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บทคดัย่อ 

เนื่องจากเมอืงหวัหนินัน้เป็นเมอืงท่องเที่ยวและยงัเป็นเมอืงที่ขึน้ชื่อไดว้่าเป็นเมอืงพกั
ตากอากาศส าหรบักลุ่มนักท่องเที่ยว ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดนิทางมาเพื่อมจีุด
ประสงศท์ีจ่ะมาท่องเทีย่วในสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆภายในหวัหนิและใกลเ้คยีงเพื่อพกัผ่อนและ
เพื่อเป็นการตอบสนองของการขาดแคลนสถานทีพ่กัภายในหวัหนิ เพื่อใหร้องรบัต่อความขาด
แคลนที่พกัและเพื่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะมาเพื่อการพกัผ่อนเป็นการรองรบั
นกัท่องเทีย่วชาวไทยและต่างประเทศทีจ่ะมาท่องเทีย่ว 

ดงันัน้โครงการรีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซึง่เป็นธุรกจิที่
รองรบัการมาท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวยุโรป เป็นชาว รสัเซยีรอ้ยละ 33 เป็นชาวUnited 
Kingdom ร้อยละ 12 เป็นชาวเยอรมนัร้อยละ 11 เป็นชาวฝรัง่เศสร้อยละ 8 และเป็นชาว
สวติเซอรแ์ลนด์รอ้ยละ 7 และนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่หลกีหนีความวุ่นวาย และเพื่อที่จะมา
พกัผ่อน ไดพ้กัผ่อนทัง้ทางร่ายกายและจติใจ โดยใหผู้ค้นไดส้มัผสักบัธรรมชาตหิลายแบบ แต่
สถานที่ทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวอยู่ตอนนี้ คือธรรมชาติทางทะเล และ
โครงการนี้ย ังตอบสนองต่อความขาดแคลนจ านวนสถานที่พักแรมที่มีไม่มีเพียงพอต่อ 
นกัท่องเทีย่วทีม่เีพิม่ขึน้ทุกๆปี 

จากการออกแบบโครงการ แนวคดิในการออกแบบคอื การน าเอกลกัษณ์ของหวัหนิมา
มาออกแบบให้หน้าตาอาคารมีความเป็นเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับ หัวหิน โดยการน า
เอกลกัษณ์ของช่องแสงช่องเปิดทางสถาปัตยกรรมมาออกแบบในส่วนของหน้าฟาซาด และ
ช่องแสงต่างๆของอาคาร และการออกแบบน าเรือ่งการระบายอากาศ หรอืการระบายความรอ้น
โดยจะใช้ประโยชน์จาก ลม ธรรมชาติที่มาจากทะเลมาช่วยในการลดความรอ้นที่เกดิขึ้นต่อ
อาคาร และการออกแบบหอ้งพกัจะค านึงถงึการวางต าแหน่งและทศิของมุมมองภายในหอ้งพกั
ออกสู่ภายนอก เพื่อให้ได้ววิทุกห้องโดยจะได้ขอ้ก าหนดจ านวนห้องพกัทัง้หมด 27 ห้องนัน้
ไดม้าจากสถติขิองจ านวนนกัท่องเทีย่วทีข่าดแคลนสถานทีพ่กั 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1.ความเป็นมาของโครงการ  

เนื่องจากเมอืงหวัหนินัน้เป็นเมอืงท่องเที่ยวและยงัเป็นเมอืงที่ขึน้ชื่อไดว้่าเป็นเมอืงพกั
ตากอากาศส าหรบักลุ่มนักท่องเที่ยว ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดนิทางมาเพื่อมจีุด
ประสงศท์ีจ่ะมาท่องเทีย่วในสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆภายในหวัหนิและใกลเ้คยีงและเพื่อพกัผ่อน 

การเดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ขยายตวัขึ้นเนื่องจากการท่องเที่ยวนัน้ถูกยกให้เป็น
ปรากฏการณ์ส าคญัในสงัคมไทยซึ่งปัจจุบนัพบว่าชุมชนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยได้
พยายามใช้การท่องเที่ยวเป็นแผนการส าหรบัการพฒันาท้องถิ่น จากการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการใช้
ทรพัยากร ที่อยู่อาศยัและที่พกัอาศยัเพิม่มากขึ้น จ าท าให้เกดิการขาดแคลนที่พกัอาศยัที่ไม่
เพยีงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ดงันัน้ปัจจุบนัธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจึงเป็น
อุตสาหกรรมทีเ่ขา้มามบีทบาทส าคญั ต่อความเจรญิก้าวหน้าทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 

อุตสาหกรรมดา้นการท่องเทีย่วกลายมาเป็นแหล่งทีม่าของเงนิตราต่างประเทศทีส่ าคญั
ทีสุ่ด ทีน่ ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศปีละหลายหมื่นแสนลา้นบาท ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ เป็นธุรกจิ
ด้านการบรกิารที่พกัแรมที่มคีวามส าคญัอย่างมากในงานอุตสาหกรรมด้านการท่องเทีย่วของ
ไทย และจากการที่ทางภาครฐัได้ก าหนดนโยบายส่งเสรมิการท่องเที่ยวทัว่ประเทศ เพื่อที่จะ
ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไทย ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทัว่โลกให้เติบโต
เจรญิก้าวหน้ายิง่ขึน้ รวมไปถงึอ าเภอหวัหนิที่มแีหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นทางธรรมชาต ิเช่น 
ทัง้ทะเล และภูเขา หรอืน ้าตกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิที่นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาตเิลอืกทีจ่ะเดนิทางมาท่องเทีย่วและพกัผ่อนกบัธรรมชาต ิ    

จงึศกึษาโครงการ รสีอรท์ เป็นการเพิม่ทีพ่กัเพื่อใหร้องรบัต่อความขาดแคลนทีพ่กัและ
เพื่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะมาเพื่อการพกัผ่อนเป็นการรองรบันักท่องเที่ยวชาว
ไทยและต่างประเทศที่จะมาท่องเที่ยว ปัจจุบนัมโีครงการก่อสรา้งโรงแรม เพื่อต้อนรบันักท่อง
เที่ยงที่เพิม่ขึน้ในแต่ละปีโครงการนี้เกดิจากการมองเหน็โอกาสในการเพิม่จ านวนวนัพกัผ่อน
และจ านวนนกัท่องเทีย่วทีส่นใจ 

การศกึษาโครงการสปา เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของพฤตกิรรมของลุ่มเป้าหมาย
หลกัที่มาเพื่อที่จะต้องการความผ่อนคลายและการพกัผ่อน และสปาเน้นความเป็นสถานที่
พกัผ่อนและการนวดโดยเฉพาะมกีารจดัให้สถานที่มบีรรยากาศด ีทศันียภาพและภูมทิศัน์ที่
สวยงาม ควบคู่ไปกบับ าบดัดว้ยสมนุไพร และบ าบดัความเครยีดจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง 
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1.2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ  

1.2.1. เพื่อให้รองรบัส่วนทรพัยากรที่พกัแรมที่ยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นกัท่องเทีย่ว  
1.2.2. เพื่อสนบัสนุนการท่องเทีย่ว เพิม่มลูค่าและคุณภาพการท่องเทีย่ว 
1.2.3. เป็นสถานที่พกัผ่อนและการให้บรกิารทางด้านสุขภาพ สปา นวดแผนไทย ใน
บรรยากาศทีอ่ยูก่บัธรรมชาต ิ
1.2.4. เพื่อส่งเสรมิเอกลกัษณ์และการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทรสีอร์ท มา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัประโยชน์การใชส้อยอาคาร 

1.3. ขอบเขตของการศึกษาโครงการ  

1.3.1.ศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเพื่อการออกแบบ 

1.3.1.1. ศกึษาขอ้มลูดา้นการตลาด การเปรยีบเทยีบและประเมนิราคาคู่แข่งและความ
ตอ้งการหอ้งพกัของโครงการ เพื่อความเป็นไปไดข้องโครงการ 
1.3.1.2. ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิ ราคา กฎหมาย และต าแหน่งทีต่ ัง้ 
1.3.1.3. ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความเป็นไปไดข้องโครงการ 

1.4. องคป์ระกอบหลกัของโครงการ 

1.4.1.ส่วนองคป์ระกอบหลกั 
1.4.1.1. ส่วนหอ้งพกั (Guestroom) 
- Standard Room 
- Deluxe Room 
- Suite Room 
1.4.2. ส่วนองคป์ระกอบรอง 
1.4.2.1. ประชาสมัพนัธแ์ละตอ้นรบั 
1.4.2.2. ส่วนสปา 
1.4.2.3. ลอ็คเกอร ์และ หอ้งน ้า / หอ้งอาบน ้า 
1.4.3. ส่วนสนบัสนุน 
1.4.3.1. รา้นอาหาร (Restaurant) 
1.4.3.2. บาร ์(Bar) 
1.4.3.3. หอ้งเตรยีมอาหาร (Pantry Room) 
1.4.3.4. Main Kitchen 
1.4.3.5. Staff Area 
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1.4.3.6.. Storage 
1.4.3.7. หอ้งน ้า 
1.4.4. ส่วนบรหิารโครงการ 
1.4.4.1. ส่วนส านกังาน 
1.4.4.2. หอ้งประชุม 
1.4.4.3. Copy & Paper 
1.4.4.4. หอ้งเกบ็ของ 
1.4.4.5. หอ้งน ้า 
1.4.5. ส่วนบรกิารสาธารณะ 
1.4.5.1. ส่วนตอ้นรบั,Lobby 
1.4.5.2. Hall 
1.4.5.3. อนิเตอรเ์น็ต 
1.4.5.4. Swimming Pool 
1.4.5.5. Banquet pantry 
1.4.5.6. โถงจดัเลีย้ง 
1.4.5.7. หอ้งน ้า 
1.4.6. บรกิารโครงการ 
1.4.6.1. ส่วนแมบ่า้น 
1.4.6.2. ส่วนซกั-รดี 
1.4.6.3. หอ้งฝึกอบรม 
1.4.6.4. โรงอาหารพนกังาน 
1.4.6.5. Storage 
1.4.6.6. Security 
1.4.6.7. หอ้งน ้า 
1.4.7. ส่วนซ่อมบ ารงุ 
1.4.7.1. หอ้งเครือ่งควบคุม 
1.4.7.2. หอ้งเครือ่งไฟฟ้า 
1.4.7.3. หอ้งเครือ่งไฟฟ้าส ารอง 
1.4.7.4. หอ้งปัม๊น ้า 
1.4.7.5. หอ้งเครือ่งปรบัอากาศ 
1.4.7.6. หอ้งพกัช่าง 
1.4.7.7. หอ้งเครือ่งระบบรกัษาความปลอดภยั 
1.4.7.8. Furniture Storage 
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1.4.7.9. หอ้งน ้า 
1.4.8. ส่วนทีจ่อดรถ 
1.4.8.1. ทีจ่อดรถทัว่ไป 
1.4.8.2. ทีจ่อดรถพนกังาน 
1.4.8.3.. ทีจ่อดรถบรกิาร (Service) 

1.5. วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของการศึกษาวิทยานิพนธ ์

1.5.1. วตัถุประสงคข์องการศกึษาวทิยานิพนธ ์
  1.5.1.1. เพื่อศกึษาแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทรสีอรท์ 

1.5.1.2. เพื่อศกึษาปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในขัน้ตอนของการออกแบบที่
จะท าใหไ้ดง้านสถาปัตยกรรมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัหน้าที่ 
1.5.1.3. เพื่อศกึษาระบบโครงสรา้งและงานระบบเทคโนโลยใีนอาคาร 
ประเภทรสีอรท์ 
1.5.1.4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องพืน้ทีใ่ชส้อยกบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้ 
1.5.1.5. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

  1.5.2. ขอบเขตของการศกึษาวทิยานิพนธ ์
  1.5.2.1. ส่วนที ่1 ส่วนพืน้ที ่
  1.5.2.1.1. ส่วนพืน้ทีต่ ัง้โครงการ 
  1.5.2.1.2. ส่วนพืน้ทีภ่ายในโครงการ 
  1.5.2.1.3. ส่วนหอ้งพกั 
  1.5.2.1.4. สปา และ นวดแผนไทย 
  1.5.2.1.5. ส่วนบรหิารและด าเนินงานโครงการ 
  1.5.2.1.6. ส่วนบรหิารสาธารณะ (Public service) 
  1.5.2.1.7. ส่วนเทคนิค (Technical service) 
  1.5.2.1.8. บรกิารและอาคารสถานที ่
  1.5.2.2. ส่วนที ่2 ส่วนเน้ือหา 

1.5.2.2.1. เนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบ ประเภท ของ สปาในรปูแบบต่างๆ 
1.5.2.2.2. เนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบั สปาในอ าเภอหวัหนิ 

1.6. ประโยชน์ของโครง 

1.6.1. เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของการขาดแคลนสถานที่พกัแรมที่จะรองรบั
นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ
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1.6.2. เป็นสถานทีพ่กัผ่อนใหก้บันกัท่องเทีย่ว และมสี่วนบรกิารสปาและนวดแผนไทย 
1.6.3. ช่วยส่งเสรมิอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วภายในอ าเภอหวัหนิ การบรกิารดา้นทีพ่กั
รสีอรท์ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
1.6.1. แผนการด าเนินงานวทิยานิพนธท์างสถาปัตยกรรม 
ตารางท่ี 1.1. แสดงแผนด าเนินการ ภาคการศึกษาท่ี 3 ( ภาคข้อมูล ) 
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1.6.2. ระยะเวลาในการออกแบบโครงการ 
ตารางท่ี 1.2. แสดงแผนด าเนินการ ภาคการศึกษาท่ี 1 ( ภาคออกแบบ ) 

 



 
 

บทท่ี 2 
การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ของโครงการ 

จากการศึกษาถึงโครงการรสีอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอหวัหนิ นัน้ได้ศึกษาถึงแนวทาง
ความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งได้ท าการสบืค้นและค้นหาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทาง
ต่อไปในการท าโครงการซึง่มขีอ้มลูทางดา้นต่างๆดงัต่อไปนี้ 
 2.1. ขอ้มลูทางดา้นสงัคม 
 2.2. ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ 
 2.3. ขอ้มลูทางสิง่แวดลอ้ม 
 2.4. ขอ้มลูทางดา้นเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาปัตยกรรม 
 2.5. ขอ้มลูกรณศีกึษาทางสถาปัตยกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหวัขอ้โครงการ 

2.6. ขอ้มลูแนวคดิทฤษฎแีละหลกัการต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1. ข้อมลูทางด้านสงัคม 

      ในปัจจุบนัประเทศไทยไดม้แีนวโน้มของนักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วเรื่อยๆตลอดทัง้ปี 
จงึท าให้ธุรกจิรสีอรท์ มแีนวโน้มที่ขยายตวัมากขึน้เรื่อยๆ เป็นไปตามแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวภายในประเทศ จากการขยายตวัของธุรกจิที่พกัต่างๆ จงึท าให้เกดิผลดต่ีอการ
สรา้งคุณภาพทางดา้นการท่องเทีย่วของประเทศไทย และเป็นผลดต่ีอชุมชนและสงัคมโดยรอบ 
ท าให้เกิดอาชพีและน าซึ่งรายได้เข้าสู่สงัคมหรอืชุมชนนัน้ๆในด้านธุรกิจอาหารของที่ระลึก 
บรษิทัทวัร ์

2.2. ข้อมลูทางด้านเศรษฐกิจ 

       ภาพรวมของการเดนิทางท่องเที่ยวในหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ยงัคงมอีตัราการ
เตบิโตเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมาคดิเป็นรอ้ยละ 13.44 โดยแบ่งเป็นผู้เยีย่มเยอืนชาวไทย รอ้ยละ 
12.92 และเป็นชาวต่างชาตมิอีตัราการเตบิโตค่อนขา้งมากถงึรอ้ยละ 16.07 จะเหน็ไดว้่าอตัรา
การเพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วต่างชาตมิแีนวโน้มสูงขึน้ แต่อย่างไรกต็ามนักท่องเทีย่วชาวไทยก็
ยงัคงเดินทางเพื่อพักผ่อนเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยจะเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ 
รองลงมาเป็นพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงวนัหยดุสุดสปัดาหจ์ะมนีกัท่องเทีย่วนิยม
เดนิทางท่องเทีย่วมากกว่าวนัธรรมดา อาจจะสบืเนื่องมาจากความสะดวกในการเดนิทางซึง่อยู่
ไมไ่กลจากกรงุเทพฯ 

 
นักท่องเทีย่วมรีะยะเวลาพ านักเฉลีย่ประมาณ 2.29 วนั มอีตัราเฉลีย่ ลดลงจากปีทีผ่่าน

มาเล็กน้อย แต่ชาวต่างชาติจะมีระยะเวลาพ านักเฉลี่ยมากกว่าชาวไทย และจากจ านวน



8 
 

  

นักท่องเที่ยว วนัพกั และการใช้จ่ายแต่ละวนัประมาณ 2,222.52 บาท มอีตัราลดลงร้อยละ
10.95 ท าใหเ้กดิรายไดจ้ากการท่องเทีย่วรวมทัง้สิน้ 6,743.67 ลา้นบาท 

2.2.1. สถตินิกัท่องเทีย่วจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
ตารางท่ี 2.1 แสดงสถิตินักท่องเท่ียวจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

รายการขอ้มลู 
ปีพ.ศ.
2553 

ปี พ.ศ.
2554 

ปี พ.ศ. 
2555 

ปี พ.ศ. 
2556 

ปี พ.ศ. 
2557 

จ านวนนกัท่องเทีย่ว 1,465,631 1,931,581 2,603,308 2,770,413 2,954,914 
ชาวไทย 1,062,609 1,345,210 1,860,449 1,984,043 2,161,675 

ชาวต่างประเทศ 403,022 586,371 742,859 786,370 793,239 
+ เพิม่ขึน้ / - ลดลง (%) - + 31.79 + 34.77 + 6.41 + 6.65 
ระยะเวลาพ านกัเฉลีย่ของ

นกัท่องเทีย่ว (วนั) 
2.93 3.50 3.33 3.28 3.18 

ชาวไทย 2.79 3.48 3.20 3.17 3.06 
ชาวต่างประเทศ 3.30 3.56 3.64 3.55 3.51 

สถานประกอบการทีพ่กัแรม 
จ านวนหอ้ง 6,872 8,799 10,152 10,133 9,515 
หวัหนิ 3,436 4,400 5,076 5,067 4,758 
โรงแรม 3,593 4,602 5,309 5,300 4,977 
รสีอรท์ 3,279 4,197 4,843 4,833 4,538 

อตัราการเขา้พกั (%) 30.23 42.57 45.37 54.47 59.11 
จ านวนผูเ้ขา้พกัแรม 1,088,672 1,614,264 2,456,838 2,600,406 2,783,141 

ชาวไทย 751,725 1,055,182 1,761,053 1,850,525 2,019,277 
ชาวต่างประเทศ 336,947 559,082 695,785 749,881 763,864 

ทีม่า : ส านกังานสถติแิละการท่องเทีย่ว  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
    ( http://pchkkhan.nso.go.th ) 

 

 

 

 

 

http://pchkkhan.nso.go.th/
http://pchkkhan.nso.go.th/
http://pchkkhan.nso.go.th/
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2.2.2. แสดงสญัชาตินักท่องเท่ียวชาวยโุรป 

        สญัชาติของนักท่องเที่ยวที่พกัตามโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ และรสีอร์ทในจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์มนีักท่องเที่ยวชาวยุโรป เป็นชาว รสัเซยีร้อยละ 33 เป็นชาวUnited 
Kingdom รอ้ยละ 12 เป็นชาวเยอรมนัรอ้ยละ 11 เป็นชาวฝรัง่เศสรอ้ยละ 8 และเป็นชาว
สวติเซอรแ์ลนดร์อ้ยละ 7 

 
แผนภมูทิี ่2.1. แสดงสญัชาตนิกัทอ่งเทีย่วชาวยโุรป 

ทีม่า : ส านกังานสถติแิละการท่องเทีย่ว  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
( http://pchkkhan.nso.go.th ) 

2.2.2.1. กลุ่มเป้าหมายหลกั นักท่องเท่ียวยุโรป (รสัเซีย) 

2.2.2.1.1. พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยี 
คือจะเลือกเดินทางมาในช่วง เดือนพฤศจิกายน ถึงมีนาคม โดย

เดินทางมาไทย เพื่อหลีกเลี่ยงฤดูหนาวในประเทศของตนเองและมกัเลือก
สถานทีท่ีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ผีูค้นมากมาย พลุกพล่าน เนื่องจากเป็นชาตทิี่ 
รกัสนุก และชอบสงัสรรค ์กบัผูค้น 

   ลกัษณะทีพ่กัทีน่ิยมเลอืกพกั  
มคีวามหลากหลาย ตัง้แต่โรงแรมและรสีอร์ท ระดบั 4-5 ดาว รวมถึง 

โรงแรมแบบ ประหยดั 
   - กจิกรรมทีน่ิยม 
   - ท่องเทีย่วตามสถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยม เช่น ทะเล น ้าตก ขีช่า้ง 
   - กจิกรรมผาดโผน เช่น บนัจีจ้มัพ ์
   - ท่องเทีย่วยามราตร ีกนิดื่ม 
   - สิง่ทีใ่หค้วามสนใจ 

Austria
2%

Belgium
1%

denmark
3%

Finland
4%

France
8%

Germany
11%

Ireland
1%

Italy
4%

Netherlands
2%Norway

2%
Russia
33%

Spain
1%

Sweden
7%

Switzerland
2%

United 
Kingdom

12%

East Europe
6%

http://pchkkhan.nso.go.th/
http://pchkkhan.nso.go.th/
http://pchkkhan.nso.go.th/
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เนื่องจากเป็นชาตทิีร่กัสนุก และชอบสงัสรรคก์บั ผูค้น จงึไม่ค่อยกงัวล
เกี่ยวกบั สถานการณ์บ้านเมอืงภายในประเทศมากนัก แต่ให้ความส าคญักบั
แสงสคีวามบนัเทงิ ความสนุกสนานมากกว่า 

2.3. ข้อมลูทางด้านส่ิงแวดล้อม 

2.3.1. ภมิูประเทศและภมิูอากาศ 

2.3.1.1. สภาพภมูปิระเทศ 
          เทศบาลเมอืงหวัหนิ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทศิใต้ประมาณ 195 
กิโลเมตร (ผ่านจงัหวดัสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุร)ี มพีื้นที่ในเขตการ
ปกครอง จ านวน 86.36 ตาราง กิโลเมตร พื้นที่ครอบคลุม 2 ต าบล คอื ต าบลหวัหนิ 
และต าบลหนองแก จดัตัง้เทศบาลเมอืงหวัหนิ เมื่อ พ.ศ. 2480 เปลี่ยนแปลงเขตครัง้
ล่าสุดเมื่อ 13 กุมภาพนัธ์ 2547 พื้นที่เดิมก่อนเปลี่ยนแปลงเขต 72 ตารางกิโลเมตร 
ระยะห่างจากจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์90 กโิลเมตร 

อ าเภอหวัหนิตัง้อยูร่ะหว่างเทอืกเขาตะนาวศรแีละอ่าวไทย มสี่วนกวา้งประมาณ 
60 กโิลเมตร ลกัษณะ พืน้ทีท่ ัว่ไป ทางตะวนัตกซึง่ตดิต่อกบัสหภาพพม่าเป็นทวิเขาสูง
ประกอบด้วยป่าไม ้พื้นที่ค่อยๆ ลาดต ่าลง มาทางตะวนัออกเป็นป่าละเมาะเลก็ๆ จรด
ชายฝัง่ทะเลเหมาะแก่การกสิกรรมและเลี้ยงสตัว์ มีเกาะเล็กอยู่  ทางทิศใต้ของเขา
ตะเกยีบ 1 เกาะคอืเกาะสงิโต มทีรพัยากรธรรมชาตไิดแ้ก่ป่าไมแ้ละแรห่นิควอทซ ์ 

2.3.1.2. อาณาเขต 
ทศิเหนือจรดเขตเทศบาลเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ี 
ทศิใตจ้รดอ าเภอปราณบุร ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
ทศิตะวนัออกจรดทะเลอ่าวไทย 
ทศิตะวนัตกจรดต าบลทบัใต้และต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอหนัหนิ 
2.3.1.3. สภาพภมูอิากาศ 
ฤดกูาลของอ าเภอหวัหนิ พจิารณาตามลกัษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย  
2.3.1.4. ฤดรูอ้น เริม่ตัง้แต่กลางเดอืนกุมภาพนัธถ์งึกลางเดอืนพฤษภาคม มี
ระยะประมาณ 3 เดอืน คอืเมือ่ฤดมูรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือสิน้สุดลงแต่อากาศ
ไมร่อ้นมากเนื่องจากอยูใ่กลท้ะเล และมกีระแส ลมฝ่ายใตพ้ดัเขา้สู่จงัหวดั ท าให้
ไดร้บัลมเยน็และไอน ้าจากทะเลอากาศจงึคลายความรอ้นอบอา้วลง เดอืนทีม่ ี
อากาศรอ้นทีสุ่ดจะอยูใ่นเดอืนเมษายนและพฤษภาคม 
 2.3.1.5. ฤดฝูน เริม่ตัง้แต่กลางเดอืนพฤษภาคมถงึกลางเดอืนตุลาคม เป็นช่วง
ทีล่มมรสุมตะวนัตก เฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศไทย รอ่งความกดอากาศต ่า
พาดผ่านบรเิวณภาคใตข้องประเทศไทย แลว้เลือ่นขึน้ไปทางเหนือผ่านภาค
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กลางไปถงึภาคเหนือ ท าใหม้ฝีนตกชุกตัง้แต่กลางเดอืนพฤษภาคม ถงึ
กลางเดอืนตุลาคม โดยมฝีนตกหนกัในเดอืนตุลาคม         
2.3.1.2.3. ฤดหูนาว เริม่ตัง้แต่กลางเดอืนตุลาคมถงึกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์ลม
มรสุม ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทย ท าใหอุ้ณหภมูลิดลงและมี
อากาศหนาวเยน็ทัว่ไป ส่วนอ าเภอหวัหนิ อยูท่างภาคใต้ตอนบนซึง่มอีาณาเขต
ใกลก้บัภาคกลาง จงึมอีากาศหนาวเยน็คลา้ยกบั ทางภาคกลาง และมฝีนตาม
บรเิวณชายฝัง่ทะเลโดยเฉพาะเดอืนตุลาคมและพฤศจกิายน 

2.4. ข้อมลูทางด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัสถาปัตยกรรม 

2.4.1.ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 
รปูที ่2.1. ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ทีม่า : ( http://www.haii.or.th/wiki84/index.php ) 

2.4.2. ระบบระบายน ้า 

 

รปูที ่2.2. ระบบระบายน ้า 

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

http://www.haii.or.th/wiki84/index.php
http://www.scgbuildingmaterials.com/
http://www.scgbuildingmaterials.com/
http://www.scgbuildingmaterials.com/
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2.4.3. ระบบปรบัอากาศ 

 
รปูที ่2.3. ระบบปรบัอากาศ 

ทีม่า( https://www.google.co.th ) 

2.4.3.1. ระบบปรบัอากาศ 
 - Water cool chiller ใช้ในส่วนของโถงกลาง และส่วนต้อนรับส่วนที่  เป็น 
Administration 
 -  Split type ใชใ้นส่วนของทีเ่ป็นอาคารแยกส่วน 

2.4.4. ระบบจา่ยน ้าลง ( Down Feed System ) 

 
รปูที ่2.4. ระบบจ่ายน ้าลง( Down Feed System ) 

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

 

https://www.google.co.th/
http://www.scgbuildingmaterials.com/
http://www.scgbuildingmaterials.com/
http://www.scgbuildingmaterials.com/
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2.5. ข้อมลูกรณีศึกษาทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้องหวัข้อโครงการ  

2.5.1. โครงการDBALP & KS Resort and Spa 

 
รปูที ่2.5. โครงการDBALP & KS Resort and Spa 

สถาปนิกผูอ้อกแบบ : สถาปนิกดวงฤทธิบุ์นนาค. 
สถานที ่: ชะอ า, เพชรบุร ี76120, ประเทศไทย 
- Collaborator Architects : Saranya Srisakulchairak / Architect Group Head, Kahitha 
Boonyatasaneekul / Architect, Rawin Sangsittayakorn / Architect, Prinpond Boonkham 
/ Interior, Thiti Tritrakarn / Landscape Archiect 
พืน้ทีโ่ครงการ : 30,000 ตารางเมตร  
โครงการปี : 2008 
 การศกึษาแนวความคดิจากกรณศีกึษาจะเหน็ไดว้่า โครงการDBALP & KS Resort and 
Spa มกีารจดัวางความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบรอง ที่มคีวาม
เชื่อมโยงความสมัพนัธก์นั โดยการออกแบบท าใหเ้มื่อเขา้ไปใชโ้ครงการจะรูส้กึไดถ้งึการผ่อน
คลาย เป็นจดุประสงคห์ลกัของการพกัผ่อน  
 

 
รปูที ่2.6. แสดงผงัโครงการDBALP & KS Resort and Spa 
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 และน าเอาองคป์ระกอบของ สปามาเป็นส่วนในการเลอืกใชว้สัดุในการออกแบบ คอืการ
เลอืกใช ้หนิ แทนคอนกรตีในบางส่วน คุณสมบตัขิองหนิ คอื การดซูบัความรอ้น และยงัระบาย
ความรอ้นไดร้วมเรว็  

 
รปูที ่2.7. แสดงการเลอืกใชว้สัดุในการออกแบบ 

 การน าเอาแสงจากธรรมชาตเิขา้มาใชใ้นส่วนของการออกแบบ สปา เพื่อลดการประหยดั
พลงังาน และแสงทีส่่องเขา้มาภายในอาคารยงั แสดงถงึความรูส้กึสบาย 

 
รปูที ่2.8. แสดงการออกแบบโดยใชแ้สงจากธรรมชาต ิ

 การออกแบบวางผงั โดยใชก้ารจดัวางแนวตน้ไมเ้พื่อ เพื่อใชใ้นการออกแบบทีม่ี
คุณสมบตัคิอืการใหร้่มเงาแก่ตวัอาคาร 

 
รปูที ่2.9. การเลอืกใชต้น้ไมใ้นการจดัวางผงั 
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2.6. แนวคิดทฤษฎีและหลกัการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

2.6.1. การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งมวีตัถุประสงค์ เพื่อพกัผ่อน
หยอ่นใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเทีย่ว เพื่อท ากจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพ หรอืการบ าบดัรกัษา
ฟ้ืนฟูสุขภาพ เช่น การรบัค าปรกึษาแนะน าด้านสุขภาพ หรอืการนวด อบ ประคบสมุนไพร 
โดยเป็นการท่องเทีย่วทีม่จีติส านึกต่อการส่งเสรมิและรกัษาสุขภาพ  

2.6.2. การแบ่งประเภทของโรงแรมหรือสอรท์ 
- แบ่งตามทีต่ ัง้ของโรงแรมหรอืรสีอรท์ 
- แบ่งตามมาตรฐานของรสีอรท์ 
- แบ่งตามลกัษณะการเขา้พกั 
- แบ่งตามจดุประสงคข์องรสีอรท์ 

2.6.2.1. แบ่งตามทีต่ ัง้ของโรงแรม 
          โรงแรม คอื โรงแรม ตามเมอืงใหญ่ ที่มคีวามส าคญัทางด้านธุรกิจ การค้า การทูต 
กฬีา หรอืการท่องเที่ยว ที่มสีถานที่ท่องเที่ยวในลกัษณะสถาปัตยกรรมของเมอืง หรอืการ
ด าเนินชวีติทีแ่ตกต่างจากสถานทีอ่ื่น 
          โรงแรมในเมอืงเล็ก คือโรงแรมที่อยู่ในเมอืงห่างจากชุมชนขนาดใหญ่ หรอือยู่ใน
ชนบท ซึง่มแีหล่งท่องเทีย่วทีม่ลีกัษณะสถานทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์ 
          โรงแรมตากอากาศ คือ โรงแรมที่อยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น 
ชายหาด ภเูขา แมน่ ้า ในป่า บนยอดเขา เป็นตน้ 

2.6.2.2. แบ่งตามมาตรฐานของโรงแรม 
- โรงแรมชัน้พเิศษ มสี่วนบรกิารใหบ้รกิารพเิศษ 
- โรงแรมชัน้หน่ึง มสี่วนใหค้วามสะดวกสบายดา้นการบรกิารทีค่รบครนั  
- โรงแรมชัน้สอง มสี่วนใหค้วามสะดวกสบายค่างๆเท่าโรงแรมชัน้หนึ่ง 
- โรงแรมชัน้สาม มสี่วนบรกิารน้อย 
- โรงแรมชัน้สี ่โรงแรมราคาถูกใหบ้รกิารเฉพาะคา้งคนื  
2.6.2.3. แบ่งตามลกัษณะการเขา้พกั 
- โรงแรมทีผู่เ้ขา้พกัชัว่คราว   
โรงแรมลกัษณะทีผู่เ้ขา้พกัชัว่คราว ส่วนมากจะเป็นนกัท่องเทีย่วหรอืนกัธุรกจิทีม่าตดิต่อ
ท าธุรกิจ ระยะเวลาการเข้าพกัเฉลี่ยประมาณ 1 คนื ถึง 7 คนื โรงแรมประเภทนี้จะมี
จ านวนมากในเมอืงใหญ่ๆ 
- โรงแรมทีผู่เ้ขา้พกัประจ า 
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- โรงแรมทีผู่เ้ขา้พกัประจ า จะเป็นโรงแรมทีใ่หเ้ช่าพกัในระยะเวลายาวมากกว่าประเภท
แรกอาจจะใหเ้ช่าเป็นเวลา 1 เดอืน 3 เดอืน หรอื 1 ปีเป็นตน้  
2.6.2.4. แบ่งตามจดุประสงคข์องโรงแรม 

- โรงแรมประเภทธุรกจิ  
จะตัง้อยู่ในตวัเมอืงในย่านธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นบรเิวณที่สะดวกต่อการตดิต่อ

งานของแขกทีม่กัเป็นนักธุรกจิ มุ่งขายหอ้งพกัแก่นักธุรกจิเป็นหลกัทางโรงแรมไดจ้ดัสิง่
อ านวยความสะดวกและบรกิารต่างๆไวพ้รอ้ม เช่น บรกิารอาหารเช้า บรกิารซกั – รดี 
รา้นขายของทีร่ะลกึ สระว่ายน ้า สถานทีจ่ าหน่ายบตัรโดยสารต่างๆ 

- โรงแรมประจ าท่านอากาศยาน 
ตัง้อยูใ่กลก้บัท่าอากาศยาน โดยเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาต ิลกูคา้ส่วนใหญ่

จะเป็นนกัธุรกจิ หรอืเป็นผูโ้ดยสารเครือ่งบนิทีจ่ าเป็นตอ้งพกัคา้งคนื 
- โรงแรมประเภทหอ้งชุด 
เป็นโรงแรมที่เพิง่ได้รบัการพฒันาขึน้มาล่าสุด และก าลงัได้รบัความนิยมอย่าง

มาก โรงแรมประเภทนี้จะมหีอ้งพกัเป็นหอ้งชุดลว้นๆ คอื จะมหีอ้งรบัแขกแยกออกจาก
หอ้งนอนบางแห่งกอ็าจจะมหีอ้งครวัเลก็ๆ  

- โรงแรมประเภทพกัอาศยั 
เป็นธุรกจิโรงแรมทีผู่พ้กัมกัเช่าอยูเ่ป็นระยะเวลานานๆ จงึตอ้งมรสญัญาเช่าระหว่างกนั  

- โรงแรมเพื่อการพกัผ่อน (Resort Hotels) 
บุคคลที่ต้องการพกัผ่อน หรอืใช้เวลาช่วงวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี จะเลอืกพกั

ยงัโรงแรมประเภทนี้ ซึง่โดยมากโรงแรมจะตัง้อยู่ใกลก้บัธรรมชาต ิหรอืเป็นท าเลซึ่งอยู่
ห่างไกลจากชุมชน .0มวีวิทวิทศัน์สวยงาม เหมาะส าหรบันักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเพื่อ
สมัผสัธรรมชาตอิย่างแท้จรงิ การบรกิารต่างๆของโรงแรมจะเน้นกิจกรรมการบนัเทงิ
ด้านการท่องเที่ยวเสรมิเขา้ไปมากเป็นพเิศษ เช่นการเล่นกอล์ฟ เทนนิส ขีม่า้ เดนิป่า 
โดยเน้นใหม้บีรรยากาศ 

- โรงแรมประเภทใหท้ีพ่กักบัอาหารเชา้ 
ที่พกัประเภทนี้ได้แก่ บ้าน ที่พกัอาศยั หรอือาคารขนาดเลก็ที่มไีม่กี่หอ้งน ามา

ดดัแปลงเป็นทีพ่กัค้างคนืใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง ซึง่เจา้ของสถานทีจ่ะพกัอยู่ในโรงแรมนัน่เอง
และจะเป็นผู้จดัการด้านอาหารเช้าให้แก่แขกด้วยตนเอง ราคาค่าห้องจงึค่อนข้างจะ
ยอ่มเยากว่าโรงแรมทัว่ไป 

- โรงแรมประเภทแบ่งเวลา 
มลีกัษณะเป็นการซื้อความเป็นเจา้ของหอ้งพกัเป็นระยะเวลาหนึ่ง คนทีเ่ป็นเจา

ของจะมสีทิธคิรอบครองหอ้งพกัของตน ซึ่งส่วนใหญ่กจ็ะเป็นห้องพกัในคอนโดมเินียม 
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โดยเจา้ของห้องอาจจะน าห้องพกัของตนไปให้คนอื่นเช่าต่อก็ได้ โดยผ่านบรหิารจาก
ทางโรงแรมนัน้ 

- โรงแรมแบบคอนโดมเินียม 
คลายคลงึกบัประเภทแบ่งเวลา จะต่างกนัก็ตรงสภาพความเป็นเจ้าของ คอื 

แบบคอนโดมิเนียมแต่ละห้องจะมีเจ้าของคนเดียวเป็นผู้ครอบครองจะมีสิทธิอย่าง
เดด็ขาด 

- โรงแรมคาสโิน  
เป็นโรงแรมที่มบีรกิารด้านการพนัน สิง่อ านวยความสะดวกของโรงแรมนี้จะ

ค่อนขา้งหรหูรา กจิการดา้นการพนันของโรงแรมเปิดตลอด 24 ชัว่โมง โรงแรมประเภท
นี้ในประเทศไทยยงัไมม่ ีเนื่องจากกฎหมายยงัไมเ่อือ้อ านวย 

- ศูนยก์ารประชุม 
เป็นธุรกจิของศูนยก์ารประชุมมุ่งเน้นทีจ่ะจดัการประชุมกลุ่มใหญ่ๆ จะมบีรกิาร

ดา้นทีพ่กั มสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการประชุม มกัจะตัง้อยู่นอก
ตวัเมอืง จะมบีรกิารดา้นความบนัเทงิ และการพกัผ่อนต่างๆ ใหด้ว้ย ค่าบรกิารก็มกัจะ
คดิแบบเหมารวมทุกอยา่ง เป็นโรงแรมทีมุ่ง่สนองความตอ้งการของผูจ้ดัประชุม 

- โรงแรมเพื่อการประชุม 
จะมขีนาดใหญ่กว่าโรงแรมทัว่ไป คอื อาจจะมจี านวนหอ้งพกัมากเป็นพนัๆหอ้ง 

เพื่อมบีรกิารอย่างเพยีงพอส าหรบัการประชุมขนาดใหญ่ โรงแรมประเภทนี้จะมหี้อง
นิทรรศการ ห้องจดัเลี้ยงขนาดใหญ่ (Ballrooms) สามารถแบ่งซอยเป็นห้องประชุม
ขนาดกลางและเล็กได้อีกจ านวนมาก ลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาจะเป็นกลุ่มสมาคม 
สโมสร หน่วยราชกาล บรษิทัต่างๆ 
2.6.2.5. ทีพ่กัประเภทอื่นๆ 
 เป็นทีพ่กัแรมทีเ่กดิจากการเรยีกรอ้งของนกัท่องเทีย่ว แต่อาจไดเ้รยีกว่าโรงแรม 
เนื่องจากมกีารบรกิารไมส่มบูรณ์แบบเท่าโรงแรม ราคาเช่าถูก 
 ที่พกัเยาวชน เกิดขึ้นในเยอรมนีเป็นครัง้แรก เป็นการบรกิารแก่หนุ่มสาวที่
เดนิทางท่องเทีย่วเพื่อการศกึษาและพบปะสงัสรรคซ์ึง่กนัและกนั หอ้งพกัเป็นแบบหอ้ง
รวม มอียูเ่ป็นจ านวนมากในประเทศทางยโุรปตะวนัตก 
 บงักะโล เป็นทีพ่กัลกัษณะก่อสรา้งเป็นหลงัๆ ราคาค่าเช่าทีพ่กัจะไม่รวมอาหาร
มือ้เชา้มกัตัง้อยูใ่กลแ้หล่งท่องเทีย่ว สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ มจีดัไวต้ามอตัภาพ 
 โมเต็ล เป็นธุรกจิที่พกัแรมที่สร้างขึน้เฉพาะ ตัง้อยู่รมิถนนตามชานเมอืง เพื่อ
อ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่ข ับรถไปเองสามารถเข้าจอดถึงหน้าห้องพัก
 เกสต์เฮา้ส ์เป็นธุรกจิทีพ่กัแรมทีน่ าเอาบา้นพกัมาดดัแปลง เพื่อแบ่งเป็นหอ้งให้
นักท่องเที่ยวเขา้พกัแรม โดยเก็บค่าเช่า มกัอยู่ในย่านชุมชนในเมอืงใหญ่ ที่เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ว อตัราค่าบรกิารค่อนขา้งต ่า 
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2.6.3. สปา 
2.6.3.1. ความรูเ้กีย่วกบัสปา 
- ความหมายที ่1 สปา 

มาจากภาษาลาตินว่า"Sanus Per Aquam"หรอื"Sanitas Per Qqusa"ซึ่งแปล
ไดใ้จความว่า สุขภาพจากสายน ้า การบ าบดัดว้ย น ้า หรอืการดแูลสุขภาพโดยการใชน้ ้า 
- ความหมายที ่2 สปา 

มาจากชื่อเมืองเล็กๆ ใกล้กับเมืองลีห์ (Liege) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศเบลเยีย่ม ตดิกบัชายแดนของประเทศเยอรมนี เป็นเมอืงทีเ่ป็นแหล่งของน ้าพุที่
มแีร่เหลก็ตามธรรมชาต ิเชื่อกนัว่าในปี ค.ศ.1326 ช่างเหลก็ของเมอืง Collin Le Loupe
ไดย้นิชื่อเสยีงของน ้าพุดงักล่าวเกีย่วกบัสรรพคุณ ในการรกัษาโรค จงึดัน้ดน้เสาะหาจน
พบ และ น ้าพุนัน้สามารถรกัษาอาการป่วยไข้ของเขาให้หายไปได้จรงิๆ ภายหลัง
สถานทีแ่ห่งนัน้ถูกยกย่องใหเ้ป็น Health Resort ทีโ่ด่งดงัและเป็นที่ยอมรบัในเรื่องการ
รกัษาสุขภาพและอาการเจบ็ป่วยต่างๆ ผูค้นส่วนใหญ่รูจ้กัในนามของ Espa ซึง่เป็นราก
ศพัทท์ีห่มายถงึ น ้าพุ ในปัจจบุนัค าดงักล่าวถูกใชใ้นภาษาองักฤษว่า spa ซึง่ใชก้นัอย่าง
แพรห่ลายในความหมายของสถานทีต่ากอากาศเพื่อสุขภาพ (Health Resort) 
- ความหมายที ่3  

อกีหนึ่งความเชื่อที่มแีนวคดิคล้ายคลงึกนัก็คอื spa เป็นชื่อของหมู่บ้านเลก็ ๆ 
แห่งหนึ่งในประเทศเบลเยีย่ม ทีซ่ึง่มแีหล่งน ้าแร่หรอืน ้าพุรอ้นตามธรรมชาต ิปรากฏอยู่
และถูกค้นพบโดยชาวโรมนัโบราณ ทหารโรมนันิยมใช้น ้าพุแห่งนี้เป็นที่รกัษาอาการ
บาดเจบ็ทีก่ลา้มเนื้อหรอืบาดแผลทีไ่ดร้บัจากการสูร้บ 
- ความหมายที ่4 

หมายถงึการบ าบดัดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวธิตีามธรรมชาตทิี่ใช้น ้าเป็น
องคป์ระกอบในการบ าบดั ควบคู่ไปกบัการบ าบดัดว้ยวธิทีางการแพทยท์างเลอืกอื่น ๆ 
โดยใช้ศาสตร์สมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ รูป รส กลิน่ เสยีงและสมัผสั เป็นปัจจยัที่สร้างภาวะ
สมดุลระหว่างรา่งกาย จติใจ จติวญิญาณ อารมณ์ 
- ความหมายที ่5 
เป็นการบ าบดัแบบองคร์วมทีเ่น้นการป้องกนัการเจบ็ป่วยมากกว่าการรกัษา Wildwood, 
Chrissie, 1997 กล่าวว่าการทีอ่ารมณ์แปรปรวนมโีอกาสท าใหเ้กดิการเจบ็ป่วย 
 จากความหมายขา้งต้นจงึสามารถสรุปไดว้่า "สปา" คอืการบ าบดัดว้ยน ้าภายใต้
การดูแลของนักบ าบดัแพทยห์รอืผูเ้ชี่ยวชาญ รวมถงึเป็นสถานที่ในการพกัผ่อนเพื่อให้
ไดม้าซึง่สุขภาพองคร์วมทีด่ ี  
ในเชิงความเชื่อตามประวัติศาสตร์ "สปา" คือที่มีน ้ าพุตามธรรมชาติที่ซึ่งสามารถ
บรรเทาและรกัษาอาการเจบ็ป่วยจากโรคภยัต่าง ๆ ได้ ซึ่งน ้าเหล่านี้สร้างศรทัธาและ
ความเชื่อถอืทางจติวญิญาณอยา่งมาก โดยยงัคงความเป็นปรศินาในการบ าบดัโรคภยั 
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 ในเชงิร่วมสมยั "สปา" คอืสถานทีอ่ านวยความสะดวกและทุ่มเทใหก้บัทางด้าน
การบ าบัดทัง้กายภาพ จิตใจและอารมณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีและชีวิตที่
ผาสุข สปา ต้องใช้น ้ า ในแง่ของการรกัษาและบ าบัด  สปา มีพื้นฐานมาจากการใช้
ประโยชน์ของวติามนิและแร่ธาตุจากธรรมชาติ สปา ร่วมสมยัยงัให้การบรรเทาอาการ
บาดเจบ็จากการเล่นกฬีา ผ่านการรกัษาด้วยวธิทีางการแพทย์ที่ครบครนั ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด ให้การดูแลและทะนุถนอมทัง้ความงามทางร่างกายและอารมณ์ 
ความรูส้กึ ในปัจจบุนันี้ สปาไดส้รา้งเอกลกัษณ์ขึน้มาไดอ้ย่างเด่นชดัในเรือ่งของสถานที่
และการตกแต่ง จะตอ้งใหค้วามส าคญัและความเครพเรือ่งธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็น
อยา่งมาก 
2.6.3.1. องคป์ระกอบของสปา 
ตามค านิยามของ The International Spa Association (ISPA) สปาประกอบดว้ยปัจจยั
ส าคญั 10 ประการไดแ้ก่ 
2.6.3.1.1. น ้า (Water) สามารถน าไปใชไ้ดห้ลายรปูแบบทัง้ภายใน เช่น การ ดื่ม การกนิ 
และภายนอก เช่น การอบ การแช่ หรอืน ามาเป็นส่วน ประกอบในการบรกิารและการ
ตกแต่งสถานที ่
2.6.3.1.2. การบ ารุง (Nourishment) เช่น อาหารสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพร และ
สารอาหารบ ารงุต่างๆ  
2.6.3.1.3. การเคลื่อนไหวและการออกก าลงักาย (Movement , Exercise & Fitness) 
การเคลื่อนไหวในท่าทางทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่างๆกนั สรา้งความกระปรีก้ระเปร่า เพิม่
พลงังาน เช่น การออกก าลงักาย แบบต่างๆ การผ่อนคลายกลา้มเนื้อ 
2.6.3.1.4. การนวด,การสัมผสั (Touch and Massage) ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ส าคญั การนวดการสมัผสัที่สื่อสารความรู้สกึต่าง ๆ ให้ความรู้สกึที่อบอุ่นผ่อน
คลาย และบ าบดัอาการปวดเมือ่ย 
2.6.3.1.5. การบ าบดัร่างกาย จติใจ และจติวญิญาณ (Body, Mind & Spirit) กิจกรรม
สุขภาพที่ บูรณาการระหว่างความส าพนัธ์ที่สอดคล้องกนัระหว่างกาย ความคดิ  จติใจ
และจติวญิญาณกบัสภาพแวดลอ้ม 
2.6.3.1.6. ศาสตรด์า้นความงาม (Aesthetics) การบ ารุงรกัษาความงามกบักระบวนการ
ทีใ่ชผ้ลติภณัฑพ์ชืพรรณธรรมชาตสิมนุไพรต่างๆ ทีม่ผีลกบัรา่งกายมนุษย ์
2.6.3.1.7. สภาพแวดลอ้ม,สถานทีต่ ัง้ (Environment) ประกอบไปดว้ย สภาพแวดลอ้ม 
ทีด่ ีสภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสม การออกแบบตกแต่งรปูแบบบรรยากาศด ีใหค้วามรูส้กึ
ผ่อนคลาย 
2.6.3.1.8. การแสดงออกถงึศลิปวฒันธรรม (Art, Culture & Social) เป็นทัง้ศาสตรแ์ละ
ศลิป์ทีส่รา้งความสุนทรยีแ์ละประทบัใจในเวลาทีไ่ดพ้กัผ่อน และมสีงัคมทีด่กีบัมติรสหาย 
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2.6.3.1.9. เวลา และจงัหวะของชวีติ (Time, Space, Rhythms) ตระหนักถงึการใชเ้วลา
และจงัหวะชีวิตที่ได้ดูแลสุขภาพให้แก่ตนเอง  มีเวลาปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อ
สุขภาพโดยสอดคลอ้งกบัวงจรธรรมชาต ิ
2.6.3.1.10. ระบบการบรหิารจดัการทีด่ ี(Management and Operation System) มกีาร
บรหิารงานอยา่งเป็นระบบ 
2.6.3.2. การแบ่งประเภทสปา 
ตามค านิยามของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าดว้ยเรือ่งก าหนด สถานทีเ่พื่อสุขภาพ
และเสรมิสวยตามพระราชบญัญตัสิถานบรกิาร พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 4) 
พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนดรปูแบบของธุรกจิเพื่อสุขภาพ ไว ้3 แบบ ดงันี้ 
 - กจิกรรมสปาเพื่อสุขภาพ 
 - กจิกรรมนวดเพื่อสุขภาพ 
 - กจิกรรมนวดเพื่อเสรมิสวย 

2.6.4. ประเภทสปา 

องคก์ร สปาระหว่างประเทศ (ISPA) ไดจ้ดัแบ่ง "ประเภทของสปา" ออกเป็น
กลุ่มใหญ่ๆ 7 กลุ่ม คอื 

- น ้าพุรอ้น สปา (Mineral Spring Spa) 
- คลบั สปา (Club Spa) 
- โรงแรมและ รสีอรท์ สปา (Hotel & Resort Spa) 
- เดสตเินชัน่ สปา (Destination Spa) 
- เดย ์สปา (Day Spa) 
- เมตคิอน สปา (Medical Spa) 
- สปา บนเรอืส าราญ (Cruise Ship Spa)  

2.6.4.1. น ้าพุรอ้น สปา (Mineral Spring Spa) 
สปาบรกิารน ้าพุรอ้นและบ่อน ้าแร่ เนื่องจากน ้าพุรอ้นและน ้าแร่จะมแีร่ธาตุต่างๆ 

ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง แรกเดิมทีของ สปา ก าเนิดขึ้นที่ประเทศเบลเยี่ยม 
จดุประสงคใ์นสมยัก่อนนัน้กเ็พื่อบ าบดัอาการเจบ็ป่วย และรา่งกายอ่อนเพลยี 
- น ้าแรบ่างแห่งมฤีทธิเ์ป็นด่าง 
- น ้าแรบ่างแห่งมแีรธ่าตุโซเดยีมคลอไรดซ์ลัเฟต สงูนิยมใชก้ระตุน้รา่งกาย 
- น ้าแรบ่างแห่งมแีรธ่าตุเหลก็สงู ใชป้รบัแรธ่าตุ 

การบรกิาร สปาน ้าพุรอ้นนัน้ต้องมกีารตรวจวดัปรมิาณแร่ธาตุอย่างน้อยปีละ 2 
ครัง้ เพื่อดูว่าปรมิาณแร่ธาตุเหมาะสมหรอืไม่ หรอืบางอย่างสูงเกนิไปจนเป็นพษิหรอืไม่ 
นิยมใช้น ้าพุร้อนในการบ าบดัโรคไขข้อ โรคเกาต์ โรคหวัใจ โรคไต เป็นต้น ควรเป็น
น ้าแร่ที่มกี ามะถันสูงกว่าในเลอืดและร้อนพอเหมาะ คอื 40-46 องศาเซลเซียส ทัง้นี้
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ก ามะถนัช่วยรกัษาโรคผวิหนัง บ ารุงผวิพรรณ แต่มขีอ้ห้ามส าหรบัคนที่เป็นโรคความ
ดนัโลหติสูง โรคปอด โรคเบาหวานระยะรุนแรง หลอดเลอืดอกัเสบ และการสูญเสีย
ประสาทรบัความรอ้น-เยน็ 

วธิกีารใช้น ้าพุรอ้นด้วยระบบประปาที่ต่อท่อน ้าพุธรรมชาตเิขา้มาสู่ห้องบรกิาร 
เช่นห้องอาบน ้าของรสีอร์ท หรอืในห้องพกั ผู้ที่ต้องการอาบควรอาบน ้าช าระร่างกาย
เสียก่อน แล้วเข้าไปแช่น ้ าพุร้อนทัง้ตัวนาน 20 - 30 นาที สามารถขดัถูร่างกายได้ 
(ยกเวน้บ่อน ้าแร่ธรรมชาตหิรอืการใชร้วมกนั) แต่ไม่ควรใชส้บู่ หลงัจากนัน้ลา้งร่างกาย
ดว้ยน ้าประปาและนอนพกัสกัครู่ 
2.6.4.2. คลบั สปา (Club Spa) 

สปาที่มุ่งเน้นการออกก าลงักาย เสรมิสร้างสมรรถนะในความแขง็แกร่งของ
ร่างกาย เป็น สปาขนาดเล็กที่มกัจดัไว้เป็นส่วนหนึ่งของสถานบรกิารบรหิารร่างกาย 
(Fitness) หรอืศูนยส์ุขภาพ (Health Club) ใหผู้ท้ ีม่าออกก าลงักายไดผ้่อนคลายความตงึ
เครียด และมีการให้บริการด้านการนวดแบบสปอร์ตด้วยน ้ ามันผ่อนคลาย
กลา้มเนื้อ (เช่น สะระแหน่ สม้ มะนาว เป็นต้น) การอบไอน ้า การอบเซาน่า การแช่น ้า
รอ้น น ้าเยน็ รวมถงึโยคะ หรอืการออกก าลงักายอื่นๆ สปาประเภทนี้จะไม่มหีอ้งพกัค้าง
คนืใหบ้รกิาร เหมาะส าหรบันกักฬีาทีใ่ชแ้รงกายมากและคนทัว่ไปดว้ย 
2.6.4.3. โรงแรมและรสีอรท์ สปา (Hotel & Resort Spa)  

สปาเน้นความเป็นสถานทีพ่กัผ่อนและการนวดโดยเฉพาะมกีารจดัใหส้ถานที่มี
บรรยากาศด ีทศันียภาพและภูมทิศัน์ทีส่วยงาม ควบคู่ไปกบัปรนนิบตัริ่างกายผวิพรรณ
และบ าบดัความเครยีดจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง 

โรงแรมและรสีอร์ท สปา มกีระจายอยู่ทัว่ทุกภูมภิาคตามโรงแรมและรสีอร์ท
ใหญ่ ๆ ในสถานทีท่่องเทีย่วส าคญั เช่น ภูเกต็ เชยีงใหม่ เชยีงราย สมุย พทัยา หวัหนิ 
ฯลฯ เน้นให้เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ให้ความส าคญักบัการนวดตวัมากกว่า ทรตี
เมนท์เรื่องของความงาม เพราะผู้ใช้บรกิารมกัเป็นแขกของโรงแรมและรสีอรท์ ซึ่งเป็น
ลูกคา้ชัว่คราวทีไ่ม่มโีอกาสกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า เพราะทรตีเมนทค์วามงามนัน้จะไดผ้ลดี
ต้องใชบ้รกิารซ ้าหลาย ๆ ครัง้ กจิกรรมอื่นที่ม ีเช่น บรกิารอาบน ้าแร่ แช่น ้านม อบเซา
น่าและอบไอน ้า จดัเป็นบรกิารพื้นฐานที่สปาแทบทุกแห่งต้องม ีโดยเฉพาะการอบตวั
ประเภทอบเซาน่าและอบไอน ้า บางแห่งอาจมขีดัผวิ บ ารุงผวิ สปามอื และสปาเทา้ดว้ย 
หากมลีกูคา้สม ่าเสมอ 
2.6.4.4. เดสตเินชัน่ สปา (Destination Spa) 

สปาที่เน้นการพ านักยาวเพื่อท ากจิกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งเสรมิสุขภาพ
หรอืฟ้ืนฟูสุขภาพของผูใ้ชบ้รกิารใหด้ขีึน้ เป็นสถานทีบ่รกิาร สปาแบบองคร์วม มบีรกิาร
ครบวงจร เช่น มกีารใหค้ าปรกึษาแนะน า การดูแลสุขภาพ การออกก าลงักาย การนวด
รูปแบบต่าง ๆ การสรา้งสมดุลโดยอาศยัความรอ้นและความเยน็ของน ้าที่ เรยีกว่า วารี
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บ าบดั การฝึกโยคะ การท าสมาธ ิอาจมแีพทยท์างเลอืกประจ าสปาเพื่อใหค้ าแนะน าดา้น
การดูแลรกัษาสุขภาพที่ถูกต้องและตามด้วยเครื่องดื่มและอาหารสุขภาพในรูปแบบ
ครวัสปา (Spa Cuisine) เป็นโภชนบ าบดัทีม่นีกัโภชนาการคอยใหค้ าปรกึษาดา้นอาหาร
การกินที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารมีวิตามิน แร่ธาตุครบถ้วนหรืออาหาร
พลงังานต ่า กากใยสูงเพื่อควบคุมน ้าหนัก เน้นการรบัประทานผกัสด ผลไมส้ด เนื้อปลา 
งดเนื้อสตัวใ์หญ่ งดบุหรี ่อลักอฮอล์ บางแห่งอาจจะเน้นการรบัประทานอาหารแบบมา
โครไบโอตกิ ในรสีอรท์ ทีม่บีรกิาร สปา แบบองคร์วมลกัษณะน้ีจงึเป็นทัง้ รสีอรท์ และ 
เดสตเินชีน่ สปา ในเวลาเดยีวกนั 
2.6.4.5. เดย ์สปา (Day Spa) 

เป็น สปา ที่ไม่มหี้องพกัค้างคนื ใช้ระยะเวลาอนัสัน้ประมาณ 1-5 ชัว่โมง ส่วน
ใหญ่จะเน้นเรื่องความสวยงามและผ่อนคลาย เดย์สปา เป็นประเภทของ สปา ที่เปิด
บรกิารมากทีสุ่ดในเวลานี้ มกัจะเน้นเรือ่งความงามและการบ าบดัใหค้ลายเครยีดในเวลา
สัน้ ๆ แค่ไม่กี่ชัว่โมง ไม่ต้องเขา้คอรส์ ปรบัเรื่องโภชนาการอาหารการกนิ หรอืการออก
ก าลงักายเป็นธุรกจิที่ขยายตวัค่อนขา้งสูงในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้เงนิ
ลงทุนไม่มากเหมอืนธุรกิจสปาอื่น ๆ อาจจะใช้อาคารส านักงาน ที่พกัอาศัย อาคาร
พาณิชย ์หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ในสนามบนิ หรอืบรเิวณบา้นทีร่่มรื่นดดัแปลงเป็น  เดย ์
สปา ไดไ้มย่าก พบว่าหากเลอืกท าเลดจีะมลีกูคา้หมนุเวยีนมาใชบ้รกิารในปรมิาณมาก 
2.6.4.6. เมดคิอน สปา (Medical Spa) 

สปาทีเ่น้นการบ าบดัสุขภาพ ใหบ้รกิารจะเน้นเชงิการแพทยม์ากกว่าสปาอื่น ๆ 
ส่วนใหญ่เป็นการน าธรรมชาตบิ าบดัมาผสมผสานกบัวทิยาการทางการแพทย ์ซึ่งอาจ
เป็นแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือก มกัจะผสมผสานองค์ความรู้ระหว่าง
การแพทยแ์ผนปัจจุบนักบัศาสตรท์างการแพทยแ์บบตะวนัออกซึ่งมมีาแต่โบราณ เพื่อ
เสริมสร้างการดูแลรกัษาสุขภาพแนวใหม่ เน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของการเกิดโรค 
ตลอดจนการรูจ้กัดูแลตนเอง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทยเ์ฉพาะทางและบุคคลที่
เชีย่วชาญเฉพาะเมดคิอล สปา เป็นทีน่ิยมในต่างประเทศนานแลว้ ปัจจุบนัในไทยเองก็
ไดร้บัความนิยม โดยมกัเป็นส่วนหนึ่งของ คลนิีกเอกชนหรอืในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
บางแห่งพฒันามาจากสปาเพื่อความงามมาเป็นสปาเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มผู้ใช้บริการของเมดิคอน สปา มีทัง้ผู้ป่วยที่ต้องการรักษากับแพทย์
ทางเลอืก รวมทัง้ผู้ที่ต้องการฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยมกัอยู่ในวยัท างาน วยัสูงอายุเป็นส่วน
ใหญ่ กิจกรรมที่ม ี เช่น การสวนล้างล าไส้ใหญ่ การอาบแสงอาทติย์ การฝังเขม็ วารี
บ าบดั การเพิ่มออกซิเจนด้วยเครื่องมอื การอบสมุนไพร การนวด การโภชนาการ
บ าบดั เป็นตน้ 
2.6.4.7. สปา บนเรอืส าราญ (Cruise Ship Spa) 
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สปาบนเรือส าราญจะเน้นการผ่อนคลายผสานการออกก าลังกายและการ
จดัเตรยีมอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการบ าบดั ความงาม การนวดหรอืแมแ้ต่การจดัท า
กจิกรรมอื่น ๆ ทีท่ าใหจ้ติใจสงบ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามสุขสบายและรูส้กึผ่อนคลาย
ในระหว่างการเดนิทาง แนวโน้ม สปาบนเรอืส าราญ จะไดร้บัความนิยมมากขึน้ 
ในบรรดา "สปา" หลากหลายประเภทนัน้ "สปา" ที่เป็นที่นิยมอย่างมากได้แก่ เดสติ
เนชัน่ สปา,รสีอรท์ สปา,เดย ์สปา และเมดคิอล สปา 
 นอกจากนี้ยงัมี โฮม สปา (Home Spa) คือการท าสปาเองที่บ้านโดยการซื้อ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นและการเรยีกใช้บรกิารลกัษณะให้บรกิารถึงที่บ้านของสถานบรกิาร 
สปา ทีจ่ะส่งพนักงานมาใหบ้รกิารถงึที่บ้าน เพราะหลายคนคดิว่า ท าไมจะต้องเสยีเงนิ
แพง ๆ กบัการอาบน ้า นวดตวั บ ารุงผวิพรรณไปอย่างมากมายกบั สปาต่าง ๆ ที่มี
ทัว่ไป เพราะบรกิารหลายอย่างใน สปาก็ท าที่บ้านได้ ท าอ่างอาบน ้าแช่สารพเิศษ เช่น 
น ้ามนัหอมระเหย ใส่ดอกไมท้ีช่ ื่นชอบลงไปในอ่างตามใจชอบแลว้แช่ให้สบาย ไม่มใีคร
มาจบัเวลาได้ บางบ้านมีทุนทรพัย์อาจเป็นอ่างน ้ าวนหรืออ่างจากูซซี ส่วนการอบ
สมนุไพรกม็ตีูอ้บตวัแบบส าเรจ็รปูขายอยู่มากมาย 

2.6.5. รปูแบบและบริการของสปา 

ความสุขที่ได้ร ับจาก สปา มีให้เลือกรูปแบบและบริการหลากหลายวิธี
ด้วยกัน  ขึ้นอยู่กับ สปาประเภทไหนจะเลือกใช้อะไร บรกิารของ สปามหีลายแบบ
ดว้ยกนั ดงันี้ คอื 
2.6.5.1. การนวดรา่งกาย (Body Massage) 

เป็นทางเลอืกยอดนิยมของการท าสปา ช่วยใหร้า่งกายผ่อนคลายไดด้เียีย่ม โดย 
สปา แต่ละแห่งจะมรีูปแบบการนวดต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัการน าเอาความโดดเด่นของ
การนวดแบบใด มาผสมผสานให้เป็นเอกลกัษณ์ของ สปาแต่ละแห่ง  แต่หลกัๆม ี๒ 
ประเภท คอื นวดแผนไทย กบั นวดบ าบดั อโรมา รวมไปถึงการนวดของชนชาตอิื่น 
เช่น การนวดแบบ สวดีชิ ( Swedish Massage ) เป็นต้น เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย
และกระตุ้นระบบการหมุนเวียนของโลหิตที่ผิวหนังโดยใช้เทคนิคการลูบไล้ไปตาม
กล้ามเนื้อ มีการลูบ การเคาะ เพื่อกระตุ้นระบบประสาท และการเขย่าอย่างเป็น
จงัหวะ  ปัจจุบันมีการน าพฤกษาบ าบัดเข้ามาใช้ประกอบในการนวดด้วย   เพื่อให้
ผูร้บับรกิารเกดิความผ่อนคลายทัง้รา่งกาย จติใจและอารมณ์ 

บางแห่งมคีอร์ส นวดกระชบัไขมนัส่วนเกินด้วย การนวดทุกแบบมผีลดีต่อ
สุขภาพมากน้อยต่างกนั  การนวดไดร้บัความนิยมอย่างสูงในเมอืงไทย โดยเฉพาะนวด
แผนไทย จดัเป็น ทรตีเมนท์ ที่มปีระจ า สปาทุกแห่ง  มชีื่อเสยีงระดบัโลก เพราะมทีัง้
ความนุ่มนวลเพื่อผ่อนคลาย มทีัง้ความหนกัแน่นเพื่อการรกัษา และยงัมกีารประคบดว้ย
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สมุนไพรไทย  สามารถนวดเพื่อผ่อนคลายรกัษาเฉพาะจุดได้ เช่น การนวดเท้า นวด
ไหล่ นวดเทา้ นวดไขสนัหลงั เพื่อกระตุน้ประสาท เป็นตน้ 
2.6.5.2. อบซาวน่า หรอื อบสมนุไพร (Aroma Steam / Herbal Steam) 
 เป็นการกระตุ้นร่างกายดว้ยความรอ้นเพื่อใหร้ขูุมขนในร่างกายเปิดกวา้งพรอ้ม
ทีจ่ะขบัสารพษิออกมากบัเหงื่อ วธิกีารนี้ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด เพราะขัน้ตอนง่ายไม่
ซบัซอ้น ท าเองโดยไมต่อ้งพึง่พาพนกังานกไ็ด ้ขอแค่ใหม้อุีปกรณ์เครือ่งซาวน่ากใ็ชไ้ด้ 
2.6.5.3. สครบั (Scrub) 

คอื การกระตุน้ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดว้ยการขดัผวิดว้ยพชืพรรณจาก
ธรรมชาต ิ เช่น พชืสมุนไพรต่างๆรวมทัง้การใชเ้กลอืทะเล สาหรา่ย ฟองน ้าเพื่อขจดั
เซลลผ์วิหนงัทีเ่สื่อมสภาพใหห้ลุดออกไป  เซลลผ์วิใหมจ่ะไดข้ึน้มาทดแทน เป็นการเตมิ
สารอาหารใหผ้วิดว้ยวธิ ีสครบั นี้จะช่วยใหสุ้ขภาพผวิดขีึน้ ผวิเนียนนุ่ม เรยีบ และสผีวิ
สม ่าเสมอยิง่ขึน้  การขดัผวิสามารถใชส้มนุไพรขดัหรอืใชค้รมีขดั แต่ในบางกรณกีารใช้
สมนุไพรขดันัน้อาจท าใหเ้กดิอาการแพ ้หรอืมปัีญหาเรื่องของความแหง้ของผวิตามมา
ได ้ซึง่ต่างจากการใชค้รมีขดัเพราะในครมีขดันัน้จะมตีวัเนื้อครมีทีช่่วยใหค้วามลื่นในการ
ถูหรอืขดั  เมด็ของครมีจะท าใหอ่้อนนุ่มลงลดแรงการเสยีดสกีบัผวิหนงั ซึง่จะป้องกนั
การอกัเสบและการแพข้องผวิหนงัได ้
- ชาเขยีวเหมาะส าหรบัการลดริว้รอย 
- กาแฟเหมาะส าหรบัการขดัสารพษิ 
- งาด าเหมาะส าหรบัคนผวิแหง้และการบ ารงุผวิ 
- ผลไมร้สเปรีย้วเหมาะกบัการผลดัผวิ บ ารงุผวิ 
2.6.5.4. การห่อร่างกาย (Body Wrap) 

ห่อล าตวั และแขน ขา คลา้ย การห่อทารกแรกเกดิ ดว้ยผลติภณัฑจ์ากธรรมชาติ
ที่มีสรรพคุณพิเศษ อาจจะ เป็นสาหร่ายทะเล   (Seaweed Mask) หรือโคลนทะเล 
สมุนไพรบางชนิด แล้วอาจห่อด้วยผ้าห่มชุบน ้ารอ้น หรอื ผ้าห่มชุบน ้าเยน็นาน 20-30 
นาท ีขัน้ตอนนี้ช่วยให้ร่างกายมอุีณภูมสิูงขึน้อย่างคงที่ รูขุมขนเปิดกว้าง เพื่อขบัของ
เสยีออกจากร่างกาย  ฟ้ืนฟูสภาพผวิและยงัช่วยในเรือ่งการผ่อนคลายอย่างลกึล ้า ท าให้
รา่งกายสงบ บรรเทาอาการปวดเมือ่ย กลา้มเนื้อ และขอ้ต่ออกัเสบ 
2.6.5.5. วารบี าบดั หรอื การบ าบดัดว้ยน ้า (Hydro Therapy) 

มีรูปแบบแตกต่างกันไป ตัง้แต่การแช่ตัวในน ้ า การอบตัว การห่อตัว การ
ประคบ การสดูดม การใชน้ ้ารอ้นจดัสลบัเยน็จดั การฉีดน ้า การรดน ้า และว่ายน ้า 
- สปา บางแห่งอาจใหน้อนแช่ในอ่างทีผ่สมน ้ามนัระเหย น ้ามนัหอมระเหยให้ประโยชน์
จาการซมึซาบ เข้าผวิหนังและการสูดดม ให้ความสดชื่นผ่อนคลาย ช่วยกระตุ้นการ
หมนุเวยีนเลอืด และ บ าบดัอาการผดิปกตบิางอยา่ง ตามสรรพคุณของ ชนิด น ้ามนัหอม
ระเหย 
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- บางแห่งให้นอนแช่ในอ่างที่โรยด้วยกลบีดอกไม้ (Floral Bath) แล้วหยดน ้ามนัหอม
ระเหยกบัเกลอืแร่ลงไปผสม  วธิแีช่ตวัแบบนี้จะช่วยให้จติใจผ่อนคลายได้ด ีสรรพคุณ
ขึน้กบัน ้ามนัหอมระเหยทีใ่ช ้ควรแช่ตามเวลาทีก่ าหนด เช่น 10-30 นาท ีเป็นต้น ระวงั
การแพน้ ้ามนับางชนิด และเมือ่ไมส่บายไมค่วรแช่ 
- การอาบน ้าทีเ่รยีกว่า  (Swiss Shower) คอื ยนือาบน ้ารอ้นสลบักบัน ้าเยน็ทีพุ่่งออกมา
จากฝักบวัพรอ้มกนั 8-10 จดุ ทัว่รา่งกาย เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการหมนุเวยีนของโลหติ น ้า
เยน็ท าใหห้ลอดเลอืดหดตวั ส่วนน ้ารอ้นท าใหห้ลอดเลอืดขยายตวั การยดืหดของหลอด
เลอืด เลอืดจะกระตุน้การท างานของอวยัวะภายในดว้ย 
- การอาบน ้าแบบ  (Vichy Shower) เป็นการบ าบดัด้วยแรงดนัน ้า อาจใช้ฝักบวัหลาย
อนัเรยีงในแนวตรงตามความยาวของร่างกาย โดยอาจใหน้อนคว ่าลง มแีรงดนัของน ้าที่
พุ่งออกมากระทบแผ่นหลงัและท่อนขาอย่างครอบคลุมนาน 15-20 นาท ี ช่วยเปิดรูขุม
ขนเพื่อใหส้มุนไพรต่างๆ ทีน่ ามาพอกตวัภายหลงัสามารถซมึเขา้สู่ผวิหนังชัน้ในไดด้ขีึน้ 
ช่วยคลายเครยีดและลดอาการปวดเมือ่ยกลา้มเนื้อดว้ย 
2.6.5.6. โภชนบ าบดั (Nutrition Therapy)  

เน้นการกนิสารอาหารตามธรรมชาต ิหลกีเลีย่งอาหารแหง้ อาหารปรงุแต่ง หรอื
ปนเป้ือนสารเคม ีและสารอาหารดดัแปลง มนีักโภชนาการหรอืแพทย์ทางเลอืกเป็นผู้
แนะน า 
2.6.5.7. Exercise Breathing Therapy 

เป็นวธิบี าบดัที่พบมากใน สปา ยุคพฒันา  ซึ่งมกีารออกก าลงักายหลากหลาย
รปูแบบดว้ยกนั ทัง้แบบแอโรบกิ และยดืเสน้ยดืสาย เช่น โยคะ ไทเกก็ ซีก่ง ออกก าลงั
กายในน ้า ร ากระบอง ฯลฯ แต่ตอ้งมคีรฝึุกคอยใหค้ าแนะน าทีถู่กตอ้ง 
2.6.5.8. การฝึกสมาธ ิ(Meditation) และการฝึกจติ (Autogenic Training) 
 มวีตัถุประสงคใ์นการเพิม่ความรูจ้กัตวัเอง เขา้ใจในพฤตกิรรมและปัญหาต่างๆ 
ของตนเอง  เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรอือุปนิสยัที่ไม่ต้องการออกไปและปรบัปรุง
แก้ไขความสมัพนัธ์กับบุคคลอื่น  มคีวามสุขในสงัคมและสิ่งแวดล้อม มชีีวิตอย่างมี
ความหมายและมีชีวิตชีวามากขึ้น   ฝึกจิตให้ลงไปถึงระดับจิตใต้ส านึกเพื่อแก้ไข
พฤตกิรรม เพื่อผ่อนคลายและเพื่อความสุข ความส าเรจ็ในชวีติประจ าวนั  ฝึกสมาธเิพื่อ
หยุดความคดิและอารมณ์ให้นิ่งกบัความสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ฝึกการปล่อยความคดิน ้าไปสู่
การผ่อนคลายอยา่งแทจ้รงิ ทัง้ยงัช่วยลดอตัราการเตน้ของหวัใจ  ลดความดนัโลหติ  ลด
ความเครยีด  ตลอดจนช่วยหยดุการเจรญิเตบิโตของเซลลม์ะเรง็ ฯลฯ 
2.6.5.9. ดนตรบี าบดั (Music Therapy) 
 สปาบางแห่งเน้นการเปิดเพลงที่ฟังแล้วรูส้กึผ่อนคลาย เพลงคลาสสกิ ไลท์มวิ
สิก เพลงไทยเดิม  เพลงกลุ่มนี้จะช่วยสร้างจินต์ภาพเพื่อการผ่อนคลายฟ้ืนฟูและ
บ าบัดรักษาโรค ท าให้เกิดสมาธิ  เพราะดนตรีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
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ร่างกาย  จติใจ การท างานของสมอง ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงของอตัราการหายใจ 
อตัราการเต้นของชพีจร ความดนัโลหติ การตอบสนองของม่านตา ความตึงตวัของ
กล้ามเนื้อ  และการไหลเวยีนของเลอืด จงึมกีารน าดนตรมีาประยุกต์ใช้ในการรกัษา
โรคภยัไขเ้จบ็ทัง้รา่งกายและจติใจ 
2.6.5.10. วธิบี าบดัทีอ่าศยัแสงส ีคลื่นแสง (Color-Light-Solar Therapy) 
 เพื่อบ าบดัฟ้ืนฟู เช่น พลงัออรา (aura) เป็นตน้  ในคนปกตมิพีลงัออราเป็นรศัมี
ทีล่อ้มรอบกายหยาบอยูทุ่กทศิทาง  ในลกัษณะสามมติ ิรปูกลมร ีรปูไข ่ลอ้มรอบรา่งกาย 
2-3 เมตร ผูท้ีม่ปีระกายพลงัออราอ่อน พลงัภายนอกจะสามารถเขา้มาก่อกวนไดง้า่ย ท า
ใหส้ามารถถูกครอบง าและเหน็ดเหนื่อยไดง้า่ย ลม้เหลวงา่ย และเจบ็ป่วย 

บางแห่งใช้การอาบแสงตะวนั (Solar Therapy) ของชาวอนิเดยี รวมทัง้การใช้
พลงังานแสงอาทติยด์ว้ยเครือ่งมอืทนัสมยั การบ าบดัดว้ยรงัสรอนิฟราเรด ดว้ยเครือ่งมอื
ทันสมยั ฝักบัวอาบน ้ าแสงสี (Colour Shower) มีแสงไฟหลากหลายสีสัน  เพื่อการ
บ าบดัตามอารมณ์ทีต่อ้งการผ่อนคลาย ในขณะอาบน ้าเลอืกสไีดต้ามใจ เช่น สแีดง ช่วย
เตมิพลงัให้แก่ร่างกาย และให้ความรูส้กึสดชื่น มชีวีติชวีา สเีหลอืง ช่วยกระตุ้นให้เกดิ
ความคดิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 
2.6.5.11. การใชพ้ลงัของหนิ หรอืครสิตลัจากธรรมชาต ิ(Crystal-Rock Therapy) 
 เพื่อการผ่อนคลาย ฟ้ืนฟู และบ าบดั โดยการวเิคราะห์จากธาตุและพฤตกิรรม
ของแต่ละคน แล้วน ามาวางเรียงรายตามจุดฝังเข็มของร่างกาย หรือท าเป็น
เครื่องประดบัสวมใส่ดว้ย  น ามาวางไวใ้นหอ้ง หรอืวางใกลต้วั ก้อนหนิหรอืครสิตลัเก็บ
ความร้อนไว้ได้นาน และเปล่งรงัสอีนิฟราเรดแบบไม่เรอืงแสงท าให้ร้อนสบาย แต่ไม่
ระคายเคอืง  ซึง่วธิกีารนี้ยงัตอ้งมขีอ้มลูยนืยนัให้มากพอ 
2.6.5.12. สมนุไพรบ าบดั (Herbal Therapy) 
 เป็นการใชส้มุนไพรทีใ่หก้ลิน่หอมมาเป็นอาหาร เครื่องดื่ม หรอือาหารเสรมิเพื่อ
สรา้งความสดชื่น ลดไขมนัในเลอืด ลดน ้าหนัก ลดระดบัน ้าตาล คลายเครยีด ช่วยให้
นอนหลบังา่ย  สามารถใชบ้ ารงุผวิพรรณ เช่น การอบไอน ้า การแช่ตวั พอกผวิ บ ารงุผวิ 
เป็นตน้ ซึง่ปัจจบุนัไดร้บัความนิยมมาก 
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2.6.6. กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2.6.6.1. กฎกระทรวง ฉบบัที ่59 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ผงัเมอืง พ.ศ. 2518  

ขอ้ที ่๖ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามแผนผงัก าหนดการใชป้ระโยชน์ที่ดนิตามทีไ่ด้จ าแนก
ประเภททา้ยกฎกระทรวงนี้ใหเ้ป็นดงัต่อไปนี้ 
(๒) ที่ดินหมายเลขที่ ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๓๐ ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 
ขอ้ที่ ๘ ที่ดนิประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
โดยใหใ้ชพ้ืน้ทีเ่พื่อการอยูอ่าศยั การท่องเทีย่วการสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ ของทีด่นิประเภทนี้ในแต่ละบรเิวณ และหา้มใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ
เพื่อกจิการตามทีก่ าหนด ดงัต่อไปนี้  

(๑) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุความ
ร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรอืไม่เป็นมลพษิต่อชุมชน
หรอืสิง่แวดลอ้ม 

(๒) คลงัเชือ้เพลงิเพื่อการขายส่ง 
(๓) คลงัวตัถุระเบดิ 
(๔) เลีย้งมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด หรอืไก่ เพื่อการค้า หรอืโดย

ก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข 
(๕) ไซโลเกบ็ผลติผลการเกษตร 
(๖) สุสานหรอืฌาปนสถาน 
(๗) ก าจดัมลูฝอย 

 2.6.6.2. กฎกระทรวง ฉบบัที ่55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522) พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อนัเป็นพระราชบญัญตัทิี่
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล ซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย รฐัมนตรวี่าการกระรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
อาคารออกกฎกระทรวงไว ้

หมวดที ่1 ลกัษณะของอาคาร 
หมวดที ่2 ส่วนต่างๆของอาคาร 
หมวดที ่3 ทีว่่างภายนอกอาคาร 
หมวดที ่4 แนวอาคารและระยะรน่ต่างๆของอาคาร 
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2.6.6.3. กฎหระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อคนพกิาร ทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548 พระราชบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
บุคคล ซึง่มาตรา ๒๗ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้กระท า ได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ้

หมวด 1 ป้ายแสดงสิง่อ านวยความสะดวก 
หมวด 2 ทางลาดและลฟิต ์
หมวด 3 บนัได 
2.6.6.4. พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 
กฎหมายว่าดว้ยโรงแรมพระราชบญัญตันิี้มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการ

จ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 35 และมาตรา 50 
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

หมวด 1 คณะกรรมการส่งเสรมิและก ากบัธุรกจิโรงแรม 
หมวด 2 การประกอบธุรกจิโรงแรม 
หมวด 3 การบรหิารจดัการโรงแรม 
หมวด 4 การควบคุมและอุทธรณ์ 
หมวด 5 พนกังานเจา้หน้าที ่
หมวด 6 บทก าหนดโทษ 
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2.6.7. มาตรฐานเกณฑใ์นการออกแบบ 

มาตรฐานทีพ่กัเพื่อการท่องเทีย่วประเภทสถานพกัตากอากาศ (รสีอรท์) ระดบั 4 ดาว 
2.6.7.1. ขอบขา่ย 

โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บรกิารห้องพกั ห้องอาหารหรอื
สถานทีส่ าหรบั บรกิารอาหารหรอืสถานทีส่ าหรบัประกอบอาหาร และสถานบรกิารตาม
กฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิารหรอืหอ้งประชุมสมัมนา 
2.6.7.2. ขอ้ก าหนด 

มาตรฐานทีพ่กัเพื่อการท่องเทีย่ว ประเภทสถานพกัตากอากาศ (รสีอรท์) ระดบั 
4 ดาวประกอบดว้ย 11 หมวด 45 เกณฑ ์331 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
หมวดที ่1 สถานทีต่ ัง้ สภาพแวดลอ้ม สิง่ก่อสรา้งทัว่ไปและทีจ่อดรถ 
หมวดที ่2 โถงตอ้นรบั หอ้งน ้าสาธารณะ ลฟิทแ์ละทางสญัจรภายในอาคาร 
หมวดที ่3 หอ้งพกัแบบ Standard (รวมการเดนิระเบยีง และหอ้งน ้า)  
หมวดที ่4 หอ้งพกัแบบ Suite 
หมวดที ่5 หอ้งอาหาร คอฟฟ่ีชอ็ป บาร ์และครวั  
หมวดที ่6 ส่วนบรกิารดา้นสนัทนาการ (สระว่ายน ้า) 
หมวดที ่7 บุคลากรและการบรกิาร 
หมวดที ่8 ระบบความปลอดภยั ในพืน้ทีท่ ัว่ไป  
หมวดที ่9 ทรพัยากรและชุมชนแวดลอ้ม  
หมวดที ่10 ส่วนของพนกังาน  
หมวดที ่11 คุณลกัษณะเสรมิอื่นๆ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 3 
การวิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัของโครงการ 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูศกัยภ์าพ ความพรอ้มของทีต่ ัง้ โครงการ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่างๆ ของท าเลทีต่ ัง้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการแกปั้ญหาในการวเิคราะหเ์พื่อ
ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบวางแผนทาดา้นต่างๆต่อไปนี้ 
3.1. การวเิคราะหท์ าเลทีต่ ัง้ 
3.2. การวเิคราะหส์ภาพทีต่ ัง้ 
3.3. การวเิคราะหส์ภาพพืน้ที ่
3.4. การวเิคราะหส์ภาพบรบิท 
3.5. การวเิคราะหผ์ูใ้ชโ้ครงการ 

3.1 การวิเคราะหท์ าเลท่ีตัง้ 

3.1.1 ข้อพิจารณาทางลกัษณะทางกายภาพ 

 3.1.1.1. การเขา้ถงึทีส่ะดวก 
          ที่ตัง้โครงการต้องมลีกัษณะการเขา้ถงึง่ายรวมทัง้บรกิารขนส่งต่างๆต้องไดร้บั
ความสะดวกเพื่อเอือ้อ านวยต่อโครงการ 
3.1.1.2. มมีนุมองและทศันียภาพทีด่ ี
          โครงการทีพ่กัตอ้งการมุมมองทีด่จีากภายนอกเพื่อความโดดเด่น ประทบัใจเพื่อ
ดงึดดูนกัท่องเทีย่วทีจ่ะเขา้มาพกัในโครงการ 
3.1.1.3. ผลกระทบดา้นมลพษิ 

การเลอืกทีด่นิทีอ่ยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่ี ปลอดจากการรบกวน ทัง้ทางอากาศ
เสยีงและมลพษิ 
3.1.1.4. มสีาธารณูปโภคครบถว้น 

3.1.1.4.1. เขตทีต่ ัง้โครงการต้องมสีาธารณูปโภคครบถ้วนเพราะมคีวามจ าเป็น
ต่อผู้ที่มาใช้โครงการ เช่น ถนน นอกจากนี้ยงัต้องการการคมนาคมที่สะดวก รวดเรว็
การจราจรไม่ติดขัด  และมีความกว้าง  ของผิวจราจรมากพอส าหรับรองรับจาก
นกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ 
          3.1.1.4.2. ไฟฟ้าที่ตัง้โครงการควรมไีฟฟ้าระบบที่ดี สามารถเข้าถึงโครงการ
โดยงา่ย 
          3.1.1.4.3. สุขาภบิาลทัง้น ้าใช ้และน ้าทิง้ทีด่ ีรองรบักบัสิง่ทีจ่ะเกดิจากโครงการ 
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3.2 การวิเคราะหส์ภาพท่ีตัง้ 

 
รปูที ่3.1. ทีต่ ัง้โครงการ 

ทีต่ัง้ Site 
22/64 ถนนเขาตะเกยีบ ต.หนองแก อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 7711 ขนาดขอบเขต
ของทีด่นิรวมพืน้ทีท่ ัง้หมด 8,400 ตารางเมตร 2,100 ตารางวา 5.25 ไร ่
- ทศิเหนือ ตดิกบัโครงการบา้นเราหวัหนิ 
- ทศิใต ้ตดิกบัโครงการโบ๊ท ลอรด์ รสีอรท์ / บา้นปลายดาว 
- ทศิตะวนัออก ตดิกบัชายหาดทะเล หวัหนิ – เขาตะเกยีบ 
- ทศิตะวนัตก ถนนหนองแก–เขาตะเกยีบ / ฝัง่ตรงขา้มเป็นรา้นคาเฟ่เดลชิ / 
 รา้นเจต๊าซฟู๊ีด 
3.2.4. ขอ้ด,ีขอ้เสยี ของพืน้ทีต่ ัง้โครงการ 
3.2.4.1. ขอ้ด ี
 3.2.4.1.1. การเขา้ถงึทีต่ ัง้โครงการไดง้า่ย 
 3.2.4.1.2. การคมนาคมทีส่ะดวก 
 3.2.4.1.3. ตดิกบัชายทะเล 
 3.2.4.1.4. มสีิง่อ านวยความสะดวก,มสีาธารณูปโภคครบถว้น 
3.2.4.2. ขอ้เสยี 

3.2.4.2.1. มมุมองจากภายในออกภายนอกโครงการถงึบงัจากโครงกาขา้งเคยีง 
3.2.4.2.2. อยูใ่กลก้บัโครงการขา้งเคยีงทีอ่าจส่งผลกระทบเรือ่งเสยีง 
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3.3 การวิเคราะหส์ภาพพื้นท่ี 

3.3.1. การวเิคราะหท์ศิทางแดดลม 

 
 

รปูที ่3.2. การวเิคราะหท์ศิทางแดดลม 
 

3.3.2. การวเิคราะหก์ารเขา้ถงึทีต่ ัง้โครงการ 

 
 

รปูที ่3.3. การวเิคราะหก์ารเขา้ถงึทีต่ ัง้โครงการ 
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3.3.3. การวเิคราะหค์ู่แขง่ทางการตลาด 

 
 

รปูที ่3.4. การวเิคราะหค์ู่แขง่ทางการตลาด 

3.3.4. การวเิคราะหเ์สน้ทางสถานทีท่่องเทีย่ว 

 
รปูที ่3.5. การวเิคราะหเ์สน้ทางสถานทีท่่องเทีย่ว 
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3.3.5. การวเิคราะหม์ุมมองภายนอกโครงการ 

 
รปูที ่3.6. การวเิคราะหม์มุมองภายนอกโครงการ 

3.3.5.1. ขอ้ด ี
 3.3.5.1.1.เป็นมุมมองจากทางด้านหน้าโครงการจะเหน็โครงการไดช้ดัเจนเมื่อ
มาจากตวัเมอืงหวัหนิ 

3.3.5.1.2.เขา้ถงึโครงการไดส้ะดวก โดยการคมนาคม รถโดยสารประจ าทาง 
3.3.5.2. ขอ้เสยี 

3.3.5.2.1.อยูต่ดิกบัอาคารขา้ง 

3.3.6. การวเิคราะหม์ุมมองภายในโครงการ 

 
รปูที ่3.7. การวเิคราะหม์มุมองภายในโครงการ 

3.3.6.1. ขอ้ด ี
 3.3.6.1.1.เป็นมุมมองทีด่ทีีสุ่ดของมมุมองทีจ่ะไดร้บัววิทีด่ทีีสุ่ดของโครงการ 

3.3.6.1.2.เป็นมุมมองทีเ่หมาะกบัการวางแนวอาคาร 
3.3.6.2. ขอ้เสยี 

3.3.6.2.1.อยูต่ดิกบัอาคารขา้งเคยีง 
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3.4 การวิเคราะหส์ภาพบริบท 
3.4.1. แสดงต าแหน่งทีต่ ัง้โครงการ 

 
รปูที ่3.8. แสดงต าแหน่งทีต่ ัง้โครงการ 

ทีม่า : ( www.google.co.th ) 

3.4.2. การวเิคราะหส์าธารณูปโภค และสิง่อ านวยความสะดวก 

 
 

รปูที ่3.9. แสดงการวเิคราะหส์าธารณูปโภค และสิง่อ านวยความสะดวก 
 

3.4.2.1 อยูใ่กลเ้คยีงแหล่งชุมชน 
3.4.2.2 มสีิง่อ านวยความสะดว้ยทีร่องรบัต่อความตอ้งการ 

 

 

 

 

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

3.5.1. แสดงโครงสรา้งบรหิารโครงการ 

 
รปูที ่3.10 แสดงโครงสรา้งบรหิารโครงการ 
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3.5.2. การวเิคราะหพ์ืน้ทีใ่ชส้อย 

 
รปูที ่3.11 แสดงการวเิคราะหพ์ืน้ทีใ่ชส้อย 
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3.5.3. การวเิคราะหจ์ านวนหอ้งพกัของโครงการ 
 
ปี พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ชาวไทย 751,725 1,055,182 1,761,053 1,850,525 2,019,277 2,085,313 
ชาวต่างชาต ิ 336,947 559,082 695,785 749,881 763,864 794,383 

รวม 1,088,672 1,614,264 2,456,838 2,600,406 2,783,141 2,879,696 
จ านวนหอ้ง 6,872 8,799 10,152 10,133 9,515 8,969 
อตัราการเขา้
พกัพกั(%) 

30.23 42.57 45.37 54.47 59.11 65.70 

ชาวไทย 2.79 3.48 3.20 3.17 3.06 2.97 
ชาวต่างชาต ิ 3.30 3.56 3.64 3.55 3.51 3.43 
ระยะเวลา
พ านกัเฉลีย่

ของ
นกัท่องเทีย่ว 

(วนั) 

2.93 3.50 3.33 3.28 3.18 3.10 

ตารางที ่3.1. แสดงการวเิคราะหจ์ านวนหอ้งพกัของโครงการ 
(ทีม่า : ส านกังานสถติจิงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  http://pchkkhan.nso.go.th) 

3.5.3.สูตรของการค านวณหาจ านวนนักท่องเที่ยวของโรงแรมและรสีอรท์และความ ต้องการ
ของหอ้งพกั 

ความตอ้งการหอ้งพกั = จ านวนนกัท่องเทีย่ว x วนัพกัเฉลีย่ x 100 
                                        จ านวนคนต่อหอ้งพกั x 365 x อตัราเขา้พกั 
                                     = 2,879,696 x 3.10 x 100 
                                           2.5 x 365 x 65.70 
                                     = 14,890 หอ้ง 

เนื่องจากในอ าเภอหวัหนิมโีครงการทีเ่ป็นทัง้โรงแรมแระรสีอรท์ซึง่มจี านวนของหอ้งพกั
รวมกนัทีส่ามารถรองรบันกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างชาตไิด ้คอื 8,969 หอ้ง แต่จาก
จ านวนความต้องการของหอ้งพกัทีย่งัขาด คอื 14,890 หอ้งจงึต้องน ามาหกัลบในส่วนที่
มอียูจ่ะไดเ้ป็น 8,969 – 14,890 = 5,921 หอ้ง 

ดงันัน้จงึสามารถสรปุไดว้่าโครงการรสีอรท์ แอนด ์สปา อ าเภอหวัหนิ 
 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์สามารถสรา้งหอ้งพกัไดใ้นจ านวน 50 หอ้ง 
จ านวนหอ้งพกัสามารถแบ่งสดัส่วนของหอ้งพกัไดด้งันี้คอื 
- Standard room (60%) คดิเป็นจ านวน 30 หอ้ง 
- Deluxe room    (20%) คดิเป็นจ านวน 10 หอ้ง 
- Suite room       (20%) คดิเป็นจ านวน 10 หอ้ง 

http://pchkkhan.nso.go.th/
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3.5.4. การเปรยีบเทยีบสถตินิกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้/ลดลง ต่อปี 

 
แผนภมูทิี ่3.1. แสดงสถตินิกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืน 

( http://pchkkhan.nso.go.th ) 

3.5.5. การเปรยีบเทยีบช่วงเวลาของนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืน 

 
แผนภมูทิี ่3.2. แสดงการเปรยีบเทยีบช่วงเวลานกัท่องเทีย่ว 
 

3.5.6แผนภมูแิสดงจ านวนนักท่องเทีย่วEuropeจ าแนกตามสญัชาต ิ

 
แผนภมูทิี ่3.3. แสดงจ านวนนกัท่องเทีย่วEuropeจ าแนกตามสญัชาต ิ
ทีม่า : ส านกังานสถติแิละการท่องเทีย่ว  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

( http://pchkkhan.nso.go.th ) 
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3.5.7. การเปรยีบเทยีบปรมิาณจ านวนหอ้งพกัทีร่องรบั 
 

 
แผนภมูทิี ่3.4. แสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณจ านวนหอ้งพกัทีร่องรบั 

3.5.8. วเิคราะหก์ารเขา้ถงึของผูใ้ชส้อยโครงการ 
 

 
 

รปูที ่3.12.วเิคราะหก์ารเขา้ถงึของผูใ้ชส้อยโครงการ 
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จ านวนห้องพกัที่มีอยู่ จ านวนห้องพกัที่ต้องการ
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3.5.9. วเิคราะหก์ารเขา้ถงึของผูใ้ชส้อยโครงการ 

 
รปูที ่3.13. การวเิคราะหก์ารเขา้ถงึของผูใ้ชส้อยโครงการ 

 

3.5.10. วเิคราะหพ์ืน้ทีใ่ชส้อยโครงการ 
ตารางท่ี 3.2. แสดงรายละเอียดของพืน้ท่ีส่วนห้องพกั 

ส่วนห้องพกั 

องคป์ระกอบหลกั 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ทีห่น่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ทีร่วม 
(ตร.ม.) 

อา้งองิ 

Standard  
- หอ้งนอน 
- หอ้งน ้า 
- หอ้งนัง่เล่น 

 
1-2 

 
8 

 
24 

 
192 

 

 
A,C 

Deluxe  
- หอ้งนอน 
- หอ้งน ้า 
- หอ้งนัง่เล่น 
- ระเบยีง 

 
 
2 

 
 
9 

 
 

32 

 
 

288 

 
 

A,C 

Suite  
- หอ้งนอน 
- หอ้งน ้า 
- หอ้งนัง่เล่น 
- ระเบยีง 
- สว่นพืน้ทีท่ างาน 

 
 
 

2-3 

 
 
 

10 

 
 
 

64 
 

 
 
 

640 

 
 
 

A,C 

    1120  
Circulation 40%    448  

รวม 1568  
รวมพืน้ทีส่ว่นหอ้งพกัทัง้หมด 1568 ตารางเมตร 
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ตารางท่ี 3.3. แสดงรายละเอียดของพืน้ท่ีส่วนสปา 

ส่วนสปา 

องคป์ระกอบรอง 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ทีห่น่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ทีร่วม 
(ตร.ม.) 

อา้งองิ 

Lobby and Reception 4 1 4 16 A,C 
หอ้งพกัพนกังานสปา 8 1 1.5 12 C 
อ่างน ้าเยน็  1 9 9 C 
อ่างจากุซซี ่  2 9 18 C 
Massage Room (เดีย่ว)  5 9 45 C 
Massage Room (คู่)  5 18 90 C 
Bath room 15 1 1.5 22.5 C 
Sauna  1 30 30 A,C 
หอ้งน ้าชาย/หญงิ  2 15 30 A,C 
ลอ็คเกอร ์ 10 1 20 U 20 C 
เกบ็ของ  1 12 12 A,C 
    304.5  
Circulation 30%    91.35  

รวม 396  
รวมพืน้ทีส่ว่นบรกิารกจิกรรมทัง้หมด 396 ตารางเมตร 

 
ตารางท่ี 3.4. แสดงรายละเอียดของพืน้ท่ีส่วนร้านอาหาร 

Restaurant 

องคป์ระกอบ 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ทีห่น่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ทีร่วม 
(ตร.ม.) 

อา้งองิ 

Main Kitchen    
 

90 
 

A,C 
- พืน้ทีเ่ตรยีมอาหาร  1 30 
- พืน้ทีท่ าอาหาร  1 60 
Pantry Room  1 36 36 A,C 
Restaurant  1 150 150 A,C 
Bar  1 25 25 A,C 
Staff Area  1 12 12 A,C 
Loading  1 12 12 A,C 
Storage  1 12 12 A,C 
หอ้งน ้า  6 1.5U 9 A,C 
    346  
Circulation 30%    104  

รวม 450  
รวมพืน้ทีส่ว่นสนบัสนุนทัง้หมด 450 ตารางเมตร 
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ตารางท่ี 3.5. แสดงรายละเอียดของพืน้ท่ีส่วนบริหารโครงการ 
ส่วนบริหารโครงการ 

องคป์ระกอบ 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ทีห่น่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ทีร่วม 
(ตร.ม.) 

อา้งองิ 

หอ้งประธานโครงการ 1 1 16 16 A,C 
หอ้งกรรมการผูจ้ดัการ 1 1 4 12 A,C 
หอ้งผูจ้ดัการทัว่ไป 1 1 12 12 A,C 
ฝ่ายบุคคล  1 8 8 A,C 
ฝ่ายบญัช ี  1 8 8 A,C 
ฝ่ายการตลาด  1 8 8 A,C 
ฝ่ายบรกิารอาคาร  1 8 8 A,C 
หอ้งประชมุ 10 1 2.5 25 A 
Copy & Paper  1 9 9 A,C 
หอ้งเกบ็ของ  1 5 5 A,C 
หอ้งน ้าชาย/หญงิ  12 1.5 U 18 A 
    129  
Circulation 30%    39  

รวม 168  
รวมพืน้ทีส่ว่นบรกิารโครงการทัง้ หมด 168 ตารางเมตร 

 
ตารางท่ี 3.6. แสดงรายละเอียดของพืน้ท่ีส่วนบริการสาธารณะ 

ส่วนบริการสาธารณะ 

องคป์ระกอบ 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ทีห่น่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ทีร่วม 
(ตร.ม.) 

อา้งองิ 

สว่นตอ้นรบั,Lobby 50 1 55 
 

75 

A,C 
- สว่นประชาสมัพนัธ ์ 2 1 9 A 
- เกบ็ของ 1 1 9 A 
- Bell man station 1 1 2U A,C 
Hall 1 1 75 75 A 
หอ้งน ้าชาย/หญงิ  12 1.5U 18 A 
อนิเตอรเ์น็ต  1 8 8 A 
Swimming Pool  2 150 300 A,C 
Banquet pantry  1 24 24 A,C 
โถงจดัเลีย้ง  1 60 60 A,C 
    560  
Circulation 30%    168  

รวม 728  
รวมพืน้ทีส่ว่นบรกิารสาธารณะทัง้หมด 728 ตารางเมตร 
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ตารางท่ี 3.7. แสดงรายละเอียดของพืน้ท่ีส่วนบริการโครงการ 

ส่วนบริการโครงการ 

องคป์ระกอบ 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ทีห่น่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ทีร่วม 
(ตร.ม.) 

อา้งองิ 

สว่นแม่บา้น  1 24 24 A,C 
สว่นซกั-รดี  1 80 80 A,C 
หอ้งฝึกอบรม  1 15 15 A 
โรงอาหารพนกังาน  1 28 28 A,C 
หอ้งน ้าชาย/หญงิ  6 1.5 9 A,C 
Storage  1 12 12 A,C 
พืน้ทีเ่กบ็ขยะ  1 28 28 A,C 
Security 2 1 12 12 A,C 
    217  
Circulation 30%    65  

รวม 282  
รวมพืน้ทีส่ว่นบรกิารโครงการทัง้ หมด 282 ตารางเมตร 

 
ตารางท่ี 3.8. แสดงรายละเอียดของพืน้ท่ีส่วนซ่อมบ ารงุ 

ส่วนซ่อมบ ารงุ 

องคป์ระกอบ 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ทีห่น่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ทีร่วม 
(ตร.ม.) 

อา้งองิ 

หอ้งเครื่องควบคุม  1 25 25 A,C 
หอ้งเครื่องไฟฟ้า  1 32 32 A,C 
หอ้งเครื่องไฟฟ้า
ส ารอง 

 
1 28 28 A,C 

หอ้งปัม๊น ้า  1 30 30 A,C 
หอ้งเครื่องปรบัอากาศ  1 15 15 A,C 
หอ้งพกัช่าง  1 25 25 A,C 
หอ้งเครื่องระบบรกัษา
ความปลอดภยั 

 
1 15 15 A 

Furniture Storage  1 30 30 A,C 
หอ้งน ้า  6 1.5 9 A 
    209  
Circulation 30%    63  

รวม 272  
รวมพืน้ทีส่ว่นซ่อมบ ารุงทัง้หมด หมด 272 ตารางเมตร 
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ตารางท่ี 3.9. แสดงรายละเอียดของพืน้ท่ีส่วนท่ีจอดรถ 

ส่วนจอดรถ 
องคป์ระกอบ จ านวน 

(คน) 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ทีห่น่วย 
(ตร.ม.) 

พืน้ทีร่วม 
(ตร.ม.) 

อา้งองิ 

ทีจ่อดรถทัว่ไป  14 12.5 175 A,C 
ทีจ่อดรถพนกังาน  10 12.5 125 A,C 
ทีจ่อดรถบรกิาร  2 30 60 A,C 
    360  
Circulation 100%    360  

รวม 720  
รวมพืน้ทีส่ว่นสนบัสนุนทัง้หมด 720 ตารางเมตร 

 
ข้อมูลอ้างอิง 
A - Architect data 
C - Case Stuty 

ตารางท่ี 3.10. สรปุพ้ืนท่ีใช้สอยของโครงการ 

องคป์ระกอบโครงการ พืน้ทีร่วมโครงการ(ตารางเมตร) 
สว่นหอ้งพกั 1,120 
สว่นสปา 396 
สว่นสาธารณะ 728 
Restaurant 450 
สว่นบรหิารโครงการ 168 
สว่นบรกิารโครงการ 282 
สว่นซ่อมบ ารุง 272 
พืน้ทีจ่อดรถ 720 
รวมพืน้ท่ีใช้สอย 4,136 
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แผนภมูทิี ่3.5. แสดงแผนภมูพิืน้ทีร่วม 

 

รายละเอยีดโครงการดา้นหน้าทีใ่ชส้อยนัน้จะกล่าวถงึ ขนาดของพืน้ทีใ่ชส้อยและความ
ต้องการพื้นที่ของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ รวมถึงวิธีการค านวณในแต่ละองค์ประกอบ 
ดงัต่อไปนี้ 

องคป์ระกอบโครงการ 
 - สฟ้ีาส่วนหอ้งพกั   1,120 ตารางเมตร  

 - สสีม้ส่วนสปา    396 ตารางเมตร 
 - สเีทาส่วนสาธารณะ   728 ตารางเมตร 
 - สเีหลอืงส่วนRestaurant  450 ตารางเมตร 
 - สนี ้าเงนิส่วนบรหิารโครงการ  168 ตารางเมตร 
 - สเีขยีวส่วนบรกิารโครงการ  282 ตารางเมตร 
 - สนี ้าเงนิเขม้ส่วนซ่อมบ ารงุ  272 ตารางเมตร 
 - สนี ้าตาลพืน้ทีจ่อดรถ   720 ตารางเมตร 

รวมพืน้ทีใ่ชส้อย    4,136 ตารางเมตร 

44%

7%
14%

8%

3%

5%

5%

14%

AREA REQUIREMENT

ห้องพกั สปา สว่นสาธารณะ

Restaurant สว่นบริหารโครงการ สว่นบริการโครงการ

สว่นซ่อมบ ารุง ที่จอดรถ
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3.5.11. ความเป็นไปไดด้า้นการเงนิและการลงทุน 
การคาดคะเนดา้นการลงทุน เป็นการศกึษาดา้นการลงทุนก่อนการลงทุน เพื่อวเิคราะห์

ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึง่วเิคราะหป์ระกอบดว้ย 3 ส่วน คอื 
- การคาดคะเนเงนิลงทุนก่อนด าเนินกจิการ 
- การคาดคะเนเงนิลงทุนระหว่างด าเนินกจิการ 
- การคาดคะเนผลตอบแทนของโครงการ 
3.5.11.1. การคาดคะเนจ านวนเงนิลงทุนก่อนด าเนินกจิการ 
หมายถงึ การคาดคะเนจ านวนเงนิ ที่จะต้องลงทุนไปก่อนการด าเนินกจิการซึ่งได้จาก
เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และเงนิลงทุนจากผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยแบ่งเป็น 

3.5.11.1. เงนิค่าทดีนิ 
ค่าที่ดนิบรเิวณคดิไรละ 20,000,000 บาท (ที่มา:ส านักงานกรมที่ดนิอ าเภอหวั

หนิและจากเว็บไซต์ http://www.ddproperty.com/ ) ที่ดนิโครงการทัง้หมด 5.4 ไร่ คดิ
เป็นเงนิค่าทีด่นิ 105,000,000 บาท โดยขอแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด นับจากปีแรกทีเ่ริม่
ด าเนินการก่อสรา้ง คอื 52,500,000 / 52,500,000 บาท 

3.5.11.2. ค่าหน้าดนิ 
 ค่าหน้าดนิคดิจาก 1 ใน 3 ของราคาที่ดนิคดิเป็นเงนิทัง้สิ้น 31,500,000 บาท 
โดยขอแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด นับจากปีแรกที่ เ ริ่มด าเนินการก่อสร้าง คือ
15,750,000/15,750,000บาท 
 3.5.11.3. ค่าเช่าทีด่นิ 
 ค่าเช่าทีด่นิโดยคดิจากค่าหน้าดนิ โดยแบ่งจ่าย 3 ปีที ่1 จ่าย 1 เปอรเ์ซน็ต์ของ
ค่าหน้าดิน เป็นจ านวนเงิน 735,000 / 735,000 /  735,000 บาท 3 ปีที่สอง จ่าย 3 
เปอร์เซ็นต์  เ ป็นจ านวนเงิน  757,050 / 757,050 / 757,050 บาท 3 ปีที่  3 จ่าย 3 
เปอรเ์ซน็ต ์เป็นจ านวนเงนิ  779,100 / 779,100 / 779,100 บาท 

3.5.11.4. ค่าพฒันาทีด่นิ 
ประกอบไปด้วยงานรือ้ – ถอน , ขนยา้ยวสัดุต่างๆ , งานปรบัปรุงที่ดนิ , งาน

สวนงานสนามหญ้า , งานระบบบ าบดัน ้าเสยี , งานระบบไฟฟ้า , งานระบบน ้าประปา , 
งานระบายน ้า , ฯลฯ คดิในอตัราราคาไรล่ะ 350,000 บาท ทีด่นิทัง้หมด 5.4 ไร ่รวมเป็น
เงินทัง้สิ้น 1,855,000 บาท โดยขอแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด นับจากปีที่เริ่มด าเนินการ
ก่อสรา้ง คอื 927,500 / 927,500 บาท 

3.5.11.5. ค่าก่อสรา้ง 
พืน้ทีง่านก่อนสรา้งอาคารทัง้หมด 5,354 ตารางเมตร คดิค่าก่อสรา้งทัง้หมด 

186,357,100 บาท โดยขอแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด นบัจากปีแรกทีเ่ริม่ด าเนินการ
ก่อสรา้ง  93,178,550 / 93,178,550 บาท  

http://www.ddproperty.com/
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3.5.11.5.1. ค่าตกแต่ภายใน  
ส่วนของหอ้งพกัในรสีอรท์และส่วนหอ้งพกัส่วนตวั 

- Standard จ านวน 30 หอ้ง พืน้ทีร่วม 840 ตารางเมตร 
คดิค่าตกแต่งภายในในอตัราตารางเมตรละ 15,000 บาท 
เป็นจ านวนเงนิค่าตกแต่งทัง้หมด 12,600,000 บาท 
- Deluxe จ านวน 10 หอ้ง พืน้ทีร่วม 350 ตารางเมตร 
คดิค่าตกแต่งภายในในอตัราตารางเมตรละ 20,000 บาท 
เป็นจ านวนเงนิค่าตกแต่งทัง้หมด 7,000,000 บาท 
- Suite จ านวน 10 หอ้ง พืน้ทีร่วม 480 ตารางเมตร 
คดิค่าตกแต่งภายในในอตัราตารางเมตรละ 25,000 บาท 
เป็นจ านวนเงนิค่าตกแต่งทัง้หมด 12,000,000 บาท 
- ส่วน Swimming Pool พืน้ทีร่วม 300 ตารางเมตร 
คดิค่าตกแต่งภายในในอตัราตารางเมตรละ 10,000 บาท 
เป็นจ านวนเงนิค่าตกแต่งทัง้หมด 3,000,000 บาท  
- ส่วนสปา พืน้ทีร่วม 396 ตารางเมตร 
คดิค่าตกแต่งภายในในอตัราตารางเมตรละ 25,000 บาท 
เป็นจ านวนเงนิค่าตกแต่งทัง้หมด 9,900,000 บาท 
- ส่วนรา้นอาหาร พืน้ทีร่วม 450 ตารางเมตร 
คดิค่าตกแต่งภายในในอตัราตารางเมตรละ 20,000 บาท 
เป็นจ านวนเงนิค่าตกแต่งทัง้หมด 9,000,000 บาท 
- ส่วนบรหิารโครงการ พืน้ทีร่วม 168 ตารางเมตร 
คดิค่าตกแต่งภายในในอตัราตารางเมตรละ 10,000 บาท 
เป็นจ านวนเงนิค่าตกแต่งทัง้หมด 1,680,000 บาท 
- พืน้ทีส่่วนบรกิาร พืน้ทีร่วม 282 ตารางเมตร 
คดิค่าตกแต่งภายในในอตัราตารางเมตรละ 8,000 บาท 
เป็นจ านวนเงนิค่าตกแต่งทัง้หมด 2,256,000 บาท 
- ค่าตกแต่งภมูทินัศ์ คดิค่าตกแต่งภายในในอตัรา 10 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาค่าก่อสรา้ง 
เป็นจ านวนเงนิค่าตกแต่งทัง้หมด 11,720,100 บาท 
3.5.11.6. รวมราคาค่าก่อสรา้งทัง้หมด 

- ค่าก่อสรา้งอาคาร   117,201,000 บาท 
- ค่าตกแต่งภายใน     57,436,000 บาท 
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3.5.11.7. ค่าบรหิารโครงการ 
คดิค่าบรหิาร 3% ของราคาค่าก่อสรา้งทัง้หมด 

 ซึง่ค่าก่อสรา้งทัง้หมด 186,357,100 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 5,590,713 บาท โดยขอแบ่งจา่ยออกเป็น 2 งวด นบัจากปีแรกทีเ่ริม่
ด าเนินการก่อสรา้ง คอื 2,795,357 / 2,795,357บาท 

3.5.11.8. ค่าอุปกรณ์ส่วนต่างๆ 
 - ส่วนบรกิาร คดิแบบเหมาจา่ย รวมเป็นเงนิทัง้หมด 200,000 บาท 

- ส่วนครวั คดิเป็นตารางเมตรละ 5,000 บาท มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 126 ตารางเมตร รวมเป็น
เงนิทัง้หมด 630,000 บาท 
- ส่วนซกัผา้อุตสาหกรรมราคาเครือ่งละ 540,000 บาท จ านวน 3 เครือ่ง รวมเป็นเงนิ
ทัง้หมด 1,620,000 บาท  
- ส่วนหอ้งเครือ่งระบบ คดิแบบเหมาจ่าย รวมเป็นเงนิทัง้หมด  
800,000 บาท 
- ลฟิตโ์ดยสาร ราคาตวัละ 1,200,000 บาท จ านวน 2 เครือ่ง รวมเป็นเงนิทัง้หมด 
2,400,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 5,650,000 บาท โดยขอแบ่งจา่ยออกเป็น 2 งวด นบัจากปีแรกทีเ่ริม่
ด าเนินการก่อสรา้ง คอื 2,825,000 / 2,825,000 บาท 
3.5.11.9. ค่าออกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง 

คดิค่าออกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง 6% ของราคาค่าก่อนสรา้งทัง้หมด 
ซึง่ราคาค่าก่อสรา้งทัง้หมด 186,357,100 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 11,181,426 บาท โดยขอแบ่งจา่ยออกเป็น 2 งวด นบัจากปีแรกที่
เริม่ด าเนินการก่อสรา้ง คอื 5,590,713 / 5,590,713 บาท 
3.5.11.10. ค่าโฆษณา 

คดิค่าโฆษณาโดยแบ่งจา่ย 3 ปีที ่1 คอื 8,000,000 บาท 3 ปีที ่2 คอื 
3,000,000 บาท  3 ปีที ่3 คอื 1,500,000 บาท  
3.5.11.11. ค่าประกนัภยั  

คดิค่าประกนัภยั 70% ของราคาค่าก่อสรา้ง ซึง่ค่าก่อสรา้งทัง้หมด 
186,357,100 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สนิ 130,449,970 บาท และคดิค่าเบีย้ประกนั 1% 
จากเงนิค่าประกนัภยั ซึง่ค่าเงนิประกนัภยัทัง้หมด 130,449,970 บาท รวมเป็นเงนิ 
1,304,500 บาท จะแบ่งจา่ยทุกๆปีหลงัจากเริม่เปิดกจิการ 
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3.5.11.12. ค่าจา้งบุคลากรและด าเนินงาน 
ค่าจา้งบุคลากร  

คดิไดเ้ป็นสดัส่วนดงันี้ 
- ส่วนประธานโครงการ 80,000 บาท จ านวน 1 คน เป็นจ านวนเงนิ 80,000 บาท 
- ส่วนรองประธานโครงการ 20,000 บาท จ านวน 1 คน เป็นจ านวนเงนิ 20,000 บาท 
- ส่วนกรรมการผูจ้ดัการ 45,000 บาท จ านวน 1 คน เป็นจ านวนเงนิ 45,000 บาท 
- ส่วนผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร 35,000 บาท จ านวน 1 คน เป็นจ านวนเงนิ 35,000 บาท 
- ส่วนพนกังานฝ่ายบรหิาร 15,000 บาท จ านวน 9 คน เป็นจ านวนเงนิ 135,000 บาท 
- ส่วนผูจ้ดัการฝ่ายบรกิาร 35,000 บาท จ านวน 1 คน เป็นจ านวนเงนิ 35,000 บาท 
- ส่วนพนกังานฝ่ายบรกิาร 15,000 บาท จ านวน 9 คน เป็นจ านวนเงนิ 225,000 บาท 
- ส่วนพ่อครวั 20,000 บาท จ านวน 3 คน เป็นจ านวนเงนิ 60,000 บาท 
- ส่วนพนกังานตอ้นรบั 10,000 บาท จ านวน 3 คน เป็นจ านวนเงนิ 30,000  บาท 
- ส่วนผูจ้ดัการฝ่ายอาคารและสถานที ่20,000 บาท จ านวน 1 คน เป็นจ านวนเงนิ 
20,000 บาท 
- ส่วนหวัหน้าแผนก 15,000 บาท จ านวน 3 คน เป็นจ านวนเงนิ 45,000 บาท 
- ส่วนพนกังาน 10,000 บาท จ านวน 18 คน เป็นจ านวนเงนิ 180,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้หมดต่อเดอืน 910,000 บาท  
รวมเป็นเงนิทัง้หมดต่อปี  10,920,000 บาท 
( เพิม่ขึน้ 5% ทุกๆ 3 ปี ) 
3.5.11.13. ค่าซ่อมบ ารุง 
2 ปีแรก จะเป็นช่วงการก่อสรา้งโครงการยงัไมต่อ้งจา่ย 
3 ปีทีส่อง คดิจาก 3% ของค่าก่อสรา้งทัง้หมด คอื 186,357,100 บาท 3% คอื จ านวน
เงนิ 1,863,571 บาท เป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 5,590,713 บาท 
3 ปีทีส่าม คดิจาก 4% ของค่าก่อสรา้งทัง้หมด คอื 186,357,100 บาท 4% คอื จ านวน
เงนิ 2,484,761 บาท เป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 7,454,283 บาท 
4 ปีทีส่ ี ่คดิจาก 5% ของค่าก่อสรา้งทัง้หมด คอื 186,357,100 บาท 5% คอื จ านวนเงนิ 
3,105,952 บาท เป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 12,423,808 บาท  
3.5.11.14. ค่าดอกเบีย้ 8% ของสถาบนัการเงนิ 

หกัลบค่าใชจ้่ายแต่ละปีเหลอืเงนิจ านวนเท่าไหรต่อ้งยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ
แลว้ คดิดอกเบีย้ 8% จากเงนิทีย่มืไปจา่ยในปีถดัไปจนกว่าหกัลบแลว้ไมเ่หลอืค่าใช้จ่าย
ตดิลบ 
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3.5.11.15. ค่าดอกเบีย้ 5% ของผูถ้อืหุน้ 
คดิเป็นจ านวนเงนิ 5% จากจ านวนเงนิของผูถ้อืหุน้ 100,000,000 บาท เป็น

จ านวนเงนิทัง้หมด 5,000,000 บาท จะเริม่จา่ยในปีทีส่องและในปีถดัๆไปเรือ่ยๆตราบ
ใดทีย่งัไมไ่ดค้นืเงนิทีล่งทุนจากผูถ้อืหุน้ 
3.5.11.16. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 5%  

จะตอ้งเสยีภาษจีากรายรบัตลอดทัง้ปียกเวน้รายรบัจากค่าอาหาร เป็นจ านวน
เงนิ 5% ของรายรบัตลอดทัง้ปี 
3.5.11.17. ค่าภาษนีิตบิุคคล 30% หกัดว้ยภาษ ีณ ทีจ่่าย 5%  

จะตอ้งเสยีภาษจีากรายรบัรายจา่ยตลอดปี จ านวน 30% ของก าไรแลว้น ามาลบ
ดว้ยภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 5% (จา่ยเมือ่ตน้ปี ของปีถดัไป) 
3.5.11.18. การคาดคะเนผลตอบแทนของโครงการ 
 หมายถงึ การประมาณรายไดข้องโครงการเมือ่ไดเ้ปิดด าเนินกจิการไปแลว้ โดย
แบ่งการคาดคะเนผลตอบแทนของโครงการดงันี้ 
 3.5.11.18.1. รายไดจ้ากค่าหอ้งพกั 
 ก าหนดใหห้อ้งพกัมรีาคาดงัต่อไปนี้ (ที่มา: www.agoda.com ราคาเฉลีย่
โดยประมาณ ของโรงแรมและรสีอรท์ในระดบั 4-5 ดาว) 
- Standard 8,000 บาท/คนื จ านวน 30 หอ้ง เป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 240,000 บาท 
- Deluxe 12,000 บาท/คนื จ านวน 10 หอ้ง เป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 120,000 บาท 
- Suite 15,000 บาท/คนื จ านวน 10 หอ้ง เป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 150,000 บาท 
รายไดร้วมต่อวนั 510,000 บาท 
รายไดร้วมต่อเดอืน 15,300,000 บาท 
คดิรายไดช้่วงฤดกูาลท่องเทีย่ว 6 เดอืนเตม็ คดิ 100% ของราคาต่อเดอืน คอื 
15,300,000 x 6 เดอืนจะได ้91,800,000 บาท คดิรายไดไ้มใ่ช่ช่วงการท่องเที่ยว 6 
เดอืดเตม็ คดิ 50% ของราคาต่อเดอืน คอื 7,650,000 x 6 เดอืนจะได ้45,900,000 บาท 
รวมรายไดต้ลอดทัง้ปีจะได ้137,700,000 บาท (ขึน้ค่าเช่าหอ้ง 5% ทุก 3 ปี) 

   3.5.11.18.2. รายไดจ้ากค่า คอรส์ สปาและนวด 

คดิรายไดช้่วงฤดกูาลท่องเทีย่ว 6 เดอืนเตม็ คดิ 100% ของราคาต่อเดอืน คอื 270,000 
x 6 เดอืนจะได ้1,620,000 บาท คดิรายไดไ้มใ่ช่ช่วงการท่องเทีย่ว 6 เดอืดเตม็ คดิ 50% 
ของราคาต่อเดอืน คอื 135,000 x 6 เดอืนจะได ้810,000 บาท 
รวมรายไดต้ลอดทัง้ปีจะได ้2,430,000 บาท 

3.5.11.18.3. รายไดจ้ากค่าอาหาร 
 คดิเพยีง 40% จากรายไดส้่วนหอ้งพกัเป็นเงนิ 137,700,000 บาท คดิรายได้
ค่าอาหารเป็นเงนิทัง้หมด 55,080,000 บาท  
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3.5.12. ความเป็นไปไดท้างการเงนิ



 
 

บทท่ี 4 
การวิเคราะหเ์กณฑแ์ละแนวความคิดในการออกแบบ 

4.1. ลกัษณะพื้นท่ีว่าง (Space) 

 จากการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ จึงได้ พื้นที่ใช้สอยที่ตอบสนองกับ
ผูใ้ชง้านในโครงการ 
 4.1.1. ส่วนหอ้งพกั 
 แนวทางการออกแบบ ส่วนที่พกัเป็นส่วนที่ผู้ใช้บรกิารต้องการพกัผ่อนจากการท า
กจิกรรม การออกแบบที่พกัที่ต้องการความสงบเงยีบและมคีวามเป็นส่วนตวัมากที่สุด โดยมี
ภาพลกัษณ์แบบอาคารโปรง่สบายใหม้คีวามกลมกลนืกบัธรรมชาตทิีสุ่ด 
 4.1.2. ชนิดของหอ้งพกั 
 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมหีลากหลาย จงึท าให้บรกิารและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในหอ้งพกัในรสีอรท์ทีม่คีวามแตกต่างกนั 
 4.1.2.1 จ านวนและขนาดของเตยีงต่อหอ้ง 
 - หอ้ง Standard หอ้งเดีย่วมเีตยีงเลก็ในหอ้งเพยีง 1 เตยีง ส าหรบัแขก 1-2 คน 
 - หอ้ง Deluxe มเีตยีงใหญ่ในหอ้งพกั 1 เตยีง ส าหรบัแขกไมเ่กนิ 2 คน 

- หอ้ง Suite ประกอบดว้ย 2 ส่วน ในหอ้งพกั คอื ส่วนของหอ้งนอนและ ส่วนหอ้งนัง่เล่น 
โดยมหีอ้งนอนมเีตยีงใหญ่ 1 เตยีง ส าหรบัแขก 2-3 คน 
4.1.2.2. ลกัษณะของพืน้ทีใ่นส่วนสปา 

 เป็นสปาทีเ่น้นทางดา้นใหค้วามผ่อนคลาย ในเรือ่งของการนวด ตอ้งการความเงยีบสงบ 
  - การนวดน ้ามนั 
  - พืน้ทีก่ารใชง้านส่วนหอ้งนวด 
  - การนวดเทา้ กดจดุ 
  - การนวดประคบดว้ยสมนุไพรธรรมชาต ิ

 
รปูที ่4.1. กจิกรรมการนวดผอ่นคลายนวดน ้ามนั 
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รปูที ่4.2. แสดงพืน้ทีก่ารใชง้านส่วนทีเ่ป็นหอ้งนวด 
 

 
 

รปูที ่4.3. แสดงกจิกรรมการนวดกดจุด 
 

 
 

รปูที ่4.4. แสดงกจิกรรมการนวดประคบโดยใชส้มนุไพรธรรมชาต ิ
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4.2. การได้ยิน (Audibility) 

จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้คนที่มาใช้พื้นที่โดยรอบโครงการในเรื่องของเสยีงที่มี
ผลกระทบต่อโครงการ ดา้นหน้าโครงการมาจากเสยีงรถยนต์ทีส่ญัจรผ่านไปมาและเสยีงรบกวน
ทีม่าจากดา้นหน้าชายหาด เกดิจากนกัท่องเทีย่วทีส่ญัจรผ่านดา้นหน้าชายหาด เสยีงจากอาคาร
ขา้งเคยีง เนื่องจากทีต่ ัง้โครงการอยู่ใกลก้บัโครงการคอนโดมเินียมและโรงแรม จงึส่งผลกระทบ
ใหม้เีสยีงดงั ทีเ่ขา้มากระทบภายในพืน้ทีโ่ครงการ และ 

 

 
 

รปูที ่4.5. แสดงผลกระทบทางเสยีงต่อพืน้ท ี
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4.3.การจดัทางสญัจร 

วตัถุประสงคข์องการจดัการทางสญัจรเพื่อใหส้ามารถรบัรูถ้งึลกัษณะทางสญัจรทัง้หมด
เพื่อสามารถทีจ่ะแยกประเภทของทางสญัจรไดซ้ึง่แตกต่างกนัออกไปตามแต่ละพืน้ทีเ่ชื่อมถงึกนั 
 

 
รปูที ่4.6. แสดงการจดัทางสญัจรภายในโครงการ 
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 การจดัทางสญัจรเพื่อให้สามารถรบัรู้ถึงลกัษณะทางสญัจรทัง้หมดเพื่อสามารถแยก
ประเภทของทางสญัจรได ้

 
รปูที ่4.7. แสดงแสดงถนนเสน้ทางหลกั 

เสน้ทางหลกัดา้นหน้าโครงการ ถนนหนองแก – เขาตะเกยีบ คอืถนนเสน้หลกัทีม่าจาก
กรุงเทพฯลฯและตวัเมอืงหวัหนิ มุ่งหน้าไปยงัเขาตะเกยีบ ที่มคีวามกว้างของถนน คอื 6 เมตร 
โดยส่วนมากจะเป็นรถยนตส์่วนบุคคลและรถโดยสารประจ าทาง 

 
รปูที ่4.8. แสดงถนนดา้นขา้งทีต่ ัง้โครงการ 

ถนนดา้นขา้งทีต่ ัง้โครงการ มคีวามกวา้ของถนน 3 เมตร โดยจะใหเ้ป็นทางเขา้ของการ 
Sevice (Sub Entrance) 
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4.4. ความสขุสบาย (Comfort) 

 
 

รปูที ่4.9. แสดงทศิทางของลมมรสุม 

4.4.1. วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหค์วามสุขสบายเพื่อสามารถรบัรูถ้งึสภาพภูมอิากาศ
ที่ แดด, ลม, ฟ้า, อากาศ และความชื้น ฯลฯ ว่ามลีกัษณะอย่างไรก่อนการออกแบบอาคารเพื่อ
ความสุขสบายทัง้ทางดา้นกายภาพและดา้นจติวทิยาของผูใ้ชส้อยภายในโครงการ 

แสงแดด แสงแดดจากดวงอาทติยส์่วนใหญ่ของปีจะมทีศิทางจากทศิตะวนัออกไปทาง
ทศิใต้ จนถงึทศิตะวนัตกหรอืเรยีกว่า ”อ้อมใต้” ดงันัน้ทศิใต้จงึมแีสงแดดตลอดวนัเป็นส่วนใหญ่
โดยมุม แสงแดดที่อ้อมใต้มากที่สุดจะอยู่ช่วงเดอืนธนัวาคม ส่วนในช่วงกลางเดอืนเมษายนถงึ
เดอืนสงิหาคมทีแ่สงแดดจะมมีากในทศิทาง”ออ้มเหนือ”และมแีสงแดดทามุมทีท่ศิเหนือมากทีสุ่ด
ในช่วงเดอืนมถุินายนของทุกปี 

ส่วนอ าเภอหวัหนิอยูท่างตอนบนของภาคใตฝั้ง่ตะวนัออก ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จงึพดัเข้าสู่อ าเภอนี้เป็นบรเิวณแคบ ทาให้มฝีนตกน้อยในช่วงฤดูหนาว อากาศส่วนใหญ่จงึ
คลา้ยคลงึกบัภาคกลางคอืมอีากาศเยน็เป็นครัง้คราว และมฝีนตกชุกในช่วงต้นฤดู ส่วนมรสุมอกี
ชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมนี้จะพัดประจาในช่วงฤดูฝน และเป็นลมที่พัดผ่าน
มหาสมุทรอินเดยี จงึทาให้ประเทศไทยมฝีนตกมาก แต่เนื่องจากอ าเภอหวัหนิอยู่หลงัทวิเขา
ตะนาวศรซีึง่ปิดกัน้ทางลมนี้ไวจ้งึเป็นทีอ่บัฝน มฝีนตกน้อยในช่วงฤดูฝน ฝนส่วนใหญ่จะตกมาก
ในช่วงฤดหูนาว คอืระหว่างเดอืนตุลาคม ถงึ พฤศจกิายน 
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4.4.2. ความกดอากาศที่เกิดขึ้นในเวลากลางวนัและเวลาในตอนกลางคนืที่
ระดบัพืน้ดนิ และระดบัพืน้น ้า 
 

 
 

รปูที ่4.10. แสดงทศิทางของลมทะเลในตอนกลางวนั 

 

 
 

รปูที ่4.11. แสดงทศิทางของลมบกในตอนกลางคนื 
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4.5. ความชดัเจน (Legibility) 

วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหค์วามชดัเจนซึง่สอดคลอ้งมาจากเรื่องของความสุขสบาย
นัน้เพื่อสามารถรบัรู้ถึงสภาพของโครงการที่จะสามารถก าหนดระดบัชัน้ของอาคาร , การวาง
ทศิทางของตวัอาคารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของภูมอิากาศ, การรบัรูข้องตวัอาคารทีอ่ยู่ในผงัให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบ และการเรยีงล าดบัพืน้ทีใ่ชส้อยใหช้ดัเจน 

4.5.1. ความชดัเจนในเรือ่งของการวางแนวอาคารใหเ้หมาะสมกบัทศิทางแดด – ลม คอื
การวางแนวอาคารให้รบัแสงแดดน้อยที่สุด คอืการวางด้านที่ส ัน้ที่สุดของแนวอาคารให้รบักบั
แสงแดด และเพื่อใหไ้ดร้บัลม ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความสุขสบายทางดา้นกายภาพ 

 

 
 

รปูที ่4.12. แสดงการวางแนวอาคารใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางแดด-ลม 

 
4.5.2. ความชดัเจนในเรื่องของการวางตวัอาคารให้เหมาะสมกับบรบิทโดยรอบของ

โครงการโดยให้พื้นที่ส่วนของที่พกั, รา้นอาหาร, พื้นที่สาธารณะสามารถมองเหน็ววิของทะเล 
และส่วนสาธารณะทีส่ะดวกต่อการเขา้-ออกและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชส้อย 
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4.6. ความสะดวก (Convenience) 

ความสะดวกในการเขา้ถงึพื้นที่ ทีส่มัพนัธก์บัการใชส้อยวตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์
ความสะดวก เพื่อการออกแบบทางสญัจรต่างๆใหม้คีวามสะดวกซึง่สามารถรบัรูถ้งึการเขา้ถงึใน
ส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขา้ถงึของพื้นที่บรบิทจากภายนอกเขา้สู้โครงการและการ
เขา้ถงึกนัเองภายในโครงการ ซึง่จะแบ่งไดเ้ป็นทัง้การเขา้ถงึ ทีเ่ป็นทัง้ทางเดนิของคนปกติ, คน
พกิาร และทางรถโดยสอดคล้องมาจากการจดัทางสญัจรทัง้นี้  เพื่อการเขา้ถงึที่มคีวามสะดวก 
และการตอบสนองต่อการทากจิกรรมของผูใ้ชส้อยภายในโครงการใหม้คีวามต่อเนื่องมากยิง่ขึน้ 

 
 

รปูที ่4.13.  แสดงการเวน้ช่องทางเดนิ 
4.6.1 ความสะดวกในเรือ่งของการเขา้ถงึของทางเดนิคนพกิาร ทีส่ามารถเขา้ถงึพืน้ทีใ่นทุกส่วน
ของโครงการไดอ้ยา่งทัว่ถงึ เช่น ทางลาด, ลฟิต,์ แลมป์ 
4.6.2. ความสะดวกในเรื่องของการเขา้ถึงของทางเดนิคนปกตโิดยให้มพีื้นที่ทางเดนิ และการ
เข้าถึงในส่วนของลูกค้า, แขก ที่มาใช้โครงการเพื่อความสะดวกต่อการสัญจรภายในพื้นที่
โครงการ 
4.6.3. ความสะดวกในเรื่องของการเขา้ถงึของทางรถโดยให้มคีวามกว้างของ ทางเดนิรถปกติ 
กว้าง 3.00 เมตรและเว้นทางเดินรถดบัเพลิงกว้าง 6.00 เมตรเพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงหน้า
โครงการและรอบๆโครงการเมือ่มอีคัคภียั และรถ Service เพื่อมา Load สนิคา้หรอืส่งของไปยงั
ส่วนบรกิารของโครงการ 
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4.7. ความสอดคล้องกบัเศรษฐกิจ (Economy)  

วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์ความสอดคล้องกบัเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อสภาพบริบท
โดยรอบเมือ่โครงการเกดิขึน้มาว่าเป็นไปไดท้ศิทางใดส่งผลอย่างไรกบับรบิทโดยรอบ  

 4.7.1. ลกัษณะของความสอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิในภาพรวมทีส่่งผลกระทบต่อบรบิทรอ
บนอกของโครงการ เช่น การส่งเสรมิอาชพีของคนในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะท าอาชพีท าประมง , 
รบัจา้งทัว่ไปและคา้ขายเป็นธุรกจิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

 
รปูที ่4.14. แสดงการส่งเสรมิธุรกจิของการท่องเทีย่ว 

ทีม่า : https://www.google.co.th/maps/place/Khao+Takiap/@12.5238787,99.9752909,3735m 

4.7.2. ลกัษณะของความสอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิในภาพยอ่ยทีส่่งผลกระทบต่อบรบิท
รอบนอกของโครงการ เช่น การส่งเสรมิการประกอบอาชพี 

 
รปูที ่4.14. แสดงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีของคนภายในพืน้ที ่

ทีม่า : https://www.google.co.th/maps/place/Khao+Takiap/@12.5238787,99.9752909,3735m 
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4.8. วิธีการบ ารงุรกัษา (Maintenance) 

  การวเิคราะหก์ารบ ารงุรกัษาเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในโครงการใหม้าทีสุ่ด 
  4.8.1. ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

การสรา้งบ่อดนิบ าบดัน ้าเสยี เพื่อหมนุเวยีนการใชพ้ลงังานสามารถน าน ้าจากการบ าบดั
น ้าเสยีมารถน ้าตน้ไมเ้พื่อช่วยลดค่าน ้าประปา และเป็นการบ าบดัน ้าเสยีก่อนทีจ่ะปล่อยลงท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ 

 
รปูที ่4.19. ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

ทีม่า : ( http://www.haii.or.th/wiki84/index.php ) 

4.8.2. ระบบระบายน ้า 
 โดยปกตทิี่พกัอาศยัทัว่ไปต้องมเีรื่องระบบการระบายน ้าทิ้ง คอื น ้าทิ้งจากครวั น ้าทิ้ง
จากหอ้งน ้า และน ้าทิง้จากรางน ้าฝน ซึง่ระบบทัง้หมดจะเชื่อมต่อกบับ่อพกัแลว้ค่อยระบายสู่ท่อ
น ้าสาธารณะ 

 

รปูที ่4.20. ระบบระบายน ้า 

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

http://www.haii.or.th/wiki84/index.php
http://www.scgbuildingmaterials.com/
http://www.scgbuildingmaterials.com/
http://www.scgbuildingmaterials.com/
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4.9. แนวคิดทางด้านการประยกุต์ใช้ระบบโครงสร้าง (Structure system)  

เทคโนโลยีอาคารพาดช่วงกว้าง  ( Long – Span Structure ) โครงสร้างที่สามารถ
ครอบคลุมเนื้อทีไ่ดม้ากหรอืมขีนาดใหญ่แต่ตอ้งการจดุรองรบั เช่น เสา คาน หรอืผนงัรบัน ้าหนัก 
เพยีงน้อยจุดอาจมชี่วงเสายาวกว่าปกติ โครงสร้างช่วงพาดกว้าง ระบบเสา คาน ( Skeleton 
Frame or Column and Beam ) 

 เป็นการก่อสรา้งที่อยู่อาศยัที่ได้รบัความนิยม สะดวก ประหยดัค้าใช้จ่าย ก่อสรา้งง่าย
มัน่คงแขง็แรง และปลอดภยั เนื่องจากสถาบนัค่อนขา้งซบัซอ้นจงึง่ายต่อการต่อเตมิในภายหลงั 

4.10. แนวคิดทางด้านการประยกุต์ใช้วิศวกรรมงานระบบ (Service system) 

 4.10.1. ระบบปรบัอากาศ 

 
รปูที ่4.21. ระบบปรบัอากาศ 

ทีม่า( https://www.google.co.th ) 

4.10.2. ระบบจา่ยน ้าลง ( Down Feed System ) 

 
รปูที ่4.22. ระบบจ่ายน ้าลง( Down Feed System ) 

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

https://www.google.co.th/
http://www.scgbuildingmaterials.com/
http://www.scgbuildingmaterials.com/
http://www.scgbuildingmaterials.com/
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4.10.3. ระบบไฟฟ้า 
หม้อแปลง ในส่วนของโครงการจะเลอืกใช้หม้อแปลง แบบไฟฟ้า ชนิด ฉนวนเรซิน 
แบบห่อหุ้มด้วยขดลวดหรอืแผ่นฟอยล์ รูปร่างลกัษณะสวยงามทนัสมยักว่าแบบใช้
ฉนวนน ้ามนัและสะอาดกว่าไม่สกปรกจากน ้ามนัซึ่งเหมาะกบัการตดิตัง้ภายในอาคาร 
ส่วนในดา้นของการดูแลรกัษาบ ารงุรกัษาง่าย และค่าใชจ้า่ยต ่าและอายฉุนวนการใช้งาน
ทีม่ากกว่า 
ตู้จ่ายไฟหลกั ขนาดของตู้MDBขนาด 0.80-250 m ส าหรบัก าลงัไฟฟ้าไมเ่กนิ 500 kva 
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน เลอืกใชร้ะบบเครื่องใชไ้ฟฟ้าฉุกเฉินชนิดน ้ามนัดเีซลหมุนชา้โดยมี
สวติซห์มอ้แปลงควบคุม การท างานจะเริม่เมื่อกระแสไฟฟ้าลงต ่าลงกว่า 20% เป็นเวลา 
30 วนิาทเีมือ่เครือ่งก าเนิดไฟฟ้าท างานพรอ้มทัง้จ่ายพลงังานไฟฟ้า สวติซห์มอ้แปลงจะ
ตดัวงจรไฟฟ้า 

4.11. ความยืดหยุ่น (Flexibility)  

วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหค์วามยดืหยุ่น เพื่อสามารถรบัรูส้ภาพของโครงการทีจ่ะมี 
ผลต่อไปในอนาคต ซึง่จะเป็นเรื่องของการปรบัเปลีย่น, ดดัแปลง, ความหลากหลาย, การขยาย
ต่อเตมิ เช่น การวางผงัอาคารที่สามารถต่อเตมิอาคารในส่วนของพื้นที่ สปาที่จะมกีารต่อเติม
เพิม่ เมือ่นกัท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ไดใ้นอนาคต 

4.12. ภาพลกัษณ์ (Image) 

 การวเิคราะหภ์าพลกัษณ์เพื่อแสดงถงึสภาพแวดลอ้มและตวัสถาปัตยกรรม รวมถงึแหล่ง
ท่องเทีย่วและสถานทีส่ าคญัต่างๆ 

 
 

รปูที ่4.23. แสดงแผนทีส่ถานทีท่่องเทีย่วส าคญัอ าเภอหวัหนิ 
ทีม่า : (http://www.phudoilay.com/huahin) 
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 4.12.1. ภาพลกัษณ์ของอ าเภอหวัหนิทีม่ลีกัษณะของภมูปิระเทศตดิชายทะเล 
 4.12.2. ภาพลกัษณ์ของอ าเภอหวัหนิทีม่ลีกัษณะของการประกอบอาชพี 

4.13. การสร้างพื้นท่ีส่วนบุคคล (Personalization) 

การวเิคราะหก์ารสรา้งพืน้ทีส่่วนบุคคลเพื่อสรา้งขอบเขตทีแ่น่นอนเพื่องา่ยต่อการ
ควบคุมดแูล 

 

 
 

รปูที ่4.24. แสดงขอบเขตพืน้ทีใ่นโครงการ 

4.14. การรกัษาความปลอดภยั (Security) 

 
รปูที ่4.25. แสดงระบบการรกัษาความปลอดภยั 

ทีม่า : http://www.tcdc.or.th/articles/technology-innovation 
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4.15. ขอบเขต (Territory) 

วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหก์ารสรา้งพืน้ทีส่่วนบุคคล, ความสงบส่วนตวั และขอบเขต
นัน้ ซึ่งเป็นสามเรื่องที่สอดคล้องกันเพื่อสามารถรบัรู้ถึงการสร้างพื้นที่ใช้สอยต่างๆ  ภายใน
โครงการใหม้กีารแบ่งขอบเขตพืน้ทีก่ารวเิคราะหก์ารจดักลุ่มพืน้ทีใ่ชส้อย ( Grouping ) 

 
รปูที ่4.26. Zoning A 

 
4.15.1. Zoning A  

4.15.1.1. ขอ้ด ี
ส่วนหอ้งพกัทีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกัอยูต่ดิหน้าชายหาดช่วยใหเ้ป็นจดุดงึดดูโครงการได้ 
ส่วนสปาที่เป็นองค์ประกอบรองของโครงการอยู่ในด้านที่เป็นการสัญจรของผู้ใช้
โครงการ ที่จะเดินเท้า เข้าสู่โครงการ และยงัเข้าถึงได้ง่ายส าหรบัผู้ที่จะมาใช้ส่วน
ของสปา 
 ส่วนที่จอดรถอยู่ในใกล้กับทางเดินรถ ช่วยให้การเดินรถและการสัญจรของ ผู้ใช้
โครงการแยกส่วนไมป่ะปนกนั 
4.15.1.2. ขอ้เสยี 
ส่วนบรกิารโครงการ มองเหน็ไดโ้ดยสะดวกจากส่วนจอดรถ เป็นมลพษิทาง สายตาของ
ผูใ้ชโ้ครงการ 
ส่วนทีจ่อดรถอยูด่า้นหน้าโครงการ ท าใหเ้ป็นมมุมองสายตาทีไ่มด่แีก่ผูผ้่าน โครงการ 
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รปูที ่4.27. Zoning B 

4.15.2. Zoning B 
4.15.2.1 .ขอ้ด ี
ส่วนทีจ่อดรถดา้นทศิเหนือของทีต่ ัง้โครงการ ช่วยบดบงัมมุมองของผูใ้ชโ้ครงการ 
ส่วนสปาทีเ่ป็นองคป์ระกอบรองของโครงการอยูใ่นดา้นทีเ่ป็นส่วนเขา้ถงึไดโ้ดยตรง 
ส่วนหอ้งพกัทีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกัอยูต่ดิหน้าชายหาดช่วยใหเ้ป็นจดุดงึดดูโครงการได 
4.15.2.2. ขอ้เสยี 
ส่วนบรกิารโครงการ มองเหน็ไดโ้ดยสะดวกจากส่วนหน้าโครงการเป็นมลพษิทางสายตา
ของผูใ้ชโ้ครงการ 

 
รปูที ่4.28. Zoning C 
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4.15.3. Zoning B 
4.15.3.1 .ขอ้ด ี
ส่วนสปามกีารเขา้ถงึไดง้า่ยโดยไมต่อ้งผ่านส่วนตอ้นรบั 
ดา้นหน้าโครงการเปิดโล่งท าใหเ้หน็ส่วนขององคป์ระกองรองไดช้ดัเจน 
ส่วนหอ้งพกัทีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกัอยูต่ดิหน้าชายหาดช่วยใหเ้ป็นจดุดงึดดูโครงการได 
4.15.3.2 .ขอ้เสยี 
ส่วนบริหารโครงการมองเห็นได้โดยสะดวกจากส่วนหน้าโครงการเป็นมลพิษทาง 
สายตาของผูใ้ชโ้ครงการ 

 
ตารางท่ี 4.1. แสดงการเลือกผงับริเวณ (Zoning Selection) 

รายการ คะแนน Zoning A Zoning B Zoning C 

การใชป้ระโยชน์จากทีด่นิ 3 A 12 B 9 B 9 

มุมมองของView 5 B 15 B 15 C 10 

มุมมองจากภายในและ
ภายนอก 

5 B 15 C 10 B 15 

ความสมัพนัธร์ะหว่างพืน้ที ่ 4 A 16 C 8 C 8 

การ service 5 A 20 A 20 A 20 

ความปลอดภยั 3 B 9 B 9 B 9 

รวม 25  87  71  71 

A = 4 คะแนน / B = 3 คะแนน / B = 2 คะแนน / D = 1 คะแนน 
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4.16. การมองเหน็ (Visibility) 
 วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหก์ารมองเหน็นัน้เพื่อสามารถรบัรูถ้งึการสรา้งหรอืก าหนด
องคป์รกอบต่างๆภายในโครงการใหบ้รบิทภายนอกสามารถมองเหน็ถงึตวัอาคารไดทุ้กทศิทาง
และการออกแบบใหภ้ายในโครงการสามารถมองเหน็บรบิทโดยรอบ 
4.16.1. ลกัษณะของการมองเหน็พืน้ทีใ่นโครงการจากบรบิททีเ่กดิขึน้รอบๆโครงการซึง่อาจจะ
เป็นการมองเหน็ทีม่าจากการสญัจรผ่านโครงการ, การมองเหน็จากพืน้ทีข่า้งๆกนั และการ
มองเหน็จากการเขา้มาในโครงการทางถนนดา้นหน้าโครงการ เป็นตน้ 
 

 
 

รปูที ่4.28. แสดงการมองเหน็ทีม่าจากการสญัจรผ่านดา้นหน้าโครงการ 
 
 
 

 
 

รปูที ่4.29. แสดงการมองเหน็โครงการทีม่าจากอาคารขา้งเคยีง 
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รปูที ่4.30. แสดงการมองเหน็โครงการทีม่าจากดา้นหน้าโครงการทีต่ดิชายหาด 
 
 
 

 

รปูที ่4.29. แสดงการมองทีม่าจากมมุมองจากอาคารขา้งเคยีงทีม่องเขา้มาภายในโครงการ 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 5 
การสรปุผลและบทสรปุชองโครงการ 

5.1. สรปุท่ีว่างเพ่ือการใช้สอยของโครงการ 

องคป์ระกอบโครงการ พืน้ทีร่วมโครงการ(ตารางเมตร) 
สว่นหอ้งพกั 1,120 
สว่นสปา 396 
สว่นสาธารณะ 728 
Restaurant 450 
สว่นบรหิารโครงการ 168 
สว่นบรกิารโครงการ 282 
สว่นซ่อมบ ารุง 272 
พืน้ทีจ่อดรถ 720 
รวมพืน้ท่ีใช้สอย 5,354 

 
แสดงพืน้ทีใ่ชส้อยภายในโครงการ 

 

 
 

แผนภมูทิี ่5.1. แสดงถงึแนวความคดิการวเิคราะหก์ารใชส้อยโครงการ 

 

5.2. สรปุแผนภาพระบบการจดัความสมัพนัธต่์างๆ (Relation Diagram)  

ทศิทางแดด ลม

เสน้ทางการสญัจร คน รถ

เสยีง

Function Diagram

Circulation Diagram

Bubble Diagram

Zoning

กฎหมาย

See View

Space
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 จากที่ได้ก าหนดโปรแกรม ฟังก์ชัน่การใช้งานของแต่ละส่วนของโครงการ จงึส่งผลถงึ
ความสมัพนัธข์องทีว่่างการใชส้อยภายในโครงการที่มคีวามสมัพนัธแ์ละมคีวามเหมาะสมของ
พืน้ทีแ่ต่ละพืน้ทีใ่นการใชง้านพืน้ทีน่ัน้ และเสน้ทางสญัจรของแต่ละบุคคลทีใ่ชภ้ายในโครงการ 
 5.2.1. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของที่ว่างใช้สอย (Space Relation Chart) มี
ความสมัพนัธ์กบัทุกส่วนของโครงการ และมกีารใช้สอยแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกนั ตามการใช้
สอยของแต่ละส่วนของโครงการ 
- สเีทาอ่อน คอื ส่วนองคป์ระกอบหลกั 
- สฟ้ีา คอื ส่วนองคป์ระกอบรอง 
- สแีดง คอื ส่วนสนับสนุน 
- สเีหลอืง คอื ส่วนบรหิารโครงการ 
- สนี ้าเงนิ คอื ส่วนบรกิารสาธารณะ 
- สเีขยีว คอื ส่วนบรกิารโครงการ 
- สมีว่ง คอื ส่วนซ่อมบ ารงุ 
- สเีทา คอื ส่วนทีจ่อดรถ 

 

รปูที ่5.2. แสดงการจดัทางสญัจรภายในโครงการ 
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5.2.2. ระบบทางสญัจร (Circulation) 
 จากพื้นที่ใช้สอยของโครงการจงึได้เส้นทางระบบทางสญัจรของบุคคลที่มาใช้ภายใน
โครงการทีม่คีวามเชื่อมโยงกนั 
- เสน้สนี ้าเงนิ คอื เป็นเสน้ทางการสญัจรของกลุ่มลกูคา้,กลุ่มเป้าหมายทีม่าใชโ้ครงการในส่วน
ของ สปา รา้นอาหาร หอ้งพกั  
- เสน้สดี า คอื เป็นเสน้ทางของส่วนพนกังานส่วนบรหิารโครงการ ทีเ่ขา้มาจากทางเขา้รอง 
- เส้นประสเีขยีว คอื เป็นเส้นทางของการบรกิารของ แม่บ้าน ที่ใช้เส้นทางในการท าความ
สะอาดห้องพักโดยไม่ผ่านเส้นทางหลักของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้โครงการ และเส้นทางการ 
Service ที่จะไปซ่อมบ ารุงในส่วนต่างๆหรอืเส้นทางที่ส่งของ จ าพวกอาหารสด อาหารแห้ง 
และเครือ่งดื่ม และมจีดุพกัของอาหารอยูท่ีจ่ดุ Loading  

5.3. สรปุแนวความคิดในการออกแบบโครงการ (Programmatic Concept) 

 แนวความคดิในการออกแบบนัน้สามารถแบ่งแนวคดิในเรือ่งต่างๆไดเ้ป็นเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
5.3.1. สรปุแนวความคดิในการออกแบบวางผงับนทีด่นิ (Site) 
5.3.1.1. การก าหนดการใชพ้ืน้ทีด่นิ (Zoning) คอื ใหพ้ืน้ทีท่ีเ่ป็นส่วนของหอ้งพกัหนัท า
มมุเฉียงกบัทศิตะวนัออก คอืดา้นหน้าทีต่ดิชายหาด และเพื่อทีจ่ะใหไ้ดร้บัววิทีส่วยทีสุ่ด
และจดัวางแนวอาคารใหโ้ดนแสงแดดน้อยทีสุ่ด เพื่อลดความรอ้นภายในอาคาร และจดั
วางในแต่ละส่วนใหไ้ดร้บัลมจากธรรมชาต ิและลมจากทะเล 

 
รปูที ่5.3. Zoning A 

5.3.1.2. ก าหนดมมุมอง (Approach) คอืก าหนดพืน้ทีส่่วนองหอ้งพกัและส่วนรา้นอาหาร 
ที่จะมองเห็นได้ชดัเจนจากด้านหน้าของโครงการที่ติดหน้าชายหาด และจากมุมมอง
ทีม่าจากถนนดา้นหน้าทีต่ ัง้โครงการจะเหน็ส่วนตอ้นรบั 
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5.3.1.3. การก าหนดทางเขา้ออกทีด่นิ (Accessibility) คอืก าหนดใหพ้ืน้ทีท่ีเ่ป็นส่วนของ
ทางเขา้ – ออก ของโครงการคอื ห่างจากขอบเขตของทีด่นิจากถนนด้านขา้งโครงการ
เขา้มายงัตรงกลางระยะห่างตามกฎหมาย 20 เมตร เพื่อใชเ้ป็นทางเขา้ – ออก ส าหรบัผู้
ที่มาใช้สอยโครงการ และก าหนดให้ทางรถบรกิารเข้าทางด้านข้างโครงการ เพื่อที่จะ
หลกีเลีย่งการท าใหเ้กดิสิง่รบกวน 
5.3.1.4. การก าหนดทิศทาง (Orientation) คือ ให้ส่วนที่เป็นอาคารรองรบัแขกและ
หอ้งพกัวางในต าแหน่งทีส่อดคลอ้งไปตามบรบิทโดยรอบของโครงการและใหส้อดคลอ้ง
กบัทศิทางแดด – ลม ทัง้นี้เพื่อความสะดวกสบายของผูใ้ชส้อยภายในโครงการทัง้หมด 

5.4. กระบวนการด าเนินงานออกแบบ (Design process) 

5.4.1.วตัถุประสงคข์องการมกีระบวนการในการด าเนินงานออกแบบเพื่อใหส้ามารถ
ออกแบบงานออกมาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยมขีัน้ตอนของการท างานซึง่สามารถแบ่ง
กระบวนการการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 

 
 

รปูที ่5.4. แสดงแนวความคดิการใชอ้งคป์ระกอบของสปา  
 

จากการวเิคราะหแ์ละส ารวจพื้นทีร่อบๆโครงการและการส ารวจประชากรนักท่องเที่ยว
จงึสรปุไดว้่ามนีกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วภายในหวัหนิส่วนมากเป็นชาวรสัเซยี ส่วนใหญ่ จงึมบีรกิาร
ทีจ่ะมาเสรมิทีจ่ะเป็นองคป์ระกอบรองของตวัโครงการ คอืส่วนสปา จากการวเิคราะหพ์ฤตกิรรม
และความเป็นอยู่ลกัษณะนิสยั ของชาวยุโรป ชาวรสัเซยี จงึได้มแีนวความคดิในการออกแบบ
สปา คอืจะเน้นการใชส้มัผสัทัง้ 5 อยา่งทีจ่ะมาช่วยในการออกแบบในส่วนทีเ่ป็นสปา 
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5.4.2. Process Character 
 มาจากการประยุกต์ใช้เอกลกัษณ์ของช่องเปิดของสถานีรถไฟหวัหินที่เป็น
สถานทีส่ าคญั เพื่อน ามาออกแบบ 
 

 
 

รปูที ่5.5. แสดงรปู Process Design 

5.4.3. Concept Ventilation 

ออกแบบให้ตัวอาคารโอบรบัลม เพื่อที่จะได้ใช้ลมนัน้มาเป็นตัวช่วยในการ
ถ่ายเทอากาศใหแ้ก่ตวัอาคารและยงัลดการใชพ้ลงังานใหน้้อยลง 
 

 
 

รปูที ่5.6. แสดงรปู Concept Ventilation 
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รปูที ่5.7. แสดงแนวความคดิการใชส้มัผสัทัง้ 5 

5.4.4. ศาสตรส์มัผสัทัง้ 5 
ไดแ้ก่รปู รส กลิน่ เสยีง และสมัผสั เป็นปัจจยัทีส่รา้งภาวะสมดุลระหว่างร่างกาย 

จติใจ จติวญิญาณ อารมณ์ สปาจงึเป็นส่วนผสมของศาสตรแ์ละศลิป์แห่งการบ าบดัเพื่อ
สุขภาพทีร่วมเอาหลกัการของประสาทสมัผสัทัง้ 5 เขา้ไวด้ว้ยกนั 

รปู คอื การสรา้งบรรยากาศใหผ้่อนคลาย เพิม่ความสดใส สดชื่น ใหก้บัสถานที่
ดว้ยสเีขยีวจากตน้ไมต่้างๆหลายชนิด แต่งแตม้ดว้ยสสีนัสวยๆของดอกไมฯ้ลฯ 

รส คอื การกนิอาหารแบบสปาควซินี ซึง่ถงึเป็นการบ าบดัร่างกายวธิหีนึ่ง ดว้ย
การกนิอาหารสุขภาพถูกตามสดัส่วนตามทีร่่างกายต้องการ โดยเฉพาะผกัและผลไมส้ด
ควรมปีรมิาณมาก วตัถุดบิทีน่ ามาปรุงต้องสดจากไร่ ไรส้ารพษิ และดูน่ากนิ แมแ้ต่การ
ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอุ่นๆ เช่น น ้าขงิ ชาเขยีว ฯลฯ แต่ละแก้วลว้นมสีรรพคุณช่วยขบั
สารพษิทีต่กคา้งภายในรา่ยกายใหส้ลายออกมา 

กลิน่ คอื การใชน้ ้าหอมบ าบดัตามหลกัการของอโรมาเธอราปี 
เสียง คือ การได้ฟังดนตรีเบาสบายแนว spiritual music หรือเป็นเสียง

เลยีนแบบธรรมชาต ิอาท ิเสยีงน ้าไหล เสยีงหยดน ้า เสยีงคลื่นลม หรอืเสยีงนกรอ้ง 
สมัผสั คือ การได้รบัสมัผสัที่อ่อนโยน ทะนุถนอม จาก Spa Therapist เพื่อ

บ าบดัรา่งกายและจติใจใหเ้ขา้สู่ภวงัค ์น าสู่การผ่อนคลายอยา่งล ้าลกึ 
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5.5. ผลงานการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่5.8. แสดงผงัLayout 
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รปูที ่5.9. แสดงรปูแบบType room 
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รปูที ่5.9. แสดงรปูแบบType room 
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รปูที ่5.11. แสดงผงัพืน้ชัน้ 2 ของโครงการ 
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รปูที ่5.12.แสดงผงัพืน้ชัน้ 3 ของโครงการ 
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รปูที ่5.13.แสดงผงัพืน้ชัน้ 4 ของโครงการ 
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รปูที ่5.14.แสดงรปูดา้น A 
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รปูที ่5.15.แสดงรปูดา้น B 
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รปูที ่5.16.แสดงรปูดา้น C 
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รปูที ่5.17.แสดงรปูดา้น D 
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รปูที ่5.18.แสดงรปูตดั A 
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รปูที ่5.19.แสดงรปูตดั B 
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รปูที ่5.20.แสดงรปูตดั C 
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รปูที ่5.21. แสดงรปู Perspective 1 – 5 ของโครงการ 
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ส านกังานสถติ ิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์.  2559.  สถิติจ านวนนักท่องเท่ียว จงัหวดั 
ประจวบคีรีขนัธ์.  (ออนไลน์).  เขา้ถงึเมือ่ มถุินายน พ.ศ. 2559.   
จาก.  http://pchkkhan.nso.go.th/   

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง.  2559.  ข้อมลูทางผงัเมืองหวัหิน.  (ออนไลน์).  เขา้ถงึเมือ่ 
 มถุินายน พ.ศ. 2559.  จาก.  http://www.prachuapkhirikhan.go.th/prachuap_dpt/ 
กรมการท่องเทีย่ว.  2557.  มาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวประเภทสถานพกัตากอากาศ  

(รีสอรท์).  (ออนไลน์).  เขา้ถงึเมือ่ มถุินายน พ.ศ. 2559.  จาก.  http://thaihotels.org 
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 55.  (ออนไลน์).  เขา้ถงึเมือ่มถุินายน พ.ศ. 2559.   

จาก. http://download.asa.or.th/  
ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม(สสว).  บทวิเคราะหธ์รุกิจโรงแรมและ 

รีสอรท์.  (ออนไลน์).  เขา้ถงึเมือ่ มถุินายน พ.ศ. 2559.  จาก.  http://www.sme.go.th/ 
ส านกังานทีด่นิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์.  ราคาท่ีดินเขตอ าเภอหวัหิน.  (ออนไลน์).   

เขา้ถงึเมือ่ มถุินายน พ.ศ. 2559.  จาก.  http://www.dol.go.th/ 
สมาคมแพทยแ์ผนไทยแห่งประเทศไทย.  ความหมายและประเภทของสปาและนวดเพ่ือ 

สขุภาพ.  (ออนไลน์).  เขา้ถงึเมือ่ มถุินายน พ.ศ. 2559.  จาก.  http://www.sme.go.th 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวติัผูเ้ขียน วิทยานิพนธ ์

 
 
นายธนัวา โสภา (Thanwa  Sopa) 
เกดิวนัที ่2 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2535  
ทีอ่ยูปั่จจบุนั 100 หมู ่13 ต.ทบัใต ้อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์77110 
พ.ศ.2547 จบการศกึษาระดบัประถมศกึษาที ่โรงเรยีนบา้นทบัใต ้ 
พ.ศ.2550 จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาที ่โรงเรยีนหวัหนิ 
พ.ศ.2553 จบการศกึษาระดบั ปวช.ที ่วทิยาลยัการอาชพีวงัไกลกงัวล 
พ.ศ.2554 - 2560 ศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี ่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรปีทุม (วทิยาเขต บางเขน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


