และวันที่
เหลือนอกนัน้ ก็ให้เช่าแก่บุคคลอื่นเจ้าของห้องพักของโรงแรมทัง้ 2 ประเภทจะมีรายได้เป็นค่าเช่า
จากการให้เช่าห้องพักของตน และจ่ายค่าธรรมเนียมแก้ผู้บริหารเพื่อเป็นค่าโฆษณาและค่า
บารุงรักษา ทาความสะอาดต่างๆ
8. โรงแรมคาสิ โน (Casino Hotels)
โรงแรมทีม่ บี ริการด้านการพนันจะจัดอยูใ่ นกลุ่มโรงแรมคาสิโน แม้ว่าห้องพักและ
ห้องอาหารขงโรงแรมประเภทนี้จะค่อนข้างหรูหรา แต่กเ็ ป็นกิจการส่วนทีย่ งั เป็นรองกิจการด้าน
การพนัน ในสมัยก้อนแผนกห้องพักและห้องอาหารไม่จาเป็นต้องทากาไรก็ได้ แต่ทุกวันนี้ทุก
กิจการในโรงแรมล้วนจะต้องทากาไรได้ทงั ้ นัน้ โรงแรมกาสิโนดึงแขกด้วยเรือ่ งการพนันและ
กิจกรรมบันเทิง ส่วนใหญ่จะมีหอ้ งอาหารพิเศษต่างๆ และการแสดงฟลอโชว์ชนั ้ ดี และบางแห่ง
อาจจัดเทีย่ วบินเหมาลา ไปรับแขกทีป่ ระสงค์จะมาเล่นการพนัน กิจการด้านการพนันของโรงแรม
บางแห่งเปิ ดวันละ 2-4 ชัวโมงและปี
่
ละ 365 วันโดยไม่มวี นั หยุด ซึง่ ย่อมมีผลต่อการดา เนินงาน
ของโรงแรมทัง้ ฝ่ายฟ้องพักฝา่ ยและฝา่ ยอาหารเครือ่ งดื่มด้วย โรงแรมคาสิโนบางแห่งใหญ่โตมาก
ขนาดมีหอ้ งพักถึง 4,000 ห้องก็มโี ยห้องพักทัง้ หมดอยูใ่ นอาคารหลังเดียวกัน
9. ศูนย์ประชุม (Conference Centers)
ธุรกิจของศูนย์ประชุมม่งทีก่ ารจัดประชุมกลุ่มใหญ่ ๆ ส่วนมากก็จะมีบริการด้านทีพ่ กั
ด้วย และมีสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการประชุม เช่น บริการทางวิชาการ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทม่ี คี ุณภาพสูง ศูนย์บริการธุรกิจ เก้าอีช้ นิดทีน่ งสบาย
ั่
ฯลฯ
ศูนย์การประชุมมักจะไปตัง้ อยูน่ อกตังเมืองและมีบริการด้านความบันเทิงและการ
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พักผ่อนต่างๆให้ดว้ ย เช่น มีสนามกอล์ฟ สระว่ายน้า ทัง้ แบบในร่มแลกลางแจ้ง ศูนย์สุขภาพห้อง
อาบน้า แร่ ทีว่ งิ่ ออกกา ลังกาย ฯลฯ สาหรับค่าบริการก็มกั จะคิดราคาแบแหมารวมทุกอย่าง ซึง่
ได้แก่ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าใช้หอ้ งประชุม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องอื่น ๆ แต่
สิง่ อานวยความสะดวกสา หรับแขกจะมีไม่มากอย่างโรงแรม เพราะจะมุง่ สนองความต้องการของ
ผูจ้ ดั ประชุมมากกว่าผูเ้ ข้าประชุม
10. โรงแรมเพื่อการประชุม (Convention Hotels)
โรงแรมเพื่อการประชุมเป็ นโรงแรมประเภทหนึ่งทีก่ า ลังเติบโต โดยปกติโรงแรม
ประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าโรงแรมทัวไปมาก
่
คืออาจจะมีจานวนห้องพักถึง 2,000 ห้องก็ได้
เพื่อให้บริการอย่างเพียงพอสาหรับการประชุมขนาดใหญ่ทม่ี ผี เู้ ข้าร่วมระชุมจานวนมาก
ตามปกติ โรงแรมประเภทนี้จะมีหอ้ งนิทรรศการ ห้องจัดเลีย้ งขนาดใหญ่ (Ballrooms)
และห้องประชุมขนาดกลางและเล็กอีกจานวนมาก มีบริการห้องอาหารแบบต่างๆ ทัง้ แบบ
บริการตนเอง (Self-serve restaurants or cafeterias) บริการด้านเลขานุการ การแปลเอกสาร
เครือ่ งส่งโทรสาร (Facsimile machines) และอันทีจ่ ริงโรงแรมการสิโนก็มบี ริการคล้ายคลึงกัน
นี้เหมือนกันโดยทัวไปลู
่ กค้าทีม่ าประชุมจะเป็ นสมาคม สโมสร และบริษทั ต่างๆ ทีจ่ ดั ประชุม
เจ้าหน้าทีห่ รือเรือ่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับหลายจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาสติ
การวางแผนหรือการจองบริการขงโรงแรมประเภทนี้จะต้องกระทา ล่วงหน้าเป็นปี ถ้ายิง่ เป็ น
งานประชุมทีม่ ขี นาดใหญ่มาก ยิง่ ต้องจองล่วงหน้านาน บางครัง้ เป็นเวลาหลายปี ทีเดียว
ในบางกรณี โรงแรมอาจไม่มสี งิ่ อานวยความสะดกครบถ้วนตามทีแ่ ขกต้องการ และต้องประสาน
ความร่วมมือกับศูนย์ประชุม โยเฉพาะในเรือ่ งสถานทีจ่ ดั นิทรรศการศูนย์การประชุมเองก็จะต้อง
ประสานกับโรงแรมทีต่ งั ้ อยูใ่ กล้เคียงเพื่อให้มหี อ้ งพักพอสาหรับแขกทีม่ าประชุม ในทางกลับกัน
โรงแรมก็ช่วยขายให้ศูนย์การประชุมด้วยเพื่อตัวเองจะได้มแี ขกมาพักมากขึน้ เป็ นลักษณะพึง่ พา
อาศัยซึง่ กันและกัน
11. ที่พกั ประเภทอื่น ๆ
นอกจากโรงแรมประเภทต่างๆ ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นแล้ว ในต่างประเทศยังมีทพ่ี กั แบบ
อื่นๆ อีกเช่น สวนสาธารณะ (Vehicle Parks) พืน้ ทีส่ าหรับตัง้ แคมป์ (Camp grounds) และ
สวนสาธารณะสาหรับจอดรถทีด่ ดั แปลงเป็ นบ้าน (mobile home parks) ซึง่ ล้วนมีลกั ษณะคล้าย
โรงแรมตรงทีใ่ ห้เช่าพืน้ ทีเ่ พื่อพักค้างคืน และมีส่วนกระทบกระเทือนรายได้ของโรงแรมแท้ ๆ ใน
ละแวกใกล้เคียงไม่น้อย เนื่องจากมีบรรยากาศดีเพราะอยูใ่ นสวนสาธารณะ แถมราคาก็ถูกกว่า
กันมาก
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2.2 ข้อมูลที่ตงั ้ โครงการ
2.2.1 ข้อมูลทางด้านสังคม
ข้อมูลสถิ ติจงั หวัดนครราชสีมา
ข้อมูลสถานพักแรม

2553

2554

2555

จานวนสถานพักแรม(แห่ง)

307

300

312

12,075

10,435

12,165

22

35

43

2,139,576

2,658,030

3,041,764

2.53

2.46

2.29

จานวนห้องพัก(ห้อง)
อัตราเข้าพักเฉลีย่ (ร้อยละ)
จานวนนักท่องเทีย่ วทีพ่ กั ในโรงแรม
(คน)
ระยะเวลาพักเฉลีย่ (วัน)

ตารางที่ 2.1 แสดงสถิตกิ ารท่องเทีย่ วของจงหวัดนครราชสีมา
ทีม่ า สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

ข้อมูลทางด้านสังคมอาเภอปากช่อง
อาเภอปากช่อง เป็นหมูบ่ า้ นเล็กๆ บ้านหนึ่งอยูใ่ นหุบเขา ซอกภูเขาดงพญาไฟ เส้นทาง
คมนาคมสะดวกมากทุกสาย (เดินและขีม่ า้ เลือกเอา) พืน้ ทีอ่ ุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ปา่ นานา
ชนิด เช่น อีเก้ง , กวาง , เสือ , สิงห์ , กระทิง , แรด , ช้าง , ลิง , ค่าง อีกทัง้ ไข้ป่าครบถ้วน
โดยเฉพาะไข้มาเลเรีย (พันธุเ์ ดียวกับเกาะกูด จ.ตราด)ชาวปากช่องรุ่นบุกเบิกล้มตายเกือบหมด
หมูบ่ า้ น หลงเหลือรอดตายมาได้ ต.ขนงพระ ตัง้ รกรากจนถึงทุกวันนี้ ไม่กห่ี ลังคาเรือนเมือ่ พ.ศ.
2430 ชาวบ้านปากช่องขึน้ กับอ.จันทึก พอปี พ.ศ. 2434 สมเด็จพระปิยะมหาราชรัชกาลที่ 5
พระมหากษัตริย์ ไทยผูม้ อี จั ฉริยะเป็ นเลิศ เป็นพระกรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น
โปรดเกล้าให้สร้างทางรถไฟ จากกรุงสยาม ไปยังหัวเมืองโคราช ซึง่ จาเป็ นต้องระเบิดภูเขาเพื่อ
วาง รางรถไฟ ยาวเป็ นช่องทาง เรียกว่า "บ้านปากช่อง" ตัง้ แต่นนั ้ มา จนปี พ.ศ. 2482 ทางการ
สังยุ
่ บ ต.ขนงพระ อ.จันทึก ให้บา้ นปากช่องไปขึน้ กับ ต.จันทึก อ.สีคว้ิ .. (ต.จันทึกเดิมนัน้ ขณะนี้
อยูใ่ ต้บาดาลในเขือ่ นอ่างเก็บน้าลาตะคอง ) ปี พ.ศ. 2492 บ้านปากช่องจึงได้รบั การยกฐานะเป็น
ต.ปากช่อง ตัง้ แต่นนั ้ มา พ.ศ. 2499 รัฐบาลไทยจับมือกับสหรัฐ สร้างถนน เฟรนชิพ หรือถนน
มิตรภาพ ตัง้ แต่สระบุรเี ลีย้ วขวา จนถึงโคราชมอบให้ นับว่าเป็นถนนมาตรฐานชัน้ หนึ่ง ทาให้ ต.
ปากช่อง เจริญอย่างรวดเร็ว ทางการจึงยกฐานะเป็นกิง่ อาเภอปากช่อง เป็นกิง่ ได้เพียบ 6 เดือน
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ชาวไทยทัวทุ
่ กภาคหลังไหลเข้
่
ามาขุดทองทาไร่เลื่อนลอย และเลีย้ งสัตว์เป็นจานวนมาก สุดทีจ่ ะ
หยุดยัง้ ความเจริญเอาไว้ได้ จึงรับการยกฐานะเป็ นอาเภอปากช่อง เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2500 ช่วงนัน้ จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ให้สร้างวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตัด
ถนน ธนะรัชต์เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ถนนลัดเลาะริมเหว วกไปเวียนมาสวยงามและหวาดเสียว
มาก จนต่อมาเมือ่ 18 กันยายน 2505 ยกฐานะเป็ น "อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่" ชาวไทยและชาว
ต่าง ประเทศมาเทีย่ วกันจานวนมากปจั จุบนั โรงแรม รีสอร์ท เชิงเขาใหญ่เพียบ ล่าสุดได้ขน้ึ บัญชี
เป็นมรดกโลก เพื่อนุรกั ษ์ไว้ตลอดกาล ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2543 รือ้ ถนนทัง้ สายสร้างทา
ใหม่ ตอนนี้จงึ เป็นลูกรังเรียบตลอดเส้นทาง ( ค่าผ่านด่านอุทยาน คนละ 35 บาท ) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสร้างถนน ซึง่ เป็นปีท่อง เทีย่ วอุทยานแห่งชาติ ( VISIT PARK THAILAND 2000 )
ต้นไม้เขียวในปา่ ทึบดงดิบพญาเย็น ธรรมชาติสวยงามมาก อากาศเย้นเย็น สบายกายสบายใจไร้
มลพิษ... พ.ศ. 2535 ถนนมิตรภาพ ชัน้ หนึ่งของเมืองไทย และถนนธนะรัชต์ เส้นทางสู่เขาใหญ่
ถูกพวกรถบรรทุกแบกน้ าหนักจนถนนทัง้ 2 สายกับย่อยยับ ซ่อมแล้วซ่อมอีก ประเทศชาติตอ้ ง
เสียงบประมาณซ่อมหลายสิบล้านบาท สุดวิสยั จะซ่อมต่อไปได้อกี ประกอบกับอายุถนน 35 ปี
แล้ว รัฐบาลจึงอนุ มตั ใิ ห้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน วันเวย์ 4 ช่องทาง ด้วย
ั่
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างถนน ธนะรัชต์ใหม่ ตัด ทะลุเขาใหญ่ไปลงฝงปราจี
นบุรอี กี ด้วย
บัดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถนนพหลโยธินใหม่ วงแหวนตะวันออก - ตะวันตก ก็สร้างเรียบร้อยแล้ว
สะดวกสบายมาก จากปากช่องไปกรุงเทพ งีบหนึ่งก็ ถึงแล้วไปพัทยาก็เลีย้ วซ้ายไปวังน้อย ขึน้
วงแหวนตะวันออกทะลุผ่านมอเตอร์เวย์ แปปเดียวถึง ทะเลแล้ว ล่าสุดขยายถนนผ่านเมืองปาก
ช่องเป็น 8 ช่องทาง และ 4 ช่องทาง สะดวกสบายยิง่ ขึน้
ศักยภาพสาคัญของจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมามีมลู ค่าผลิตภัณฑ์จงั หวัด (Gross Provincial Product : GPP)
เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2554 มีมลู ค่า GPP สูงถึง 202,014 ล้านบาท อัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี
(Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554 ร้อยละ 2.6
เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศรายได้ต่อหัว (GPP/capita) เท่ากับ 71,405 บาท เป็ นอันดับที่ 45
ของประเทศ
ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับโรงแรมในอาเภอปากช่อง
จานวนโรงแรมและรีสอร์ทของอาเภอปากช่อง จานวน 50 แห่ง
จานวนห้องพักเฉลีย่ 60 ห้องต่อโรงแรม
2.2.2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิ จ
จาการศึกษาข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจพบว่ามีแผนพัฒนาต่างๆมีการส่งเสริม
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดแหล่งท่องเทีย่ วจานวนมาก โดยมีแผนพัฒนาดังนี้
นโยบายและแผนการตลาด (ททท.)
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แนวทางการดาเนินงานปี ๒๕๕๗ ๑. แนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเทีย่ ว
ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้
- เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย โดยการสร้างแบรนด์ประเทศให้แข็งแกร่งและ
แตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน เน้นนาส่งภาพลักษณ์เชิงคุณค่าของไทยสู่จติ ใจของนักท่องเทีย่ ว
ด้วยเอกลักษณ์ “ความเป็ นไทย” และการสร้างความประทับใจผ่านประสบการณ์ทน่ี ่ าจดจา เพื่อ
การเป็ นจุดหมายปลายทางทีใ่ ฝฝ่ นั ของนักท่องเทีย่ ว
-เร่งการเติบโตของรายได้ทางการท่องเทีย่ ว พร้อมสร้างสมดุลสู่ความยังยื
่ นทางการ
ท่องเทีย่ วใน ๓ มิตหิ ลัก คือ มิตโิ ครงสร้างทางการตลาด :
- ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมตลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติควบคู่กบั การส่งเสริมตลาด
คนไทย
- ให้ความสาคัญกับการขยายตลาดลูกค้าเก่าควบคู่การเจาะตลาดลูกค้าใหม่และการ
เติบโตของตลาดระดับบนและตลาดระดับกลาง
- ให้ความสาคัญกับการกระจายการเดินทางทัง้ ในเชิงพืน้ ทีร่ ะหว่างแหล่งท่องเทีย่ วหลัก
และแหล่งท่องเทีย่ วรอง และช่วงเวลาท่องเทีย่ วระหว่าง High Season และ Low Season มิติ
มูลค่า-คุณค่า : ให้ความสาคัญกับการ “เพิม่ มูลค่า” ทางการตลาดควบคู่กบั การนาส่ง “คุณค่า”
ทางจิตใจแก่นกั ท่องเทีย่ วผ่านประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย
พร้อมส่งมอบคุณค่าทางการท่องเทีย่ วทีด่ สี ่สู งั คม มากกว่าการมุง่ เน้นการเพิม่ จานวน
นักท่องเทีย่ ว มิตปิ ระโยชน์จากการดาเนินงาน :สร้างประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ให้
เกิดผลเชิงบวกทัง้ ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
-ส่งเสริมและสนับสนุ นการสร้างสรรค์สนิ ค้าการท่องเทีย่ วทีม่ เี อกลักษณ์ของไทยให้เกิด
มูลค่า (Value Oriented) ในสินค้าและบริการทีส่ ามารถเข้าถึงจิตใจและสร้างประสบการณ์รว่ มแก่
นักท่องเทีย่ วได้อย่างแท้จริง
- บูรณาการทางานอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายภาคีทงั ้ ภายในและภายนอก
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การประสานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กบั พันธมิตรคู่คา้
(Strategic Partners) และกระชับความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
-เสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ (Thailand and Beyond)
เปลีย่ นคู่แข่งขันเป็ นคู่คา้ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นทัง้ จุดเริม่ ต้น (Entry) และจุดส่งท้าย (Exit) ใน
การเดินทางมาท่องเทีย่ วในภูมภิ าคอาเซียน
แนวทางการบริ หารจัดการองค์กร ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
1.พัฒนาข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเทีย่ ว เพื่อให้องค์กร ททท. เป็นศูนย์กลาง
ปฏิบตั กิ ารอัจฉริยะด้านการท่องเทีย่ ว (Intelligence Center) และเป็นสถาบันชัน้ นาด้าน
การตลาดการท่องเทีย่ ว (TAT Academy) ในภูมภิ าคอาเซียน พร้อมทัง้ ผลักดันให้มกี าร
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ดาเนินงานเชิงรุกในการกาหนดทิศทางด้านการท่องเทีย่ วของประเทศ และการวางแผนกลยุทธ์
เพื่อรับมือความเสีย่ งและภาวะวิกฤตทุกรูปแบบ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรและการบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้ การลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการทางานให้คล่องตัวมากขึน้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ควบคุม และตรวจสอบได้
3. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรและพัฒนาบุคลากรรวมทัง้ ปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ
(Mindset) เสริมสร้างค่านิยมองค์กร TAT’ SPIRITS ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม เพื่อมุง่ สู่การเป็ นองค์กรชัน้ นาทีม่ คี วามสาคัญระดับประเทศ
(National Significance)
4. มุง่ เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ และบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองของ
ททท. ให้เกิดประโยชน์สงู สุดทัง้ ในด้านมูลค่าและคุณค่า
2.2.3 ข้อมูลทางด้านสิ่ งแวดล้อม
จากการศึกษาหัวข้อโครงการจึงต้องศึกษาหัวข้อดังนี้
- ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมกฎหมายสิ่ งแวดล้อมEIA
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๖
ได้บญ
ั ญัตใิ ห้รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ มีอานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทีม่ ผี ลกระทบสิง่ แวดล้อม ต้องจัดทารายงานผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้นตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรี
กาหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสองก็ได้
ต่อมาได้มปี ระกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กาหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทีต่ อ้ งจัดทารายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
ั่
๑. อาคารทีต่ งั ้ อยู่รมิ แม่น้ า ฝงทะเล
ทะเลสาบหรือชายหาด หรือทีอ่ ยูใ่ กล้ หรือในอุทยานแห่งชาติ
หรืออุทยานประวัตศิ าสตร์ ทีม่ คี วามสูงตัง้ แต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึน้ ไป หรือมีพน้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ หรือ
ชัน้ หนึ่งชัน้ ใดในหลังเดียวกัน ตัง้ แต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ ไป
๒. โรงแรมหรือสถานทีพ่ กั ตากอากาศทีม่ จี านวนห้องพักตัง้ แต่ ๘๐ ห้องขึน้ ไป
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2.3 ข้อมูลกรณี ศึกษาทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงการ
2.3.1กรณี ศึกษาที่ 1
โครงการ โรงแรมดับเบิล้ ยู รีทรีต เกาะสมุย
สถานทีต่ งั ้ อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ระดับ 4.5 – 5 ดาว
- ลักษณะโครงการ เป็นรีสอร์ททีต่ อบสนองการใช้ชวี ติ ทีห่ ลากหลาย
เกณฑ์ในการเลือกกรณี ศึกษา
- เป็นโครงการทีม่ กี ารออกแบบพืน้ ทีส่ ่วนกลางทีม่ คี วามดึงดูดและ
สนุกกสนาน ทัง้ ในช่วงกลางวันและกลางคืน
- ศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดพืน้ ทีส่ ่วนกลางทีส่ มั พันธ์กบั บริบทโดยรอบ
ทีม่ คี วามน่ าสนใจ

ภาพที่ 2.1 โครงการ ดับเบิล้ ยู รีทรีต เกาะสมุย
ทีม่ า http://www.wretreatkohsamui.com/

วิ เคราะห์โครงการ
เป็นกรณีศกึ ษาทีส่ ามารถเป็ นแนวคิดการออกแบบพืน้ ทีส่ ่วนกลาง ในบริเวณกลางแจ้ง
และภายในอาคารทีม่ คี วามต่อเนื่องและมีความหลากหลายของทีว่ ่าง ในการเลือกใช้ส ี
องค์ประกอบของกิจกรรมและวัสดุภายในอาคาร
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2.3.2 กรณี ศึกษาที่ 2
โครงการ ศาลาเขาใหญ่
- สถานทีต่ งั ้ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- ระดับ 4.5 – 5 ดาว
- จานวนห้องพัก 7 หลัง
- ลักษณะโครงการ เป็นรีสอร์ทแบบปิด บูทคิ โฮเทล
เกณฑ์ในการเลือกกรณี ศึกษา
- เป็นโครงการทีต่ งั ้ อยูใ่ นสถานเดียวกันหรือใกล้เคียง
- มีรปู แบบห้องพักใกล้เคียงกับประเด็นทีก่ าลังศึกษา เช่น เป็น ห้องแบบ
วิลล่า สแตนดาร์ด และเดอลักซ์

ภาพที่ 2.2 โครงการ ศาลาเขาใหญ่
ทีม่ า www.agoda.com

วิ เคราะห์โครงการ
ข้อดี แนวความคิดของโครงการเป็ นแบบ บูทคิ โฮเทล คือ เน้นบรรยากาศการพักผ่อน
แบบเงียบสงบ โดยภายในโครงการมีจานวนห้องพักไม่มากนัก เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้ผคู้ น
ทีม่ าพักได้รบั ความเป็ นกันเองมากทีส่ ุด ห้องพักโดยส่วนใหญ่จะเต็มตลอดเวลาโดยเฉพาะ ไฮซี
ซัน่ เนื่องมาจาก สภาพบรรยากาศทีด่ ี
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2.3.3 กรณี ศึกษาที่ 3
โครงการ อูบุด แฮงกิง้ การ์เด้นส์
- สถานทีต่ งั ้ อุบุด, บาหลี, อินโดนีเซีย
- ระดับ 4.5 – 5 ดาว
- ลักษณะโครงการ เป็นรีสอร์ทเหมาะแก่การพักผ่อนทีต่ อ้ งการความสงบ
เกณฑ์ในการเลือกกรณี ศึกษา
- เป็นโครงการทีม่ กี ารออกแบบการใช้แสงไฟประดิษฐ์ทใ่ี ห้ความรูส้ กึ ผ่อน
คลายและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมในส่วนต่างๆของโครงการ เช่น ทางเดิน ที่
ช่วยมีการนาไปใช้ในส่วนตลอดการเดินช่วยเน้นความรูส้ กึ ทีไ่ ม่โดดเดีย่ วเวลา
เดิน
- เป็ นโครงการทีต่ งั ้ อยูใ่ นบริเวณปา่ และมีการเลือกใช้วสั ดุและสี ได้อย่าง
กลมกลืน

ภาพที่ 2.3 โครงการอูบุด แฮงกิง้ การ์เด้นส์
ทีม่ า http://hanginggardensofbali.com/destination/
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วิ เคราะห์โครงการ
การใช้วสั ดุและแสงจากไฟฟ้า ทีอ่ อกแบบได้อย่างเป็ นธรรมชาติซง่ึ ตอบโจทย์ในเรือ่ งการ
พักอาศัยและสีของวัสดุทก่ี ลมกลืนไปกับธรรมชาติ ซึง่ เป็ นโครงการทีส่ ามารถเป็นกรณีศกึ ษาใน
การออกแบบของโครงการทีพ่ กั ตากอากาศ
2.4 ข้อมูลสนับสนุนต่ างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2.4.1 แนวคิ ดการท่องเที่ยวแบบยังยื
่ น
- กิจกรรมท่องเทีย่ วจะต้องสามารถดารงอยูไ่ ด้
- นักท่องเทีย่ วเข้ามาเยีย่ มเยือนอย่างสม่าเสมอ
- ทรัพยาการการท่องเทีย่ วได้แก่ แหล่งท่องเทีย่ วทีย่ งั คงรักษาความสวยงามและ
ดึงดูดใจให้คนมาท่องเทีย่ ว
- กิจการการบริการมีกาไร
- มีผลกระทบต่อธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม น้อยทีส่ ุดหรือไม่มผี ลกระทบเลย
- มีการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วทีด่ ี
2.4.2 ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
- ทรัพยาการประเภทธรรมชาติ
ทิวทัศน์ (Scenery) ทิวทัศน์ทางธรรมชาติต่างๆ ทีส่ วยงาม ประหลาด แปลกตา
ไปจากทีเ่ คยพบเห็นในท้องถิน่ ของตนเอง จะสามารถเป็ นสิง่ ดึงดูดใจให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าไปเยีย่ ม
ชม
สัตว์ปา่ (Wildlife) สัตว์ปา่ เป็ นส่วนหนึ่งของความงามตามธรรมชาติทด่ี งึ ดูดใจให้
นักท่องเทีย่ วเข้าไปชมและเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ความเป็ นอยูท่ น่ี ่าสนใจ
สภาพภูมอิ ากาศ (Climate) แสงแดด เมฆหมอก ความอบอุ่น หรือหิมะตกใน
ฤดูหนาว ตลอดจนลักษณะอากาศทีแ่ ตกต่างไปจากถิน่ เดิมของตน จะเป็นสิง่ จูงใจทาให้เกิดการ
เดินทางท่องเทีย่ วได้
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Natural Phenomenon) ความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติทม่ี อี ยูเ่ ป็ นปกติหรือนานๆ ครัง้ จะเกิดขึน้ สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้แก่
นักท่องเทีย่ วได้
- ทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้
ประวัตศิ าสตร์ โบราณวัตถุโบราณสถานและศาสนาเป็นสิง่ ทีแ่ สดงถึงอารยธรรม
ความเจริญก้าวหน้าในอดีต ภูมปิ ญั ญาของคนในอดีต บางแห่งบ่งบอกถึงเรือ่ งราววีรกรรมของ
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วีรบุรษุ วีรสตรีในการปกป้องรักษาชาติบา้ นเมืองไว้สาหรับคนรุน่ หลัง เช่น ปราสาทหิน
พระราชวัง โบราณสถาน และพิพธิ ภัณฑ์ ฯลฯ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เป็นทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีม่ คี วาม
แตกต่างกันไปตามระบบของสังคม ความเชื่อ และการดารงชีวติ ในสภาพแวดล้อมของแต่ละกลุ่ม
ชน ทรัพยากรการท่องเทีย่ วประเภทนี้มกั จะเป็ นลักษณะของพิธกี รรม งานประเพณี วิถชี วี ติ
ความเป็ นอยู่
กีฬาต่างๆ การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทัง้ กีฬาพืน้ บ้านและกีฬาสากล
สามารถจูงใจนักท่องเทีย่ วเพื่อไปชมความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นการแข่งขันกีฬา
ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
สถานทีเ่ ชิงเทคนิคและอุตสาหกรรม เป็นสิง่ ก่อสร้างทีแ่ สดงออกถึงความเจริญ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของท้องถิน่ นัน้ เช่น เขือ่ น สถานีอวกาศ สถานีทดลองการเกษตร ฯลฯ
สถานทีท่ ่องเทีย่ วประเภทนี้บางแห่งต้องขออนุญาตก่อนเข้าเยีย่ มชมกิจการ
กิจกรรมบันเทิง กิจกรรมบันเทิงทีส่ ามารถดึงดูดความสนใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว
เช่น ดิสโกเธค ไนท์คลับ บ่อนกาสิโน โชว์การแสดงแสงสีเสียง ตลอดจนเรือสาราญ ซึง่ ล้วนเป็น
กิจกรรมทีน่ ิยมและเป็นธุรกิจทีท่ ารายได้ให้แก่ผปู้ ระกอบการอย่างมหาศาล
สวนสาธารณะ สิง่ ทีต่ อ้ งคานึงถึง คือ ต้องมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของสวนสาธารณะนัน้
ให้สวยงามและมีสภาพแวดล้อมทีด่ อี ยูเ่ สมอ ก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วมาเทีย่ วตลอดทัง้ ปี
2.4.3 ประเภทของการท่องเที่ยว
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยแบ่งตามความสาคัญ และ สภาพแวดล้อม ได้ 12
ประเภทดังนี้
- แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ : (Eco-tourism)
หมายถึง แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ลี กั ษณะทางธรรมชาติทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิน่ โดยอาจมี
เรือ่ งราวทางวัฒนธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทีเ่ กีย่ วข้องโดย การจัดการการท่องเทีย่ วใน
แหล่งนัน้ จะต้องมีกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีกจิ กรรมทีส่ ่งเสริม ให้เกิดการ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบนิเวศนัน้ มีการจัดการสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ วอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิน่ เพื่อมุง่ เน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยังยื
่ น
- แหล่งท่องเทีย่ วทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational
Attraction Standard) :
หมายถึง แหล่งท่องเทีย่ วหรือกิจกรรมทีส่ ามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของนักท่องเทีย่ ว
ซึง่ มีรปู แบบของการท่องเทีย่ วทีช่ ดั เจนเป็ นรูปแบบการท่องเทีย่ วแบบใหม่ทเ่ี กิดขึน้ แหล่ง
ท่องเทีย่ วประเภทนี้สามารถเพิม่ เติมได้อกี มากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมัย เมือ่ มี
การระบุชดั ว่ากิจกรรมนัน้ ๆ สามารถให้ความรูแ้ ละดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้ ปจั จุบนั มีปรากฏอยู่
หลายๆ แห่ง ตัวอย่าง เช่น พิพธิ ภัณฑ์เฉพาะทาง แหล่งท่องเทีย่ วเพื่อการศึกษาทาง
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วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives & Conventions
& Exhibitions) เป็นต้น
- แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ :
แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ี
ความสาคัญและคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานทีห่ รืออาคาร
สิง่ ก่อสร้างทีม่ อี ายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ สาคัญเกิดขึน้ ในประวัตศิ าสตร์ เช่นโบราณสถาน
อุทยานประวัตศิ าสตร์ ชุมชนโบราณ กาแพงเมือง คูเมือง พิพธิ ภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และ
สิง่ ก่อสร้างทีม่ คี ุณค่าทางศิลปะและสถาปตั ยกรรม
- แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ :
แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานทีท่ เ่ี ปิดใช้เพื่อการท่องเทีย่ ว
โดยมีทรัพยากรธรรม ชาติเป็นสิง่ ดึงดูดใจให้นกั ท่องเทีย่ วมาเยือน ซึง่ ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้
อาจจะเป็ นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ แปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่
สาคัญทางธรณีวทิ ยาและภูมศิ าสตร์อนั เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ ของท้องถิน่ นัน้ ๆ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทม่ี ลี กั ษณะพิเศษ (Special Environmental Features) หรือ
สภาพแวดล้อมทีม่ คี ุณค่าทาง วิชาการก็ได้
- แหล่งท่องเทีย่ วเพื่อนันทนาการ :
แหล่งท่องเทีย่ วเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ นุษย์
สร้างขึน้ เพื่อการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน รืน่ รม บันเทิง และ
การศึกษาหาความรู้ แม้ไม่มคี วามสาคัญในแง่ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
แต่มลี กั ษณะเป็นแหล่งท่องเทีย่ วร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์
สวนสนุกและสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา
- แหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) :
หมายถึงแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีทบ่ี รรพบุรษุ ได้สร้าง
สมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา แหล่งท่องเทีย่ วประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี
วิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ น การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพืน้ เมือง การแต่งกาย ภาษา ชน
เผ่า เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ได้แก่ ตลาดน้า
ดาเนินสะดวก งานแสดงของช้างจังหวัดสุรนิ ทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต์ เป็นต้น
- แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน้าพุรอ้ นธรรมชาติ :
ในการจัดทาเกณฑ์มาตรฐานสาหรับแหล่งท่อง เทีย่ วน้ าพุรอ้ นธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วประเภทน้ าพุรอ้ น ธรรมชาติอย่างชัดเจน โดยเน้นในด้านการกาหนดมาตรฐานทีจ่ าเป็ น
สาหรับการบริการต่างๆ เนื่องจากการท่องเทีย่ วประเภทนี้จะต้องคานึงถึงด้านความปลอดภัย
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ของนักท่อง เทีย่ วเป็นสาคัญ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เนื่องจากน้าพุรอ้ น จัดเป็นแหล่งท่องเทีย่ วประเภทธรรมชาติประเภทหนึ่ง ซึง่ หากไม่มกี าร
กาหนดมาตรฐานทีช่ ดั เจน การดาเนินกิจกรรมการท่องเทีย่ วใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้าพุ
ร้อนธรรมชาติได้ นอกจากนี้ การจัดทาเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพน้าพุรอ้ น
ธรรมชาติ ยังมีเป้าหมายเพื่อให้หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแลแหล่งท่องเทีย่ วได้นาไปใช้ เป็น
เครือ่ งมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ วของตน และยังสามารถใช้เป็นข้อมูล ทีส่ าคัญ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ ของนักท่องเทีย่ ว รวมทัง้ เป็นการเพิม่ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชิง
สุขภาพ น้ าพุรอ้ นธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็ นทีย่ อมรับทัง้ ในและต่างประเทศเพิม่ มากขึน้
- แหล่งท่องเทีย่ วประเภทชายหาด (Beach Attraction) :
หมายถึง สถานทีท่ เ่ี ปิดใช้เพื่อการท่องเทีย่ ว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติทด่ี งึ ดูดใจให้
นักท่องเทีย่ วมาเยือน โดยมีวตั ถุ
ประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบทีใ่ กล้ชดิ กับ ธรรมชาติและอาจเสริม
กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรูเ้ ข้าไปด้วย ซึง่ กิจกรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ บริเวณชายหาด
ได้แก่ การเล่นน้ า การอาบแดด กีฬาทางน้า การนังพั
่ กผ่อน รับประทานอาหาร เป็นต้น
- แหล่งท่องเทีย่ วประเภทน้ าตก :
สถานทีท่ เ่ี ปิดใช้เพื่อการท่องเทีย่ ว โดยมีน้าตกเป็ นทรัพยากรธรรมชาติทด่ี งึ ดูดใจให้นักท่องเทีย่ ว
มาเยือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบทีใ่ กล้ชดิ กับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อ
การศึกษาหาความรูเ้ ข้าไปด้วย ซึง่ กิจกรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ ในแหล่งน้าตก ได้แก่ การว่าย
น้า การนังพั
่ กผ่อน รับประทานอาหาร การเดินสารวจน้ าตก การล่องแก่งการดูนก และการตก
ปลา เป็นต้น
- แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติประเภทถ้า :
แหล่งท่องเทีย่ วประเภทถ้า หมายถึง สถานทีท่ เ่ี ปิดใช้เพื่อการท่องเทีย่ ว โดยมีถ้าเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติทด่ี งึ ดูดใจให้นกั ท่องเทีย่ วทีม่ าเยือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลิน
และนันทนาการในรูปแบบทีใ่ กล้ชดิ กับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้
เข้าไปด้วย ซึง่ กิจกรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ ในแหล่งท่องเทีย่ วประเภทถ้า ได้แก่ การเข้าชม
บรรยากาศและหินงอกหินย้อยภายในถ้า การศึกษาด้านโบราณคดีของมนุษย์ยคุ ต่างๆ ทีเ่ คย
อาศัยในถ้า การนมัสการพระพุทธรูป การให้อาหารสัตว์ การปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็น
ต้น
- แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติประเภท เกาะ :
การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ วประเภท เกาะสามารถแบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ ซึง่ มี
จานวนตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 47 ตัวชีว้ ดั โดยแต่ละตัวชีว้ ดั มีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่า
คะแนนรวมทัง้ สิน้ 235 คะแนน โดยการให้คะแนนจะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบคุณค่าด้าน
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การท่องเทีย่ วและความ เสีย่ งต่อการถูกทาลายมากทีส่ ุด เนื่องจากเป็ นแรงดึงดูดใจสาคัญสาหรับ
ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าไปเทีย่ วชมแหล่ง ท่องเทีย่ ว ส่วนองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการมี
ความสาคัญของคะแนนรองลงมา และองค์ประกอบด้านศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว
มีความสาคัญของ คะแนน น้อยทีส่ ุด
- แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติประเภท แก่ง :
แหล่งท่องเทีย่ วประเภทแก่ง หมายถึง สถานทีท่ เ่ี ปิ ดใช้เพื่อการท่องเทีย่ ว โดยมีแก่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติทด่ี งึ ดูดใจให้นกั ท่อง เทีย่ วมาเยือน และมีวตั ถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลิน
และนันทนาการในรูปแบบทีใ่ กล้ชดิ กับ ธรรมชาติ โดยมีกจิ กรรมการท่องเทีย่ วหลัก ได้แก่ การ
ล่องแก่ง การพายเรือ การพักแรม และการเดินปา่ ซึง่ อาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรมชาติ
เข้าไปด้วย ได้แก่การดูนก การสารวจธรรมชาติ การศึกษาพันธุพ์ ชื ต่างๆ เป็ นต้น
2.4.4 การวิ เคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.9.1 กฎหมายผังเมืองรวมของจังหวัดนครราชสีมาอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ
ปรับปรุง มีเฉพาะบางอาเภอเท่านัน้
2.9.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“อาคารอยูอ่ าศัย” หมายความว่า อาคารซึง่ โดยปกติบุคคลใช้อยูอ่ าศัยได้ทงั ้ กลางวันและกลางคืน
ไม่ว่าจะ
เป็นการอยูอ่ าศัยอย่างถาวรหรือชัวคราว
่
ข้อ 33 อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีทว่ี ่างตามทีก่ าหนดดังต่อ ไปนี้
(1) อาคารอยูอ่ าศัย และอาคารอยูอ่ าศัยรวม ต้องมีทว่ี ่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพืน้ ที่
ชัน้ ใด
ชัน้ หนึ่งทีม่ ากทีส่ ุดของอาคาร

รูปที่ 2.4 แสดงสัดส่วนพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งตามกฎหมาย
ทีม่ า ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
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(2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึง่ ไม่ได้ใช้เป็นที่
อยูอ่ าศัย
ต้องมีทว่ี ่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพืน้ ทีช่ นั ้ ใดชัน้ หนึ่งทีม่ ากทีส่ ุดของอาคาร แต่ถา้
อาคารดังกล่าวใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
ด้วยต้องมีทว่ี ่างตาม (1)
ข้อ 34 ห้องแถวหรือตึกแถวซึง่ ด้านหน้าไม่ตดิ ริมถนนสาธารณะ ต้องมีทว่ี ่างด้านหน้า
อาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6
เมตร โดยไม่ให้มสี ่วนใดของอาคารยืน่ ล้าเข้าไปในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ข้อ 41 อาคารทีก่ ่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะทีม่ คี วามกว้างน้อยกว่า 6 เมตร
ให้รน่ แนวอาคารห่างจากกึง่ กลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
ข้อ 42 อาคารทีก่ ่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้าสาธารณะ เช่น แม่น้า คู คลอง ลาราง
หรือลากระโดง ถ้าแหล่ง
น้าสาธารณะนัน้ มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้า
สาธารณะนัน้ ไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่
ถ้าแหล่งน้าสาธารณะนัน้ มีความกว้างตัง้ แต่ 10 เมตรขึน้ ไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขต
แหล่งน้าสาธารณะนัน้ ไม่น้อยกว่า
6 เมตร
สาหรับอาคารทีก่ ่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้าสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือ
ทะเล ต้องร่นแนว
อาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้าสาธารณะนัน้ ไม่น้อยกว่า 12 เมตร
ทัง้ นี้ เว้นแต่ สะพาน เขือ่ น รัว้ ท่อระบายน้ า ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือทีว่ ่างทีใ่ ช้เป็ นทีจ่ อด
รถไม่ตอ้ งร่นแนว
อาคาร
ข้อ 47 รัว้ หรือกาแพงทีส่ ร้างขึน้ ติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
รัว้ ให้ก่อสร้างได้สงู ไม่เกิน
3 เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ
ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในทีด่ นิ เจ้าของเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ผนังของอาคารด้านทีม่ ี หน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของ
อาคารต้องมี
ระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านทีม่ หี น้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือ
ระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้
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(ก) อาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยูห่ ่างจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
(ข) อาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยูห่ ่างจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นทีม่ คี วามสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(ค) อาคารทีม่ คี วามสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยูห่ ่าง
จากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นทีม่ คี วามสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6
เมตร
(2) ผนังของอาคารด้านทีเ่ ป็ นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านทีม่ หี น้าต่าง
ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยูห่ ่างจากผนังหรือระเบียงของ
อาคารอื่นทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(ข) อาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยูห่ ่างจากผนังหรือระเบียงของ
อาคารอื่นทีม่ คี วามสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
(ค) อาคารทีม่ คี วามสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยูห่ ่างจากผนังหรือ
ระเบียงขออาคารอื่นทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
(ง) อาคารทีม่ คี วามสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยูห่ ่างจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นทีม่ คี วามสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
(3) ผนังของอาคารทีม่ คี วามสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ด้านทีเ่ ป็ นผนังทึบต้องอยูห่ ่าง
จากผนังของอาคารอื่นทีม่ คี วามสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ด้านทีเ่ ป็ นผนังทึบไม่น้อย
กว่า 1 เมตร
สาหรับอาคารทีม่ ลี กั ษณะตาม (2) และ (3) ผนังของดาดฟ้าของอาคารด้านทีอ่ ยูใ่ กล้กบั อาคารอื่น
ให้ทาการก่อสร้างเป็ นผนังทึบสูงจากพืน้ ดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
2.9.3 พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา
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2.9.4 พระราชบัญญัติ โรงแรม (พ.ศ. 2547)
2.9.5 กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗
(ข) โรงแรม
โรงแรมทีม่ หี อ้ งพักไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง ให้มที จ่ี อดรถยนต์ไมนอยกวา ๑๐ คัน สาหรับห้องพัก ๓๐
หองแรก สวนทีเ่ กิน ๓๐ หอง ให้คดิ อัตรา ๑ คันตอ ๕ หอง เศษของ ๕ หอง ให้คดิ เป็น ๕ หอง
โรงแรมทีม่ หี องพักเกิน ๑๐๐ หอง ให้มที จ่ี อดรถยนต์ตามอัตราทีก่ าหนดในวรรคหนึ่งสาหรับ
หองพัก ๑๐๐ หองแรก สวนทีเ่ กิน ๑๐๐ หอง ให้คดิ อัตรา ๑ คันตอ ๑๐ หอง เศษของ ๑๐ หอง
ให้คดิ เป็น ๑๐ หอง
(ค) อาคารชุด ให้มที จ่ี อดรถยนต์ไมนอยกวา ๑ คันตอ ๑ ครอบครัว
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(ง) ภัตตาคาร
ภัตตาคารทีม่ พี น้ื ทีต่ งั ้ โต๊ะอาหารไมเกิน ๗๕๐ ตารางเมตร ให้มที จ่ี อดรถยนต์ไมนอยกวา ๑ คัน
ตอพืน้ ทีต่ งั ้
โต๊ะอาหาร ๑๕ ตารางเมตร เศษของ ๑๕ ตารางเมตร ให้คดิ เป็น ๑๕ ตารางเมตร
ภัตตาคารทีม่ พี น้ื ทีต่ งั ้ โต๊ะอาหารเกิน ๗๕๐ ตารางเมตร ให้มที จ่ี อดรถยนต์ตามอัตราทีก่ าหนดใน
วรรคหนึ่ง
สาหรับพืน้ ทีต่ งั ้ โต๊ะอาหาร ๗๕๐ ตารางเมตร สวนทีเ่ กิน ๗๕๐ ตารางเมตร ให้คดิ อัตรา ๑ คัน ตอ
๓๐ ตารางเมตร
เศษของ ๓๐ ตารางเมตรให้คดิ เป็น ๓๐ ตารางเมตร
2.4.5 ธรรมชาติ บาบัด...เพื่อชีวิตที่เป็ นสุข
"ธรรมชาติบาบัด คือ ศาตร์แห่งการเยียวยาร่างกายและจิตใจ พร้อมกับสร้างความสมดุลให้กบั
ชีวติ ..." แก่นของธรรมชาติบาบัดนัน้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริโภคเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงเรือ่ ง
ของการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างใหญ่ของคน ซึง่ หมายถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้วย การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคนนัน้ ต้องเริม่ จากภายในจิตใจก่อนทีจ่ ะขยายออกไปภายนอก
"และเพราะเสถียรธรรมสถาน เป็นสถานทีท่ เ่ี หมาะสมทีจ่ ะฝึกฝนในเรือ่ งของ "ภายใน" ไม่ว่าจะ
เป็นบรรยากาศทีเ่ ป็นธรรมชาติ ซึง่ สอนให้คนเรียนรูท้ จ่ี ะมีชวี ติ อยูก่ บั สิง่ แวดล้อมและธรรมชาติ
อย่างสมดุล หรือความเงียบทีเ่ ป็นเสมือนวิธกี ารสื่อสารทีจ่ ะดึงให้คนกลับเข้ามาดูจติ ใจของตัวเอง
"เหล่านี้จงึ ช่วยให้การเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายในเกิดได้งา่ ยขึน้ สมบูรณ์ข้นึ ..." และเชื่อ
ว่าร่างกายมนุษย์สามารถบาบัดรักษาตนเองได้ตามหลักธรรมชาติ โรคภัยและอาการเจ็บไข้ต่าง
ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นเพียงกระบวนการขจัดพิษตามธรรมชาติของร่างกาย หากมนุษย์ดารงตนอยูใ่ น
สภาวะสมดุลกับธรรมชาติ โรคภัยและอาการเจ็บปว่ ยก็จะหมดไป
วัตถุประสงค์
เป็นการส่งเสริมวิถชี วี ติ ของมนุษย์ให้ดาเนินไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกับวิถแี ห่งธรรมชาติ
เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ การเฝ้าสังเกต ระบบการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ใน
ร่างกาย การฝึกเฝ้าสังเกตภาวะภายในจิตใจทีม่ ผี ลกระทบต่อการทางานของร่างกาย แล้ว
สามารถนาองค์ความรูน้ นั ้ มาปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ให้เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อความสมดุลของชีวติ
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2.4.6 แนวความคิ ดทางพุทธศาสนา
จากการศึกษาหัวข้อดังต่อไปนี้ "ปฏิจจสมุปบาท" (อ่านว่า ปะ-ติด-จะ-สะ-หมุบ-บาด)
เป็นหลักธรรมคาสอนทีส่ าคัญทีส่ ุดของพุทธศาสนา เป็นหลักคาสอนทีแ่ สดงถึงความล้าเลิศทาง
ปญั ญาคุณของพระพุทธเจ้า และเป็ นหลักคาสอนทีแ่ สดงให้เห็นว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประเภทอเทวนิยมอย่างชัดเจน เพราะแสดงให้เห็นถึงหลักกาเนิด การดาเนินไปของสิง่ ทัง้ ปวง
และว่าด้วยกฎธรรมชาติของชีวติ
"เพราะคนมีระดับภูมปิ ญั ญาทัง้ ทางโลกทางธรรมไม่เท่ากัน ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าอุปมา
เปรียบบุคคลเหมือนดอกบัว ๔ จาพวก บางครัง้ หลักคาสอนทางศาสนาไม่สามารถแทรกซึมสู่ทุก
คนได้ แต่หากใช้หลักโหราศาสตร์เชื่อมโยงกับความเป็ นไปของชีวติ และหลักธรรมทางศาสนา
อย่างมีเหตุผลเห็นได้ชดั เชื่อว่าการเผยแผ่ศาสนาก็น่าจะได้การตอบสนองของผูค้ นมากขึน้ "
อารมณ์ ในทางพุทธศาสนา
เมือ่ มีการผัสสะกันเกิดขึน้ อันคือการประจวบกระทบกันทัง้ ๓ ของ อายตนะภายใน,
ภายนอก และวิญญาณ ย่อมบังเกิด "เวทนา" คือการเสวยอารมณ์ (อารมณ์ -ในทางพุทธศาสนา
หมายถึง สิง่ ทีจ่ ติ ไปยึดเหนี่ยวหรือสัมผัสในขณะนัน้ ๆ อันหมายถึงรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส
(โผฏฐัพพะ) และธรรมารมณ์(เช่น ความคิด ความนึก, สิง่ ต่างๆทีร่ บั รูไ้ ด้ดว้ ยใจ)ทีม่ ากระทบ จึง
มีความหมายต่างกับความหมายทางโลกๆ เช่น อารมณ์ดี อารมณ์เสีย) เป็นไปดังพุทธพจน์ท่ี
ได้ตรัสไว้เกีย่ วกับการเกิดของเวทนา
การปฏิ บตั ิ เพื่อให้หลุดพ้นหรือเป็ นเครื่องให้เกิ ดความเจริ ญทางพุทธ
ศาสนาแบ่งเป็ น สมถะ กับ วิ ปัสสนา
ั
สมถะ คือ ตัวสมาธิ ส่วน วิปสสนา
ก็คอื ตัวปญั ญา(ทีเ่ ห็นลักษณะต่างๆ มีอนิจจลักษณะ เป็นต้น)
โดยสองหัวข้อนี้จะมีเครือ่ งมือในการปฏิบตั ทิ งั ้ หมดเรียกว่ากรรมฐาน มีทงั ้ หมด 40 หัวข้อหลักแต่
ละหัวข้อก็จะแยกย่อยออกไปอีก โดยผูท้ ป่ี ฏิบตั จิ ะนามาเพียงหนึ่งข้อทีถ่ ูกจริตต่อตนเองเพื่อนา
โดยมีวธิ คี อื 1.การภาวนา(การท่องในใจ) 2.การเพ่ง(มองดู) 3.การเคลื่อนไหว (อิรยิ าบถทัง้ 4 ยืน
เดิน นัง่ นอน) 4.การฟงั (เสียงสวดมนต์ ฟงั ธรรมะ หรือกาหนดเสียงทีไ่ ด้ยนิ มาระลึกขึน้ ในใจ)
ส่วน วิปสั สนานัน้ คือการพิจารณาให้เกิดปญั ญาเห็นตามความเป็ นจริงของสัจธรรมของการ เกิด
แก่ เจ็บ ตาย
สรุปแนวความคิ ด
ผัสสะ คือการประจวบกระทบกันทัง้ ๓ ของ อายตนะภายใน, ภายนอก และวิญญาณ
ย่อมบังเกิด "เวทนา" คือการเสวยอารมณ์ หมายถึง สิง่ ทีจ่ ติ ไปยึดเหนี่ยวหรือสัมผัสในขณะนัน้ ๆ
อันหมายถึงรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส เป็นกลไกลทีท่ าให้ผคู้ น มีลกั ษณ์ ทีแ่ ตกต่างกันตาม
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั รู้ เพื่อนาไปสู่การออกแบบทีว่ ่างทางสถาปตั ยกรรมและจะนาระบบกลไกล
เหล่านี้ ไปศึกษาแนวทางการออกแบบในบทต่อๆไป

บทที่ 3
ข้อเสนอในการจัดทารายละเอียดโปรแกรมของโครงการ
3.1 การลงทุนและความเป็ นไปได้ทางเศรษฐกิ จ
3.1.1 ทิ ศทางการเพิ่ มขึ้นของนักท่องเที่ยว
ปจั จุบนั จำนวนนักท่องเทีย่ วในประเทศไทย ทัง้ ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศมี
จำนวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี เป็นผลให้ประเทศไทยมีรำยรับจำกนักท่องเทีย่ วเป็ นจำนวนมำก
จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นอีกหนึ่งจังหวัด ทีพ่ บว่ำอัตรำจำนวนนักท่องเทีย่ ว และ
มีรำยได้จำกนักท่องเทีย่ วเพิม่ มำกขึน้ ในทุกๆปี ซึง่ แสดงให้เห็นว่ำทิศทำงกำรท่องเทีย่ วของ
จังหวัด มีแนวโน้มพัฒนำไปในทำงทีด่ ขี น้ึ
รำยกำร
จำนวนผูเ้ ยีย่ มเยือน

2552
(2009)
3,929,523

2553
(2010)
5,232,940

2554
(2011)
5,771,424

2555
(2012)
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

ตำรำงที่ 3.1 แสดงสถิตนิ กั ท่องเทีย่ ว จ.นครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2552 – 2555
ทีม่ ำ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries23.html

รายได้จากการท่องเที่ยว
(ล้านบาท)
ผูเ้ ยีย่ มเยือน
ชำวไทย
ชำวต่ำงประเทศ

2552

2553

2554

2555

6,664
6,479
184

8,433
8,082
351

10,745
10,355
389

11,231
10,830
402

ตำรำงที่ 3.2 แสดงสถิตริ ำยได้จำกนักท่องเทีย่ ว จ.นครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2552 - 2555
ทีม่ ำ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries23.html
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3.1.2 การหาความเป็ นไปได้และจานวนห้องพัก
3.1.2.1 จำกกำรคำนวณ
โดยกำรใช้ขอ้ มูลผลจำกผลกำรสำรวจสถิตปิ ระชำกรนักท้องเทีย่ ว จ.
นครรำชสีมำ ซึง่
จัดทำโดยกองสถิติ กำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ปี 2553 – 2555
โดยใช้สตู รกำรคำนวณ กำรประมำณกำรห้องพัก
กำรประมำณห้องพัก = จำนวนนักท่องเทีย่ ว * วันพักเฉลีย่ * 100
(จำนวนผูเ้ ข้ำพัก : ห้อง) * 365 * อัตรำกำรเข้ำพัก
2553
2554
2555
ข้อมูลสถานพักแรม
จำนวนสถำนพักแรม(แห่ง)
จำนวนห้องพัก(ห้อง)
อัตรำเข้ำพักเฉลีย่ (ร้อยละ)
จำนวนนักท่องเทีย่ วทีพ่ กั ในโรงแรม
(คน)
ระยะเวลำพักเฉลีย่ (วัน)

307

300

312

12,075

10,435

12,165

22

35

43

2,139,576

2,658,030

3,041,764

2.53

2.46

2.29

ตำรำงที่ 3.3 แสดงสถิตกิ ำรเข้ำพักแรมของจังหวัดนครรำชสีมำ
ทีม่ ำ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries23.html

ควำมต้องกำรของห้องพักคิดจำกปี (พ.ศ. 2555 )
3,041,764*2.29*100 = 22,190
2*365*43
ควำมต้องกำรของห้องพัก 22,190 – 12,165 =
10,025 ห้อง

อัตราเข้ าพักเฉลี่ย
60
40
20
0

2553

2554

2555

แสดงว่ำตลำดกำรท่องเทีย่ วของจังหวัด
นครรำชสีมำ นักท่องเทีย่ วชำวไทยมีแนวโน้มสูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง และจำกกำรประมำณกำร
ควำมต้องกำรห้องพักในปี 2555 คำดว่ำมีควำมต้องกำรห้องพักประมำณ 22,190 ห้อง ซึง่ ยังขำด
ห้องพักตำมควำมต้องกำร 10,025 ห้อง ดังนัน้ จึงมีควำมเป็นไปได้ทจ่ี ะสร้ำงโครงกำรโรงแรมพัก
ตำกอำกำศเพื่อกำรพักผ่อนทำงด้ำนร่ำงกำยและจิต จังหวัดนครรำชสีมำ
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3.1.3 การหาความเป็ นไปได้ด้านการเงิ นและการลงทุน
กำรคำดคะเนด้ำนกำรลงทุน เป็นกำรศึกษำด้ำนกำรลงทุนก่อนลงทุน เพื่อ
วิเครำะห์ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ซึง่ กำรวิเครำะห์ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
3.1.3.1 การคาดคะเนเงิ นลงทุนก่อนการดาเนิ นกิ จการ ซึง่ ได้จำกเงินกูจำก
สถำบัน กำรเงิน และเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั โดยแบ่งเป็น
- ค่าที่ดิน
ค่ำทีด่ นิ บริเวณโครงกำรรำคำไร่ละ 2,500,000 บำท ทีด่ นิ ทัง้ หมด 13 ไร่ คิดเป็ น
ค่ำทีด่ นิ 32,500,000 บำท แบ่งจ่ำยเป็ น 2 งวดนับจำกปีแรกทีเ่ ริม่ ดำเนินก่อสร้ำง คือ
16,250,000 บำท(ขึน้ ค่ำเช่ำ 10%ทุก 3ปี)
(ทีม่ ำ : www.Pakchonglandsale.net)
- ค่าพัฒนาที่ดิน
ประกอบไปด้วย งำนปรับปรุงทีด่ นิ งำนสวน และสนำมหญ้ำ,ระบบระบำยน้ำ
ธรรมชำติ คิดอัตรำไร่ละ 300,000 บำท ทีด่ นิ ทัง้ หมด 13 ไร่รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 3,900,000 บำท
โดยแบ่งจ่ำยเป็น 2 งวด นับจำกเริม่ ดำเนินกำรก่อสร้ำง
- ค่าก่อสร้าง
ตำรำงแสดงรำยละเอียดของรำยจ่ำยของโครงกำร
จานวน
รายการ
(ตร.ม)
1.ค่ำทีด่ นิ 13 ไร่
20,800
2.ค่ำปรับปรุงทีด่ นิ
-ค่ำหน้ำดิน
-ค่ำพัฒนำทีด่ นิ
20,800
3.ค่ำก่อสร้ำง
-พืน้ ทีส่ ่วนต้อนรับ
512
-พืน้ ทีห่ อ้ งพัก
5,973
-พืน้ ทีส่ ระว่ำยน้ำ
492
-พืน้ ทีใ่ ห้เช่ำ
512
-ACTIVITY AREA
-พืน้ ทีใ่ ห้บริกำรด้ำนสุขภำพ
500
-พืน้ ทีห่ อ้ งอำหำร
450
-พืน้ ทีพ่ ำนิชยกรรม
70

ราคา/ตร.ม

ราคารวม

1,563

32,500,000

188

3,900,000

15,000
20,000
20,000
15,000

7,680,000
119,460,000
9,840,000
7,680,000

20,000
20,000
15,000

10,000,000
9,000,000
1,050,000
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-ADMINISTRATION
-พืน้ ทีบ่ ริกำรส่วนรวม
-พืน้ ทีจ่ อดรถ
-พืน้ ทีง่ ำนระบบและเจ้ำหน้ำที่
-ส่วนทำงเดิน
ดังนัน้ ค่าก่อสร้างอาคารทัง้ หมด
เป็ น

257
623
880
911
-

20,000
15,000
1,500
12,000
2,000

5,143,800
9,345,000
1,320,000
10,928,400
227,847,200

11,179.9

ตำรำงที่ 3.4 แสดงอัตรำค่ำก่อสร้ำงของโครงกำร
ทีม่ ำ สรุปพืน้ ทีโ่ ครงกำร

- ค่าบริ หารโครงการ
คิดเป็น 3% ของรำคำค่ำก่อสร้ำงทัง้ หมด รวม 6,835,416 บำท
- ค่ำออกแบบ และควบคุมกำรก่อสร้ำง
คิดเป็น 3% ของรำคำค่ำก่อสร้ำงทัง้ หมด รวม 6,835,416 บำท
- ค่ำอุปกรณ์
ประเภท
อุปกรณ์ครัว
อุปกรณ์ซกั รีด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวม

รำคำต่อ ตร.ม.
(บำท)
3,000,000
3,000,000
20,000

ขนำดพืน้ ที่
(ตร.ม.)
เหมำจ่ำย
เหมำจ่ำย
เหมำจ่ำย

รวม
(บำท)
3,000,000
3,000,000
200,000
6,200,000

ตำรำงที่ 3.5 แสดงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยอุปกรณ์ต่ำงๆ

- ค่าดอกเบีย้
ค่ำดอกเบีย้ เงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน 12%ของเงินต้น
3.1.3.2 การคาดคะเนเงิ นทุนระหว่างดาเนิ นกิ จการ
หมำยถึง กำรประมำณกำรรำยจ่ำยของโรงแรม ในส่วนทีเ่ กิดจำกรำยได้
นับตัง้ แต่เริม่ ดำเนินกำรก่อสร้ำง มีรำยละเอียดดังนี้
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- ค่าจ้างบุคลากร และดาเนิ นการ
- ระดับกรรมกำรผูจ้ ดั กำร จนถึงระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ำย มีอตั รำเงินเดือนตัง้ แต่
40,000 ถึง 60,000 บำททังหมด 9 คน รวม 450,000
- ระดับหัวหน้ำแผนก มีอตั รำเงินเดือนตัง้ แต่ 30,000 บำท ทัง้ หมด 3 คน รวม
90,000 บำท
( เพิม่ 5% ทุก 3 ปี)
- ค่าโฆษณา
คิด 2% จำกรำยได้ของทัง้ โครงกำร(ต่อปี)
โดยแบ่งเป็ น 3 ปีแรก
3 ปีทส่ี อง
- ค่าประกันภัย
จำกวงเงินประกันคิด 70 % ของค่ำก่อสร้ำงทัง้ หมด
รวม บำท คิดค่ำเบีย้ ประกันจำก 1% ของวงเงินประกัน
รวมเป็ นเงิน
- ค่าซ่อมบารุง
3 ปีแรกของกำรเปิดดำเนินกำร คิด 3% จำกรำคำค่ำก่อสร้ำง
รวม 7,451,034 บำท
3 ปีทส่ี อง
คิด 4% จำกรำคำค่ำก่อสร้ำง
รวม 9,934,712 บำท
3 ปีทส่ี ำม
คิด 5% จำกรำคำค่ำก่อสร้ำง
รวม 12,418,390 บำท
(ปีท่ี 12 มีกำรซ่อมแซมใหญ่ คิดค่ำใช้จำ่ ยประมำณ 14,902,068 บำท
- ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5%
ต้องเสียภำษีจำกรำยรับตลอดปี เป็นจำนวน 5% ของรำยรับตลอดปี
(ยกเว้นรำยรับจำกค่ำอำหำร)
- ค่าภาษี นิติบคุ คล 30%
ต้องเสียภำษีจำก รำยรับ – รำยจ่ำย ตลอดปี จำนวน30% ของกำไร นำมำหัก
ลบด้วยภำษี ณ ทีจ่ ่ำย 5% (จ่ำยต้นปีของปีถดั ไป)
3.1.3.3 การคาดคะเนผลตอบแทนโครงการ
หมำยถึง กำรประมำณรำยได้ของโครงกำร เมือ่ เปิดดำเนินกำรไปแล้ว
มีดงั นี้
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- รำยได้จำกค่ำห้องพัก
(ขึน้ ค่ำเช่ำทุก 3% ทุกปี)
- รำยได้จำกค่ำอำหำร
คิด 40% ของรำยได้หอ้ งพัก
(ขึน้ 3% ทุก 3 ปี)
- รำยได้จำกกำรจัดเลีย้ งสัมมนำ คิด 20%ของรำยได้หอ้ งพัก
(ขึน้ 3% ทุก 3 ปี)
- รำยได้จำกกิจกรรมภำยในโครงกำร คิด 70% ของรำยได้หอ้ งพัก
(ขึน้ 3% ทุก 3 ปี)
ตำรำงแสดงรำยละเอียดของรำยรับของโครงกำร
รายการ
จำนวนห้องพัก แบ่งเป็ น 3 แบบ คือ
-STARNDARD ROOM 40 ห้อง
-DELUXE
15 ห้อง
-POOL VILLA
7 หลัง
-STUDIO POOL VILLA
2 ห้อง
รวมรำยได้จำกห้องพักต่อวัน
รวมรำยได้จำกห้องพักต่อเดือน
รวมรำยได้จำกห้องพักต่อปี
อัตรำกำรเข้ำพักเฉลีย่ (ต่อปี)
รำยได้จำกค่ำอำหำร(ของค่ำห้องพัก)
รำยได้จำกห้องจัดเลีย้ ง(ของค่ำห้องพัก)
รำยได้จำกพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรด้ำนสุขภำพ เปิด 7
ชัวโมง/วั
่
น
รำยได้จำกค่ำเช่ำห้องประชุม
รำยได้จำกค่ำบริกำรอื่นๆ(ของค่ำห้องพัก)
รวมรายได้ทงั ้ หมด(ต่อปี )

จานวน

จานวนเงิ น(บาท)

3,000/คืน
5,000/คืน
14,00/คืน
20,000/คืน

120,000
75,000
98,000
42,000
252,000
7,560,000
79,110,000
39,555,000
28,296,000
7,300,000

50%
40%

1100/60mins
10%

8,030,000
7,300,000
3,402,000
94,436,500

ตำรำงที่ 3.6 กำรคำนวณผลตอบแทนของโครงกำร
ทีม่ ำ : ข้อมูลร้อยละ จำกกำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยอัตรำ รำคำร้อยละได้จำกสถิตกิ ำรเข้ำพักแรมโครงกำรพืน้ ที่ อ.ปำกช่อง
จ.นครรำชสีมำ
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3.1.3.4 เงิ นทุนในการดาเนิ นการ
- เงินลงทุนจำกผูถ้ อื หุน้
- เงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงิน
3.2 การวิ เคราะห์จานวนผู้ใช้โครงการ
ผูใ้ ช้โครงกำรโรงแรมพักตำกอำกำศเพื่อกำรพักผ่อน จังหวัดนครรำชสีมำ แบ่งออกเป็น
3 ประเภทดังนี้
3.2.1 จำนวนนักท่องเทีย่ วในโครงกำร
3.2.2 จำนวนบุคลำกรในโครงกำร
3.2.3 ผูม้ ำติดต่อ
3.2.1 จานวนนักท่องเที่ยวในโครงการ
โครงกำรมีจำนวนห้องพัก 64 ห้อง
- ห้องพักแบบ Standard
40
ห้อง
- ห้องพักแบบ Deluxe Rooms 15
ห้อง
- ห้องพักแบบ Pool Villa
7
หลัง
- ห้องพักแบบ Family Pool Villa 2
หลัง
ถ้ำจำนวนห้องพักเต็ม 100% จะมีจำนวนนักท่องเทีย่ ว
- ห้องพักแบบ Standard
40*2 = 80คน
- ห้องพักแบบ Deluxe Rooms 15*2 = 30คน
- ห้องพักแบบ Pool Villa
7*2 = 14คน
- ห้องพักแบบ Family Pool Villa 2*4 =
8คน
รวมจำนวนนักท่องเทีย่ วทัง้ หมด 100%
= 132 คน
จำกข้อมูลสถิตกิ ำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย คำดกำรณ์ว่ำอัตรำจำนวนนักท่องเทีย่ วที่
เข้ำพักเฉลีย่ ต่อปี คิดจนวน 50% ซึง่ เป็นเกณฑ์ต่ำทีส่ ุดทีค่ วรลงทุน
ดังนัน้ อัตรำจำนวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ำพักโดยเฉลีย่ ของโครงกำรทัง้ หมด 66 คน
3.2.2 จานวนบุคลากรในโครงการ
3.2.2.1 สำนักบริหำรงำนโรงแรม
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
- รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
- เลขำนุกำร

1
1
1

คน
คน
คน
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3.2.2.2 ฝำ่ ยห้องพัก
- ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยห้องพัก
- พนักงำนต้อนรับ
- พนักงำนจองห้องพัก
- พนักงำนรับใช้
- พนักงำนติดต่อสอบถำม
- พนักงำนขับรถ
- พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
แผนกแม่บำ้ น
- หัวหน้ำแม่บำ้ น
- พนักงำนประจำห้องพัก
- พนักงำนซักรีด
3.2.2.3 ฝำ่ ยอำหำรและเครื่องดื่ม
- ผูจ้ ดั กำรแผนกอำหำรและเครือ่ งดื่ม
แผนกบริกำร
- หัวหน้ำแผนกบริกำร
- กัปตันคอฟฟี่ชอ็ ป
- พนักงำนต้อนรับ
- พนักงำนบริกรและผูช้ ่วยบริกร
- บำร์เทนเดอร์
แผนกจัดเลีย้ ง
- กัปตัน
- พนักงำนบริกำร
แผนกปรุงอำหำร
- พ่อครัวใหญ่
- ผูช้ ่วยพ่อครัว
- พ่อครัวทำขนม
- พนักงำนปรุงอำหำร
- พนักงำนเตรียมอำหำร
- พนักงำนล้ำงถ้วยชำม
3.2.2.4 ฝำ่ ยบุคคล

1
2
1
3
1
2
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1
6
2

คน
คน
คน

1

คน

1
1
1
3
1

คน
คน
คน
คน
คน

1
3

คน
คน

1
1
1
1
2
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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- ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยบุคคล
- เลขำนุกำร
- พนักงำนประจำแผนก
3.2.2.5 ฝำ่ ยข่ำยและกำรตลำด
- ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขำยและกำรตลำด
- พนักงำน
- ประชำสัมพันธ์
3.2.2.6 ฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน
- ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชีกำรเงิน
- แคชเชียร์แผนกต้อนรับ
- แคชเชียร์คอฟฟี่ชอ็ ป
- พนักงำนบัญชี
- พนักงำนกำรเงิน
- พนักงำนเก็บบิล
3.2.2.7 ฝำ่ ยช่ำงลำบำรุงรักษำ
- ผูจ้ ดั กำรแผนกช่ำงและบำรุงรักษำ
- ช่ำงไฟฟ้ำ – อิเล็คทรอนิคส์
- ช่ำงเครือ่ งปรับอำกำศและเครือ่ งไอน้ำ
- ช่ำงเครือ่ งสุขำภิบำล
- ช่ำงดูแลสระว่ำยน้ำ
- พนักงำนดูแลสวน
3.2.2.7 ฝำ่ ยให้บริกำรทำงด้ำน Spa
- ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยสปำ
- พนักงำนบริกำรด้ำนกำรนวด
- พนักงำนต้อนรับให้คำปรึกษำ
- พนักงำนดูแลอุปกรณ์

1
1
1

คน
คน
คน

1
1
1

คน
คน
คน

1
1
1
1
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน

1
1
1
1
2
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน

1
5
1
1

คน
คน
คน
คน

ตำรำงที่ 3.7 แสดงเวลำกำรใช้งำนและให้บริกำรต่ำงๆ
ทีม่ ำ กรณีศกึ ษำทีเ่ กีย่ วข้อง

พฤติกรรมกำรใช้งำนของนักท่องเทีย่ ว
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3.3 การวิ เคราะห์พฤติ กรรมผู้ใช้โครงการ

รูปที่ 3.1 แสดงแผนผัง Circulation Diagram ของแขกทีม่ ำใช้
บริกำร
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รูปที่ 3.2 แสดงแผนผัง Circulation Diagram ของส่วน
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3.4 การวิ เคราะห์พื้นที่ใช้สอยของโครงการ
โครงกำรโรงแรมตำกอำกำศ ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญคือ
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ตำรำงที่ 3.8 แสดงรำยละเอียดส่วนต่ำงๆของโครงกำร
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3.5 การวิ เคราะห์ที่ตงั ้ โครงการ
เนื่องจำกกำรศึกษำวิทยำนิพนธ์ของมหำวิทยำลัยได้มนี โยบำยให้นกั ศึกษำได้ทดลอง
กำรทำงำนบนทีต่ งั ้ จริง เพื่อให้ได้คน้ คว้ำข้อมูลบนพืน้ ฐำนของกำรทำงำนสถำปตั ยกรรมให้ม ี
ควำมละเอียดมำกขึน้ โดยกำรเลือกทีต่ งั ้ ของโครงกำรทีก่ ำลังศึกษำอยูไ่ ด้เริม่ ต้นจำกกำรสนใจใน
โประแกรมกำรออกแบบทีพ่ กั อำศัย เป็นคำถำมตัง้ ต้นและนำไปสู่กำรเลือกทีต่ งั ้ ทีเ่ หมำะสมและ
ตอบโจทย์ดงั ต่อไปนี้
3.5.1 ที่ตงั ้ โครงการ เป็ นโครงกำรได้ทต่ี งั ้ มำก่อนแล้วจึงไปดูว่ำไซด์น้มี คี วำมเหมำะสมที่
จะทำโครงกำรรีสอร์ทหรือไม่ โดยกำรวิเครำะห์ดงั นี้
ทีต่ งั ้ โครงกำรอยูใ่ กล้บริเวณอุทยำนแห่งชำติ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
จังหวัด

นครรำชสีมำ
ขอนแก่น
อุบลรำชธำนี

ปริมำณนักท่องเทีย่ ว

5,771,424
3,210,374
2,281,020

ระยะทำงจำก
กรุงเทพฯ
ทำงรถ
2 ชัวโมง
่
6 ชัวโมง
่
7 ชัวโมง
่

ศักยภำพ กำร
พักผ่อน สภำพ
อำกำศ
A
C
B

ตำรำงที่ 3.9 เปรียบเทียบศักยภำพของทีต่ งั ้ โครงกำรภำยในภำคเดียวกัน
ทีม่ ำ : สถิตแิ ละสำรสนเทศเพือ่ กำรตัดสินใจของประเทศ (สสช) ปี2549-2554

ข้อมูลสถานพักแรม

2553

2554

2555

จำนวนสถำนพักแรม(แห่ง)

307

300

312

12,075

10,435

12,165

22

35
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2,139,576

2,658,030

3,041,764

2.53

2.46

2.29

จำนวนห้องพัก(ห้อง)
อัตรำเข้ำพักเฉลีย่ (ร้อยละ)
จำนวนนักท่องเทีย่ วทีพ่ กั ในโรงแรม
(คน)
ระยะเวลำพักเฉลีย่ (วัน)

ตำรำงที่ 3.10 แสดงสถิตกิ ำรท่องเทีย่ วของจังหวัด นครรำชสีมำ พ.ศ. 2553-2555
ทีม่ ำ : สถิตแิ ละสำรสนเทศเพือ่ กำรตัดสินใจของประเทศ (สสช)

จำกกำรพิจำรณำ จังหวัดนครรำชสีมำเป็ นจังหวัดทีม่ ศี กั ยภำพทีเ่ หมำะสมทีจ่ ะมีแนวโน้ม
กำรเติบโตและมีควำมต้องกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ วและทีพ่ กั แรม มำกทีส่ ุดในภำคอีสำน

40

อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ที่ 4 จังหวัด 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
มวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี อำเภอปำกช่อง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
อำเภอนำดี อำเภอกบินทร์บุร ี อำเภอประจันตคำม อำเภอเมืองปรำจีนบุร ี จังหวัดปรำจีนบุร ี และ
อำเภอปำกพลี อำเภอบ้ำนนำ อำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก เป็ นอุทยำนแห่งชำติแห่ง
แรกของไทย ได้รบั กำรประกำศเป็นอุทยำนแห่งชำติ เมือ่ วันที่ 18 กันยำยน พ.ศ. 2505 และ
ได้รบั สมญำนำมว่ำเป็ น "อุทยำนมรดกของกลุ่มประเทศอำเซียน"
อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ มีเนื้อทีป่ กคลุม 2,168 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย ปำ่ เบญจพรรณ
ปำ่ ดงดิบแล้ง ปำ่ ดงดิบชืน้ ป่ำดิบเขำ ทุ่งหญ้ำ และป่ำรุ่นหรือปำ่ เหล่ำ ป่ำดงดิบชืน้ ลักษณะปำ่
ชนิดนี้เป็ นปำ่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับควำมสูง 400-1,000 เมตรจำกระดับน้ำทะเล พืชพรรณมี 3,000 ชนิด
,นกมี 250 ชนิดและสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม 67 ชนิด ซึง่ ได้แก่ ช้ำง เสือ ชะนี กวำง และหมูป่ำ พบ
อยูต่ ำมทุ่งหญ้ำกว้ำงทัวๆ
่ ไป

รูปภำพที่ 3.3 แสดงตำแหน่งจังหวัดบนแผนทีป่ ระเทศไทย
ทีม่ ำhttp://th.wikipedia.org/wiki/
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รูปภำพที่ 3.4 แสดงสภำพสิง่ แวดล้อมของ ทีต่ งั ้ อ.ปำกช่อง นครรำชสีมำ

รูปภำพที่ 3.5 แสดงสภำพสิง่ แวดล้อมของ ทีต่ งั ้ อ.ปำกช่อง นครรำชสีมำ ในฤดูหนำว
ทีม่ ำ www.teawtourthai.com

49
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3.5.2 โครงการและบริ การขัน้ พื้นฐาน
กำรคมนำคม

ภำพที่ 3.6 แสดงสภำพเส้นทำงกำรเข้ำถึง

การไฟฟ้ า
มีสถำนีไฟฟ้ำหน่ วยย่อย 1 สถำนี ขนำดหม้อแปลง 25 เมกะโวลท์
แอมป์ จำหน่ ำย
กระแสไฟฟ้ำ 269,259,000 ยูนิต
การประปา
กำรประปำส่วนภูมภิ ำคในเขตบริเวณอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ จังหวัด
นครรำชสีมำ
ได้แก่ กำรประปำส่วนภูมภิ ำค สำขำปำกช่อง
การสื่อสาร
กำรสื่อสำรในปจั จุบนั มีควำมสะดวกและ ทันสมัย กำรสื่อสำรแบบไร้
สำย จึงมีควำม
สะดวก มำกกว่ำสำหรับพืน้ ที่ ในเขตทีม่ ภี เู ขำและปำ่
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3.5.3 วิ เคราะห์สรุปผลการเลือกที่ตงั ้

รูปที่ 3.7 แสดงแผนทีท่ ่องเทีย่ ว จังหวัดนครรำชสีมำ
ทีม่ ำ www.sansabai-korat.com

ทีต่ งั ้ โครงกำรตัง้ อยูใ่ กล้กบั อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่มคี วำมอุดมสมบูรณ์ ทำงธรรมชำติ
ทัง้ ปำ่ ไม้และสัตว์ปำ่ และยังมีอำกำศดีตลอดทัง้ ปี เหมำะแก่กำรเข้ำไปพักผ่อนเป็นอย่ำงมำก

รูปที่ 3.8 แสดงตำแหน่งทีต่ งั ้ โครงกำร ตำบล โปง่ ตำลอง จังหวัดนครรำชสีมำ
ทีม่ ำ Google Earth
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รูปที่ 3.9 แสดงทีต่ งั ้ และสภำพแวดล้อมโครงกำร
ทีม่ ำ กำรวิเครำะห์จำกข้อมูลโครงกำร

3.5.4 การเข้าถึง

รูปที่ 3.10 แสดงกำรเข้ำถึงของทีต่ งั ้ โครงกำร(Access)
ทีม่ ำ ทีม่ ำ กำรวิเครำะห์จำกข้อมูลโครงกำร
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3.5.5 วิ เคราะห์ที่ตงั ้

รูปที่ 3.11 แสดงควำมสัมพันธ์ของทีต่ งั ้ กับแหล่งธรรมชำติทส่ี ำคัญ
ทีม่ ำ ทีม่ ำ กำรวิเครำะห์จำกข้อมูลโครงกำร

กำรวิเครำะห์เพื่อกำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทีต่ งั ้ กับภูเขำเพื่อกำหนด วิวของกลุ่มที่
พักอำศัยและนำไปใช้ในกำรออกแบบ
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3.5.6 วิ เคราะห์กายภาพของที่ตงั ้

รูปที่ 3.12 แสดงรูปตัด Aวิเครำะห์ควำมชัน เพือ่ ควำมเป็นไปได้เมือ่ สร้ำงอำคำร
ทีม่ ำ วิเครำะห์ทต่ี งั ้ โครงกำร

รูปที่ 3.13 แสดงรูปตัด B วิเครำะห์ควำมชัน เพือ่ ควำมเป็นไปได้เมือ่ สร้ำงอำคำร
ทีม่ ำ วิเครำะห์ทต่ี งั ้ โครงกำร
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รูปที่ 3.14 แสดงรูปตัด C วิเครำะห์ควำมชัน เพือ่ ควำมเป็นไปได้เมือ่ สร้ำงอำคำร
ทีม่ ำ วิเครำะห์ทต่ี งั ้ โครงกำร

รูปที่ 3.15 แสดงรูปตัด D วิเครำะห์ควำมชัน เพือ่ ควำมเป็นไปได้เมือ่ สร้ำงอำคำร
ทีม่ ำวิเครำะห์ทต่ี งั ้ โครงกำร
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กำรวิเครำะห์ลกั ษณะทำงกำยภำพของทีต่ งั ้ เพื่อศึกษำแนวควำมชัน ระดับต่ำงๆของเส้น
คอนทัวร์ ข้อจำกดทำงด้ำนโครงสร้ำง ทีม่ คี วำมเป็ นไปได้ทจ่ี ะก่อสร้ำงอำคำร

รูปที่ 3.16 แสดงทำงน้ำธรรมชำติทส่ี มั พันธ์กบั ทีต่ งั ้ เพือ่ กำหนดทิศทำงกำรระบำยน้ำธรรมชำติ
ทีม่ ำ วิเครำะห์ทต่ี งั ้ โครงกำร
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รูปที่ 3.17 แสดงควำมสัมพันธ์ทต่ี งั ้ กับบริบท
ทีม่ ำ วิเครำะห์ทต่ี งั ้ โครงกำร

3.6 วิ เคราะห์สิ่งอานวยความสะดวกของห้องพักภายในโครงการ
3.6.1 กรณี ศึกษาที่ 1 โครงการ มุติมายา ฟอเรส พูวิลล่า
เป็นโครงกำรทีไ่ ด้เลือกมำใช้เป็นกรณีศกึ ษำต่อจำกบทที่ 2
สิง่ อำนวยควำมสะดวก
หลัง
200 sqm
มุตมิ ำยำ

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

64หลัง

ตำรำงที่ 3.11 แสดงสิง่ อำนวยควำมสะดวกภำยในห้องพักของโครงกำร มุตมิ ำยำ ฟอเรส พูวลิ ่ำ
ทีม่ ำ http://www.muthimaya.com/

รำคำเฉลีย่
22,000-25,894
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3.6.2 กรณี ศึกษาที่ 2 โครงการ ศาลาเขาใหญ่
เป็นโครงกำรทีไ่ ด้เลือกมำใช้เป็นกรณีศกึ ษำต่อจำกบทที่ 2
สิง่ อำนวยควำมสะดวก
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

164 sqm

รำคำเฉลีย่

7 หลัง
6,05018,540

ตำรำงที่ 3.12 แสดงสิง่ อำนวยควำมสะดวกภำยในห้องพักของโครงกำร ศำลำเขำใหญ่
ทีม่ ำ http://www.salaresorts.com/khaoyai/

3.6.3 กรณี ศึกษาที่ 3 โครงการ คีรีมายา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล
เป็นโครงกำรทีไ่ ด้เลือกมำใช้เป็นกรณีศกึ ษำต่อจำกบทที่ 2
สิง่ อำนวยควำมสะดวก
Villa
200 sqm
MUTHI MAYA 1.Terrace with private
64หลัง
pool
2. Living room
3. Bedroom
4. Pantry and dining area

รำคำเฉลีย่
22,000-25,894
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5. Master Bathroom
6. Bathroom
7. Foyer
8. Indoor terrace
ตำรำงที่ 3.13 แสดงสิง่ อำนวยควำมสะดวกภำยในห้องพักของโครงกำร คีรมี ำยำ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล
ทีม่ ำ http://www.kirimaya.com/resort/

สรุป กำรกำหนดสิง่ อำนวยควำมสะดวกของห้องพักแต่ละประเภทภำยในโครงกำร
Standard

Deluxe

Villa

Family Villa

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

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

160 sq.m.

Experience
Moutain View

Experience
Moutain View

Experience
Moutain View , Panorama
Roof Terrace ,Night sky

200 sq.m.
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
Moutain View , Panorama
Roof Terrace ,Night sky

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

ตำรำงที่ 3.14 แสดงกำรวิเครำะห์องค์ประกอบห้องพักแต่ละประเภท
ทีม่ ำ เปรียบเทียบกรณีศกึ ษำ

บทที่ 4
การวิ เคราะห์เกณฑ์และแนวความคิ ดในการออกแบบ
4.1 แนวคิ ดทางด้านสถาปัตยกรรม
โดยแนวคิดทีไ่ ด้ศกึ ษาจากข้อมูลมีดงั นี้
4.1.1 แนวความคิดของทีว่ ่าง
4.1.2 แนวความคิดรูปทรงอาคาร
4.1.3 แนวความคิดของวัสดุอาคาร
4.1.1 แนวความคิ ดของที่ ว่าง
การออกแบบห้องพักให้มคี วามสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสภาพแวดล้อม ในลักษณะของการคงความเป็นส่วนตัว

รูปที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทีว่ ่างภายนอกและภายในของห้องพัก
ทีม่ า แนวความคิดในการออกแบบ

- ความสัมพันธ์ของภายนอกและภายในทีไ่ ด้ศกึ ษาจากหลักแนวคิดทางพุทธ
ศาสนา คือ จิตใจจะส่งผลออกมาทางกายภาพ และกายภาพจะส่งผลต่อจิต
ของผูท้ ไ่ี ด้สมั ผัส ดังนัน้ การสร้างสภาพแวดล้อมหรือการเลือกทีต่ งั ้ ที่
เหมาะสมต่อการพักผ่อนจึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก
ห้องพัก ตามแนวความคิดจะนาเสนอในเรือ่ งของการพักผ่อนทัง้ ทางด้านจิต โดยจะมีท่ี
ว่างทีไ่ ว้ให้ผพู้ กั ได้เข้าไปทาสมาธิ หรือปล่อยอารมณ์โดยจะทีว่ ่างจะไปสัมพันธ์กบั วิวเขา ใช้ได้ทงั ้
กลางวัน กลางคืนก็สามารถใช้เป็นทีส่ าหรับดูดาวแบบสงบๆได้อกี
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4.1.2 แนวความคิ ดรูปทรงอาคาร
รูปทรงอาคารจะมีความสอดคล้องไปตามแนวความชันของทีต่ งั ้ และสัมพันธ์กบั
ตัวการ วางผัง ขณะเดียวกันรูปทรงอาคารจะมีส่วนเปิดทีส่ ามรถรับอากาศธรรมชาติได้
ตลอดเวลา

รูปที่ 4.2แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงอาคารกับแนวความชันของทีต่ งั ้ (กรณีศกึ ษา)
ทีม่ า http://www.dezeen.com/2010/10/01/santo-amaro-house-by-isay-weinfeld/

รูปที่ 4.3 แสดงแนวความคิดการเปิดทีโ่ ลงภายในเพือ่ รับลมเข้าสู่อาคาร
ทีม่ า แนวความคิดโครงการ

54

รูปที่ 4.4 แสดงลักษณะของรูปทรงอาคารและการระบายอากาศทีผ่ ่านตัวอาคาร
ทีม่ า วิเคราะห์ทต่ี งั ้ โครงการ

4.1.3 แนวความคิ ดของวัสดุอาคาร
ในสภาพอากาศใกล้กบั บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทม่ี คี วามอุดม
สมบูรณ์ ทางด้านปา่ ไม้ และมีสภาพอากาศทีเ่ หมาะแก่การพักผ่อน รวมถึงจังหวัด
นครราชสีมายัง มีสถาปตั ยกรรมท้องถิน่ เรือนโคราชทีเ่ ป็ นภูมปิ ญั ญาดังเดิมของชาว
โคราช ทีเ่ หมาะแก่การศึกษาทีจ่ ะนามาใช้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการ ออกแบบ
เพื่อให้อาคารมีความเป็ นมิตรต่อสภาพบริบทของท้องที่

รูปที่ 4.5 แสดงสภาพวัสดุทอ้ งถิน่ ทีเ่ ป็นหินอ่อน
ทีม่ า www.silatak.com
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รูปที่ 4.6 แสดงสภาพวัสดุทอ้ งถิน่ อิฐมอญทาจากดินเหนียว ด่านเกวียน ทีเ่ ป็นของขึน้ ชือ่ ของชาวโคราช
ทีม่ า agf81.deviantart.com
สรุป หินอ่อนนาไปใช้ในการออกแบบ ผังทีเ่ ป็นพืน้ แข็ง และอิฐมอญใช้กบั ผนังอาคารต่างๆ

4.2 แนวความคิ ดด้านการวางผัง
จากการศึกษาแนวความคิดและกรณีศกึ ษาต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวางผังอาคารแบ่งได้
ดังนี้
4.2.1 การวางผังอาคารส่วนห้องพัก
4.2.2 การวางผังอาคารพืน้ ทีเ่ ปิดโล่ง
4.2.3 การออกแบบการจัดสวนในส่วนต่างๆ
4.2.1 การวางผังอาคารส่วนห้องพัก
การว่างห้องพักจะมีแนวความคิดหลักดังนี้
อาคารทุกหลังจะไม่สามารถมองเห็นอาคารอีกหลังหนึ่งได้ ก็เพื่อการสร้างความเป็ นส่วนตัวให้กบั
ผูเ้ ขามาพักได้รสู้ กึ ถึงความปลอดภัยและสัมผัสกับบรรยากาศให้ได้มากทีส่ ุด

รูปที่ 4.7 แสดงแนวความคิดในการสร้างบรรยากาศของห้องพักแต่ละห้องไม่สามารถมองเห็นกันโดยใช้สวนส่วนตัวเป็นตัวกัน้
ระหว่างกัน
ทีม่ า แนวความคิดในการออกแบบ
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รูปที่ 4.8 แสดงแนวคิดการจัดผัง โดยแต่ละหลังสามรถรับรูปได้เฉพาะทัศนียภาพภายนอกและมีความเป็นส่วนตัว
ทีม่ า แนวความคิดในการออกแบบ

4.2.2 แนวคิ ดการวางผังอาคารพื้นที่เปิ ดโล่ง
แนวความคิดของการจัดผังพืน้ ทีส่ ่วนกลางเป็นแนวคิดแบบการแชร์พน้ื ที่ ทุกส่วนจะได้รบั สิง่
อานวยความสะดวกเท่าๆกัน และการคงลักษณะทางกายภาพเดิมไว้เช่น เก็บต้นไม้เดิมไว้
มากกว่า 50%ของพืน้ ทีเ่ พื่อลดการตัดต้นไม้และเคารพต่อสภาพแวดล้อมเดิม

รูปที่ 4.9 แสดงส่วนทีด่ นิ ทีจ่ ะทาการก่อสร้างและส่วนทีด่ นิ ทีจ่ ะเก็บรักษาต้นไม้เดิมไว้
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4.2.3 การออกแบบการจัดสวนในส่วนต่างๆ
แนวคิดในการรับรูข้ องพืน้ ทีเ่ มือ่ ผูใ้ ช้เขามาสัมผัสภายในโครงการก็จะได้ประสบการต่างๆโดย
องค์ประกอบทีเ่ ป็นสิง่ ทีม่ คี วามสอดคล้องต่อพืน้ ทีเ่ ดิมดังนี้

รูปที่ 4.10 แสดงองค์ประกอบความสัมพันธ์ของการรับรูท้ จ่ี ะนามาออกแบบภายในทีว่ ่างต่างๆ
ทีม่ า แนวความคิดในการออกแบบ

- เสียง นามาใช้ในการออกแบบ ที่ว่างของส่วนพักผ่อน ในส่วน
สุขภาพ เพื่อความผ่อนคลาย
ตามแนวคิดทางพุทธศาสนา การปฏิบตั กิ รรมฐานคือการยกจิตขึน้ สู่ทต่ี งั ้ เพื่อให้มสี มาธิ
และพิจารณาให้เกิดปญั ญา โดยมีหลักคือ การกาหนดเครือ่ งมือ หนึ่งอย่างมาใช้เป็ นฐานของจิต
ซึง่ มีหลายวิธ ี แต่ในทีน่ ้ีจะเป็ นการเลือกใช้เสียงเพื่อให้คนได้สมั ผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติ
ไปด้วยและทาให้เกิดสมาธิ และความผ่อนคลาย

รูปที่ 4.11 แสดงรูภ้ าพตัวอย่างแรงบันดาลใจทีน่ ามาใช้ในเรือ่ งเสียงธรรมชาติ
ทีม่ า กรณีศกึ ษา
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- พื้นผิวที่ นามาใช้ในการออกแบบ
การรับรูท้ างสายตาทีใ่ ช้ในเรื่องพืน้ ผิวอาคารทีใ่ ห้ความรูส้ กึ แตกต่างกัน

รูปที่ 4.12 แสดงลักษณะพืน้ ผิวทีอ่ ยู่ในท้องถิน่ นามาใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบ
ทีม่ า กรณีศกึ ษา

- การใช้เป็ นองค์ประกอบทางธรรมชาติ เพื่อป้ องกันความร้อน
องค์ประกอบทางธรรมชาติจะสมบูรณ์ได้คอื ต้องมีความสมบูรณ์ของธาตุ 4 คือ ดิน น้า
ลม ไฟ ในโครงการจะมีการออกแบบให้ทุกธาตุได้มสี ่วนในการสร้างบรรยากาศภายในโครงการ

รูปที่ 4.13 แสดงรูปภาพใช้เป็นองค์ประกอบทางธรรมชาติเพือ่ ป้องกันความร้อน
ทีม่ า กรณีศกึ ษา
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- การควบคุมแสงในอาคารที่มีผลต่อความรู้สึกของผูใ้ ช้
โดยธรรมชาติการเคลื่อนทีข่ องผูใ้ ช้เปลีย่ นผ่านไปสู่กจิ กรรมต่างๆย่อมให้ความรูส้ กึ ที่
แตกต่างกันไป แต่ถา้ มีการออกแบบทีเ่ หมาะสมแล้วจะทาให้ความรูส้ กึ นัน้ ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ โดย
วิธกี ารนี้จะนาไปใช้ในส่วนการออกแบบทีเ่ ป็น ทางเดิน และพืน้ ทีส่ ่วนกลาง

รูปที่ 4.14 แสดงการเปรียบแปลงของทีว่ ่างภายในสู่ภายนอก
ทีม่ า แนวความคิดมนการออกแบบ

สรุป แนวความคิดของการรับรู้
เสียงธรรมชาติ

ใช้กบั ส่วน

ห้องพัก
บริการด้าน
สุขภาพ
พืน้ ทีส่ ่วนกลาง

พื้นผิวการ
สัมผัส
ห้องพัก
บริการด้าน
สุขภาพ

ตารางที่ 4.1 แสดงการเลือกใช้องค์ประกอบในการออกแบบด้านการรับรู้

อุณหภูมิ

การควบคุมแสง

ห้องพัก
บริการด้าน
สุขภาพ

ห้องพัก
บริการด้าน
สุขภาพ
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- องค์ประกอบการจัดผังบริ เวณ
โดยการศึกษาและนาองค์ประกอบทีม่ คี วามสอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมมากทีส่ ุด

รูปที่ 4.15 แสดงวัสดุและองค์ประกอบทีน่ ามาใช้ในการออกแบบผัง
ทีม่ า กรณีศกึ ษา

- การเปลี่ยนแปลงของที่ว่าง
การเปลีย่ นแปลงของทีว่ ่างแต่ละส่วนจะมีความแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ลักษณะการใช้งานและ
จุดประสงค์ของผูอ้ อกแบบทีจ่ ะสร้างบรรยากาศให้กบั ผูเ้ ข้าพัก

รูปที่ 4.16 แสดงแนวคิดการเปลีย่ นผ่านของทีว่ ่างแต่ละกิจกรรม
ทีม่ า สรุปแนวคิดการเปลีย่ นทีว่ ่าง
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รูปที่ 4.17 แสดง การแนวคิดการวางและบรรยากาศห้องพักแบบหลัง

4.3 การใช้พื้นที่
แนวแกนอาคารจะสัมพันธ์กบั ทิศทางต่างๆ โดยจะสามารถกาหนดความสัมพันธ์ได้ดงั นี้

รูปที่ 4.18 กาหนดลักษณะของแนวแกนทีส่ มั พันธ์กบั บริบท
ทีม่ า ทีต่ งั ้ ข้อมูลในการออกแบบ

ทิศตะวันตก
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก

สัมพันธ์กบั วิว ทัศนียภาพ
ติดกับทางสัญจรหลัก
ติดกับปา่ และเนินเขา คลองน้ า
ติดกับถนนสายหลัก
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- ส่วนห้องพักสาหรับแขก

รูปที่ 4.19 แสดงตาแหน่งห้องพัก

- ส่วน สนับสนุ นโครงการ และ จอดรถ

รูปที่ 4.20 แสดงตาแหน่งส่วนจอดรถ และส่วนสนับสนุนโครงการ
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- ส่วน Public ได้แก่ ส่วนอาหาร,สปา,จัดเลีย้ ง,สระว่ายน้ า

รูปที่ 4.21 แสดงตาแหน่งพืน้ ทีส่ ่วนกลาง
ทีม่ า การวางผัง

- ทางเข้าหลัก,ส่วนต้อนรับ,สานักงาน

รูปที่ 4.22 แสดงต่าแน่ง ทางเข้าหลัก และส่วนต้อนรับ
ทีม่ าการวางผัง
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4.4 การได้ยิน
การป้องกันป้องกันเพื่อให้ให้รบกวนต่อห้องพักโดยการจัดโซนเพื่อหลีกเลีย่ ง

รูปที่ 4.23 ทิศทางของเสียงรบกวนทีม่ ตี ่อไซด์
ทีม่ า การวิเคราะห์ทต่ี งั ้ โครงการ

4.5 การจัดการสัญจร
ทางเดินเท้า

รูปที่ 4.24 แสดงตัวอย่างการออกแบบทางสัญจรบนพืน้ ทีล่ าดชัน
ทีม่ า http://www.land.arch.chula.ac.th/pdf/grading.pdf
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4.6 การออกแบบห้องพักบนพื้นที่ลาดเอียง

รูปที่ 4.25 แสดงตัวอย่างการวางห้องพักบนพืน้ ทีล่ าดเอียง
ทีม่ า http://www.land.arch.chula.ac.th/pdf/grading.pdf

4.7 ความสุขสบาย
เนื่องจากเป็นโครงการทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการพักผ่อนเป็นหลักและได้ศกึ ษาวิธกี าร
สร้างสภาวะน่าสบายแบบธรรมชาติดงั นี้
4.7.1 ด้านกายภาพ
4.7.2 ด้านจิตวิทยา
4.7.1 ด้านกายภาพ
ในกรณีของอาคารทีม่ กี ารใช้ระบบปรับอากาศวิศวกรผูอ้ อกแบบจะใช้ค่าทีย่ อมรับกัน
ทัวไปว่
่ าเป็นสภาวะทีส่ บายทีส่ ุดสาหรับมนุษย์ คือ อุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส และความชืน้
สัมพัทธ์ 50 เปอร์เซ็นต์ (อ้างอิงจาก ASHRAE HANDBOOK) ถ้าพิจารณาเฉพาะตัวแปรหลัก 2
ตัวทีม่ ผี ลต่อสภาวะน่ าสบาย คือ อุณหภูมอิ ากาศและความชืน้ สัมพัทธ์พบว่า มีขอบเขตอยู่
ระหว่าง 22 ถึง 29 องศาเซลเซียส และความชืน้ สัมพัทธ์ระหว่าง 20 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ (อ้างอิง
จาก Design with climate) โดยมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นๆ ดังแสดงในแผนภูม ิ Bio-climatic
สาหรับภูมอิ ากาศแบบร้อนชืน้ ของประเทศไทยควรพิจารณาใช้การเพิม่ ความเร็วลมและการลด
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของพืน้ ผิวโดยรอบ (MRT) เพื่อช่วยทาให้ผใู้ ช้อาคารรูส้ กึ สบายมากยิง่ ขึน้ เพราะ
ถ้าอุณหภูมสิ งิ่ ทีอ่ ยูโ่ ดยรอบต่ากว่าอุณหภูมผิ วิ กาย (MRT เป็นลบ) ร่างกายจะคายความร้อน
ให้กบั สิง่ รอบข้างทาให้รสู้ กึ เย็นลง แนวทางการออกแบบเพื่อลดอิทธิพลของอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของ
พืน้ ผิวโดยรอบทาได้โดยการทาให้พน้ื ผิวของสภาพแวดล้อมโดยรอบมีอุณหภูมติ ่ากว่าผิวกาย
(อ้างอิงจาก Design with climate) เพื่อให้รสู้ กึ เย็น เช่น การเลือกใช้กระจกทีม่ คี ่าการป้องกัน
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ความร้อนสูง การออกแบบพืน้ ทีใ่ ช้งานให้อยูห่ ่างจากแหล่งความร้อนและรังสีความร้อน การหุม้
ฉนวนให้กบั ตัวอาคาร การแบ่งส่วนพืน้ ทีใ่ ช้งาน และออกแบบแต่ละส่วนตามลักษณะการใช้งาน
และสภาวะทีต่ อ้ งการ เป็ นต้น
ทิศทางการวางตัวอาคาร
หันด้านแคบของอาคารไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก หรือให้ดา้ นแคบของอาคารหันไปทางที่
ได้รบั แสงอาทิตย์ตอนบ่าย (ทิศตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต้)
ใช้การวางทิศทางของอาคารประกอบกับการปลูกต้นไม้รอบอาคารในการกาหนดทิศทางลมให้
พัดผ่านอาคาร
วางอาคารให้ตงั ้ ฉากกับทิศทางลม โดยพิจารณาความเร็วและทิศทางของลมในแต่ละฤดูกาล เพื่อ
ใช้ประโยชน์จากลมธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบางกรณีอาจพิจารณาออกแบบเป็นอาคารชัน้ เดียว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแสง
ธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ หรือในอาคารหลายชัน้ ควรให้แต่ละห้องมีความลึกน้อยทีส่ ุด เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติได้มาก

รูปที่ 4.26 แสดงการออกแบบอาคารส่งผลต่อความสบายของผูอ้ ยู่อาศัย
ทีม่ า thinkofliving.com
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4.7.2 ด้านจิ ตวิ ทยา
สรุป
เป็นการสร้างบรรยากาศให้ผเู้ ข้าพักภายในโครงการรูส้ กึ เป็นมิตร ทัง้ ตัวสถาปตั ยกรรม
รวมถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมทีส่ ่งเสริมประสบการผูเ้ ข้าพัก

รูปที่ 4.27 แสดงตัวอย่างการสร้างบรรยากาศน่าสบายด้านจิตวิทยา
ทีม่ า The Datai Langkawi
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4.8 สรุปที่ว่างเพื่อการใช้สอยของโครงการ
สรุปพืน้ ทีใ่ ช้สอยของโครงการดังนี้

สรุ ปรายละเอียดพื้นทีใ่ ช้ สอยโครงการ
10%
10%
4%
6%

53%

5%
6%
6%
ตารางที่ 4.2แสดงรายละเอียดสรุปพืน้ ทีใ่ ช้สอย
ทีม่ า สรุปจากกรณีศกึ ษา

ตารางที่ 4.3 แสดงสันส่วนพืน้ ทีภ่ ายในโครงการ
ทีม่ า วิเคราะห์จากกรณีศกึ ษา

Guest Room
Public
Health & Reception
Food & Beverage
Event
Administration
Service
Parking
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4.9 สรุปแนวความคิ ดในการออกแบบ

รูปที่ 4.28 แสดงแนวคิดการเปลีย่ นผ่านของทีว่ ่างแต่ละกิจกรรม
ทีม่ า วิเคราะห์จากข้อมูลและทฤษฎี ต่างๆในการออกแบบ

4.10 แนวความคิ ดด้านการประยุกต์ใช้ประเภทระบบโครงสร้างอาคาร
4.10.1 ระบบโครงสร้างเสาและคาน

รูปที่ 4.29 แสดงการถ่ายแรงของโครงสร้างแบบเสาและคาน
ทีม่ า SCG Experience - Tips & Tricks
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ั วในดิน
รูปที่ 4.30 แสดงการป้องกันความชืน้ ของโครงสร้างทีฝ่ งตั

4.10.2 ระบบผนัง

รูปที่ 4.31 แสดงโครงสร้างผนังแบบป้องกันความร้อน
ทีม่ า http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/websemple/Commercial(PDF)/Bay38%20Building%20Features.pdf
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4.11 แนวความคิ ดด้านการประยุกต์ใช้วิศวกรรมงานระบบ
Active เป็ นแนวคิดหลัก และ Passive เป็ นส่วนประกอบ
Passive และ Active Design โดยแบ่งออกเป็ น 5 ดาน ดังตอไปนี้
1. การปรุงแตงสภาพแวดลอมบริเวณรอบอาคารให้รม่ รื่น เย็นสบาย
ั ยธรรมชาติให้เกิดการประหยัดพลังงาน
2. การเลือกรูปทรงอาคารและการใช้ประโยชน์จากปจจั
3. การใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมสาหรับ สภาพภูมอิ ากาศร้อนชืน้ เพื่อลดความร้อนเข้าสูอ่ าคาร
4. การใช้ระบบและอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
5. การใช้ระบบตรวจสอบและควบคุมอาคารให้มกี ารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 4.32 แสดงตัวอย่างการพาความเย็นเข้าสู่อาคาร
ทีม่ า การนาความเย็นเข้าสู่อาคาร

- ระบบเครื่องเสียง
ใช้ในพืน้ ทีส่ ว่ นกลางสาหรับให้การรับรูเ้ รื่องเสียง ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย

รูปที่ 4.33 แสดงระบบเสียงทีใ่ ช้ภายในอาคาร
ทีม่ า www.spadepot.com3

72

- ระบบอบไอน้า
ใช้ในส่วนสปา สาหรับบริการผูพ้ กั

รูปที่ 4.34 แสดงระบบอาไอน้า
ทีม่ า สปา System steam generator

- ระบบไฟฟ้ าส่องสะว่าง
ไฟแบบซ่อนภายใน โดยใช้วธิ หี กั เหแสง ทาให้เป็นมิตรต่อดวงตา

รูปที่ 4.35 แสดงการใช้ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ทีม่ า www.presidentsmedals.com & Boon design
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- ระบบดับเพลิ ง
ใช้ในพืน้ ทีท่ ม่ี อี าคารใหญ่ภายในโครงการ เป็ นระบบเตือภัย

รูปที่ 4.36 แสดงระบบสัญญาณเตือนภัยต่างๆ
ทีม่ า http://www.smartlifetech.co.th/fire-alarm-panels.html

- ระบบเครื่องปรับอากาศ
การใช้ระบบแอร์จะแบ่งตามประเภทที่เหมาะสมกับอาคารเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด

รูปที่ 4.37 แสดงการใช้ระบบเครือ่ งปรับอากาศ
ทีม่ า img04.gif
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- ระบบบาบัดน้าเสียแบบแอกทิ เวเต็ดสลัดจ์

รูปที่ 4.38 แสดงผังการใช้ระบบบาบัดน้าเสีย
ทีม่ า TumCivil.com Engfanatic Club

- ระบบสระว่ายน้า
ภายในอาคารจะเลือกใช้แบบover flow type ซึง่ จะทาให้น้าเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมภายนอกใน
ระดับการมอง

รูปที่ 4.39 แสดงระบบสระว่ายน้า
ทีม่ า http://www.brookforge.co.uk/product_besgo_leaf_catcher.htm
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- ระบบสื่อสารอิ นเตอร์เน็ ตไร้สาย
ใช้สาหรับส่วนสานักงานและบริการให้ลกู ค้าใช้สาหรับติดต่อสื่อสาร

รูปที่ 4.40 แสดงระบบสือ่ สารไร้สาย

- ระบบสัญญาณโทรทัศน์
ระบบทีวเี คเบิลสามารถรับสัญญาณได้จากระยะไกลซึง่ เหมากับโครงการทีอ่ ยูห่ ่างจากเมือง

รูปที่ 4.41 แสดงระบบสัญญาณโทรทัศน์ทางไกล
ทีม่ า www.vdo2go.net
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- ระบบโทรทัศน์ วงจรปิ ด
เป็ นระบบตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการ

รูปที่ 4.42 แสดงระบบโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย
ทีม่ า www2.acti.com

- ห้องเก็บขยะรวม
เป็ นห้องทีค่ วามคุมอุณหภูมซิ ง่ึ จะทาให้ไม่เกิดกลิน่ เหม็น

รูปที่ 4.43 แสดงห้องเก็บขยะแบบควบคุมอุณหภูม ิ
ทีม่ า www.purifyingsolutions.com.au
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- การจัดกลุ่มการใช้งานระบบในแต่ละส่วนของโครงการ

รูปที่ 4.44 แสดงความต้องการของงานระบบในส่วนห้องพัก

รูปที่ 4.45 ความต้องการงานระบบในส่วน ทีจ่ อดรถ และ การขนส่ง
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รูปที่ 4.46 แสดงความต้องการของพืน้ ทีส่ ่วนกลาง

รูปที่ 4.47 แสดงความต้องการของ ส่วนต้อนรับ

บทที่ 5
ขัน้ ตอนการออกแบบ
5.1 การออกแบบร่าง
5.1.1 การสรุปข้อมูลโครงการและปญั หาทีไ่ ด้ศกึ ษาทัง้ หมด มาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และการออกแบบโครงการ
5.1.2 การวิเคราะห์ปจั จัยทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบ เพื่อประกอบการ
สร้างแนวทางในการออกแบบทางเลือก
5.1.3 แบบร่างทางเลือกต่างๆ ในขัน้ ตอนนี้ตอ้ งแสดงภาพ 3 มิติ หรือหุ่นจาลอง
ศึกษา (Study Model) หรือการเขียนแบบร่างภาพวาด (Sketch Design) ประกอบด้วย
5.2 การประเมิ นและตัดสิ นใจพัฒนาแบบร่างทางเลือก
5.2.1 การออกแบบรายละเอียด
อธิบายรายละเอียดการออกแบบขัน้ สุดท้าย
5.2.1.1 ผังบริเวณ
5.2.1.2 แบบอาคาร แปลน รูปด้าน รูปตัด
5.2.1.3 ทัศนียภาพ
5.2.1.4 รายละเอียดวัสดุ
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5.1 การออกแบบร่าง
แบบทดลองการศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มอาคาร

รูปที่ 5.1 แสดงหุ่นจาลองแบบร่าง

รูปที่ 5.2 แสดงหุ่นจาลองแบบร่าง 2
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รูปที่ 5.3 แสดงหุ่นจาลองแบบร่าง 3

รูปที่ 5.4 แสดงหุ่นจาลองแบบร่าง 4
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รูปที่ 5.5 แสดงหุ่นจาลองแบบร่าง 5
5.1.1 การสรุปข้อมูลโครงการและปัญหาที่ได้ศึกษาทัง้ หมด มาใช้ ประกอบการ

วิ เคราะห์และการออกแบบโครงการ

รูปที่ 5.6 แสดงการวิเคราะห์ทศิ ทางลม
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รูปที่ 5.7 แสดงการวิเคราะห์แนวเสียงรบกวน

รูปที่ 5.8 แสดงการวิเคราะห์แนวต้นไม้เดิม
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รูปที่ 5.9 แสดงการวิเคราะห์ตาแหน่งการเข้าถึงโครงการ

รูปที่ 5.10 แสดงการวิเคราะห์ทางน้าไหล
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รูปที่ 5.11 แสดงการวิเคราะห์ทางน้าหลัก

รูปที่ 5.12 แสดงการวิเคราะห์ความชันผิวดิน
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รูปที่ 5.13 แสดงการวิเคราะห์ทศั นียภาพโดยรอบโครงการ

5.1.2 การวิ เคราะห์ปัจจัยทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เพื่อประกอบการ
สร้างแนวทางในการออกแบบทางเลือก

รูปที่ 5.14 แสดงแนวแกนทัศนียภาพ A, B, C
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รูปที่ 5.15 แสดงแนวแกนทัศนียภาพ A, B, C

รูปที่ 5.16 แสดงแนวแกนทัศนียภาพ A
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รูปที่ 5.17 แสดงแนวแกนทัศนียภาพ B

รูปที่ 5.18แสดงแนวแกนทัศนียภาพ C
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รูปที่ 5.19 แสดงแนวแกนทัศนียภาพ A,B,C +View +Slope

รูปที่ 5.20 แสดงแนวแกนทัศนียภาพ A,B,C +View +Slope + กิจกรรม
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รูปที่ 5.21 แสดงการวางผัง

รูปที่ 5.22 แสดงการวางผัง
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รูปที่ 5.23 แสดงการวางผัง

รูปที่ 5.24 แสดงการวางผัง
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รูปที่ 5.25 แสดงการวางผัง

รูปที่ 5.26 แสดงการวางผัง
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รูปที่ 5.27 แสดงการวางผังแบบร่าง

5.1.3 แบบร่างทางเลือกต่ างๆ ในขัน้ ตอนนี้ ต้องแสดงภาพ 3 มิ ติ หรือหุ่นจาลอง
ศึกษา (Study Model) หรือการเขียนแบบร่างภาพวาด (Sketch Design) ประกอบด้วย

A

C

B
รูปที่ 5.28 แสดงโมเดลแบบร่าง1
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5.2 การประเมิ นและตัดสิ นใจพัฒนาแบบร่างทางเลือก
5.2.1 การออกแบบรายละเอียด
อธิบายรายละเอียดการออกแบบขัน้ สุดท้าย
5.2.1.1 ผังบริ เวณ

รูปที่ 5.29 แสดงรายละเอียดผังบริเวณ
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รูปที่ 5.30 แสดงผังโดยรวมโครงการ
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5.2.1.2 แบบอาคาร แปลน รูปด้าน รูปตัด

รูปที่ 5.31 แสดงแปลนระดับที่ 1
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รูปที่ 5.32 แสดงแปลนระดับที่ 2
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รูปที่ 5.33 แสดงแปลนระดับที่ 3
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รูปที่ 5.34 แสดงแปลนระดับที่ 4
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รูปที่ 5.35 แสดงรูปด้าน รูปตัด ส่วนอาคารทีพ่ กั
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รูปที่ 5.36 แสดงรูปด้าน รูปตัด ส่วนอาคารทีพ่ กั
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รูปที่ 5.37 แสดงรูปด้าน รูปตัด ส่วนอาคารทีพ่ กั
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รูปที่ 5.38แสดงรูปด้าน รูปตัด อาคารส่วนกลาง
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รูปที่ 5.39 แสดงรูปด้าน รูปตัด อาคารส่วนกลาง
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รูปที่ 5.40 แสดงรูปด้าน รูปตัด อาคารส่วนกลาง
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รูปที่ 5.41 แสดงรูปด้าน ส่วนทีพ่ กั สองห้องนอน

รูปที่ 5.42 แสดงรูปด้าน รูปตัด ส่วนพูลวิลล่า
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5.2.1.3 ทัศนี ยภาพ
วัสดุ

ผนังไม้ไผ่,พืน้ ถนนคอนกรีต,ไฟสองสว่าง

การรับรู้
การเข้าถึงตัวโครงการ ผนังไม้ไผ่ยาวเป็ นทางเดินเข้าสู่อาคาร เป็ นจุดเปลีย่ น
ของทีว่ ่าง ทาให้รสู้ กึ ถึงความแตกต่างภายนอกและภายในอาคาร

รูปที่ 5.43 แสดงทัศนียภาพทางเข้าอาคาร
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วัสดุ

ผนังไม้ไผ่,พืน้ ถนนคอนกรีต,ไฟสองสว่าง

การรับรู้
การเข้าถึงตัวโครงการ ผนังไม้ไผ่ยาวเป็ นทางเดินเข้าสู่อาคาร เป็ นจุดเปลีย่ น
ของทีว่ ่าง ทาให้รสู้ กึ ถึงความแตกต่างภายนอกและภายในอาคาร

รูปที่ 5.44 แสดงทัศนียภาพ ส่วนต้อนรับ
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วัสดุ

ผนังไม้ไผ่,คอนกรีต,ไฟสองสว่าง,หินภูเขา

การรับรู้
ภายในโครงการส่วนเข้าสู่โถงพักคอย ผนังหินทีม่ คี วามหยาบให้ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ น
ธรรมชาติเป็ นมิตรต่อผูใ้ ช้ และมีไฟติดผนังเข้ามาช่วยเน้นพืน้ ผิวของหินให้ชดั เจนขึน้

รูปที่ 5.45 แสดงทัศนียภาพ ส่วนโถงพักคอย
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วัสดุ

ผนังไม้ไผ่,พืน้ ไม้,ไฟสองสว่าง,คอนกรีต,ผนังหิน

การรับรู้
ส่วนบริการอาหารตัง้ อยูต่ าแหน่งทีส่ ามารถมองเห็นวิวของเขาใหญ่และ
บรรยากาศส่วนวิลล่าได้อย่างชัดเจน วัสดุทเ่ี ลือกใช้เป็นวัสดุธรรมชาติทาให้เป็ นมิตรไม่รสู้ กึ อึดอัด

รูปที่ 5.46 แสดงทัศนียภาพ ส่วนร้านอาหาร
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วัสดุ

ผนังไม้ไผ่,คอนกรีต,ไฟสองสว่าง,ผนังหิน

การรับรู้
ทางเดินระหว่างพืน้ ทีส่ ่วนกลางเป็นส่วนทีส่ ามารถเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆได้
ทัง้ หมดการสร้างบรรยากาศจึงเน้นไปทีต่ วั วัสดุทงั ้ หมดและไฟสองสว่างทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตาม
ทางเดินเพื่อให้ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นจุดกลางภายโครงการ

รูปที่ 5.47 แสดงทัศนียภาพ
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วัสดุ

คอนกรีต,ไฟสองสว่าง,ไม้,หินภูเขา

การรับรู้
ทางเดินสู่ส่วนวิวล่า ความมืดของทางเดินทีถ่ ูกบีบและใช้วสั ดุทม่ี พี น้ื ผิวหยาบ
เน้นด้วยแสงไฟทาให้ทางเดินมีความรูส้ กึ ถึงทีว่ ่างทีแ่ ตกต่างจากส่วนอื่น เพื่อให้ผใู้ ช้รสู้ กึ ถึงการ
เปลีย่ นแปลงและความเป็ นส่วนตัว

รูปที่ 5.48 แสดงทัศนียภาพ ทางเดินสู่อาคารทีพ่ กั พูลวิลล่า
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วัสดุ

ไม้,,ไฟสองสว่าง,หิน

การรับรู้
ส่วนสปาเป็ นส่วนทีต่ อ้ งการ การพักผ่อน จึงออกแบบให้มคี วามมืดแล้วใช้ไฟ
ส่องสว่างทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย

รูปที่ 5.49 แสดงทัศนียภาพส่วน สปา
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วัสดุ

ผนังไม้ไผ่

การรับรู้
ส่วนทีพ่ กั แบบวิลล่า เป็นส่วนทีต่ อ้ งการความเป็ นส่วนตัวสูง การออกแบบจึงใช้
ไม้ไผ่มาทาเป็นผนัง คันระหว่
่
างอาคาร ไม้ไผทาให้รสู้ กึ ไม่ขดั แย้งกันวิวและยังช่วยสร้าง
เอกลักษณ์ให้แก่โครงการอีกด้วย

รูปที่ 5.50 แสดงทัศนียภาพ ส่วนทีม่ คี วามเป็นส่วนตัว
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วัสดุ

ผนังไม้ไผ่,คอนกรีต,

การรับรู้
ผังไม้ไผ่นอกจากจะนามาสร้างความเป็นส่วนตัวแล้วและยังเป็นผนังของทางเดิน
ทีช่ ่วยนาสายตาไปสู่อาคารและวิวอุทยานเขาใหญ่อกี ด้วย

รูปที่ 5.51 แสดงทัศนียภาพ การเข้าถึงส่วน พูลวิลล่า
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วัสดุ

ไม้,ไฟสองสว่าง,หิน

การรับรู้
สระว่ายน้ าสามารถมองเห็นวิวเขาให้ได้ ขณะพักผ่อนออกแบบให้สามารถ
มองเห็นทิศทางรอบด้านทีม่ วี วิ ให้ได้มากทีส่ ุด และเลือกวัสดุทใ่ี ห้ความรูส้ กึ แข็งแข็งและความรูส้ กึ
อ่อนเข้ามาใช้รว่ มกัน

รูปที่ 5.52 แสดงทัศนียภาพ สระว่ายน้าส่วนกลาง
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ภาพหุ่นจาลอง

รูปที่ 5.53 แสดงหุ่นจาลอง 1

รูปที่ 5.54 แสดงหุ่นจาลอง 2
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รูปที่ 5.55 แสดงหุ่นจาลอง 3

รูปที่ 5.56 แสดงหุ่นจาลอง 4
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รูปที่ 5.57 แสดงหุ่นจาลอง 5

รูปที่ 5.58 แสดงหุ่นจาลอง 6
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5.2.1.4 รายละเอียดวัสดุ

รูปที่ 5.59แสดงแนวความคิดการใช้แสงไฟ

รูปที่ 5.60 แสดงวัสดุทใ่ี ช้สาหรับโครงการ

รูปที่ 5.61 แสดงรายละเอียดวัสดุ

รูปที่ 5.62 แสดงรายละเอียดวัสดุ
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