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บทคดัย่อ 

การศกึษาวทิยานิพนธโ์ครงการ รสีอรท์ในสนามกอลฟ์ เน่ืองจากจงัหวดั บุรรีมัย ์มกีาร
เจรญิเตบิโตทางการทอ่งเทีย่วอยา่งสงู เพราะมสีนามแขง่รถมาตรฐานโลก ชา้ง อนิเตอรเ์นชัน่
แนลเซอรก์ติ ทีจ่ะรองรบัผูช้มไดป้ระมาณ 50,000 คน และ กฬีาทีข่ ึน้ชื่อของบุรรีมัย ์ทมีปราสาท
สายฟ้า บุรรีมัยย์ไูนเตด็ ทมีฟุตบอลทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในประเทศไทยสามารถจุผูช้ม ได ้มากถงึ 
24,000 คน ท าให ้จงัหวดับุรรีมัย ์ไดย้กระดบั การพฒันาเมอืง สูเ่มอืงกฬีามาตรฐานโลก 
อนาคตจะเป็นแหง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัแหง่หน่ึงของประเทศ ท าใหป้จัจุบนัมโีครงการก่อสรา้ง
โรงแรม เพือ่ตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่งทีเ่พิม่ขึน้ โครงการน้ี เกดิจากการมองเหน็โอกาสในการเพิม่
จ านวนวนัพกัผอ่นและจ านวนนกัทอ่งเทีย่วทีส่นใจในกฬีากอลฟ์ ซึง่ ปจัจุบนั มสีนามกอลฟ์เขา
กระโดง 9 หลุม เพยีงแหง่เดยีวในจงัหวดั 

วธิกีารศกึษาออกแบบ โครงการ รสีอรท์ ใน สนามกอลฟ์  เพือ่เป็นการเพิม่ทีพ่กั 
สง่เสรมิ ดา้นการกฬีา และเพิม่สถานทีท่อ่งเทีย่ว เป็นการรองรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและ
ต่างประเทศทีจ่ะมาทอ่งเทีย่ว ชว่ยสง่เสรมิดา้นเศรษฐกจิ ของ บุรรีมัย ์ใหด้ขีึน้ อนัเป็นปจัจยั
ส าคญัของการพฒันาประเทศในดา้นเศรษฐกจิ 

ผลการศกึษาออกแบบ คอื แนวความคดิของโครงการ เป็นแนวความคดิทัง้นามธรรม
หรอืรปูธรรมจากภาพลกัษณะโครงการ บรบิทสภาพแวดลอ้ม ขึน้อยูก่บัลกัษณะโครงการ 
การศกึษาวเิคราะหซ์ึง่จะมบีทบาทในการก าหนดแนวทางในการออกแบบใหเ้ขา้กบัธรรมชาตอิยู่
ทา่มกลางพืน้ทีส่วนขนาดใหญ่ มคีวามเป็นสว่นตวั ค านึงถงึผูท้ีม่าพกัทีโ่รงแรมเป็นหลกั การ
ออกแบบรปูทรงและพืน้ทีอ่าคารใหต้อบรบัการบรบิทโดยรอบและเอกลกัษณ์ของพืน้ที ่ และ 
สรา้งความต่อเน่ืองของการท ากจิกรรมภายในโครงการ 
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บทท่ี  1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร (ระบลุกัษณะโปรแกรม ท่ีตัง้ กลุ่มเป้ำหมำยผูใ้ช้

โครงกำร) 

จงัหวดั บุรรีมัย ์มกีารเจรญิเตบิโตทางการทอ่งเทีย่วอยา่งสงู เพราะมสีนามแขง่รถ

มาตรฐานโลก ชา้ง อนิเตอรเ์นชัน่แนลเซอรก์ติ ทีจ่ะรองรบัผูช้มไดป้ระมาณ 50,000 คน และ 

กฬีาทีข่ ึน้ชื่อของบุรรีมัย ์ทมีปราสาทสายฟ้า บุรรีมัยย์ไูนเตด็ ทมีฟุตบอลทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุใน

ประเทศไทยสามารถจุผูช้ม ได ้มากถงึ 24,000 คน ท าให ้จงัหวดับุรรีมัย ์ไดย้กระดบั การ

พฒันาเมอืง สูเ่มอืงกฬีามาตรฐานโลก อนาคตจะเป็นแหง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัแหง่หน่ึงของ

ประเทศ ท าใหป้จัจุบนัมโีครงการก่อสรา้งโรงแรม เพือ่ตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่งทีเ่พิม่ขึน้ โครงการน้ี 

เกดิจากการมองเหน็โอกาสในการเพิม่จ านวนวนัพกัผอ่นและจ านวนนกัทอ่งเทีย่วทีส่นใจในกฬีา

กอลฟ์ ซึง่ ปจัจุบนั มสีนามกอลฟ์เขากระโดง 9 หลุม เพยีงแหง่เดยีวในจงัหวดั 

จงึศกึษาโครงการ รสีอรท์ ใน สนามกอลฟ์  เพือ่เป็นการเพิม่ทีพ่กั สง่เสรมิ ดา้นการ

กฬีา และเพิม่สถานทีท่อ่งเทีย่ว เป็นการรองรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและต่างประเทศทีจ่ะมา

ทอ่งเทีย่ว ชว่ยสง่เสรมิดา้นเศรษฐกจิ ของ บุรรีมัย ์ใหด้ขีึน้ อนัเป็นปจัจยัส าคญัของการพฒันา

ประเทศในดา้นเศรษฐกจิ 

ท่ีตัง้          ท่ีอยู่ : ต.อิสำณ อ.เมือง จ.บรีุรมัย ์ (บริเวณฝัง่ตรงข้ำมสนำม นิวไอ-โม

บำย สเตเด้ียม) 

กลุ่มเป้ำหมำยผูท่ี้ใช้โครงกำร 

1.  กลุ่มคนจากการเขา้มาจากการมาดกูารแขง่รถ 

2.  กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วทีส่นใจ ในการเล่นกฬีากอลฟ์ 

3.  กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วทัว่ไปทีจ่ะเขา้มาพกัผอ่น 
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4.  กลุ่มนกัธุรกจิทีเ่ล่นกอลฟ์ของจงัหวดั 

1.2   วตัถปุระสงคข์องโครงกำร 

1.2.1   เพือ่ศกึษาขอ้มลูดา้นอุปสงคท์างการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะดา้นความรบัรูต้่อ

สนิคา้ ความคาดหวงั ความพงึพอใจ และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ เดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว 

รวมถงึแนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคต 

1.2.2  เพือ่ศกึษาขอ้มลูดา้นอุปทานของธุรกจิการท่องเทีย่ว กลุ่มกอลฟ์ เชน่ ต าแหน่ง

ทางการตลาด จุดอ่อน จุดแขง็ ขอ้จ ากดัของสนิคา้ โดยวเิคราะหจ์ากความคดิเหน็ของ

นกัทอ่งเทีย่วต่างประเทศ 

1.2.3   เพือ่น าผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มลูสนับสนุนการจดัท าแผนการสง่เสรมิ

การตลาดส าหรบั นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มคุณภาพ รวมทัง้พฒันาสนิคา้ทางการท่องเทีย่วใหม้ี

ประสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัความ ตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ว 

1.2.4  เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วในดา้นการเพิม่สถานทีท่อ่งเทีย่วและการเล่นกฬีา เพือ่

เพิม่รายไดใ้หแ้ก่จงัหวดั จากการเขา้มาทอ่งเทีย่ว มากขึน้ 

1.3 องคป์ระกอบหลกัของโครงกำร 

โครงการ รสีอรท์ในสนามกอลฟ์ จะแบ่งออกเป็น 2 สว่นหลกัๆ คอื สว่นสนามกอลฟ์ กบั สว่น

ของรสีอรท์ ในพืน้ทีท่ ัง้หมด 474 ไร ่โดยสว่นที ่1 สว่นของสนามกอลฟ์ จะใชพ้ืน้ทีใ่นการท า

สนามกอลฟ์ 450 ไร ่เป็นสนามกอลฟ์ 18 หลุม โดยแคว่างผงัไวค้ล่าวๆ จากการศกึษาจาก

โครงการสนามกอลฟ์อื่น แต่สว่นทีอ่อกแบบ คอื สว่นที ่2 สว่นของรสีอรท์บนพืน้ที ่24 ไร ่โดย

ประกอบเป็น 2 สว่นหลกัๆ คอื  FRONT OF THE HOUSE และ BACK OF THE HOUSE มี

รายละเอยีดของโครงการดงัน้ี 

1.3.1  FRONT OF THE HOUSE 

- สว่นหอ้งพกั 70 หอ้ง                     รวมพืน้ที ่5013.00 ตร.ม. 

- พืน้ทีส่าธารณะ                         รวมพืน้ที ่277.42  ตร.ม. 

- พืน้ทีอ่าหารและเครือ่งดื่ม   รวมพืน้ที ่653.90  ตร.ม. 
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- FUNCTION AREAS                รวมพืน้ที ่707.85 ตร.ม. 

- สว่นบรหิารและธุรการ           รวมพืน้ที ่487.50  ตร.ม. 

1.3.2  BACK OF THE HOUSE 

- พืน้ทีอ่าหารและเครือ่งดื่ม(สนบัสนุน)     รวมพืน้ที ่330.20 ตร.ม. 

- บรกิารทัว่ไป                      รวมพืน้ที ่282.00 ตร.ม. 

- พืน้ทีพ่นกังาน                      รวมพืน้ที ่301.60 ตร.ม. 

- HOUSE KEEPING            รวมพืน้ที ่312.00 ตร.ม. 

- สว่นบ ารุงรกัษาและสว่นชา่ง  รวมพืน้ที ่263.00 ตร.ม. 

พืน้ท่ีใช้สอยส่วนท่ีเป็นโรงแรม 17833.57 ตำรำงเมตร 

1.3.3  ส่วนของกอลฟ์คลบัเฮำส ์

- โถง                                รวมพืน้ที ่60 ตร.ม. 

- แผนกตอ้นรบั            รวมพืน้ที ่150 ตร.ม. 

- โถงระเบยีงภายนอก           รวมพืน้ที ่100 ตร.ม. 

- หอ้งน ้า ชาย+หญงิ            รวมพืน้ที ่64 ตร.ม. 

- หอ้งรบัรองแขกVIP   รวมพืน้ที ่64 ตร.ม. 

- จ าหน่ายอุปกรณ์กอลฟ์            รวมพืน้ที ่32 ตร.ม. 

- หอ้งลอ็กเกอร ์สุภาพบุรษุ+เกบ็สมัภาระและอุปกรณ์ต่าง ๆ 120ตู ้+หอ้งอาบน ้า+หอ้ง

แต่งตวั+ หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้                      รวมพืน้ที ่120 ตร.ม. 

- หอ้งลอ็กเกอร ์สุภาพสตร+ีเกบ็สมัภาระและอุปกรณ์ต่าง ๆ 30 ตู ้+หอ้งอาบน ้า 

+หอ้งแต่งตวั+ หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้              รวมพืน้ที1่20 ตร.ม. 
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- หอ้งปฐมพยาบาล     รวมพืน้ที1่6 ตร.ม. 

- Swimming Pool                 รวมพืน้ที3่12.5 ตร.ม. 

- Pool Deck                รวมพืน้ที ่150 ตร.ม. 

- ฟีตเนส &สปา              รวมพืน้ที ่200 ตร.ม. 

- Circulation(30%)                                รวมพืน้ที ่416.55 ตร.ม. 

พืน้ท่ีใช้สอยส่วนท่ีกอลฟ์คลบัเฮำส ์1805.05 ตำรำงเมตร 

1.3.4 ส่วนของท่ีจอดรถ 

- จอดรถแขก              รวมพืน้ที ่1087.5 ตร.ม. 

- จอดพนกังาน              รวมพืน้ที ่375 ตร.ม. 

- จอดรถบรกิาร              รวมพืน้ที ่40 ตร.ม. 

- ทีจ่อดรถพยาบาลฉุกเฉิน   รวมพืน้ที ่15 ตร.ม. 

- จอดรถบสั              รวมพืน้ที ่61.20 ตร.ม. 

- Circulation(60%)                                รวมพืน้ที ่947.22 ตร.ม. 

พืน้ทีใ่ชส้อยสว่นทีจ่อดรถ 2525.92 ตารางเมตร 

สรปุส่วนพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด 13007.54 ตำรำงเมตร 
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1.4   วตัถปุระสงคข์องโครงกำร 

1.4.1   เพือ่ศกึษาขอ้มลูดา้นอุปสงคท์างการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะดา้นความรบัรูต้่อ

สนิคา้ ความคาดหวงั ความพงึพอใจ และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ เดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว 

รวมถงึแนวโน้มการกลบัมาใชบ้รกิารในอนาคต 

1.4.2  เพือ่ศกึษาขอ้มลูดา้นอุปทานของธุรกจิการท่องเทีย่ว กลุ่มกอลฟ์ เชน่ ต าแหน่ง

ทางการตลาด จุดอ่อน จุดแขง็ ขอ้จ ากดัของสนิคา้ โดยวเิคราะหจ์ากความคดิเหน็ของ

นกัทอ่งเทีย่วต่างประเทศ 

1.4.3   เพือ่น าผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มลูสนบัสนุนการจดัท าแผนการสง่เสรมิ

การตลาดส าหรบั นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มคุณภาพ รวมทัง้พฒันาสนิคา้ทางการท่องเทีย่วใหม้ี

ประสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัความ ตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ว 

1.4.4  เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วในดา้นการเพิม่สถานทีท่อ่งเทีย่วและการเล่นกฬีา เพือ่

เพิม่รายไดใ้หแ้ก่จงัหวดั จากการเขา้มาทอ่งเทีย่ว มากขึน้ 

1.5  ขอบเขตกำรศึกษำโครงกำร 

1.5.1 ในเชิงสถำปัตยกรรม 

-  ศกึษาองคป์ระกอบของโครงการ 

-  ศกึษาองคป์ระกอบในอาคาร 

-  ศกึษาลกัษณะโครงสรา้งของอาคารในโครงการ 

-  ศกึษาขอ้มลูทางสถาปตัยกรรม 

1.5.2  ในเชิงภมิูสถำปัตยกรรม 

-  ศกึษาการเลอืกทีต่ัง้ของโครงการ 

-  ศกึษาการวางต าแหน่งของอาคารในโครงการ 

-  ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน ทัง้ขนาด และระยะต่างๆ ของสนามแต่ละประเภท 
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-  ศกึษาและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

1.5.3  ในเชิงวิชำกำร 

-  ศกึษาขอ้มลูการแขง่ขนั ประเภท กฎ กตกิา และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ 

-  ศกึษาขอ้มลู และพฤตกิรรมของนกัแขง่ เจา้หน้าที ่ผูช้มและผูเ้กีย่วขอ้ง 

-  ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน และระเวลาการคนืทุนของโครงการ 

-  ศกึษา รปูแบบและยทุธวธิใีนการโฆษณา ลกัษณะต่างๆ 
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1.6 แผนกำรด ำเนินงำนวิทยำนิพนธท์ำงสถำปัตยกรรม 

1.61 ระยะเวลำเกบ็รวบรวมวิเครำะหข้์อมลู 
 

ตารางที ่1.1 แสดงแผนการด าเนินงาน ภาคการศกึษาที ่ 1  (ภาคขอ้มลู) 

แผนงาน 
สปัดาห ์

ก่อ
น 

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

เตรยีมขอ้มลู 
เสนอหวัขอ้ 

                   

บทน า                    
บทที2่ 
ความเป็นไป
ได ้

                   

บทที ่3  
ขอ้ 3.1-3.3 

                   

บทที ่3  
ขอ้ 3.4-3.6 

                   

บทที ่4 
วตัถุประสงค ์
1 

                   

บทที ่4 
วตัถุประสงค ์
2 

                   

บทที ่4 
วตัถุประสงค ์
3 

                   

บทที ่4 
วตัถุประสงค ์
4 

                   

บทที ่5 
ขอ้ 5.1-5.3 

                   

ปรบัปรงุ
แกไ้ข 
เอกสาร 

                   

สง่รา่ง
รายงาน 
บทที ่1-5.3 
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1.6.2 ระยะเวลำในกำรออกแบบโครงกำร 
 

ตารางที ่ 1.2  แผนการด าเนินงาน ภาคการศกึษาที ่ 2  (ภาคออกแบบ) 

แผนงำน 
สปัดาห ์

ก่อ
น 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 1
2 

13 14 1
5 

16 17 18 

เตรยีมขอ้มลู  
ภาค
ออกแบบ 

                   

Design 
Analysis 

                   

Schematic 
design 

                   

Design 
develop 1 

                   

Design 
develop 2 

                   

Detail 
design 

                   

Presentatio
n 

                   

Final jury                    

Document 
edit 

                   

Final 
document 

                   

Exhibition 
thesis 

ก ำหนดภำยหลงั โดยนักศึกษำต้องสรปุผลงำนลงบนเพลท A2  3 แผน่  ส่งพร้อมเอกสำรเล่มรำยงำน
วิทยำนิพนธ ์

 
ชว่งระยะเวลาด าเนินงาน 

ชว่งระยะเวลาปรบัปรงุแกไ้ข 

สปัดาหก์ าหนดตรวจกบัคณะกรรมการตรวจวทิยานิพนธ ์

สปัดาหก์ าหนดตรวจกบัคณะกรรมการทีป่รกึษา 
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1.7  ประโยชน์ท่ีได้รบัของกำรศึกษำโครงกำร 

- ไดร้บัรูถ้งึแนวทางในการออกแบบโรงแรมในระดบั5ดาว และการออกแบบทีส่อดคลอ้ง

กบับรบิทโดยรอบ 

-   ไดรู้ถ้งึอทิธพิลหรอืบทบาททีจ่ะเขา้มามผีลกระทบกบังานทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

-  ไดรู้ถ้งึการศกึษาความเป็นไปไดก้่อนทีจ่ะมกีารท าโครงการเกดิโครงการน้ีขึน้มา 
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บทท่ี  2 

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1   แนวความคิดทฤษฎีและหลกัการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

2.1.1 แผนพฒันาจงัหวดั ๔ ปี (ปี 2557 - 2560) จงัหวดับรีุรมัย ์

ดา้นการท่องเทีย่ว จงัหวดับุรรีมัยม์แีหล่งทอ่งเทีย่วทัง้ทีเ่ป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว ทางอารย

ธรรมขอม และแหล่งทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตเิป็นจ านวนมาก เชน่ อุทยานประวตัศิาสตร ์พนมรุง้ 

ปราสาทเมอืงต ่า แหล่งเตาเผาเครือ่งเคลอืบโบราณ ปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ๖ ลกู 

นอกจากน้ียงัมแีหล่งทอ่งเทีย่วทีม่นุษยส์รา้งขึน้ ไดแ้ก่ สนามฟุตบอลไอโมบาย สเตเดีย้ม 

สนามแขง่รถบุรรีมัยช์า้งอนิเตอรเ์นชัน่แนลเซอรก์ติ และจุดผอ่นปรนการคา้ชอ่งสายตะกอู าเภอ 

บา้นกรวด มพีืน้ทีต่ดิกบัประเทศกมัพชูา ไดเ้ปิดเป็นจุดผอ่นปรนการคา้ เพือ่ใหม้กีารคา้ขาย

ระหวา่ง ๒ ประเทศรว่มกนั สง่เสรมิรายไดข้องประเทศจากการทอ่งเทีย่วและการซือ้ขาย

แลกเปลีย่นสนิคา้ม ีแนวโน้มเพิม่มากขึน้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพจิารณาด าเนินการยกระดบัเป็น

จุดผา่นแดนถาวรใน อนาคตต่อไป สถานการณ์การทอ่งเทีย่วจงัหวดับุรรีมัย ์ ในปี 2556 จงัหวดั

บุรรีมัยม์สีถติ ินกัทอ่งเทีย่ว จ านวน 1,465,204 คน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.๐๐ เมือ่เทยีบกบั ปี 2555 

(1,077,084 คน) และมรีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว ในปี 2555 จ านวน 1,406.93 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 22.52 เมือ่เทยีบกบั ปี 2554 (1,148.28 ลา้นบาท) โดยพฤตกิรรมของ นกัทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่ 

จะเป็นการแวะเทีย่วทีป่ราสาทพนมรุง้ โดยไมม่กีารพกัคา้งคนื จงึท าให ้รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว

เพิม่ขึน้คอ่นขา้งน้อย เมือ่เทยีบกบัจงัหวดัใกลเ้คยีง แต่จะมนีกัทอ่งเทีย่ว มากในวนัทีม่กีาร

แขง่ขนัฟุตบอล และในปจัจุบนัตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2557 เป็นตน้ไป คาดวา่จะม ีนกัทอ่งเทีย่วเพิม่

มากขึน้ เน่ืองจากมกีารลงทุนก่อสรา้งสนามแขง่รถทีไ่ดม้าตรฐานระดบัโลกในพืน้ที ่จงัหวดั ซึง่มี

นกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิดนิทางเขา้มาเทีย่วจงัหวดับุรรีมัยเ์พิม่มากขึน้ ใน

วนัหยุดสุดสปัดาห ์ (เสาร-์อาทติย)์ ถา้มกีารแขง่บอล หรอืมกีารแขง่รถ มนีกัทอ่งเทีย่วประมาณ 

30,000-50,000 คน 

 

 



11 
 

2.1.2 แนวโน้มการลงทุนด้านเศรษฐกิจของจงัหวดับรีุรมัย ์ปี 2558 

จากขอ้มลูส านกังานคลงัจงัหวดั จดัเกบ็ขอ้มลูแบบ Bottom up ผลติภณัฑม์วลรวม 

จงัหวดัต่อหวัประชากร (GPP Per Capita) ปี 2556 ของจงัหวดับุรรีมัย ์เทา่กบั 57,516.40 บาท ซึง่

อยูใ่นล าดบัที ่ 68 ของประเทศ (จากจ านวน 77 จงัหวดั) และเป็นล าดบัที ่ 13 ของภาค 

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (จากจ านวน 20 จงัหวดั) จากขอ้มลูในปีทีผ่า่นมา มองเหน็แนวโน้มของ 

เศรษฐกจิจงัหวดัวา่ควรจะเน้นการลงทุนในปีต่อไปในทศิทางใด เดมิจงัหวดับุรรีมัยเ์ป็นสงัคม 

เกษตรกรรมทีพ่ฒันามาควบคูก่บัภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด แต่ปจัจุบนัอตัราการขยายตวั

ภาค เกษตรไมแ่น่นอน จากตวัเลขภาคเกษตรและอุตสาหกรรมทีห่ดตวั อนัเน่ืองมาจากสภาพ

ภูมอิากาศ และภยัธรรมชาตทิีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ สว่นภาคบรกิารเป็นภาคทีม่อีตัราการเจรญิเตบิโต

ขยายตวั อยา่งต่อเน่ือง จากการคมนาคมขนสง่ทีส่ะดวกรวดเรว็ขึน้ ปจัจุบนัจงัหวดับุรรีมัยเ์ป็น

จงัหวดัที ่ น่าสนใจในสายตาคนภายนอกเพราะขณะน้ีเรามทีมีฟุตบอลทีแ่ขง็แกรง่ทีส่ดุในประเทศ

และเป็นทมี มชีื่อเสยีงระดบัเอเชยีอกีดว้ย อกีทัง้ เรายงัมสีนามฟุตบอลทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นสนาม

ฟุตบอลแหง่ใหมท่ี ่ ยิง่ใหญ่ไดม้าตรฐานและสวยทีส่ดุในประเทศ ทีใ่ครๆ กอ็ยากมาสมัผสัถงึ

บรรยากาศ นัน่คอื สนามกฬีา นิวไอโมบา สเตเดีย้ม นัน่เอง และนอกจากนัน้จงัหวดับุรรีมัยย์งัมี

แหล่งทอ่งเทีย่ว หลายรปูแบบไมว่า่จะเป็นแหล่งโบราณสถานเพือ่การเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์

รวมทัง้แหล่งทอ่งเทีย่ว ทีใ่ชเ้ป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ อนัเป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัจากคนทัว่ไป

ในปจัจุบนั คอื เพลา เพลนิ สถานทีท่อ่งเทีย่วรปูแบบใหมข่องจงัหวดัทีไ่มเ่คยมมีาก่อน และ

นอกจากน้ีภาคเอกชนของ จงัหวดัยงัไดม้กีารพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเพิม่เตมิอกีมาก ไมว่า่จะเป็น

สนามแขง่รถระดบัโลก (Chang international circuit) ทีเ่ปิดด าเนินการแลว้ ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2557 

ทีผ่า่นมา จากตวัเลขการจดัท าสถติผิลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดับุรรีมัยท์ีผ่า่นมา ภาคบรกิาร

ดา้นการ ทอ่งเทีย่วและโรงแรมมกีารขยายตวัสงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองเป็นล าดบั จงึน่าจะไดร้บัการ

ลงทุนอยา่ง ต่อเน่ือง ดงันัน้ จ านวนโรงแรม หอ้งพกั ภตัตาคาร รา้นอาหาร ควรจะตอ้งไดร้บัการ

พฒันาขึน้ เป็นล าดบัแรก เพือ่ตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะเขา้มาในจงัหวดัจ านวนเพิม่ขึน้ 
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2.2   รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 

 จากลกัษณะโครงการทีเ่ป็นการรวมกนัของ โครงการ รสีอรท์ กบั สนามกอลฟ์ 

ไวด้ว้ยกนั จงึพอสรปุทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบ รสีอรท์ และ ศกึษาการออกแบบสนาม

กอลฟ์ ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของโครงการน้ีดงันี้   

2.2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกบัการออกแบบสนามกอลฟ์ 

จากลกัษณะโครงการเป็นการรวมกนัของโครงการรสีอรท์กบัสนามกอลฟ์อยูใ่นที่

เดยีวกนั จงึพอสรปุทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบสนามกอลฟ์ซึง่เป็นสว่นหน่ึงดงัน้ี 

สนามกอลฟ์ 

กอลฟ์ เป็นกฬีาทีใ่ชพ้ืน้ทีใ่นการเล่นทีก่วา้งมากโดยเฉพาะสนามกอลฟ์ ถอืวา่เป็นสนาม

กฬีาทีก่วา้งขวางใชพ้ืน้ทีใ่นการก่อสรา้งมากทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสนามกฬีาของชนิดกฬีาประเภท

อื่นๆ และกเ็ป็นสนามกฬีาทีส่วยงามทีส่ดุอกีดว้ย เพราะในแต่ละสนามกจ็ะประกอบไปดว้ย

ธรรมชาตทิีส่วยงาม พืน้สนามหญา้ทีก่วา้ง ตน้ไมใ้หญ่น้อย แปลงของไมด้อกไมป้ระดบัมากมาย 

รวมทัง้สระน ้า แอ่งเกบ็น ้าขนาดใหญ่ ท าใหภ้าพรวมของสนามกอลฟ์สวยงามและใหค้วาม

เพลดิเพลนิกบันกักอลฟ์ทีเ่ขา้มาเล่นกอลฟ์ไดเ้ป็นอยา่งด ี โดยทัว่ไปสนามกอลฟ์จะมทีัง้หมด 18 

หลุม ระยะรวมอยูท่ีป่ระมาณ 6,800-7,200 หลา ใชพ้ืน้ทีใ่นการท าสนามกอลฟ์ประมาณ 500-700 

ไร ่แลว้แต่งบประมาณและการออกแบบของแต่ละสนาม โดยจะประกอบดว้ยหลุม พาร ์3, พาร ์4 

และพาร ์5 และเกอืบ 90 เปอรเ์ซน็ตจ์ะประกอบดว้ย พาร ์3. จ านวน 4 หลุม ระยะมาตราฐานของ

พาร ์3. ไมเ่กนิ 250 หลา พาร ์4. จ านวน 10 หลุมระยะมาตราฐานของพาร ์4. อยูร่ะหวา่ง 251-480 

หลาพาร ์5. จ านวน 4 หลุม ระยะมาตราฐานของพาร ์5. เกนิกวา่481 หลาขึน้ไป เมือ่รวมจ านวน

รวมของพารไ์ดเ้ทา่กบั72 พาร ์ หมายถงึวา่สนามออกแบบมาใหน้กักอลฟ์ตตีามจ านวนครัง้

ทัง้หมด 72 ครัง้ เมือ่เล่นครบ 18 หลุม หากนกักอลฟ์ท าสกอรไ์ดเ้กนิกวา่คา่พารท์ีส่นามก าหนด 

จะเรยีกวา่ท าสกอร ์โอเวอรพ์าร ์เชน่ตไีป 82 ครัง้เมือ่เล่นไปครบ18 หลุม กจ็ะเรยีกวา่ท าสกอรไ์ด ้

10 โอเวอรพ์าร ์และในทางกลบักนั  หากนกักอลฟ์ท าสกอรไ์ดต้ ่ากวา่คา่พารท์ีส่นามก าหนด กจ็ะ

เรยีกวา่อนัเดอรพ์าร ์ เชน่ ท าสกอรไ์ด ้ 69 แตม้เมือ่เล่นครบ 18 หลุม กจ็ะเรยีกวา่ท าสกอร ์ 3 

อนัเดอรพ์าร ์
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สนามกอลฟ์ท่ีดีนัน้ควรจะมีคณุลกัษณะ 3  ประการ  คือ 

1)  จะตอ้งมคีวามสวยงามทางทศันียภาพ 

2)  จะตอ้งบ ารุงรกัษางา่ย(และมกีารบ ารงุรกัษาอยา่งสม ่าเสมอ) 

3)  จะตอ้งสง่เสรมิใหผู้ท้ีเ่ขา้มาเล่นมคีวามสนุกสนานทา้ทาย  

หลกัในการออกแบบและก่อสร้างเบือ้งต้น 

1)  การออกแบบรายละเอียดของสนามกอลฟ์ 

1.1)  กรีน  (Green)  เป็นสว่นหน่ึงของพืน้ทีใ่ชเ้ล่นกอลฟ์  ซึง่ในการพทัลกู  โดยปกตใิน

การออกแบบกรนี  ต าแหน่งของกรนีจะอยูส่งูขึน้จากระดบัแฟรเ์วยป์ระมาณ  0.30 –

 0.90  เมตร  (2 – 3  ฟุต)  เพือ่ใหผู้เ้ล่นมองเหน็กรนีไดช้ดัเจน  จงึมโีอกาสตลีกูใหล้งหลุมไดไ้ม่

ยากนกั  นอกจากน้ีพืน้ทีข่องกรนีควรมขีนาดใหญ่เพยีงพอ  สามารถท าใหก้รนีมรีะดบั

ต่างกนั  เพือ่ทา้ทายการเลน่ของนกักอลฟ์ 

1.2)  ทีออฟ  (Tee-off)  ทอีอฟเป็นต าแหน่งทีเ่ริม่ตลีกูออกไป  โดยจดัวางต าแหน่งที่

แยกกนัส าหรบันกักอลฟ์ทีเ่ป็นเดก็  เป็นผูห้ญงิ  เป็นผูท้ีเ่ริม่หดัตกีอลฟ์  เป็นผูเ้ล่นทัว่ไปและเป็น

ผูเ้ล่นในการแขง่ขนั  เป็นวธิกีารหน่ึงทีช่ว่ยใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนัในการเล่นโดยจะม ี Mark  สี

น ้าเงนิ  ส าหรบันกักอลฟ์ทีม่ฝีีมอืด ี Mark  สเีทาหรอืสแีดงจะเป็นของผูห้ญงิและเดก็  ทีอ่อฟควร

มคีวามยาว  100  หลา  เพือ่ใหเ้พยีงพอส าหรบัผูเ้ล่นทีม่ฝีีมอืแต่ละระดบัทัง้สีร่ะดบั  รปูรา่งทอีอฟ

จะอสิระจะป็นอยา่งไรกไ็ด ้ โดยจะเน้นการออกแบบใหก้ลมกลนืกบัสภาพธรรมชาต ิ และ

กลมกลนืกบักรนีและหลุมทรายดว้ย  แต่ตอ้งสะดวกในการดแูลรกัษา  การออกแบบทอีอฟก็

เชน่เดยีวกบัการออกแบบกรนีทีค่วรมคีวามพเิศษในตวัของมนัเองในแต่ละหลุม  และเหมาะสม

กบัสภาพทีต่ัง้ของแต่ละกลุ่ม  ทอีอฟอาจจะออกแบบใหเ้ป็นพืน้ทีร่ะดบัเดยีวกนัทัง้หมดหรอือาจ

ท าเป็นหลายระดบักไ็ด ้ ขนาดของทอีอฟควรมขีนาดอยา่งมากทีส่ดุ  630  ตาราง

เมตร (7,000  ตารางฟุต)  และไมค่วรต ่ากวา่  450ตารางเมตร  (5,000  ตารางฟุต)  เป็นขนาด

พืน้ทีท่ีร่วมเอาผูเ้ล่นทัง้สีร่ะดบัไวแ้ลว้ 
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1.3)  แฟรเ์วย ์ (Fari  way)  หมายถงึบรเิวณของสนามทีอ่ยูร่ะหวา่งทอีอฟกบักรนี  ซึง่

เป็นบรเิวณทีต่ดัหญา้สัน้กวา่รฟัทีอ่ยูร่อบๆ  หญา้บนแฟรเ์วยท์ีถู่กตดัสัน้  เพือ่จะใหห้ญา้แน่น

สม ่าเสมอ  และเป็นเป้าหมายส าหรบันกักอลฟ์ตลีกูมาตกลงบนแฟรเ์วย ์ (Landing  area)  ในกฬีา

กอลฟ์จะมแีฟรเ์วยห์กัมุมเอยีงไปทางซา้ย  หรอืขวาจาแทน่ทอีอฟ  แฟรเ์วยอ์าจแคบหรอืกวา้งก็

ได ้ อาจมสีระวา่ยน ้าเทยีมหรอืสระวา่ยน ้าธรรมชาตติดัขวางหรอืขนาน  อาจชนัหรอืราบ  ขึน้เนิน

หรอืลงเนิน  จะเป็นทีโ่ล่งหรอืมตีน้ไมท้บึทัง้  2  ขา้ง  ขอบแปลงตรงหรอืหกัมุมกไ็ด ้ สรปุแลว้

แฟรเ์วยจ์ะเป็นตวัสะทอ้นใหเ้หน็ลกัษณะทางธรรมชาตขิองพืน้ทีร่อบๆ  บรเิวณนัน้เอง  ความ

กวา้งของแฟรเ์วยใ์นบรเิวณลกูตก  ความกวา้งประมาณ  40  หลา  ถา้เป็นการออกแบบ

สนามแขง่ขนั  หรอืถา้จะท าใหก้ารตยีากขึน้  อาจจะตอ้งลดเหลอืประมาณ  30 – 35  หลา  แต่ถา้

เป็นสนามตามสโมสรทัว่ไป  มกัใชค้วามกวา้ง  45  หลา  หรอืมากกวา่  ความกวา้งของแฟรเ์วย์

ไมจ่ าเป็นตอ้งเท่ากนัตลอด  ทีร่ะยะ  150 – 200  หลา  อาจท าแฟรเ์วยค์อ่นขา้งวกวา้งส าหรบั

นกักอลฟ์มอืใหม ่ ทีร่ะยะ  250 – 300 หลา  อาจท าใหแ้คบลงส าหรบัผูเ้ล่นทีต่ไีดแ้รงและ

ไกล  สว่นระยะ  300 – 375  หลา  ท าแฟรเ์วยใ์หก้วา้งอกีครัง้หน่ึงส าหรบัผูเ้ล่นมอืใหม่  ในกรณี

ออกใหแ้บบแฟรเ์วยว์ิง่เขา้ไปในปา่ละเมาะหรอืในกลุ่มตน้ไมร้ะยะเปิดโล่งของแฟรเ์วยค์วรกวา้ง

ประมาณ  175 – 200  ฟุต 

2)  เกณฑท่ี์เก่ียวกบัเน้ือท่ี 

ปรมิาณเน้ือทีส่ าหรบัสรา้งสนามกอลฟ์จะผนัแปรไปตามรปูรา่งของบรเิวณและลกัษณะ

ภูมปิระเทศ  โดยทัว่ไปแลว้บรเิวณทีจ่ะท าการก่อสรา้ง  ควรมรีปูรา่งของพืน้ทีเ่ป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้

หนัเหนือใต ้ และภมูปิระเทศคอ่นขา้งเรยีบดทีีส่ดุ  ซึง่มหีลกัเกณฑใ์นการจดัสรรพืน้ทีข่องสนาม

กอลฟ์ดงัน้ี 

2.1)  ขนาดพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบ  สนามขนาด  18หลุม  ตอ้งการพืน้ทีป่ระมาณ  275 –

 400  ไร ่(110 – 160  เอเคอร)์ 

3)  หลกัในการเลือกพืน้ท่ี 

การเลอืกบรเิวณสรา้งสนามกอลฟ์สว่นใหญ่แลว้จะขึน้อยูก่บัลกัษณะทีน่่าสนใจของพืน้ที่

ในบรเิวณนัน้ๆ  ซึง่ปกตแิลว้บรเิวณทีเ่หมาะสมกบัการสรา้งสนามกอลฟ์ควรเป็นดงัน้ี 

3.1)       เป็นทีท่ีม่ภีูมปิระเทศสงูบา้งต ่าบา้ง 
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3.2)       มตีน้ไมเ้ดมิอยูพ่อสมควร 

3.3)       มคีวามลาดชนัอยูร่ะหวา่ง  1 – 15  เปอรเ์ซน็ต ์

3.4)       มเีน้ือทีใ่กลเ้คยีงกบัเนื้อทีม่าตรฐานสงูสุดทีก่ าหนด 

3.5)  บรเิวณทีม่คีวามลาดเอยีงเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง  2 – 5  เปอรเ์ซน็ต ์  ซึง่จะสง่ผลให้

สนามกอลฟ์มปีระสทิธภิาพสงูมากขึน้ 

4)  การสญัจร 

การสสญัจรทีด่ทีีส่ดุภายในสนามกอลฟ์ คอื  การสญัจรทีส่ะดวกระหวา่งกจิกรรม

ต่างๆ  โดยมคีวามขดัแยง้น้อยทีส่ดุ  เชน่  จากลานจอดรถนกักอลฟ์จะไปยงั ลอ็คเกอร ์ หรอื 

คลบัเฮา้ส ์ โปรช๊อป หรอื อาจไปยงัรา้นเครือ่งดื่ม จากนัน้กจ็ะเริม่ออกต ี ก่อนตนีกักอลฟ์อาจ

ตอ้งคอยหรอือาจประสงคจ์ะฝึกตลีกู  หรอื พทัลกูเป็นการเตรยีมความพรอ้มเสยีก่อน  เมือ่

เริม่ตน้ตจีากหลุมที ่ 1 แลว้  เมือ่ลงหลุมที ่ 9  ควรจะผา่นกลบัมาทีเ่ดมิไดอ้กีเพือ่ดื่มน ้า เชด็หน้า

หรอืพกัสกัครูใ่นรา้นเครือ่งดื่ม  ไปหอ้งน ้า  หรอืรา้นอุปกรณ์กฬีาเพือ่ซือ้สิง่ของที่

จ าเป็น  เชน่  ลกูกอลฟ์ทีห่ายไปตอ้งซือ้ส ารองเพิม่  เป็นตน้  โดยไมร่บกวนกจิกรรมอื่นๆ 

5)  การวางรปูสนามกอลฟ์ 

รปูแบบมาตรฐานของสนามปกต ิ รปูแบบมาตรฐานของสนามกอลฟ์  18  หลุม  มี

อยู ่ 5  รปูแบบ  ตามความจ าเป็นทางภมูปิระเทศและปจัจยัอื่นๆ  ดงัน้ี 

5.1)  แบบแฟรเ์วยเ์ดีย่วเวยีนกลบัขา้งละ  9  หลุม(Single  Fair wey  18-

Hole  Coure  with  Returning  Nines) 

5.2)  แบบแฟรเ์วยเ์ดีย่วเวยีนกลบัรวดเดยีว

ทัง้  18  หลุม  (Sinle  Farir wey  Continuous  18-Hole  Course) 

5.3)  แบบแฟรเ์วยค์ูเ่วยีนกลบัขา้งละ  9  หลุม  (Doudle  Fair wey  18-

Hole Coure  with  Returning  Nines) 

5.4)  แบบแฟรเ์วยค์ูเ่วยีนกลบัรดเดยีว  18  หลุม  (Doudle  Farir wey  Continuous  18-

Hole  Course) 
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5.5)  แบบเกาะกลุ่มเป็นแกน  (Core  Golf  Course) 

6)  ความยาวของสนาม 

สามกอลฟ์ทีด่คีอืสนามกอลฟ์ทีเ่ปิดโอกาสใหน้กักอลฟ์ไดใ้ชไ้มเ้กอืบทุกขนาด  ซึง่ตอ้ง

เลอืกใหเ้หมาะสมกบัระยะทีต่อ้งต ี นกัออกแบบสนามกอลฟ์จะตอ้งรูร้ะยะเฉลีย่ซึง่นกักอลฟ์

สามารถตไีดโ้ดยใชไ้มข้นาดต่างๆ  ซีง่ระยะการตแีลไมก้อลฟ์มผีลท าใหเ้กดิค า

วา่  “พาร”์  (Par)  โดยระยะของหลุมและจ านวนพารข์องชายและหญงิจะแตกต่งกนั 

พาร ์ คอื  คา่ตวัเลขทีบ่่งบอกถงึระยะการต ี ซึง่เกดิจากการใชไ้มต้ทีีเ่หมาะสมใหถ้งึจุดทีก่ าหนด

ไวเ้ป็นระยะทางทีแ่น่นอน  ดงันัน้ระยะความยาวจงึเป็นคา่ทางปรมิาณทีใ่ชว้ดัความยากงา่ยของ

สนามแต่ละแหง่หรอือกีนยัหน่ึง  พาร ์ คอื  แตม้  (จ านวนครัง้)  ทีน่กักอลฟ์ทีเ่ชีย่วชาญอาจตไีด้

ในแต่ละหลุม 

พาร ์ หมายถึง  การเล่นท่ีไม่ผิดพลาดไม่มีการบงัเอิญและอยู่ในสภาวะแวดล้อมและดิน

ฟ้าอากาศปกติ  โดยตีจากทีออฟมาตามแฟรเ์วยแ์ละห าหนดให้พทับนกรีนอีก  2  ครัง้ 

ตารางท่ี  2.1  แสดงระยะของหลมุและจ านวนพารข์องชายและหญิง 

 

 

 

ชาย หญิง พาร ์

0 -250  หลา 0 -21  หลา 3 

251 – 470  หลา 211 – 400  หลา 4 

741  หลาขึน้ไป 401 – 575  หลา 5 

 
576  หลาขึน้ไป 6 
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7)  การก าหนดพาร ์

ในสนามกอลฟ์ระดบัมาตรฐานจะก าหนดพารร์วมไว้ดงัน้ี 

7.1)  ขนาดสนาม  18  หลุม  แบบมาตราฐานจะตอ้งมจี านวนของพารไ์มน้่อยกวา่  70 –

 72  พาร ์และความยาวรวมทัง้หมดตอ้งไมต่ ่ากวา่  6,200 – 6,500  หลา 

8)  การเรียงล าดบัหลมุ 

ในการเรยีงล าดบัหลุมนัน้ควรมคีวามแตกต่างของพาร ์ และระยะความยาวของการ

ต ี บางสนามมกีารออกแบบโดยไมใ่หเ้กดิพารท์ีเ่หมอืนกนั  ต่อเน่ืองกนั  เชน่  4-5-4-3-4-5-4-3-

4  (รวม  36  พาร ์ ส าหรบั  9  หลุม)  และพยายามหลกีเลีย่งไมใ่หห้ลุมพาร ์ 3  ของระยะที่

แตกต่างกนัดว้ย  และเป็นการผสมผสานกนัของหลุมทีย่าวแต่ตงีา่ย  หลุมยาวตยีาก  หลุมสัน้ตี

ยาก  เป็นตน้  ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิความแตกต่างชว่ยใหแ้ต่ละหลุมมคีวามพเิศษเฉพาะตวัอกีประการ

หน่ึงคอื  หลุมพาร ์ 3  ไมค่วรใหอ้ยูเ่ป็นหลุมตน้ๆ  เกนิกวา่หลุมที ่ 3  หรอือยูห่ลงัหลุมที ่ 8  ไป

แลว้  และควรมหีลุมพาร ์ 3  อยูป่ระมาณ  3  หลุม  ในจ านวน  18  หลุม 

 

9)  ส่ิงกีดขวาง 

กดีขวางเป็นเครือ่งมอือยา่งหนึ่งในการออกแบบสนามเพือ่ใหเ้กดิความทา้

ทาย  สนุกสนานในการต ี และความมเีอกลกัษณ์ของแต่ละหลุมแต่ละสนาม  สิง่กดีขวางมหีลาย

ประเภทไดแ้ก ่

9.1)  ทราย  (Sand)  การออกแบบหลุมทรายสามารถท าไดห้ลายแบบเชน่  การท าหลุม

ทีย่าวและแคบตดัตามแฟรเ์วย ์ หรอืขา้มแฟรเ์วยอ์ยูห่น้ากรนี  มผีลท าใหผู้เ้ล่นมคีวามรูส้กึวา่

ตอ้งตใีหไ้ดร้ะยะไกลมากขึน้เพือ่จะผา่นหลุมทรายไปใหไ้ด ้ หลุมทรายอาจอยูล่กึลงไปกวา่พืน้ดนิ

ปกต ิ หรอือยูร่ะดบัเดยีวกบัพืน้ดนิตามปกตกิไ็ด ้ ขนาดของหลุมทรายโดยรอบกรนีควรมขีนาด

ระหวา่ง  90 – 270  ตารางเมตร  (2,500 – 4,000  ตารางฟุต)  หลุมทรายทีอ่ยูข่า้งแฟรเ์วยค์วร

มรขนาดระหวา่ง  225 – 300  ตารางเมตร  ( 2,500 – 4,000  ตารางฟุต)  หรอืใหญ่กวา่น้ีก็

ได ้  สว่นรปูรา่งของหลุมไมค่วรก าหนดเป็นกฏเกณฑเ์อาไวต้ายตวัจะมรีปูรา่งอยา่งไรกไ็ด ้ เพือ่

สนองกบัประโยชน์ใชส้อยและความงาม ต าแหน่งของหลุมทรายมอียู ่ 2  บรเิวณ  คอื  หลุม
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ทรายขของแฟรเ์วย ์ และหลุมทรายของกรนี  แหน่งของหลุมทรายบนแฟรเ์วยม์กัอยูต่รงที่

นกักอลฟ์ทัว่ไปไมส่ามารถตไีมถ่งึ  แต่ถา้เป็นนกักอลฟ์มอือาชพีตไีปถงึได ้ ซึง่ท าใหผู้เ้ล่นทีม่ี

ฝีมอืและตเีก่งแลว้ตอ้งใชค้วามประณตี  ใชค้วามระมดัระวงัมากขึน้ 

9.2)  น ้า  (Water)  น ้าเป็นสว่นประกอบทีส่ าคญัของสนามกอลฟ์เชน่เดยีวกบัหลุม

ทราย  น ้าเป็นสิง่ทีส่วยงามจงึเป็นสิง่ทีอ่อกแบบตอ้งการน ามาใช ้ นอกจากประโยชน์ทางกา้น

ทศันียภาพแลว้  บ่อน ้า  สระน ้า  ยงัชว่ยเกบ็กกัน ้าไวเ้พือ่รดน ้าตน้ไมใ้นหน้าแลง้  วธิกีารทีจ่ะ

น ามาใชเ้ป็นสิง่กดีขวางสามารถท าได ้ 2  อยา่ง  คอื  วธิแีรก  ใชน้ ้าในต าแหน่งขวางแนวการ

เล่น  หรอืขวางแนวแฟรเ์วย ์ โดยอาจเป็นการกดีขวางการตจีากทอีอฟ  หรอืการตจีากแฟรเ์วย์

ทางใดทางหน่ึงเพือ่บงัคบัใหผู้ท้ีเ่ล่นตอีอกไปจากดา้นหน่ึงของแฟรเ์วยเ์ป็นการท าใหน้กักอลฟ์

ตอ้งใชฝี้มอืการตหีลายๆ  แบบ  ใหล้กูกอลฟ์ไปในทศิทางทีต่อ้งการ 

9.3  รฟัหรือพงหญ้ารก  (Rough)  เป็นพืน้ทีข่องสนามรอบๆ  หลุมกอลฟ์  คอืบรเิวณ

ของกรนี  ทอีอฟ  และแฟรเ์วย ์ รฟั  มปีระโยชน์  2  อยา่งคอื  ใชเ้ป็นสิง่กดีขวางการต ี เป็นการ

ลงโทษผูท้ีต่ผีดิพลาด  และใชเ้ป็นสิง่ทีแ่สดงขอบเขตการต ี หรอืแสดงแนวแฟรเ์วยใ์หช้ดัเจน

ขึน้  โดยการตดัหญา้แฟรเ์วยแ์ละนอกแฟรเ์วยใ์หม้คีวามยาวต่างกนั  ของเขตของแฟรเ์วยน้ี์จะ

เป็นเสน้โคง้ทีนุ่่มนวลไปบรรจบกบัสภาพธรรมชาตอิื่นๆ  ของสนาม 

9.4  ต้นไม ้ (Tree)  ตน้ไมเ้ป็นสว่นประกอบทางแนวตัง้เพยีงอยา่งเดยีว  ของสนาม

กอลฟ์จะเป็น  3  มติริะยะสงูจากพืน้ดนิขึน้มา  ตน้ไมเ้ป็นสิง่กดีขวางทีต่อ้งเล่นออ้มไป  ท าให้

ผูอ้อกแบบมกัใชต้น้ไมใ้นบรเิวณหกัเป็นมมุแฟรเ์วย ์ (Dogleg)  เพือ่ป้องกนันกักอลฟ์ทีพ่ยายามตี

ลดัใหร้ะยะสัน้ลง  และตน้ไมเ้ป็นสิง่ทีช่ว่ยเพิม่รม่เงา  ใหค้วามรม่เยน็ในพืน้ที ่ นอกจากน้ีกลุ่ม

ตน้ไมย้งัชว่ยเป็นกรอบใหผู้เ้ล่นสามารถมสีมาธสินใจอยูเ่ฉพาะหลุมทีต่นก าลงัเล่น โดยละเลย

อกี  17 หลุมทีเ่หลอื  การใชไ้มพุ้ม่ควรจ ากดัอยูใ่นระยะทีใ่กลท้อีอฟ  เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั

จากการเล่นหลุมอื่นๆ  และใชไ้ดใ้นบรเิวณสโมสรเทา่นัน้  ไมค่วรใหอ้ยูใ่นบรเิวณสนามเพราะจะ

ก่อใหเ้กดิปญัหาลกูกอลฟ์หายระหวา่งการเล่น  การถ่ายเทอากาศทีไ่มด่สี าหรบัพืน้หญา้อาจท า

ใหห้ญา้ตายไดแ้ละเพิม่การดแูลรกัษามากขึน้ 

9.5  เนินดินและหลมุหญ้า  (Mounds and  Grass  Impression)  เนินดนิอาจใชไ้ดท้ัง้ใน

บรเิวณกรนี  โดยเป็นฉากหลงัใหแ้ละใชใ้นบรเิวณแฟรเ์วยไ์ดเ้ชน่เดยีวกบัสิง่กรดีขวาง

อื่นๆ  เชน่  ใชเ้ป็นตวักัน้แฟรเ์วยข์องหลุม  2  หลุมทีข่นานกนัอยู ่ ในกรณีทีไ่มม่ตีน้ไมเ้ป็นตงักัน้
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หรอืทีค่อ่นขา้งแคบ  เนินดนิมลีกัษณะเป็นลกูคลื่นท าใหล้กูกอลฟ์ไมก่ลิง้ไปแบการตบีนพืน้

ปกต ิ แต่จะไปตกอยูร่ะหวา่งคลื่น  จะท าใหน้กักอลฟ์ยนืตไีดล้ าบากและขาดความแมน่ย าไป 

9.6  ลม  (Wind)  ลมจะเป็นปญัหากบนกักอลฟ์มากในสนามทีล่มพดัแรง

ตลอดเวลา  การออกแบบทีไ่ดค้ านึงถงึทศิทางลม  เชน่  ถา้ลมพดัจากซา้ยไปขวา  การวาง

ต าแหน่งสิง่กดีขวางอยูท่างดา้นซา้ยจ าไมก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่นกักอลฟ์มากนกั  เพราะ

นกักอลฟ์ตอ้งพยายามตไีปทางขวาอยูแ่ลว้แถมยงัมลีมชว่ยพดัพาลูกกอลฟ์ใหไ้กลออกไปจากสิง่

กดีขวางไปอกี  หรอืการออกแบบโดยการวางต าแหน่งทีไ่วใ้นกลุ่มตน้ไม ้ ท าใหผู้เ้ล่นลมืนึกถงึ

อทิธพิลของลม  เพราะเมือ่ยนือยูบ่นทอีอฟจะไมม่ลีมแรง  แต่เมือ่ตลีกูกอลฟ์พุง่ออกจากแฟรเ์วย์

แลว้จงึโดนลมพดัท าใหท้ศิทางผดิไป  ลกัษณะเชน่น้ีเป็นการเปิดโอกาสใหน้กักอลฟ์ทีช่า่งสงัเกต

มคีวามรอบคอบไดป้ระโยชน์มากกวา่นกักอลฟ์ทีไ่ดส้งัเกต 

10)  ขอบเขตของสนามกอลฟ์  (Boundaries) 

ทุกสนามตอ้งมหีลุมใดหลุมหน่ึงทีอ่ยูร่มิของเขตทีด่นิตอ้งมกีารแสดงแนวเขตใหผู้เ้ล่น

เหน็โดยปกัป้าย  OB  (Out  of  Bound)  บอกเอาไวเ้ป็นระยะๆ  ทุกหลุม 

11)  ด้านเหตผุลในการเล่นกอลฟ์ 

1. ออกก าลงักาย 

2. เพือ่การแขง่ขนั 

3. สงัคมและประโยชน์ทางธุรกจิ 

4. พกัผอ่น งานอดเิรก 

5. ก าลงัฝึกเล่น 

6. เป็นกฬีาทีก่ าลงัเป็นทีนิ่ยม 

7. เพือ่แกไ้ขขอ้บกพรอ่งและพฒันาวงสวงิ 

8. เป็นกฬีาทีช่ื่นชอบ 

9. เล่นเป็นอาชพี และอื่นๆ 
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12)  พฤติกรรมการเล่นกอลฟ์ 

พฤตกิรรมการเล่นกอลฟ์ สว่นใหญ่จะหมนุเวยีนเล่นกนัไปเกอืบทุกสนาม เฉลีย่

แลว้คนละ 30 ครัง้ต่อปี ใน 1-2 อาทติย ์จะเล่นกอลฟ์กนัอยา่งน้อย 1 วนั และมวีนัเล่นที่

แตกต่างกนัไปตามกลุ่มอาชพีกล่าวคอื กลุ่มขา้ราชการพลเรอืน ทหาร ต ารวจ และ

พนกังานรฐัวสิาหกจิ จะชอบเล่นวนัพธุหรอืวนัเสาร ์ พนกังานธนาคารสว่นใหญ่นิยมเล่น

กอลฟ์ในวนัเสารห์รอือาทติย ์ หรอืวนัหยุดราชการ พอ่คา้ นกัธุรกจิ นกับรหิารระดบัสงู

และผูม้อีาชพีอสิระ ชอบเล่นกอลฟ์วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพฤหสับด ี หรอืวนัศุกร ์

แลว้แต่โอกาสสว่นผูท้ีเ่กษยีณอายนุัน้จะเล่นกอลฟ์กนัตัง้แต่วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์

13)  จ านวนนักกอลฟ์และกติกาในการเล่นกอลฟ์ 

 ออกรอบไดข้ ัน้ต ่าจ านวน 3 ทา่น/ก๊วน และมากทีส่ดุจ านวน 5 ทา่น/ก๊วน 

 หากท่านนกัอลฟ์ออกรอบน้อยกวา่ 3 ทา่น/ก๊วน ในกรณีสนามมจี านวนนกักอลฟ์ในวนั

นัน้ไมม่ากนกั ทางสนามอนุญาตใหท้า่นออกรอบได ้ แต่หากกรณีทางสนามมนีกักอลฟ์

จ านวนมาก นกักอลฟ์ทีม่าน้อยกวา่ 3 ทา่น จะตอ้งออกรอบรว่มกบันกักอลฟ์ก๊วนอื่น 

 นกักอลฟ์ 1 ทา่นอนุญาตใหใ้ชล้กูกอลฟ์ได ้1 ลกู 

14) ระยะเวลาในการเล่นกอลฟ์และกติกาในการเล่นกอลฟ์ 

 เวลาในการเล่นทีเ่หมาะสมควรเสรจ็ภายใน 4 ชัว่โมง ถงึ 4 ชัว่โมงครึง่ 

 ทา่นนกักอลฟ์ควรเตรยีมพรอ้มในการออกรอบ ก่อนเวลาทอีอฟประมาณ 10 – 15 นาท ี

 ทอีอฟ 8.00 น. นัน่หมายถงึ ทา่นนกักอลฟ์ตอ้งตลีกูออกเวลา 8.00 น. 

 เลอืกต าแหน่งทอีอฟใหเ้หมาะสมกบัทา่นนกักอลฟ์แต่ละทา่น 

 การเล่นลกูสองโดยไมเ่สยีแตม้จะอนุญาต กรณีเฉพาะวนัทีท่างสนามมลีกูคา้น้อยเทา่นัน้ 

และจะเล่นไดไ้มเ่กนิ 1 ลกู/ 9 หลุม (โดย Starter จะเป็นผูก้ าหนดให)้ และหา้มเล่นลกูสอง

โดยมคีนรอตอียูด่า้นหลงั 

 นกักอลฟ์ 1 ทา่นอนุญาตใหใ้ชลู้กกอลฟ์ได ้1 ลกู 
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 เมือ่ถงึตาทา่นนกักอลฟ์ทา่นใด นกักอลท์า่นนัน้ควรเตรยีมตวัอยูใ่นต าแหน่งทีจ่ะตลีกู 

เพือ่ใหเ้กมสก์อลฟ์ของท่านไมต่ดิขดั และเพือ่ใหท้า่นนกักอลฟ์ทา่นอื่นไมต่อ้งเสยีเวลา

เพราะทา่น 

 นกักอลฟ์ผูต้ลีกูออกเป็นคนแรกของก๊วน ในกรณีทีเ่ล่นกนัภายกลุ่มเพือ่น กฎขอ้ 

"เตรยีมพรอ้มส าหรบัการเล่น" อาจถูกยกเวน้ นกักอลฟ์ภายในกลุ่มสามารถตกีอลฟ์เมือ่

ทา่นคดิวา่พรอ้ม แต่ทัง้น้ี ควรเป็นการตกลงภายในกลุ่มผูเ้ล่นเอง 

 กรณุาตลีกูส ารองในกรณทีีท่า่นไมแ่น่ใจวา่ลกูทีท่า่นตหีาย หรอืออกนอกบรเิวณสนาม 

ทา่นจะไดไ้มต่อ้งกลบัมาเล่นทีเ่ดมิอกี หรอืในกรณีทีท่า่นไมไ่ดแ้ขง่ขนั ทา่นสามารถดร

อป และเล่นบรเิวณทีล่กูออกหรอืหายได ้(แต่กรณีน้ีอยูน่อกกฎการเล่นกอลฟ์) 

 กรณุาอยา่ใชเ้วลานานในการหาลกูกอลฟ์ เพราะถา้ก๊วนทีต่ามหลงัคณุมาพรอ้มทีจ่ะเล่น

อยูแ่ลว้และคณุตอ้งการใชเ้วลาในประมาณ 5 นาทเีพือ่หาลกูของคุณ ตามมารยาททีด่ี

คุณควรใหก๊้วนอื่นทีต่ามหลงัมาเล่นผา่นก๊วนคุณไปก่อน 

 กรณุาพยายามตามก๊วนขา้งหน้าใหท้นั หรอืใหก๊้วนดา้นหลงัผา่นกรณีก๊วนของทา่นไม่

สามารถตามก๊วนดา้นหน้าไดท้นั 

 ในกรณีทีท่า่นใชร้ถกอลฟ์ กรณุาหยบิไมก้อลฟ์อื่นๆทีท่า่นตอ้งการใชไ้ปดว้ยเพือ่เป็น

การประหยดัเวลาในการมาเปลีย่นไมก้อลฟ์ทีร่ถกอลฟ์ของทา่น - กรณุารบีออกจากกรี

นทนัททีีท่า่นและคณะไดเ้ล่นจบในแต่ละหลุมแลว้ 

 กรณีท่านเจอก๊วนดา้นหน้าทีเ่ล่นชา้ กรุณาตดิต่อ Marshall เพือ่ช่วยเหลอืท่าน 

 พนกังาน Marshall ของทางสนามจะเป็นผูค้วบคุมระยะเวลา และกฎ กตกิาในการเล่น 

และพยายามชว่ยเหลอืท่านในสนาม ทางสนามกอลฟ์ไมอ่นุญาตใหท้า่นซอ้มกอลฟ์ใน

สนาม กรณีทา่นตอ้งการซอ้มไดรฟ์กอลฟ์ กรณุาซอ้มทีส่นามไดรฟ์กอลฟ์ ของทาง

สนาม 

 ถา้ทา่นไมส่ามารถตามก๊วนดา้นหน้าได ้(หา่งกนั 1 หลุม) Marshall จะเตอืนท่าน ถา้ทา่น

ไมส่ามารถตามก๊วนดา้นหน้าไดท้นั Marshall จะขอใหท้า่นเลอืกขา้มหลุมหรอืใหก๊้วน
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ดา้นหลงัผา่นก๊วนของทา่นไปก่อน Marshall ของสนามมสีทิธใินการตดัสนิใจเพือ่ควบคุม

กฎของสนามและรกัษาประโยชน์ของนกักอลฟ์โดยรวม 

 ถา้ทา่นนกักอลฟ์หยุดเล่นไมว่า่กรณีใด ตอ้งไมท่ าใหก๊้วนตดิ โดยการใหก๊้วนทีอ่ยู่

ดา้นหลงัทา่นผา่นไปก่อน เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนนกักอลฟ์ทา่นอื่น 

 นกักอลฟ์กอลฟ์แต่ละทา่นตอ้งใชถุ้งกอลฟ์ของตนเอง 

 

14) ความต้องการของนักกอลฟ์และพฤติกรรมคนท่ีมาใช้สนามกอลฟ์ 

ความตอ้งการของนกักอลฟ์ ถา้จะมาเล่นกอลฟ์พกัทีโ่รงแรมกค็อือยากเล่นกอลฟ์ 2 วนั 

พกัโรงแรม หน่ึงคนื วนัแรกอาจจะออกรอบชว่งบ่าย โดยออกจากบา้นแต่เชา้ แวะหารบัทาน

อาหารอรอ่ยๆระหวา่งทาง มาถงึสนามราวๆบ่ายโมง อาจจะเชค็อนิก่อน หรอืหลงัเล่นกอลฟ์กไ็ด ้

(ถา้เป็นนกักอลฟ์ทีม่าเป็นครอบครวั พอ่บา้นเล่นกอลฟ์คนเดยีว แมบ่า้นกจ็ะไปเชค็อนิ พา

ลกูๆเล่นน ้าทีส่ระวา่ยน ้า ขีจ่กัรยาน อ่านหนงัสอื ดโูทรทศัน์ ทานอาหาร เครือ่งดื่ม กาแฟ ที่

หอ้งอาหารของโรงแรม ฯลฯ) การมาเล่นกอลฟ์ นกักอลฟ์ตอ้งมอีุปกรณ์ของตนเอง ถา้ไมม่กีจ็ะ

เชา่ถา้สนามมบีรกิาร (สว่นใหญ่เป็นชาวต่างประเทศทีไ่มไ่ดเ้อาอุปกรณ์ของตวัเองมาดว้ยเพราะ

ล าบากในการเดนิทาง) นกักอลฟ์ควรเอาอุปกรณ์กอลฟ์ไปดรอ็ปทีจุ่ดลงถุง Bag drop ไมค่วรเกนิ 

1 ชัว่โมง ก่อนเวลาออกรอบ เอาถุงลงแลว้กไ็ปแต่งตวั ทาครมีกนัแดด เขา้หอ้งน ้า ทานเครือ่งดื่ม 

ของวา่ง ปฏบิตัภิารกจิต่างๆ เมือ่พรอ้มแลว้กเ็ดนิไปทีจุ่ด Starter เพือ่พบกบัแคดดีท้ีร่บัอุปกรณ์

ไวก้่อนหน้าน้ี เจา้หน้าทีส่นามจะจดัเวลาใหล้งไปเลน่ในสนามกอลฟ์ตามความเหมาะสม เอา

ครา่วๆแคน้ี่กแ็ลว้กนัครบั ในสว่นของโรงแรมส าหรบันกักอลฟ์ สิง่ทีน่กักอลฟ์อยากไดค้อื กรนี

ซอ้มชพิ-พตัต ์ สนามไดรฟ์ จากุซซี ่ ซาวน่า หอ้งฟิตเนส นวด สปา หอ้งพกัสะอาด ขนาด

พอสมควร ชอ่งรายการทวีกีอลฟ์ เชน่ Golf Channel 

2.2.2 การวิเคราะหก์ฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วปจัจยัดา้นทีพ่กัเป็นปจัจยัหน่ึงนกัทอ่งเทีย่วใหค้วามส าคญั ที่

พกัหลายแหง่ ไดก้ลายเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีน่กัทอ่งเทีย่วบางกลุ่มใหค้วามสนใจและใช้

ประกอบการตดัสนิใจเลอืกเดนิทาง ไปทอ่งเทีย่ว ทีพ่กัทีม่คีุณภาพจะสามารถดงึดดูให้
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นกัทอ่งเทีย่วใชเ้วลาพ านกันานขึน้ จบัจา่ยใชส้อยเพิม่ขึน้ และ เป็นปจัจยัทีท่ าใหน้กัทอ่งเทีย่ว

กลบัมาใชบ้รกิารซ ้า 

 จากขอ้มลูสถตินิกัทอ่งเทีย่วซึง่จดัท าโดยกรมการทอ่งเทีย่ว พบวา่ ในปีพ.ศ. 2555 มี

นกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิ เดนิทางเขา้มาทอ่งเทีย่วในประเทศไทย 22.3 ลา้นคน มจี านวนวนัพกั

เฉลีย่ 10.02 วนั (กรมการทอ่งเทีย่ว, 2557) จากจ านวนวนัพกัเฉลยีงดงักล่าวแสดงใหเ้หน็วา่ทีพ่กั

เพือ่การทอ่งเทีย่วมคีวามส าคญั กรมการทอ่งเทีย่วจงึจดัท า มาตรฐานทีพ่กัเพือ่การทอ่งเทีย่ว

และน ามาตรฐานไปใชต้รวจประเมนิและใหก้ารรบัรองสถานประกอบการ ทีส่นใจ กรมการ

ทอ่งเทีย่วตระหนกัเป็นอยา่งยิง่วา่ การใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทีพ่กัเพือ่การทอ่งเทีย่ว ใหม้ี

คุณภาพและไดม้าตรฐานและก าหนดระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารของสถานทีพ่กัประเภทต่าง ๆ 

ใหช้ดัเจน จะท าใหน้กัทอ่งเทีย่วไดร้บัความสะดวกและปลอดภยัในการเลอืกใชบ้รกิารตามระดบั

คุณภาพของบรกิารนัน้ ๆ ซึง่ตอบสนองความตอ้งการที ่หลากหลายของนกัทอ่งเทีย่ว และตาม

ความสนใจหรอืวตัถุประสงคข์องการท่องเทีย่ว ซึง่มุง่หวงัใหส้ามารถดงึดดูใจใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้

มาท่องเทีย่วประเทศไทยเพิม่ขึน้ และปลายปี 2558 ทีป่ระเทศไทย จะเป็นสว่นหน่ึงของ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน การพฒันาทีพ่กัในประเทศใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐาน จะเป็น

ปจัจยัส าคญัในการสรา้งโอกาสทางธุรกจิของประเทศใหเ้ตบิโตอยา่งมัง่คงและสรา้งรายไดใ้หก้บั 

ประเทศ 

2.2.2.1  มาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวประเภทโรงแรมระดบั 5 ดาว 

1.ขอบข่าย  

มาตรฐานการทอ่งเทีย่วไทยน้ี ใชส้ าหรบัสถานทีพ่กัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ

โรงแรมโดยครอบคลุมประเภท ต่างๆ ทัง้ 4 ประเภท คอื 

1) โรงแรมประเภท 1 หมายความวา่ โรงแรมทีใ่หบ้รกิารเฉพาะหอ้งพกั  

2) โรงแรมประเภท 2 หมายความวา่ โรงแรมท ี่่ใหบ้รกิารหอ้งพกัและหอ้งอาหาร หรอื

สถานที ่ส าหรบั บรกิารอาหารหรอืสถานทีส่ าหรบัประกอบอาหาร  
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3) โรงแรมประเภท 3 หมายความวา่ โรงแรมทีใ่หบ้รกิารหอ้งพกั หอ้งอาหารหรอืสถานที่

ส าหรบั บรกิารอาหารหรอืสถานทีส่ าหรบัประกอบอาหาร และสถานบรกิารตามกฎหมายวา่ดว้ย

สถานบรกิารหรอื หอ้งประชุมสมัมนา  

4) โรงแรมประเภท 4 หมายความวา่ โรงแรมทีใ่หบ้รกิารหอ้งพกั หอ้งอาหารหรอืสถานที่

ส าหรบั บรกิารอาหารหรอืสถานทีส่ าหรบัประกอบอาหาร สถานบรกิารตามกฎหมายวา่ดว้ย

สถานบรกิาร และหอ้ง ประชุมสมัมนา 

2. เอกสารอ้างอิง  

2.1 พระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. 2547  

2.2 พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

2.3 พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

2.4 กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารทีต่อ้งจดัใหม้ผีูต้รวจสอบ พ.ศ. 2548 

3.บทนิยาม  

โรงแรม หมายถงึสถานทีพ่กัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคใ์นทางธุรกจิเพือ่ใหบ้รกิารที่

พกัชัว่คราวส าหรบัคนเดนิทาง หรอืบุคคลอื่นใด โดยมคีา่ตอบแทน ทัง้น้ี ไมร่วมถงึ 

(1) สถานทีพ่กัทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ใหบ้รกิารทีพ่กัชัว่คราวซึง่ ด าเนินการ โดยสว่นราชการ 

รฐัวสิาหกจิ องคก์าร มหาชน หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั หรอืเพือ่การกุศล หรอืการศกึษา ทัง้น้ี

โดยมใิชเ่ป็นการหาผลก าไรหรอืรายไดม้า แบ่งปนักนั 

(2) สถานทีพ่กัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหบ้รกิารทีพ่กัอาศยัโดยคดิค่าบรกิาร

เป็นรายเดอืน ขึน้ไปเทา่นัน้  

(3) สถานทีพ่กัอื่นใดตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
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4. ข้อก าหนด  

มาตรฐานทีพ่กัเพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเภทโรงแรมระดบั 5 ดาว ฉบบันี้เป็นฉบบัปรบัปรงุเพือ่ 

แกไ้ขปญัหาเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัมาตรฐานโรงแรม ระดบั 5 ดาวทีไ่มส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานของ 

ต่างประเทศและเพือ่ลดการใชดุ้ลยพนิิจของคณะกรรมการ ตรวจประเมนิ โดย คณะท างาน 

ปรบัปรงุ มาตรฐานทีพ่กัเพือ่การทอ่งเทีย่วไดป้ระชุมหารอืและก าหนดเกณฑแ์ละ ดชันีชีว้ดัทีค่วร

มรีวมถงึคา่ คะแนนถ่วงน้ีในการหนกัส าหรบัมาตรฐานโรงแรมระดบั 5 ดาว ซึง่ประกอบดว้ย 12 

หมวด 45 เกณฑ ์499 ตวัชีว้ดั  

- หมวดที ่1 สถานทีต่ัง้ สภาพแวดลอ้ม สิง่ก่อสรา้งทัว่ไปและที ่จอดรถ  

- หมวดที ่2 โถงตอ้นรบั หอ้งน ้าสาธารณะ ลฟิทแ์ละทางสญัจรภายในอาคาร 

- หมวดที ่ 3 หอ้งพกัแบบ Standard (รวมการเดนิระเบยีง และหอ้งนํ้า)  

- หมวดที ่4 หอ้งพกัแบบ  Suite และ Executive Floor  

- หมวดที ่5 หอ้งอาหาร คอฟฟ่ีชอ็ป บารแ์ละครวั  

- หมวดที ่6 สว่นบรกิารดา้นสนัทนาการ และสระวา่ยนํ้า  

- หมวดที ่7 สว่นบรกิารดา้นธุรกจิ: หอ้งประชุมและ Business Center 20  

- หมวดที ่8 บุคลากรและการบรกิาร  

- หมวดที ่9 ระบบความปลอดภยั ในพืน้ทีท่ ัว่ไป  

- หมวดที ่10 ทรพัยากรและชุมชนแวดลอ้มและสว่นสนบัสนุนการบรกิาร  

- หมวดที ่11 สว่นของพนกังาน  

- หมวดที ่12 คุณลกัษณะเสรมิอื่นๆ 
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บทท่ี  3 

การวิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัของโครงการ 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูศกัยภ์าพ ความพรอ้มของทีต่ัง้โครงการ ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการต่างๆของท าเลทีต่ ัง้เพือ่เป็นแนวทางประกอบการแกป้ญัหาในการวเิคราะหเ์พือ่

ก าหนดเกณฑใ์นการออกแบบวางแผนทาดา้นต่างๆต่อไปน้ี 

3.1 การวเิคราะหท์ าเลทีต่ ัง้ 

3.2 การวเิคราะหส์ภาพภูมอิากาศ 

3.3 การวเิคราะหส์ภาพพืน้ที ่

3.4 การวเิคราะหส์ภาพบรบิท 

3.5 การวเิคราะหผ์ูใ้ชโ้ครงการ 

3.1 การวิเคราะหท์ าเลท่ีตัง้ 

3.1.1 ข้อพิจารณาทางลกัษณะทางกายภาพ 

3.1.1.1 การเขา้ถงึทีส่ะดวก 

ทีต่ัง้โครงการตอ้งมลีกัษณะการเขา้ถงึงา่ย รวมตัง้บรกิารขนสง่ต่างๆตอ้งไดร้บัความ

สะดวกเพือ่เอือ้อ านวยต่อโครงการ 

3.1.1.2 มมีุนมองและทศันียภาพทีด่ ี

โครงการทีพ่กัตอ้งการมุนมองทีด่จีากภายนอกเพือ่ความโดดเด่น ประทบัใจเพือ่ดงึดดู

นกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะเขา้มาพกัในโครงการ 

3.1.1.3 ทีด่ทีีม่กีารระบายน ้าไดด้ ี

การเลอืกทีด่นิทีไ่มก่่อปญัหาแก่โครงการทัง้ในขณะก่อสรา้ง และเมือ่เปิดโครงการแลว้ 

3.1.1.4 ผลกระทบดา้นมลพษิ 
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การเลอืกทีด่นิทีอ่ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่ ีปลอดจากการรบกวน ทัง้ ทางอากาศ เสยีง 

และมลพษิ 

 

3.1.1.5 มีสาณูปโภคครบถ้วน 

1. เขตทีต่ัง้โครงการตอ้งมสีาณูปโภคครบถว้นเพราะมคีวามจ าเป็นต่อผูท้ีม่าใช้

โครงการ เชน่ ถนน นอกจากน้ียงัตอ้งการการคมนาคมทีส่ะดวก รวดเรว็ การจราจรไม่

ตดิขดั และมคีวามกวา้ง ของผวิจราจรมากพอส าหรบัรองรบัจ านกัทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ 

  2. ไฟฟ้าทีต่ ัง้โครงการควรมไีฟฟ้าระบบทีด่ ีสามารถเขา้ถงึโครงการโดยงา่ย 

  3. สขุาภบิาล ทัง้น ้าใช ้และน ้าทิง้ทีด่ ีรองรบักบัสิง่ทีจ่ะเกดิจากโครงการ 

3.2 การวิเคราะหก์ารเลือกท่ีตัง้ 

 

 

 

 

 

 

รปูที3่.1 แสดงทีก่ารวเิคราะหก์ารเลอืกทีต่ ัง้ 

ท่ีตัง้ site 

จงัหวดับุรรีมัยต์ัง้อยูใ่นเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรอือสีานตอนล่าง มเีน้ือ 

ทีป่ระมาณ 10,321.885 ตารางกโิลเมตร อยูห่า่งจากกรงุเทพฯ ประมาณ 410 กโิลเมตร 

จงัหวดัและประเทศใกล้เคียงดงัน้ี 

ทีม่า: www.google.co.th 
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• ทศิเหนือ ตดิต่อกบัจงัหวดัขอนแก่น 

จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัสุรนิทร ์

• ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัจงัหวดัสุรนิทร ์

• ทศิใต ้ตดิต่อกบัจงัหวดัสระแกว้  

และประเทศกมัพชูา 

• ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัจงัหวดันครราชสมีา 

3.2.1 เกณฑใ์นการเลือกท่ีตัง้โครงการ 

เน่ืองจาก จงัหวดั บุรรีมัย ์ มกีารเจรญิเตบิโตทางการทอ่งเทีย่วอยา่งสงู เพราะมี

สนามแขง่รถมาตรฐานโลก ชา้ง อนิเตอรเ์นชัน่แนลเซอรก์ติ ทีจ่ะรองรบัผูช้มไดป้ระมาณ 50,000 

คน และ กฬีาทีข่ ึน้ชื่อของบุรรีมัย ์ ทมีปราสาทสายฟ้า บุรรีมัยย์ไูนเตด็ ทมีฟุตบอลทีม่ชีื่อเสยีง

ทีส่ดุในประเทศไทยสามารถจุผูช้ม ได ้ มากถงึ 24,000 คน ท าให ้ จงัหวดับุรรีมัย ์ ไดย้กระดบั 

การพฒันาเมอืง สูเ่มอืงกฬีามาตรฐานโลก อนาคตจะเป็นแหง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัแหง่หน่ึงของ

ประเทศ ท าใหป้จัจุบนัมโีครงการก่อสรา้งโรงแรม เพือ่ตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่งทีเ่พิม่ขึน้ และมี

โครงการทีจ่ะสรา้งสนามกอลฟ์ แหง่ใหมใ่นจงัจดับุรรีมัย ์ซึง่เดมิ มเีพยีรแหง่เดยีว และเป็นสนาม

กอลฟ์9 หลุม จงึมโีครงการทีจ่ะท าสนามกอลฟ์ ซึง่จะตัง้อยูท่ี ่ ต.อสิาณ อ.เมอืง จ.บุรรีมัย ์ 

(บรเิวณฝ ัง่ตรงขา้มสนาม นิวไอ-โมบาย สเตเดีย้ม) 
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1. พืน้ท่ีน้ีมีการขยายตวัของโครงการในอนาคต 

โรงแรมรสีอรท์มกีารขยายมาทางหลวงหมายเลข 219หา่งจากตวัเมอืง 6 กก. เน่ืองจาก

มสีนามแขง่ขนัเชงิสญัลกัษณ์ของบุรรีมัยท์ีร่องรบัผูค้นจ านวนมากและเป็นแหล่งทุนอสงัหาฯ ไม่

วา่จะเป็น โรงแรม คา้ปลกี สนามกอลฟ์ หา้งโรบนิสนั-โกลบอลเฮาสท์ีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

รปูที ่3.2 แสดงพืน้ทีท่ีม่กีารขยายตวัของโครงการในอนาคต 

2.  การเข้าถึงโครงการ 

 Site ตัง้อยูท่ี ่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ใน จงัหวดับุรรีมัย ์อยูห่า่งจาก

กรงุเทพฯ โดยขบัรถประมาณ 4 ชัว่โมง หรอื หากเดนิทางโดยเครือ่งบนิจากสนามบนิดอนเมอืง 

กรงุเทพฯ ถงึ สนามบนิบุรรีมัย ์เพยีง 50 นาท ีและ หา่งจากตวัเมอืง 6 กก. 

  

รปูที ่3.3 แสดงการเข้าถึงโครงการ 

 

ทีม่า: www.google.co.th 

 

ทีม่า: www.google.co.th 
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 3.  สภาพแวดล้อม/มนุมอง/วิวทิวทศัน์/เหมาะสมในการสร้างสนามกอลฟ์ 

ทีด่นิมแีหล่งน ้าธรรมชาตเิดมิ มตีน้ไมเ้ดมิอยูพ่อสมควรและมทีศันียภาพ

สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รปูที ่3.4 แสดงบรบิทโดยรอบของโครงการ  

หลกัเกณฑใ์นการจดัสรรพืน้ท่ีของสนามกอลฟ์ 

ขนาดพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบ สนามขนาด 18 หลุม ตอ้งการพืน้ทีป่ระมาณ 275–400 ไร(่110 – 

160  เอเคอร)์ 

3.1  หลกัในการเลือกพืน้ท่ี 

การเลอืกบรเิวณสรา้งสนามกอลฟ์สว่นใหญ่แลว้จะขึน้อยูก่บัลกัษณะทีน่่าสนใจของพืน้ที่

ในบรเิวณนัน้ๆ  ซึง่ปกตแิลว้บรเิวณทีเ่หมาะสมกบัการสรา้งสนามกอลฟ์ควรเป็นดงัน้ี 

1. เป็นทีท่ีม่ภีูมปิระเทศสงูบา้งต ่าบา้ง 

2. มตีน้ไมเ้ดมิอยูพ่อสมควร 

3. มคีวามลาดชนัอยูร่ะหวา่ง  1 – 15  เปอรเ์ซน็ต ์

4. มเีน้ือทีใ่กลเ้คยีงกบัเนื้อทีม่าตรฐานสงูสุดทีก่ าหนด 

ทีม่า: www.google.co.th 

 

http://www.google.co.th/
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5. บรเิวณทีม่คีวามลาดเอยีงเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง  2 – 5  เปอรเ์ซน็ต ์   ซึง่จะสง่ผลใหส้นาม

กอลฟ์มปีระสทิธภิาพสงูมากขึน้ 

4. ทศันียภาพโดยรวมของของโครงการ 

รปูที ่3.5 แสดงพืน้ทีด่า้นหน้าโครงการ 

รปูที ่3.6 แสดงพืน้ทีภ่ายในโครงการ 

รปูที ่3.7 แสดงบรบิทขา้งหลงัโครงการ 

 

ทีม่า: www.google.co.th 

 

ทีม่า: www.google.co.th 

 

ทีม่า: www.google.co.th 

 

http://www.google.co.th/
http://www.google.co.th/
http://www.google.co.th/
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5. ท่ีตัง้ site ท่ีอยู่ : ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บรีุรมัย ์ห่างจากตวัเมือง 6 กก.อยู่ฝัง่ตรง

ข้ามสนาม นิวไอ-โมบาย สเตเด้ียม  (เน้ือท่ี 474 ไร่) 

Site เป็นพืน้ท่ีของกลุ่มนักธรุกิจกลุ่ม 

อสงัหารมิทรพัยใ์นบุรรีมัย ์อยูแ่ลว้และมนีโยบายทีจ่ะพฒันาโครงการสนามกอลฟ์ 

บรเิวณฝ ัง่ตรงขา้มสนามนิวไอ-โบบาย สเตเดีย้ม ใหเ้ป็น แลนดม์ารก์แหง่ใหม ่ของบุรรีมัย ์จงึมี

ความสนใจทีจ่ะท าโครงการรสีอรท์ในสนามกอลฟ์ ตรงพืน้ทีใ่นsite สนามกอลฟ์ 

รปูที ่3.7 แสดงบรบิทขา้งหลงัโครงการ 

3.3 การวิเคราะหส์ภาพเง่ือนไขในโครงการ 

3.3.1 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 จากการศกึษาเรือ่งกฎหมายทีค่วบคุมการท าโครงการรงแรม มกีฎหมายและ

เทศบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง ม ีดงัต่อไปน้ี 

 3.3.1.1 ขอ้ก าหนดกฎหมายผงัเมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์ปี 2555 

 ขอ้กฎหมายเป็นไปตามประกาศกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เรือ่ง ก าหนด

หลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิเพือ่ประโยชน์ในการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมในทอ้งที่

จงัหวงับุรรีมัย ์ใหเ้ป็นไป 

ทีม่า: www.google.co.th 

 

http://www.google.co.th/
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 3.3.1.1 กฎกระทรวง ฉบบัที5่5 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พรบ. ครบคุม

อาคาร(พ.ศ.2522) 

 พระราชบญัญตัคิรบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 อนัเป็นพระราชบญัญตัทิีม่บีทบาท

บญัญตับิางประการทีเ่กีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคลซึง่มาตรา 29 ประกอบกบั

มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย บญัญตัใิหก้ร าท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ้

 3.5.1.3 กฏกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่คนพกิาร ทุพพลภาพ

และคนชรา พ.ศ.2548 พระราชลญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของ

บุคคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 

ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท า ไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิ

แหง่กฎหมายรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร

ออกกฎกระทรวงไว ้

 3.5.1.4 พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547 

 กฎหมายวา่ดว้ยโรงแรมพระราชบญัญตัน้ีิมบีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละ

เสรภีาพของบุคคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 35 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแหง่

ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 

  3.5.1.5 การขดุดนิและถมดนิ พ.ศ.2543 

 เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิจากการขดุดนิหรอืถมดนิ ถา้การขดุดนิหรอืถมดนิ

อาจก่อใหเ้กดิรวามเสยีหายต่อทรพัสนิของบุคคล หรอือาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อประชาชน 

รฐัมนตรจีะประกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัน้ีิในทอ้งทีน่อกจากทีต่ามวรรคหน่ึงตามที่

เหน็วา่จ าเป็นกไ็ดม้าตรา 4 ในพระราชบญัญตัน้ีิ 
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 3.5.1.6 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการซึง่ตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

ทางแวดลอ้มและหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทางการจดัท ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

3.4 การวิเคราะหผ์ูใ้ช้โครงการ 

 3.3.1 กลุ่มเป้าหมายผูใ้ชโ้ครงการ  

1. กลุ่มคนจากการเขา้มาจากการมาดกูารแขง่รถ อยูท่ี ่50,000 คน  

2. กลุ่มคนทีเ่ขา้มาสนามไอ-โมบาย สเตเดีย้ม ประมาณ 24000 คน   

3. กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วทีส่นใจ ในการเล่นกฬีากอลฟ์ 

4. กลุ่มนกัทอ่งเทีย่วทัว่ไปทีจ่ะเขา้มาพกัผอ่น 

การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูใ้ช้โครงการ 

 พฤติกรรมผูใ้ช้โครงการ จะแบง่เป็น 3 ประเภท 

1. ผูใ้ช้ชัว่คราว 

แขกทีเ่ขา้มาพกั และ แขกทีเ่ขา้มาเล่นกอลฟ์ เป็นทัง้นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและต่างประเทศ ซึง่ 

จะเขา้มาพกัโรงแรมในลกัษณะที ่พกัผอ่น ผอ่นคลาย ตอ้งการความเป็นสว่นตวั ความสงบ มี

สภาพแวดลอ้มทีส่วยงาม และ ตอ้งการสมัผสักบัธรรมชาตใิหม้ากทีส่ดุ การเดนิทางสว่นใหญ่จะ

มาเป็นกลุ่ม 2- 10 คน โดยสว่นมากจะอยูใ่นช่วงอายปุระมาณ 25-60 ปี สว่นใหญ่อยูใ่นวยัท างาน 

ระยะเวลาเฉลีย่ อยูท่ี ่1-3 วนั โดย จะมา ทาง รถยนตส์ว่นตวั และเครือ่งบนิ เป็นหลกั แขกทีเ่ขา้

พกัและใชบ้รกิารดา้นการจดัเลีย้งและประชุมสมัมนา ซึง่ผูท้ีเ่ขา้มารว่มประชุมสมัมนาจะใชเ้วลา

หลายวนัซึง่อาจจะ ท ากจิกรรมเล่นกอลฟ์ หรอื ไมเ่ล่นกไ็ด ้
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             2.ผูใ้ช้ประจ า 

 1. ผูบ้รหิารระดบัสงู 

 2. พนกังานบรกิาร 

 3. พนกังานดแูลสนามกอลฟ์ 

3. ผูม้าติดต่อและส่งของ 

ผูใ้ชโ้ครงการประเภทนี้จะเขา้ไปไดท้ัง้ Front of the house และ Back of the house ตาม

ชว่งเวลา 
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3.5 วิเคราะหแ์สดงความสมัพนัธข์องโครงการส่วนโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 3.8แสดงวิเคราะหแ์สดงความสมัพนัธข์องโครงการส่วนโรงแรม 

 

HOTEL 

LOBBY 

ห้องพกั ทานอาหาร ครวั 

เกบ็ของ 

รปภ 

จอดรถ 

แม่บา้น 

GOLE CLUB 

HOUSE 

สนามกอลฟ์ 

หลมุ1-18 

ADMIN 

OFFICE 

FRONT 

OFFICE 

ENTRANCE2 (GOLF) ENTRANCE1 

(HOTELGUEST) 

SERVICE ENTRANCE 
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3.5.1 วิเคราะหแ์สดงความสมัพนัธข์องโครงการส่วน GOLF CLUB HOUSE 

 

LOBBY 

ห้องอาหาร 

Office W.C. 

แต่งตวั 

Shop 

ครวั 

เกบ็ของ 

สนามกอลฟ์หลมุ 1-18 

ห้องรบัรองแขกVIP 

      ENTRANCE2 (GOLF) 

รปูที ่3.9 แสดงวิเคราะหแ์สดงความสมัพนัธ์

ของโครงการส่วน GOLF CLUB HOUSE 

 

 

W.C. อาบน ้า 

แต่งตวั ห้องลอ็กเกอรห์ญิง 

W.C. อาบน ้า 

แต่งตวั ห้องลอ็กเกอรช์าย 

W.C. อาบน ้า 

ฟีตเน็ต 

สปา 

สระว่ายน ้า 

W.C. 

ลอ็กเกอร ์
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3.6 วิเคราะหร์ายละเอียดพืน้ท่ีใช้สอยของโครงการส่วนของโรงแรม 

ตารางที ่3.1 วิเคราะหร์ายละเอียดพืน้ท่ีใช้สอยของโครงการส่วนของโรงแรม 

 

ห้อง 

 

กิจกรรม 
พืน้ท่ีใช้สอย  

อ้าง
อิง 

ผูใ้ช้
สอย 

จ า 

นวน 

พืน้ท่ี/
(ตรม) 

รวม
(ตรม) 

1. ส่วนห้องพกั 56 หอ้ง 
1.1 ส่วนท่ีเป็นอาคาร 
KING  แขก 34 35 1900 A ,C 

 TWIN  แขก 20 35 700 

หอ้งคนพกิาร  แขก 2 35 70  

รวม     1960 

Circulation (30%)     58 

รวมพืน้ท่ี     2548 

1.2 ส่วนของบา้นพกั14หลงั 
VILLA TYPE A (VILLA) แขก 8 75 600 

VILLA TYPE B (POOL VILLA) แขก 4 150 600 

VILLA TYPE C (FAMILY VILLA) แขก 2 250 500 

รวม     1700  

Circulation (45%)     765 

รวมพืน้ท่ี     2465  

 

 

ห้อง 

 

กิจกรรม 
พืน้ท่ีใช้สอย  

อ้าง
อิง 

ผูใ้ช้
สอย 

จ า 

นวน 

พืน้ท่ี/
(ตรม) 

รวม
(ตรม) 

2.พืน้ท่ีสาธารณะ 
LOBBY โถงส าหรบัรบักลุ่มคน แขก 1 92 92 A ,C 

 Lobby lounge บรเิวณพกัผอ่น แขก 1 54 54 

แผนกตอ้นรบัสว่น
หน้า 

จุดตดิต่อ พนกังาน 1 9 9 

Bell man station จุดรบัสมัภาระของ พนกังาน 1 1.4 1.4 
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แขก 
Baggage&car storage พืน้ทีว่างสมัภาระแขก พนกังาน 1 4 4 

รา้นคา้ พืน้ทีร่า้ยขายของ  1 30 30 

w.c. ชาย หอ้งน ้าชาย แขก 1 30 30 

w.c. หญงิ หอ้งน ้าหญงิ แขก 1 30 30 

ราม  250.4 

Circulation (30%)  72.12 

รวมพืน้ท่ี  325.52 

 

 

ห้อง 

 

กิจกรรม 
พืน้ท่ีใช้สอย  

อ้าง
อิง 

ผูใ้ช้
สอย 

จ า 

นวน 

พืน้ท่ี/
(ตรม) 

รวม
(ตรม) 

3.พืน้ท่ีอาหารและเครื่องด่ืม 
หอ้งอาหารหลกั บรกิารอาหาร3มือ้ แขก 1 280 280 A ,C 

 บรกิารด่วน สง่อาหารถงึหอ้ง พนกังาน 1 35 35 

บาร ์ บรกิารเครือ่งดื่ม แขก 1 165 165 

w.c. ชาย หอ้งน ้าชาย แขก 1 14 14 

w.c. หญงิ หอ้งน ้าหญงิ แขก 1 9 9 

ราม  503 

Circulation (30%)  150.9 

รวมพืน้ที ่  653.9 

 

4. FUNCTION AREAS 

หอ้งจดัเลีย้ง จดัเลีย้ง แขก200 1 240 240 A ,C 
 Banquet pantry จดัเตรยีม พนกังาน 1 24 24 

โถงจดัเลีย้ง โถงทางเขา้จดัเลีย้ง แขก 1 60 60 

หอ้งประชุม ประชุม แขก100 1 110 110 

โถงหอ้งประชุม โถงประชุม แขก 1 11 11 

Conference Pantry จดัเตรยีม พนกังาน 1 27.5 27.5 

w.c. ชาย หอ้งน ้าชาย แขก 1 36 36 
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w.c. หญงิ หอ้งน ้าหญงิ แขก 1 36 36 

ราม  544.5 

Circulation (30%)  163.35 

รวมพืน้ท่ี  707.85 

 

 

ห้อง 

 

กิจกรรม 
พืน้ท่ีใช้สอย  

อ้าง
อิง 

ผูใ้ช้
สอย 

จ า 

นวน 

พืน้ท่ี/
(ตรม) 

รวม
(ตรม) 

5. ส่วนบริหารและธรุการ 

ส านกังานสว่นหน้า ส านกังานสว่นหน้า พนกังาน 1 40 40 A ,C 
 ผูจ้กัการบรหิาร ผูอ้ านวยการ พนกังาน 1 20 20 

ผูจ้กัการทัว่ไป ผูจ้กัการทัว่ไป พนกังาน 1 16 16 

ผูช้ว่ยผูจ้กัการ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป พนกังาน 1 12 12 

เลขานุการ เลขาผูอ้ านวยการ พนกังาน 1 8 8 

ส านกังาน แผนกธุรการ พนกังาน 1 24 24 

ผูจ้ดัการฝา่ยอา 
หารและเครือ่งดื่ม 

อาหารเครือ่งดื่ม พนกังาน 1 9 9 

แผนกสว่นหอ้งพกั คุมแผนกหอ้งพกั พนกังาน 1 9 9 

สนัทนาการ คุมกจิกรรมต่างๆ พนกังาน 1 9 9 

ประชาสมัพนัธ ์ โฆษณาของโรงแรม พนกังาน 1 16 16 

ฝายขาย ขายบรกิารโรงแรม พนกังาน 1 32 32 

ฝา่ยบญัช ี บญัชแีละการเงนิ พนกังาน 1 60 60 

หอ้งประชุม ประชุมฝา่ยบรหิาร พนกังาน 1 40 40 

W.C. หอ้งน ้าพนกังาน พนกังาน 1 12 12 

เกบ็ของ เกบ็ของ พนกังาน 1 60 60 

pantry เตรยีมอาหาร พนกังาน 1 8 8 

รวม  375 

Circulation(30%)  112.5 

รวมพืน้ท่ี  487.5  
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ห้อง 

 

กิจกรรม 
พืน้ท่ีใช้สอย  

อ้าง
อิง 

ผูใ้ช้
สอย 

จ า 

นวน 

พืน้ท่ี/
(ตรม) 

รวม
(ตรม) 

6. พืน้ท่ีอาหารและเครื่องด่ืม (สนับสนุน) 
ครวัหลกั ครวัใหญ่ของโรงแรม พนกังาน 1 40%of 

service 
144 A ,C 

จดัเกบ็อาหารแหง้ เกบ็อาหารแหง้ พนกังาน 1 15%of 
service 

22 

จดัเกบ็อาหารแชเ่ยน็ เกบ็อาหารแชเ่ยน็ พนกังาน 1 10%of 
service 

14 

จดัเกบ็เครือ่งดื่ม เกบ็เครือ่งดื่ม พนกังาน 1 13 13 

จดัเกบ็ภาชนะ เกบ็ภาชนะ พนกังาน 1 10 10 

Deepener bar สว่นหน้าสดุของครวั พนกังาน 1 12 12 

หวัหน้าส านกังาน ทีท่ างานหวัหน้าคน
ครวั 

พนกังาน 1 9 9 

Room service สง่อาหารใหห้อ้งพกั พนกังาน 1 9 9 

w.c.ชาย หอ้งน ้าชาย พนกังาน 1 12 12 

w.c.หญงิ หอ้งน ้าหญงิ พนกังาน 1 9 9 

รวม  254  

Circulation30%  76.2 

รวมพืน้ท่ี  330.2  

 

 

ห้อง 

 

กิจกรรม 
พืน้ท่ีใช้สอย  

อ้างอิง ผูใ้ช้สอย จ า 

นวน 

พืน้ท่ี/
(ตรม) 

รวม
(ตรม) 

7. บริการทัว่ไป 

พืน้ทีข่นสง่สนิคา้ ขนถ่ายสิน้คา้ พนกังาน 1 25 25 A ,C 

พืน้ทีร่บัสนิคา้ สว่นรบัสิน้คา้ พนกังาน 1 9 9 

ส านกังานรบัสนิคา้ ทีท่ างานของ
แผนกreceiving 

พนกังาน 1 20 20 

เกบ็ขยะ ทีเ่กบ็ขยะ พนกังาน 1 25 25 

หอ้งเกบ็ของกลาง หอ้งเกบ็ของ พนกังาน 1 130 130 
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กลาง 
w.c.ชาย หอ้งน ้าชาย พนกังาน 1 4 4 

w.c.หญงิ หอ้งน ้าหญงิ พนกังาน 1 4 4 

รวม  217 

Circulation(30%)  65 

รวมพืน้ท่ี  282  

 

 

ห้อง 

 

กิจกรรม 
พืน้ท่ีใช้สอย  

อ้างอิง ผูใ้ช้สอย จ า 

นวน 

พืน้ท่ี/
(ตรม) 

รวม
(ตรม) 

8. พืน้ท่ีพนักงาน 
ความปลอดภยั ควบคุมความ

ปลอดภยั 

พนกังาน 1 12 12 A ,C 

ฝา่ยบุคคล ฝา่ยบุคคล พนกังาน 1 32 32 

หอ้งอบรม หอ้งฝึกอบรม พนกังาน 1 50 50 

ครบคุมกรเขา้ออก
ของพนกังาน 

ครบคุมกรเขา้ออก
ของพนกังาน 

พนกังาน 1 6 6 

โรงอาหารพกังาน โรงอาหารพกังาน พนกังาน 1 60 60 

Locker&หอ้งน ้า เกบ็ของ&หอ้งน ้า พนกังาน 2 36 72 

รวม  232 

Circulation(30%)  69.6 

รวมพืน้ท่ี  301.6  

 

ห้อง 

 

กิจกรรม 
พืน้ท่ีใช้สอย  

อ้างอิง ผูใ้ช้สอย จ า 

นวน 

พืน้ท่ี/
(ตรม) 

รวม
(ตรม) 

9. house keeping 

แมบ่า้น ฝา่ยแมบ่า้น พนกังาน 1 40 40 A ,C 

หอ้งแต่งกายตวัพกั
นกังาน 

หอ้งแต่งกายตวั
พกันกังาน 

พนกังาน 1 40 40 
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หอ้งเบกิจ่าย
เครือ่งแบบพนกั 

หอ้งเบกิจ่าย
เครือ่งแบบพนกั 

พนกังาน 1 12 12 

หอ้งเกบ็ผา้ทีซ่กั
แลว้ในโรงแรม 

หอ้งเกบ็ผา้ทีซ่กั
แลว้ในโรงแรม 

พนกังาน 1 40 40 

หอ้งเกบ็ผา้ทีไ่มซ่กั หอ้งเกบ็ผา้ทีไ่ม่
ซกั 

พนกังาน 1 12 12 

หอ้งซกัรดี หอ้งซกัรดี พนกังาน 2 80 80 

หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งปฐมพยาบาล   16 16 

รวม  240 

Circulation(30%)  72 

รวมพืน้ท่ี  312  

 

ห้อง 

 

กิจกรรม 
พืน้ท่ีใช้สอย  

อ้างอิง ผูใ้ช้สอย จ า 

นวน 

พืน้ท่ี/
(ตรม) 

รวม
(ตรม) 

10. ส่วนบ ารงุรกัษาและส่วนช่าง 
ส านกังานวศิวกร เจา้หน้าที-่วศิวกร-

ชา่ง 
พนกังาน 1 24  A ,C 

หอ้งไฟฟ้า เครือ่งก าเนิด
ไฟฟ้า 

พนกังาน 1 10  

ศนูยก์ลางระบบ
ไฟฟ้า 

ศนูยก์ลางระบบ
ไฟฟ้า 

พนกังาน 2 50  

หอ้งป ัม๊น ้า หอ้งป ัม๊น ้า พนกังาน 1 16   

หอ้งเกบ็เชือ้เพลงิ  พนกังาน 1 20  A ,C 

สว่นบ ารุงรกัษา
ซอ้มแซม 

 พนกังาน 1 96  

รวม  203  

Circulation(30%)  60 

รวมพืน้ท่ี  263  
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3.6.1 รายละเอียดพืน้ท่ีใช้สอยของโครงการส่วน Golf club 

ตารางที ่3.2 วิเคราะหร์ายละเอียดพืน้ท่ีใช้สอยของโครงการส่วนของโรงแรม 

อ้างอิง จาก A Architect data 

รวมพืน้ท่ีใช้สอย(เฉพาะโรงแรม) 8676.57 ตรม. A ,C 

 

ห้อง 

 

กิจกรรม 
พืน้ท่ีใช้สอย  

อ้างอิง ผูใ้ช้สอย จ า 

นวน 

พืน้ท่ี/
(ตรม) 

รวม
(ตรม) 

ส่วน Golf club 

โถงทางเขา้  แขก 1 60 60 A ,C 

แผนกตอ้นรบั  แขก 1 150 150 

โถงระเบยีงภายนอก  แขก 1 100 100 

หอ้งน ้า ชาย+หญงิ  แขก 2 32 64 

หอ้งรบัรองแขกVIP  แขก  64 64 

จ าหน่ายอุปกรณ์กอลฟ์  แขก 2 16 32 

หอ้งลอ็กเกอร ์
สภุาพบุรษุ+เกบ็สมัภาระและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 120ตู ้+หอ้ง
อาบน ้า+หอ้งแต่งตวั+ หอ้ง
เปลีย่นเสือ้ผา้ 

 แขก 1 120 120 

หอ้งลอ็กเกอร ์
สภุาพสตร+ีเกบ็สมัภาระและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 30 ตู ้+หอ้ง
อาบน ้า+หอ้งแต่งตวั+ หอ้ง
เปลีย่นเสือ้ผา้ 

 แขก 1 120 120 

หอ้งปฐมพยาบาล บรกิารปฐม
พยาบาล 

แขก 1 16 16 

Swimming Pool สระวา่ยน ้า แขก 1 312.5 312.5 
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ท่ีมา : มาจากการศึกษาวิทยานิพนธต์วัอย่าง 

หมายเหต:ุมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

     A = Architect Data 

B = Case Study 

 

Pool Deck ลานรอบสะ แขก 1 150 150 

ฟีตเนส&สปา ฟีตเนส
และสปา 

แขก 1 200 200 

รวม  1388.5  

Circulation(30%)  416.55 

รวมพืน้ที ่  1805.05  

อ้างอิง จาก A Architect data 

รวมพืน้ท่ีใช้สอย(เฉพาะ Golf club) 1805.05 ตรม. A ,C 

 

ห้อง 

 

กิจกรรม 
พืน้ท่ีใช้สอย  

อ้างอิง ผูใ้ช้สอย จ า 

นวน 

พืน้ท่ี/
(ตรม) 

รวม
(ตรม) 

จอดรถ 
จอดรถแขก  แขก 87 12.5 1087.5 A ,C 

 จอดพนกังาน  พนกังาน 30 12.5 375 

จอดรถบรกิาร  พนกังาน 2 20 40 

ทีจ่อดรถพยาบาล
ฉุกเฉิน 

  1 15 15 

จอดรถบสั  แขก 2 30.60 61.20 

รวม  1578.7  

Circulation(60%)  947.22  

รวมพืน้ท่ี  2525.92  
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3.7 การลงทนุและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ 

3.7.1 การเพ่ิมขึน้ของจ านวนนักท่องเท่ียว 

จ านวนนกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทย และ นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิ ทีม่จี านวนเพิม่ขึน้มี

แนวโน้มการนิยมทอ่งเทีย่วตามสภาพเศรษฐกจิในแต่ละปีใน จงัหวดั บุรรีมัย ์

สติของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใน จงัหวดั บรีุรมัย ์ในปี 2552-2555 

ตารางที ่3.3 สติของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใน จงัหวดั บรีุรมัย ์ในปี 2552-2555 

(  ทีม่า : มนีกัทอ่งเทีย่วในภาพรวมเพิม่ขึน้ทุกปี รวมทัง้รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเป็นผลจาก

นโยบายการสง่เสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดั) 

จากการขยายตวัของธุรกจิทอ่งเทีย่วท าใหปี้ 2556 ทีผ่า่นมามรีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 

1.2-1.3 พนัลา้นบาท มนีกัทอ่งเทีย่ว1.3 ลา้นคน คาดวา่ปีต่อไปจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 1.4-1.6

พนัลา้นบาท นกัทอ่งเทีย่ว 1.5-1.6 ลา้นคน  ในอนาคตวางเป้าเตบิโตทัง้รายไดแ้ละจ านวน

นกัทอ่งเทีย่ว 20% ต่อปี และภายใน 3-5 ปีรายไดจ้ะทะลุ 2 พนัลา้นบาท จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว 2-

2.5 ลา้นคน 

เน่ืองจากการทีจ่งัหวดับุรรีมัยม์ทีรพัยากรทางการทอ่งเทีย่วแหง่ใหมเ่กดิขึน้ คอื จงัหวดั

มชีื่อเสยีงดา้นการกฬีาฟุตบอลและมสีนามกฬีาแขง่รถทีม่มีาตรฐานและสวยงามจงึท าใหไ้ด้

นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มทีช่ื่นชอบกฬีาดงักล่าวเดนิทางเขา้มาในจงัหวดับุรรีมัยเ์พิม่มากขึน้ จงึเป็น แห่

ลง ทุน อสงัหาฯ โรงแรม คา้ปลกี สนามกอลฟ์ หา้งโรบนิสนั-โกล บอลเฮาส ์

 

รายการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

นักท่องเท่ียว (คน) 879,452 908,218 936,228 1,051,782 

นกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 854,836 885,583 915,435 1.051,782 

นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิ 24.616 22.635 20,793 25,302 

รายได้ (ล้านบาท) 778.67 984.44 1,148.28 1,406.93 
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3.7.2 ความเป็นไปได้ในด้านงบประมาณ หรือการลงทุน 

โครงการรสีอรท์ในสนามกอลฟ์แบ่งเป็น 2 สว่น คอื สว่นสนามกอลฟ์ และ สว่นรสีอรท์ 

โดยสว่นสนามกอลฟ์จะไมอ่อกแบบเองแต่จะศกึษาจากโครงการอื่นทีม่พีืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัพืน้ที่

ของโครงการทีท่ าเพือ่เป็นแนวทางในการเชื่อมโยงกบัการออกแบบรสีอรท์ในสนามกอลฟ์ ทีจ่ะ

ออกแบบ ส าหรบัโครงการรสีอรท์ในสนามกอลฟ์  ซึง่ ทีด่นิทัง้หมด 474 ไร ่ แบง่เป็นท าสนาม

กอลฟ์ ประมาณ 450 ไร ่เหลอื 24 ไร ่ท าการพฒันาก่อสรา้ง รสีอรท์  ในสนามกอลฟ์  สว่นของ รี

สอรท์ เน้ือที ่ 24 ไร ่ คอืสว่นทีเ่ราด าเนินการท าโครงการ 

การคาดคะเนด้านการลงทุน 

เป็นการศกึษาดา้นการลงทุนก่อนการลุงทุน เพือ่วเิคราะหผ์ลตอบแทนจากการทุน ซึง่การการ

วเิคราะหป์ระกอบดว้ย 3 สว่นคอื 

- การคาดคะเนเงนิลงทุนก่อนด าเนินการ 

- การคาดคะเนเงนิลงทุนระหวา่งด าเนินกจิการ 

- การคาดคะเนผลตอบแทนของโครงการ 

3.7.2.1 การคาดคะเนเงินลงทุนก่อนด าเนินการ 

หมายถงึ การคาดคะเนจ านวนเงนิ ทีจ่ะตอ้งลงทุนไปก่อนการด าเนินกจิการ ซึง่ไดจ้าก

เงนิกูจ้ากเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และ เงนิลงทุนจากผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยแบ่งเป็น 

3.7.2.1.1 ค่าท่ีดิน 

1) คา่ทีด่นิในบรเิวณโครงการ คดิไรล่่ะ 2 ลา้น ทีด่นิทัง้หมด 24 ไร ่ คดิเป็นคา่ทีด่นิ 

2,000,000 × 24 =  48,000,000 บาท 

3.7.2.1.2 ค่าพฒันาท่ีดิน 

ประกอบดว้ย งานรือ้-ถอน และขนยา้ยวสัดุต่างๆ งานปรบัปรงุทีด่นิ งานสวน และสนาม

หญา้ ระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายน ้า ฯลฯ คดิในอตัราไรล่ะ 

350,000 บาท ทีด่นิทัง้หมดรวม 24 ไร ่350,000× 24 = 8,400,000 บาท 
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3.7.2.1.3 ค่าก่อสร้าง 

คา่ก่อสรา้งทัง้หมดเกดิจาก คา่ทีด่นิ 48,000,000 + คา่พฒันาทีด่นิ 8,400,000  + คา่ก่อสรา้งอาคาร 

279,216,650 บาท รวมเป็นเงนิ ทัง้หมด 335,616,650 บาท 

การคาดคะเนค่าเงินลงทนุค่าก่อสร้างรวม ตบแต่งอาคารทัง้หมด 

คา่ก่อสรา้งในสว่นของอาคาร คดิประมาณราคาก่อสรา้งโดยเฉลีย่ง ต่อ ตารางเมตร+รวมตบแต่ง

ภายในแลว้ ประมาณ 15000-35000 ต่อตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 

- FRONT OF THE HOUSE พืน้ทีอ่าคาร 2174.77ตารางเมตร คดิราคาก่อสรา้งประมาณ 

30,000 บาท ต่อตารางเมตร รวมเป็นเงิน  65,243,100 บาท 

- BACK OF THE HOUSE  พืน้ทีอ่าคาร 1488.8 ตารางเมตร คดิราคาก่อสรา้งประมาณ 

15,000 บาท  ต่อตารางเมตร รวมเป็นเงิน  222,332,000  บาท 

- ส่วนของ golf club house  พืน้ทีอ่าคาร 1805.05  ตารางเมตร คดิราคาก่อสรา้งประมาณ 

35,000 บาท ต่อ ตารางเมตร รวมเป็นเงิน  63,176,750  บาท 

- ส่วนพืน้ท่ีจอดรถ มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  4065.92  คดิราคาก่อสรา้งประมาณ 2,500 บาท ต่อ 

ตารางเมตร รวมเป็นเงิน 10,164,800 บาท รวมเป็นงานค่าก่อสร้าง 160,916,650 บาท 

- ค่าก่อสร้างและค่าตกแต่งภายในและเฟอรนิ์เจอร ์

ตารางที ่3.4 คา่กอ่สรา้งและคา่ตบแต่งใชส้อยทัง้หมด  

ประเภทห้อง จ านวน พืน้ท่ี/ ตร.ม. ค่าตกแต่ง/ตร.ม รวมจ านวนเงิน 
KING 34 35 30,000 35,700,000 
TWIN 20 35 30,000 21,000,000 

หอ้งคนพกิาร 2 35 30,000 2,100,000 

VILLA TYPE A (VILLA) 8 75 35,000 21,000,000 
VILLA TYPE B (POOL 
VILLA) 

4 150 35,000 21,000,000 

VILLA TYPE C 
(FAMILY VILLA) 

2 250 35,000 17,500,000 

รวมราคาค่าก่อสร้างและตกแต่งห้องพกัเป็นจ านวนเงิน 118,300,000 บาท 
รวมค่าก่อสร้างและค่าตบแต่งใช้สอยทัง้หมด 279,216,650 บาท 
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รวมเป็นงานค่าก่อสร้างทัง้หมด ค่าก่อสร้างทัง้หมดเกิดจาก ค่าท่ีดิน 48,000,000 + ค่า

พฒันาท่ีดิน 8,400,000   + ค่าก่อสร้างอาคาร 279,216,650 บาท 

รวมเป็นเงิน ทัง้หมด 335,616,650 บาท 

3.7.2.1.4 ค่าบริหารโครงการ 

คดิค่าบรหิาร 3 % ของราคาค่าก่อสรา้งทัง้หมดซึง่คา่ก่อสรา้งทัง้หมด 335,616,650 

บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  10,068,499.50 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด นบัจากปีแรกเริม่ด าเนินการ

ก่อสรา้ง 

3.7.2.1.5 ค่าออกแบบและคมุงานก่อสร้าง 

คดิค่าออกแบบและคุมงานก่อสรา้ง 6% ของราคาก่อสรา้งทัง้หมด 335,616,650 บาทรวมเป็นเงนิ

ทัง้สิน้  20,136,999 บาท จะแบ่งเป็น 2 งวด นดัจากปีแรกเริม่ด าเน่ินการ 

3.7.2.1.6 ค่าอปุกรณ์ในส่วนต่างๆ 

- ลฟิตโ์ดยสารตวัละ2,000,000 บาทจ านวน 2 เครือ่งเป็นเงนิทัง้หมด 4,000,000 บาท 

- เครือ่งออกก าลงักาย 1 ชุดใหญ่จ านวน10ชิน้เป็นเงนิทัง้หมด 5,000,000บาท 

- เครือ่งซกัผา้อุตสาหกรรมราคาเครือ่งล่ะ 540,000 บาทจ านวน 3 เครือ่ง 1,620,000 บาท 

รวมค่าอปุกรณ์ในส่วนต่างๆ10,620,000จะแบ่งเป็น 2 งวด นดัจากปีแรกเริม่ด าเน่ินการ

5,000,000 / 5,620,00 บาท 

3.7.2.1.7 ค่าโฆษณา 

 คดิค่าโฆษณาปีแรก จ านวน 2,500,000 บาท ปีที ่2 จ านวน 4,000,000 บาท ปีที ่3- 5 

จ านวน 6,000,000 บาท ปีต่อๆไปจา่ย 3,000,000 บาทต่อปี 
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3.7.2.2 การคาดคะเนเงินลงทุนก่อนด าเนินกิจการ (Operation Cost) 

 หมายถงึ การคาดคะเนเงนิลงทุนระหวา่งด าเนินกจิการ ซึง่จ านวนเงนินัน้จะเป็นการจ่าย
ของโครงการรสีอรท์ในสนามกอลฟ์ โดยแบ่งจ านวนเงนิทีจ่ะตอ้งลงทุนระหวา่งด าเนินกจิการได้
เป็นดงัน้ี 
 1. ค่าประกนัภยั 
 คดิค่าเงนิประกนัภยั 70% ของราคาค่าก่อสรา้งซึง่คา่ก่อสรา้งทัง้หมด 335,616,650 บาท
รวมเป็นเงนิ234,931,650  บาท และคดิค่าเบีย้ประกนั 1%  จากเงนิคา่ประกนัภยัซึง่คา่เงนิ
ประกนัภยัทัง้หมด 2,349,316.55 บาท จ่ายทุกปีหลงัจากเริม่ปิดกจิการ 

2. ค่าจ้างบคุลากรและด าเนินงาน 
คดิไดเ้ป็นสดัสว่นดงัน้ี 

ตารางที ่3.5 แสดงค่าจา่งบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
บุคลากร จ านวนเงนิต่อเดอืน จ านวน เป็นเงนิทัง้หมด 

ประธานกรรมการ 200,000 1 200,000 
เลขานุการ 160,000 1 160,000 
ผูจ้กัการฝา่ยหอ้งพกั 80,000 2 1,600,000 
ผูจ้กัการฝา่ยดแูล GOLE 
CLUB HOUSE 
 

50,000 1 50,000 

พนกังานทัว่ไป 15,000 100 1,500,000 
 
เป็นจ านวนเงนิทัง้หมดต่อเดอืนคอื 3,510,00 รวมเป็นเงนิต่อปีคอื 42,100,000 ต่อปี(เพิม่ 5% ทุกๆ
ปี) 
 สว่นคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
- คดิค่าวตัถุดบิของการท าอาหารใหค้ดิ 60% จากค่าอาหารทีข่ายได ้

- คดิค่าน ้า-ไป 1% จากราคารายรบัทัง้หมด 

- คดิค่าเชือ้เพลงิ 1 % จากราคารายรบัทัง้หมด 

 3. ค่าซ่อมบ ารงุ 

2 ปีแรกเป็นชว่งของการก่อสรา้งโครงการยงัไมต่อ้งจา่ย โครงการเปิด 2 ปีแรกยงัไมต่อ้ง
จ่าย และซ่อมบ ารุงปีต่อๆไปจ านวน 1,500,000 บาท 

4. ค่าดอกเบีย้ 5% ของสถาบนัการเงิน 

 หกัลบคา่ใชจ้่ายแต่ละปีเหลอืจ านวนเงนิเทา่ไหรต่อ้งยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิแลว้คดิ
ดอกเบีย้ 8% จากเงนิทีย่มืไปจ่ายในปีถดัไปจนกวา่หกัลบแลว้ไมเ่หลอืค่าใชจ้่ายตดิลบ 

 5. ค่าดอกเบีย้ 5% ของผูถ้ือหุ้น 
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คดิเป็นจ านวนเงนิ 5% จากจ านวนเงนิของผูถ้อืหุน้ 200 ลา้นบาทเป็นจ านวนเงนิ
ทัง้หมด 10 ลา้นบาทจะเริม่จ่ายในปีทีส่องและปีถดัไปเรือ่ยๆตราบใดทีย่งัไมไ่ดค้นืเงนิใหผู้ถ้อืหุน้ 

 6.ค่าภาษีนิติบคุคล 30% 
 จะตอ้งเสยีภาษนิีตบิุคคล 30% คอืใหค้ดิ 30% จากรายรบัทัง้หมดทีไ่ดห้กัลบดว้ยเงนิ
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานในโครงการทัง้หมด 

3.7.2.3 การคาดคะเนผลตอบแทนของโครงการ 

หมายถงึ การประมาณ รายไดข้องโครงการ เมือ่เปิดด าเนินการไปแลว้ มดีงัน้ี 

3.7.2.3.1 รายได้จากห้องพกั 

1. รายไดจ้ากคา่หอ้งพกั 

ก าหนดใหท้ีพ่กัมคีา่หอ้งพกัดงัน้ี (ทีม่า : www.agoda.com ราคาเฉลีย่โดยประมาณในระดบั
โรงแรม 5 ดาว) 
ประเภทห้อง ราคาเงินค่าเช่าต่อ

คืน 
จ านวนห้อง เป็นเงินทัง้หมด 

- KING 6000 34 240,000 
- TWIN 6000 20 120,000 
- หอ้งคนพกิาร 5000 2 10,000 
- villa type a (villa) 10000 8 80,000 
- villa type b Pool Villa 15000 4 60,000 
-villa type b family Villa 20000 2 40,000 
รายไดร้วมต่อวนั 550,000 บาท รายไดร้วมต่อเดอืน 16,500,000 บาท 

ตารางที่ 3.6 แสดงราคาค่าห้องพกั 
 

คดิรายไดช้ว่งฤดทูอ่งเทีย่ว 6 เดอืนเตม็ คดิ 100% ของราคาต่อเดอืน คอื16,500,000 x 6 
เดอืนจะได ้ 99,000,000 บาท คดิรายไดไ้มใ่ชช่ว่งท่องเทีย่ว 6 เดอืนเตม็ คดิ 50% ของราคาต่อ
เดอืน คอื 8,250,000 x 6 เดอืนจะได ้49,500,000 บาท ดงันัน้คดิเป็นเงนิ 148,500,000 บาท (ขึน้คา่
เชา่หอ้ง 5% ทุก 3 ปี) 

3.7.2.3.2 รายได้จากอาหาร 

คดิเป็น 40% ของรายไดห้อ้งพกั ต่อปี 561,775,500 บาท 
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3.7.2.3.3 รายได้จากการจดัเลี้ยงและสมัมนา 

คดิอตัราคา่เชา่ 50,000 บาท ต่อวนัเป็นเงนิ 50,000บาท ต่อวนั เฉลีย่ 1 เดอืนเชา่ 10 วนั จะมี

รายได ้500,000 บาท ต่อเดอืนคดิเป็นอตัราคา่เชา่พืน้ทีจ่ดัเลีย้งรายปีเป็นจ านวนเงนิ ทัง้หมด 

6,000,000 บาท/ปี 

3.7.2.3.3 รายได้จากการเช่าห้องประชมุ 

คดิอตัราคา่เชา่ 30,000 บาท ต่อวนั จ านวน 1 หอ้ง เฉลีย่ 1 เดอืน เชา่ 10 วนัจะมรีายได ้

300,000 บาท ต่อเดอืนคดิเป็นอตัราคา่เชา่เป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 3,600,000 บาท/ปี 

3.7.2.3.4 รายได้จากกิจกรรมในโรงแรม คดิ 20% ของรายไดก้ารจองหอ้งพกั ต่อปี      

267,300,000  บาท 
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บทท่ี 4  

การวิเคราะหเ์กณฑแ์ละแนวความคิดในการออกแบบ 

 การวเิคราะหเ์กณฑแ์ละแนวความคดิในการออกแบบ (Concepts and Design Criteria 

Analysis) จากผลการศกึษาวเิคราะหบ์ทที ่ 3 ซึง่เป็นการวเิคราะหส์ภาพทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 
สรปุใหเ้กดิความเขา้ใจภาพรวมต่างๆ ของโครงการซึง่เป็นสิง่ทีต่รวจสอบ พสิจูน์ไดจ้ากความ
เป็นจรงิทีด่ ารงอยู ่ท าใหส้ามารถน ามาใชใ้นการวเิคราะหป์ญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในการออกแบบ หรอื
สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบอาคารทัง้หมด เพือ่เป็นแนวทางในการคดิแกไ้ขปญัหา และ
น าไปใชเ้ป็นเกณฑแ์ละแนวความคดิในการออกแบบ ใหเ้กดิประสทิธภิาพต่างๆของอาคาร อนั
แสดงถงึคุณภาพดา้นการออกแบบทางสถาปตัยกรรมในแงม่มุต่างๆ การศกึษาวเิคราะหจ์ะตอ้ง
ด าเนินงานแยกประเดน็ไปตามปญัหาทีพ่บจากศกึษาวเิคราะห ์ หรอืการใชเ้น้ือทีข่อง
สว่นประกอบแต่ละสว่นในอาคาร ความตอ้งการเฉพาะในแต่ละสว่น ลกัษณะและบรรยากาศของ
สว่นนัน้ๆ อนัสง่ผลต่อคุณภาพการออกแบบของงานสถาปตัยกรรมทีด่ ี

4.1 ลกัษณะเน้ือท่ีว่าง (Space) 

ในหวัขอ้น้ีจะเน้นไปเรอืงของพืน้ทีส่นามกอลฟ์การเอาตวัอาคารเขา้ไปวางใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการใชก้จิกรรม และการ zoning ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทโดยรอบใหอ้ยูใ่นต าแหน่งที่
เหมาะสมและเน้นความตอ้งการขอ้งผูใ้ชเ้ป็นหลกั 

4.1.1. ลกัษณะของพืน้ทีท่ีเ่ป็น สนามกอลฟ์ ซึง่การวาง สว่นของกอลฟ์คลบัเฮาส ์ใหใ้กลก้บั 

หลุม 1, 9, และ 18 สว่นของโรงแรม วางอาคารใหส้อดคลอ้งกบับรบิทโดยรอบเน้นอยูท่า่มกลาง

พืน้ทีส่เีขยีวใกลแ้หล่งน ้าเพือ่ความผอ่นคลา้ยและการพกัผอ่น ทีส่งบ และมวีวิของสนามกอลฟ์

ลอ้มรอบอาคาร 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1 แสดงลักษณะของพืน้ 
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4.1.2. ลกัษณะของพืน้ทีใ่นสว่นสว่นทีเ่ป็นพืน้ทีห่อ้งพกัซึง่จะใชแ้นวความคดิรปูแบบ

หอ้งพกัใหส้ว่นของการพกั ผอ่นสว่นตวัสามารถออกไปเหน็สวน ขนาดให ้เป็นววิของสนาม

กอลฟ์ 

 

 

 

 

                  รปูที ่4.2 ภาพแสดงนัง่พกัคอย                                    รปูที ่4.3 ภาพแสดงหอ้งพกั           

4.2 การได้ยิน (Audibility)  

 

 รปูที ่4.3 ภาพแสดงเสยีงทีม่ผีลกระทบต่อโครงการ 
ทีม่า : google map 

 เสยีงจากดา้นหน้าถนนหลงัและสนามไอโมบาย ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ เน่ืองจาก site 

อยูต่ดิถนนหลกัและฝ ัง่ตรงขา้งสนามไอโมบาย จงึไดร้บัผลกระทบทางเสยีง  

วตัถุประสงคข์องการท าหวัขอ้น้ี คอื เพือ่ใหก้ารจดัวางหอ้งพกัและการใชฟ้งักช์ัน่บางสว่นมา

ปิดบงัหอ้งพกั เพือ่ใหเ้สยีงทีเ่ขา้มาจากการท ากจิกรรมต่างๆและเสยีงทีม่าจากนอกโครงการ

ไมไ่ดเ้ขา้ไปรบกวนภายในหอ้งพกั การจดัการกบัเสยีง ม ี2 เรือ่ง คอื 

ทีม่า: http://www.agoda.com 
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4.2.1 ลกัษณะของการลดหรอืการกนัเสยีงไมใ่หผ้า่นเขา้มา ซึง่เกดิการรบกวนต่อผูอ้ื่น 

โดยการออกแบบการสรา้งผนงัภายในหอ้งพกัหรอืหอ้งต่างๆ ใหม้คีวามหนาขึน้ 

และสว่นทีต่อ้งการใหแ้สงจากภายนอกเขา้มาอาจจะใชแ้ผน่กระจกหนากัน้แทน 

 

รปูที ่4.5 ภาพแสดงลกัษณะของการสรา้งผนงัหนาๆ เพือ่ลดเสยีง 

ทีม่า : www.google.com 

4.2.2 ลกัษณะของการใชว้สัดุซบั-ลดการสะทอ้นของเสยีง ซึง่วสัดุซบัเสยีงกม็หีลายแบบ

และมปีระสทิธภิาพในการซบัเสยีงแตกต่างกนัออกไป 

 

รปูที4่.6 ภาพแสดงลกัษณะของการใชว้สัดุเพือ่ซบัเสยีง 

ทีม่า : www.google.com 

4.3 การจดัทางสญัจร (Circulation) 
วตัถุประสงคข์องการจดัทางสญัจร เพือ่ใหส้ามารถรบัรูถ้งึลกัษณะทางสญัจรทัง้หมด เพือ่

สามารถทีจ่ะแยกประเภทของทางสญัจรไดซ้ึง่จะแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละพืน้ทีท่ีเ่ชื่อมถงึกนั 

 
รปูที ่4.7 ภาพแสดงลกัษณะการจดัทางสญัจรรอบนอก 

ทางเข้า  

ทางเขา้ 

http://www.google.com/


56 
 

 
 

- โครงการตดิถนนทางหลวงสาย419ประโคนชยัสว่นใหญ่เป็นการเดนิทางมาโครงการดว้ย
รถ 

- โครงการมพีืน้ทีจ่อดรถสว่นบุคคล รถบสั รถservice ใหก้บัผูท้ีเ่ดนิทางสญัจรจากถนน
สาธารณะ 

- ทีต่ัง้ของโครงการมทีางเขา้ซึง่หา่งจากถนนหลกั คอื ถนนประโคนชยั ทางเสน้ถนนทาง
หลวงหมายเลข 419  

4.4 ความสขุสบาย (Comfort) 
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหค์วามสขุสบายเพือ่สามารถรบัรูถ้งึสภาพภูมอิากาศทัง้แดด, 

ลม, ฟ้าอากาศ, และความชิน้ ฯลฯ วา่มลีกัษณะอยา่งไร ก่อนการออกแบบอาคารเพือ่ความสุข
สบายทัง้ทางดา้นกายภาพและดา้นจติวทิยาของผูใ้ชส้อยภายในโครงการ 

 
รปูที ่4.8 ภาพแสดงลกัษณะทศิทางลม 

เน่ืองจากทางดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใตข้อง Site มแีนวตน้ไม ้ท าให ้Site ไดร้บัความชืน้ จาก
ลมทีพ่ดัผา่นท าใหเ้กดิภาวะน่าสบาย 
4.5 ความสะดวก (Convenience) 

วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหค์วามสะดวกเพือ่การออกแบบทางสญัจรต่างๆใหม้คีวาม
สะดวกซึง่สามารถรบัรูถ้งึการเขา้ถงึในสว่นต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของการเขา้ถงึของพืน้ที่บรบิท
จากภายนอกเขา้สูโ้ครงการและการเขา้ถงึกนัเองภายในโครงการซึง่จะแบ่งไดเ้ป็นทัง้การเขา้ถงึ
ทีเ่ป็นทัง้ทางเดนิของคนปกต,ิ คนพกิาร และทางรถโดยสอดคลอ้งมาจากการจดัทางสญัจรทัง้น้ี
เพือ่การเขา้ถงึทีม่คีวามสะดวกและการตอบสนองต่อการท ากจิกรรมของผูใ้ชส้อยภายใน
โครงการใหม้คีวามต่อเนื่องมากยิง่ขึน้ 

4.5.1 ความสะดวกในเรือ่งของการเขา้ถงึของทางเดนิคนปกตโิดยใหม้พีืน้ทีท่างเดนิทุกจุด
เพือ่สะดวกต่อการสญัจรในพืน้ทีโ่ครงการ 

-ความสะดวกในเรือ่งของการเขา้ถงึของการรบัสง่ผูเ้ขา้พกัในโครงการ 
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รปูที ่4.9 ภาพแสดงลกัษณะของรถกอลฟ์ 

ทีม่า : www.google.com 

4.5.2 ความสะดวกในเรือ่งของการเขา้ถงึของทางเดนิคนพกิารทุกจุดเพือ่ความสะดวกต่อการ
สญัจรของคนพกิาร เช่น ทางลาดเมือ่มพีืน้ทีต่่างระดบั 

 
รปูที ่4.10 ภาพแสดงลกัษณะของรถกอลฟ์ 

ทีม่า : www.google.com 

4.5.3 ความสะดวกในเรือ่งของการเขา้ถงึของทางรถโดยใหม้คีวามกวา้งของทางเดนิรถปกติ
กวา้ง 3.00 เมตรและเวน้ทางเดนิรถดบัเพลงิกวา้ง 6.00 เมตรเพือ่สะดวกต่อการเขา้ถงึ
หน้าโครงการและรอบๆโครงการเมือ่มอีคัคภียั 

4.6 ความสอดคล้องกบัเศรษฐกิจ (Economy) 
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิ เพือ่สามารถรบัรูถ้งึเศรษฐกจิที่

จะสง่ผลต่อสภาพบรบิทโดยรอบๆ โครงการเมือ่มกีารจดัท าโครงการขึน้มาเพือ่มุง่เน้นการ
สง่เสรมิพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว และสง่เสรมิธุรกจิดา้นการกฬีา 

ลกัษณะของความสอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิพืน้ทีเ่ป็นทีม่กีารขยายตวัของเศรษฐกจิ เชน่
โรงแรมรสีอรท์มกีารขยายมาทางหลวงหมายเลข 219หา่งจากตวัเมอืง 6 กก. เน่ืองจากมี
สนามแขง่ขนัเชงิสญัลกัษณ์ ของบุรรีมัยท์ีร่องรบัผูค้นจ านวนมากและเป็นแหล่งทุนอสงัหาฯ 
โรงแรม คา้ปลกี สนามกอลฟ์ หา้งโรบนิสนั-โกลบอลเฮาสท์ีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
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รปูที ่4.11 ภาพแสดงแผนทีบ่รเิวณรอบของพืน้ทีต่ ัง้โครงการ 
ทีม่า : google map 

เน่ืองจากพืน้ทีใ่นต าบลขนงพระซึง่เป็นพืน้ทีต่ ัง้โครงการ โดยพบวา่ประชากรสว่นใหญ่
ประกอบอาชพีท าการเกษตรกรรม และยงัอยูใ่กลแ้หล่งเศรษฐกจิเชน่ สนามแขง่รถ สนามไอโม
บาย ซึง่เป็นสนามมาตราฐานโลกและเป็นสนามเชงิสญัลกัษณ์ของจงัจดับุรรีมัย ์เป็นตน้ 

 
4.7 ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน (Energy Efficiency) 

วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการใชพ้ลงังานเพือ่สามารถรบัรูก้ารใชพ้ลงังาน
ภายในโครงการ 

4.7.1 ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทีม่าจากการสรา้งพลงังานไฟฟ้าจากแผง Solar cell  

ปรมิาณทีใ่ชข้องจ านวนแผง Solar cell  คอืใชป้รมิาณจ านวนแผน่ตัง้แต่ 20 แผน่ขึน้ไปซึง่
ลกัษณะของการตดิตัง้ คอื การไปตดิตัง้ไวบ้นหลงัคาของตามอาคารต่างๆ เพราะสามารถรบั
แสงอาทติยไ์ดโ้ดยตรง ซึง่สามารถประมาณก าลงัไฟฟ้าอยา่งงา่ยๆ คอื ก าลงัไฟฟ้า 1 
กโิลวตัต ์ใชพ้ืน้ทีต่ดิตัง้ประมาณ 10 ตารางเมตร หากตดิตัง้แผงโดยใชพ้ืน้ที ่1 ตารางเมตร ก็
สามารถผลติไฟฟ้าไดป้ระมาณ 100 w หรอือาจดจูากรายละเอยีดผูผ้ลติแผงโซลารเ์ซลลไ์ด้
เพือ่ความถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ 

 
รปูที ่4.12 ภาพแสดงการตดิตัง้ของแผง Solar cell 

ทีม่า : www.sunnergysolar.com 
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เทคโนโลยขีอง เซลลแ์สงอาทติยใ์นปจัจุบนัมกีารพฒันามปีระสทิธภิาพสงูขึน้ ประกอบ

กบัการน าระบบควบคุมทีด่มีาใชใ้นการผลติท าใหเ้ซลลแ์สงอาทติยส์ามารถทีจ่ะผลติพลงังาน
ไฟฟ้าไดป้ระมาณ 1,600 - 1,800 กโิลวตัต-์ชัว่โมง ต่อกโิลวตัต ์สงูสดุต่อปีพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติ
ไดจ้ากบา้น 1 หลงั ประมาณ 3,750 - 4,500 หน่วย / ปีสามารถ ลดการใชน้ ้ามนั ในการผลติ
ไฟฟ้าลงได ้1,250 – 1,500 ลติร/ปี 

ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

เน่ืองจากการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยไ์มใ่ชเ้ชือ้เพลงิ โครงการน้ีจงึมสีว่นชว่ย
ลด CO2 SOX และ NOX ทีเ่กดิจากโรงไฟฟ้าทีผ่ลติอยูใ่นปจัจุบนั และชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการ
ก าจดัสารต่างๆดงักล่าวนัน้ดว้ย 

จุดเดน่ของเซลลแ์สงอาทติย ์

1. แหล่งพลงังานไดจ้ากดวงอาทติย ์เป็นแหล่งพลงังานทีไ่มม่วีนัหมดและไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย 

2. เป็นแหล่งพลงัทีส่ะอาดไมก่่อใหเ้กดิมลภาวะแก่สิง่แวดลอ้ม 

3. สรา้งไฟฟ้าไดทุ้กขนาดตัง้แต่เครือ่งคดิเลข ไปจนถงึโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

4. ผลติทีไ่หนใชท้ีน่ัน่ ซึง่ระบบไฟฟ้าปกตแิหล่งผลติไฟฟ้ากบัจุดใชง้านอยูค่นละที ่และจะตอ้งมี
ระบบน าสง่ แต่เซลลแ์สงอาทติยส์ามารถผลติไฟฟ้าในบรเิวณทีใ่ชง้านได ้
 

 
 

รปูที ่4.13 ภาพแสดงแผนทีบ่รเิวณรอบของพืน้ทีต่ ัง้โครงการ 
ทีม่า : google map 

 

ต าแหน่งแสงท่ี
เข้าได้ทัว่ถึง 

แนวต้นไม้เยอะ 
แสงคอ่นข้างน้อย 

SITE 
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4.7.2 ประสิทธิภาพงานระบบไฟฟ้า 

การเริม่ตน้ของระบบไฟฟ้าก าลงัภายในอาคารจะเริม่จากการจา่ยไฟแรงสงูจากการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค มายงัจุดทีก่ าหนดใหต้ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า เพือ่แปลงแรงดนัไฟสงูจากภายนอกเป็นไฟ
แรงดนัต ่า เพือ่จา่ยใหก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร หลงัจากนัน้ มกีารแบ่งแยกการใชไ้ฟฟ้า
ออกเป็นสว่นๆ ตามการออกแบบ โดยจ าเป็นตอ้งมรีะบบไฟฟ้าส ารองเขา้มาเกีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

 
รปูที ่4.14 ภาพแสดงการสง่จา่ยก าลงัไฟฟ้า 

ทีม่า : powerplant2.wordpress.com 

4.7.2.1 หมอ้แปลงไฟฟ้า  
เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัเปลีย่นแปลงแรงดนัไฟฟ้าของระบบประกอบดว้ยเหลก็ซึง่เป็น

แผน่เหลก็ซลิคิอน และขดลวด ตวัน าทองแดง หรอือะลมูเินียม 2 ชุด หรอืมากกวา่ ท างานโดย
หลกัการเหน่ียวน าแมเ่หลก็ไฟฟ้า ในปจัจุบนัหมอ้แปลงไฟฟ้ามอียู ่ 2 ระบบหลกั คอื แบบน ้ามนั 
(Oil Type) และ แบบแหง้ (Dry Type) ซึง่แบบแหง้นัน้ยงัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
แบบ Ventilated, แบบ Cast-Resin 

จากขอ้พจิารณาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่โครงการนัน้ควรใชแ้บบหมอ้แปลงแบบแหง้ 
Cast-Resin ใช ้Resin เทรอบคอยลข์องหมอ้แปลงทัง้แรงดนัต ่า และแรงดนัสงู มชี่องระบายความ
รอ้นซึง่จะสามารถผลติไฟฟ้าไดถ้งึ 1000 KVA แรงคลื่น 3000 V ในปจัจุบนันัน้นิยมใชห้มอ้แปลง
ชนิดน้ีเน่ืองมาจากเหมาะสมกบัประเทศไทย นอกจากน้ีควรตดิตัง้พดัลมระบายอากาศไวด้ว้ย จะ
ท าใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

หอ้งหมอ้แปลงและหอ้งควบคุม ส าหรบัหมอ้แปลงทีต่ดิตัง้ในอาคารมกีารป้องกนัเรือ่งน ้า
ทว่ม มคีวามสงูมากพอ (4 เมตร หรอือยา่งต ่า 3.5 เมตร) ขนของเขา้ออกสะดวก (ประตูกวา้ง
อยา่งน้อย 2 เมตร)  

4.7.2.2 ตูจ้่ายไฟหลกั 

คอื แผงควบคุมการจา่ยไฟฟ้าหลกัในอาคารทีร่บักระแสไฟฟ้าทีแ่ปลงจากกระแส
ไฟฟ้าแรงสงูเป็นไฟฟ้าแรงต ่า ขนาดของตู ้MDBจะขึน้กบัจ านวนการใชไ้ฟ แต่โดยปกตแิลว้ MDB 
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1 ชุด มขีนาดประมาณ 0.80 – 2.50 เมตร ส าหรบัความตอ้งการไฟฟ้าไมเ่กนิ 500 KVA ของ
ระบบไฟฟ้า 

4.7.2.3 แผงวงจรยอ่ย 

ท าหน้าทีร่บั Load จากแผงควบคุมหลกั ก่อนทีจ่ะจา่ยกระแสไฟฟ้า ไปสูอุ่ปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นกระแสไฟฟ้าทีไ่มส่งูมากนกั จะมวีงจรตดัไฟฟ้าอตัโนมตัเิพือ่ป้องกนัการ
เกดิอคัคภียั 

4.7.2.4 ระบบไฟฟ้าส ารอง 
เลอืกใช ้Generator ระบบเครือ่งยนตด์เีซล ขนาด 10 กโิลวตัต ์และขึน้อยูก่บัจ านวนของ

โหลดต่างๆดว้ย คอืเดนิเครือ่งและสวติซส์บัเปลีย่นจากไฟฟ้าใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าทีส่ าคบัภายใน
ระยะเวลา 10 วนิาท ี หลงัจากไฟฟ้าเมนหลกัช ารดุหรอืไฟฟ้าดบั ต าแหน่งของหอ้งควรอยูใ่กล้
หอ้งหมอ้แปลง สามารถระบายอากาศไดด้ ีขนาดโดยทัว่ไป กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 5.00 – 10.00 
เมตร สงู 3.50 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4.15 ภาพแสดงแผนผงัการจา่ยไฟในโครงการ 
 

4.7.2.5 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

จะตอ้งมเีครือ่งจา่ยกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน ส าหรบัจา่ยไฟฟ้าแสงสวา่ง และไฟฟ้าก าลงับางชนิด 
โดยมสีวติซค์วบคุม การท างานจะเริม่เมือ่ไฟฟ้าตกต ่าลงกวา่ 20% เป็นเวลานาน 30 วนิาท ีเมือ่
เครือ่งก าเนินไฟฟ้าท างานพรอ้มทีจ่ะจา่ยพลงังานไฟฟ้าสวติชจ์ะตดัวงจรไฟฟ้าสว่นนครหลวง 
และต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้าของเครือ่งก าเนินไฟฟ้าฉุกเฉนิ 

ไฟฟ้าแรงสงู 

หม้อแปลงไฟฟ้า 

ตู้จ่ายไฟหลกั 

การใช้วงจรยอ่ย 

ระบบไฟฉกุเฉิน 

ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ 
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รปูท ี4.16 ภาพแสดงไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางออก 

ทีม่า : dritwjaipur.org 
 

 

4.7.3 ประสิทธิภาพระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบดบัเพลิง (Fire Protection System 
& fire suppression systems) 

สว่นนิทรรศการมกีารจดัแสดงดว้ยเทคโนโลย ี จงึจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบดบัเพลงิทีไ่มก่่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อวตัถุทีน่ ามาจดัแสดง โดยใชร้ะบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิFM-200 ซึง่ไมม่อีนัตรายต่อ
มนุษยแ์ละวตัถุ เพราะหลงัจากดบัไฟจะไมท่ าอนัตรายต่อพืน้ทีบ่รเิวณนัน้ๆ เน่ืองจากเป็นแก๊ส
ชนิดทีส่ะอาด และไมท่ าลายชัน้บรรยากาศ ซึง่จะใชร้ะบบสายฉดีดบัเพลงิ และระบบดบัเพลงิ
ดว้ยน ้าโปรยเป็นฝอย (Sprinkler System) เป็นระบบทอ่เปียก ซึง่เป็นระบบใชห้วัฉดีแบบอตัโนมตัิ
ทีต่่อกบัทอ่น ้า และความดนัตามทีต่อ้งการ เมือ่เกดิเพลงิไหมร้ะบบสญัญาณเตอืนภยัจะท างาน
สัง่การใหร้ะบบหวัฉีดท างานอตัโนมตัทินัท ี

   
รปูที ่4.17 ภาพแสดงอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั 

ทีม่า : dritwjaipur.org 
ระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้อาคารทีม่พีืน้ทีเ่กนิ 2,000 ตารางเมตร ตามกฎหมายก าหนด

จะตอ้งตดิตัง้ระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้ แบบ Heat detector ใชก้บัพืน้ทีป่รบัอากาศ เชน่ 
ส านกังานต่างๆ แบบ Smoke detector ใชก้บัพืน้ทีไ่มป่รบัอากาศเชน่ หอ้งเครือ่ง เป็นตน้ 

4.7.4 ประสิทธิภาพระบบส่ือสาร วิทย ุโทรทศัน์ 
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ระบบน้ีเกีย่วขอ้งกบัโครงการ เน่ืองจากเป็นระบบทีใ่ชว้งจรอเิลก็ทรอนิคสเ์ป็นสว่นใหญ่ท าให้
เครือ่งใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ทีม่คีอ่นขา้งเลก็ใชพ้ืน้ทีค่อ่นขา้งน้อย ระบบสือ่สารและกระจายเสยีง 
สามารถช่วยในการบรรยายในสว่นนิทรรศการ โดยประกอบไปดว้ยระบบ ดงัน้ี 

- ระบบโทรศพัท ์ทีใ่ชใ้นโครงการ ม ี4 ระบบ คอื 

1. Private Manual Branch Exchange (PMBX) / (PEX)  

เป็นระบบโทรศพัทต์ดิต่อภายใน – ภายนอก โดยฝา่ยตูส้าขา สามารถขยายได ้ 50 
หมายเลข ส าหรบัภายใน และ 10 หมายเลขส าหรบัภายนอก ตอ้งมพีนกังานประจ า 2 คน 

ต าแหน่งทีใ่ช ้ คอื หอ้งฝา่ยบรหิาร หอ้งอาคาร แผนกตอ้นรบั จองทีพ่กัและบรเิวณโถง
ตอ้นรบั 
2. Private Automatic Branch Exchange (PABX) / (PBX) 

เป็นระบบโทรศพัทส์ายตรงระหวา่งภายใน – ภายนอก โดยตรงอตัโนมตั ิ มกี าลงัขยาย
มากกวา่ 50 เลขหมาย โดยไมผ่า่น Operator 

ต าแหน่งทีใ่ช ้คอื หอ้งผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ หวัหน้าฝา่ย ผูจ้ดัการฝา่ยต่างๆ 

3. Private Manual Exchange (PMX) 
เป็นระบบโทรศพัทต์ดิต่อใชภ้ายใน 

ต าแหน่งทีใ่ช ้ คอื ฝา่ยบรกิารวชิาการและฝึกอาชพี ฝา่ยนิทรรศการ ฝา่ยประสานงานและ
ประชาสมัพนัธ ์ฝา่ยการตลาด ฝา่ยอาคารสถานที ่
4. Private Automatic Exchange (PAX) 

เป็นระบบโทรศพัทภ์ายในโดยตรง ใชต้ดิต่อภายในโดยตรง 

 
รปู 4. 18 ภาพแสดงโครงขา่ยอนิเตอรเ์น็ตหรอืคูส่ายเชา่(โทรศพัท)์ 

ทีม่า : news.siamphone.com 

การเดินสายโทรศพัท ์

1. Horizontal Distribution เชน่ ตามชอ่งเพดาน ตามราง ใตพ้ืน้ เดนิฝงัในก าแพง ฯลฯ 
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2. Vertical Distribution เชน่ ทางชอ่งเดนิทอ่ 

- ระบบกระจายเสยีง 
1. ระบบการกระจายเสยีงแบบ Central Sound Transmission โดยประกอบดว้ย Microphone เครือ่ง
ขยายเสยีง Matching Transformer และ Channel Selector รวมทีแ่ผงควบคุม ใกลแ้ผนกตอ้นรบัและ
ประชาสมัพนัธ ์ การเดนิสายมกีารแยกระบบเสยีงออกจากระบบอื่นๆเดนิใน Shield wire ป้องกนั
การรบกวนจากระบบอื่น 

2. ระบบโทรทศัน์ส าหรบัหอ้งพกั รา้นอาหาร โถงและสว่นสขุภาพ และมรีะบบกลอ้งวงจรปิดใน
สว่นทีส่ าคญั 

3. เครือ่งมอืโสตทศันูปกรณ์ ส าหรบัหอ้งประชุมและหอ้งสอนต่างๆ ประกอบดว้ย Overhead 
Screen Projection 
, Microphone & Tape recorder, เครือ่งฉาย Slides / ฉาก / ล าโพง 

 
รปูที ่4.19 ภาพแสดงระบบเสยีงตามสายไอพ ี

ทีม่า : 9it.in.th 
ARC IP Broadcasting System ARC IP-TX ARC IP-RX  ระบบกระจายเสยีงสาธารณะผา่น IP 

Network (Internet Protocol) ทัง้แบบเสยีงตามสาย หรอืไรส้าย ทีจ่ะน ามาใชใ้นโครงการ 
4.7.5 ประสิทธิภาพงานระบบแสงสว่าง  

4.7.3.1 แสงธรรมชาต ิ(Natural Light) 
สามารถแบ่งการจดัไดเ้ป็น 4 วธิ ี เลอืกใชใ้นสว่นการใหค้วามรูก้บัผูใ้ช ้ ในสว่นการจดั

นิทรรศการ 
1. การใหแ้สงสวา่งจากดา้นบน เหมาะกบัสิง่จดัแสดง แต่มขีอ้เสยี คอื แสงสวา่งสว่นใหญ่จะตก
ลงมาทีบ่รเิวณพืน้หอ้งมากกวา่ผนงั จงึท าใหเ้กดิการสะทอ้นทีตู่ก้ระจก ท าใหเ้กดิความรูส้กึวา่
หอ้งแสดงงานนัน้แคบลง สามารถแกไ้ขไดโ้ดยออกแบบเพดานใหส้งูขึน้ ลกัษณะสว่นใหญ่ของ
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แสงทีไ่ดม้าจากดา้นบน จะเป็นแสงธรรมชาตสิว่นใหญ่จะไดจ้ากการใชห้ลงัคากระจก (ใน
ประเทศเขตรอ้นอาจใชก้ระจกไดไ้มเ่กนิ 6% ของพืน้ทีห่ลงัคาทัง้หมด) 
2. การใหแ้สงสวา่งทางดา้นขา้ง เป็นการใหแ้สงสวา่งในระดบัต ่า ท าใหด้า้นหลงัของสิง่จดัแสดง
ไดร้บัความสวา่งไมเ่พยีงพอ อาจจะเกดิแสงสะทอ้น ท าใหน้ยัน์ตาผูช้มพรา่เมือ่มองออกไปนอก
หน้าต่าง และท าใหเ้งาของผูช้มตกทอดลงบนสิง่จดัแสดง 
3. การใหแ้สดงธรรมชาตโิดยทางออ้ม อาจใชแ้สงทีล่อดจากหลงัคาทีซ่อ้นกนัหลายๆชัน้ การใช้
กระจกสองแผน่ หรอืการใหแ้สงสวา่งมายงัผนงัสะทอ้นแสงรปูโคง้ วธิเีหล่าน้ีจะเหมาะกบั
ประเทศไทยเขตรอ้น 

การใหแ้สงสวา่งในลกัษณะต่างๆ 

1. การใหแ้สงสวา่งสอ่งขึน้ไปยงัเพดานในบรเิวณทีต่อ้งการ เพือ่ลดความเขม้ของแสงและจะท า
ใหแ้สงสวา่งทีไ่ดนุ่้มนวม ซึง่อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งการ 
2. การใหแ้สงสวา่งสอ่งขึน้ เพือ่ลดความเขม้ของแสงจะท าใหไ้ดแ้สงสวา่งทีนุ่่มนวม และเป็นมุม
กวา้ง 
3. การใหแ้สงสวา่งสอ่งมายงับรเิวณสิง่แสดงโดยตรง เป็นการเน้นใหเ้หน็สิง่จดัแสดงชดัเจน
ยิง่ขึน้ 

4. การใหแ้สงสวา่งจากสิง่จดัแสดง 2 จุด เป็นการขจดัเงาตกทอดดา้นขา้งทีเ่กดิจากสิง่จดัแสดง 

5. การใหแ้สงสวา่งเน้นสิง่จดัแสดงจากมุมสงู โดย Spot Light มายงัวตัถุทีว่างอยู ่
6. การใหแ้สงสวา่งทีส่ม ่าเสมอเฉพาะจุด 

7. การใหแ้สงสวา่งสอ่งไปยงัผา้เพดานรปูโคง้ ท าใหแ้สงในหอ้งจดัแสดงนัน้นุ่มนวลและเป็นการ
ไล่ระดบัแสงบนฝ้าเพดาน ท าใหเ้กดิ Effect กบัฝ้าเพดานรปูโคง้เพิม่ขึน้ 

4.7.3.2 แสงประดษิฐ ์(Artificial Light) 
หลอดฟลอูอเรสเซนต ์ (Fluorescent Laps) เป็นหลอดไฟทีใ่ชก้นัมากเพราะมคีา่

ประสทิธผิลการสอ่งสวา่งสงู (Luminous Efficacy) โคมไฟส าหรบัหลอดฟลอูอเรสเซนตจ์งึมหีลาย
รปูแบบเพือ่ใหเ้หมาะกบัการใชง้าน ซึง่สามารถแบ่งการใชง้านไดเ้ป็น 2 สว่น คอื 

1. สว่นทีเ่ป็นอาคารทีพ่กั, หอ้งฝึกอบรม ,หอ้งวจิยั, หอ้งประชุม เลอืกใชแ้สงประดษิฐห์รอื
หลอดไฟชนิดประหยดัพลงังาน เชน่ หลอดฟลอูอเรสเซนตแ์บบผอม หรอืหลอดคอมแพคฟลอูอ
เรสเซนต ์ เพือ่ควบคุมปรมิาณแสงสวา่งในสว่นนี้ใหไ้ดบ้รรยากาศ และความรูส้กึทีส่มัพนัธก์บั
บรบิทโดยรอบ 

2. สว่นส านกังาน, รา้นอาหาร ฯลฯ เป็นตน้ เลอืกใชแ้สงธรรมขาตจิากช่องเปิดอาคาร ควบคูก่บั
แสงประดษิฐ ์ หรอืหลอดไฟชนิดประหยดัพลงังาน เชน่ หลอดฟลอูอเรสเซนต ์ แบบผอม หรอื
หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต ์ เพือ่ใหไ้ดแ้สงสวา่งทีเ่หมาะสม เพยีงพอต่อการท างานของ
บุคลากรและเป็นการลดใชพ้ลงังานในพืน้ทีท่ีไ่มม่กีารใชง้าน หรอืพืน้ทีท่ีแ่สงธรรมขาตมิคีวาม
สวา่งเพยีงพอ 
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รปูที ่4.20 ภาพแสดงหลอดฟลอูอเรสเซนต ์

ทีม่า : tescontrol.com 
 

4.7.6 ประสิทธิภาพระบบสขุาภิบาล (Sanitary System) 
4.7.6.1 ระบบน ้าประปา 

- ระบบน ้าประปาภายนอกอาคาร จากทอ่น ้าหลกัของการประปาสว่นภมูภิาค และแหล่งน ้า
บาดาลเกบ็ไวใ้นถงัเกบ็น ้าซึง่มคีวามจุไมน้่อยกวา่ 1:2 วนัของปรมิาณน ้าใชห้รอืประมาณ 500 
ลบ.ม.ผา่นทอ่แยกซึง่ควบคมุการไหลของน ้าประมาณ 40 ลบ.ม./ชัว่โมง 
- ระบบน ้าประปาภายในอาคารจากน ้าในถงัเกบ็น ้า ผา่นป ัม้น ้าไปยงัสว่นต่างๆไมต่อ้งใชก้ารจ่าย
น ้าแบบหอถงึสงู เน่ืองจากอาคารไมส่งูมาก ใชร้ะบบ Up-Feed Detrition System สว่นขนาดของถงั
เกบ็น ้าใตด้นิค านวณจากอตัราการใชน้ ้าภายในอาคาร Peak Hour และเหลอืส าหรบัดบัเพลงิ 30% 
หรอืแยกถงัน ้าประปาออกจากถงึน ้าส ารองดบัเพลงิเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือน ควรมถีงัเกบ็น ้า
อยา่งน้อย 2 ถงั เพือ่สามารถท าความสะอาดได ้

- กระบวนการท าน ้าใหส้ะอาด 

1. การขงัน ้าใหต้กตะกอนเพือ่ลดความขุน่ของน ้า 

2. กรองน ้าผา่น Sand Filter เพือ่ก าจดัสารแขวนลอยในน ้าและความขุน่ 

3. กรองน ้าผา่น Activated Carbon Filter ถ่ายเพือ่ก าจดักลิน่และส ี

4. การฆา่เชือ้โรคโดยการใชค้ลอรนีผงหรอืน ้าผสมไป หรอืการใช ้ Ultraviolet Lamp ฉายไปทีน่ ้า
เพือ่ฆา่เชือ้ 

4.7.7 ประสิทธิภาพระบบสระว่ายน ้า 
4.7.7.1 อุปกรณ์หอ้งเครือ่งส าหรบัสระวา่ยน ้า  

-  Water Pump ส าหรบัป ัม้น ้าเตมิในหมอ้กรอง 
-  หมอ้กรอง ส าหรบัน ้าทีไ่หลออกจากสระ ผา่นเครือ่งกรองทราย ผา่นเคมแีละไหลเขา้สระใหม่
เป็นวงจร 
-  เครือ่งท าไฟฟ้า 
-  แผงควบคุมการท างาน 

-  ทอ่น ้าและอุปกรณ์อื่นๆ 
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รปูที ่4.21 ภาพแสดงอุปกรณ์หอ้งเครือ่งส าหรบัสระวา่ยน ้า 

ทีม่า : futurepoolandspa.com 

4.7.7.2 กระบวนการหมุนเวยีนน ้าในสระ 
-  น ้าลน้จากสระผา่นหมอ้กรองเพือ่กรองเอาทรายและสิง่สกปรกออกผา่นกระบวนการฆา่เชือ้ 
โดยปกตใิชส้ารสองประเภท คอื โบรมนีและคลอรนี  
-  น ้ากลบัเขา้สูส่ระวา่ยน ้าทางท่องน ้าเขา้ สระเลก็ตอ้งมทีางเขา้น ้าอยา่งน้อย 4 จุด เพือ่ปรบัการ
ไหลลน้ของน ้าโดยตลอดทางเขา้ทุกทาง 
-  น ้าจากระบบทอ่ประปาจะไมไ่หลเขา้สูส่ระวา่ยน ้าโดยตรงแต่ตอ้งเขา้สูถ่งัพกัน ้าปรบัสภาพให้
ไดคุ้ณภาพ การระบายน ้าเสยีจากสระสูส่าธารณะตอ้งมกีารบ าบดัน ้าก่อนจงึปล่อยออกได ้

4.7.7.3 ไฟฟ้าส าหรบัสระวา่ยน ้า 
-  แสงสวา่งและสายไฟใตน้ ้า ตอ้งไมน้่อยกวา่ 0.5 วตัต ์/ ตารางฟุตของสระ  และแต่ละหน่วย
จะตอ้งมสีายดนิเฉพาะ 
-  แสงสวา่งสว่น Deck ในชว่งทีไ่มม่ไีฟใตน้ ้า แสงสวา่งไมน้่อยกวา่ 0.6 วตัต ์/ ตารางฟุต โดยรวม
กนัแลว้ไฟใตน้ ้าและไฟ Deck ตอ้งไมน้่อยกวา่ 2 วตัต ์/ ตารางฟุตของพืน้ทีท่ ัง้หมด 

 
รปูที ่4.22 ภาพแสดงไฟใตน้ ้าของสระวา่ยน ้า 

ทีม่า : sprinklethai.com 
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4.7.8 ประสิทธิภาพระบบป้องกนัฟ้าผา่ 
เน่ืองจากโครงการเป็นโครงการทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีร่าบ และมอีาณาเขตกวา้ง มอีาคาร

บา้นเรอืนในบรเิวณใกลเ้คยีง ท าใหม้โีอกาสในการเกดิฟ้าผา่ได ้ จงึตอ้งเตรยีมระบบรบัรอง โดย
ใชร้ะบบ Conventional System โดยมอีุปกรณ์และการตดิตัง้ระบบ มดีงัน้ี 

-  หลกัสายดนิ (Ground Rod) ใหใ้ช ้Copper Clad Steel Ground Rod 

-  ตวัน าลงดนิ (Down Conductor) ใหใ้ชส้ายตวัน าทองแดง 
-  ตวัน าบนหลงัคา (Roof Conductor) ซึง่เป็นตวัน าส าหรบัเชือ่มต่อหลกัล่อฟ้าให้

ต่อเน่ืองกนัทางไฟฟ้าถงึกนัทัง้หมด เป็นตวัน าทองแดง 
-  หลกัล่อฟ้า (Air Terminal) โดยทัว่ไปใหใ้ชห้ลกัล่อฟ้าเป็นแทง่ทองแดง (Solid Copper) 

 
รปูที ่4.23 ภาพแสดงแบบตดิตัง้หลกัล่อฟ้า 

ทีม่า : firefocusshop.com 
 

4.7.9 ประสิทธิภาพระบบการก าจดัขยะ 
โดยวธิกีารด าเนินการแยกขยะทีเ่กบ็จากสว่นต่างๆของโครงการ เชน่ หอ้งครวั หอ้งพกั 

ตามService Station ต่างๆ เพือ่น ามารวมไวท้ีห่อ้งเกบ็ขยะรวม ซึง่มขียะลกัษณะต่างๆกนัปนอยู่
จะด าเนินการแยกขยะแต่ละประเภททีแ่ตกต่างกนัไป ปรมิาณขยะในแต่ละวนัจะมปีรมิาณ 0.25 
ลติร / คน 

4.7.9.1 ขบวนการก าจดัขยะ 
การกกัเกบ็ขยะ (Refuse & Garbage Collection & Storage) 

-  Chutes & Depots ส าหรบัสว่นทีม่ชี ัน้ความสงูจะมชีอ่งส าหรบัสง่ขยะลงจากชัน้บนลงมาขา้งล่าง
ซึง่เป็นDepots อยูใ่นสว่นของบรกิารโดยใชร้ถเขน็ขนาดเลก็ Container จากหอ้งพกัไปทิง้ทีป่ล่อง
ขยะ 
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- Waste Paulding System ใชก้บัขยะเปียกเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อยหรอืเป็นตะกอนสว่นใหญ่จะมาจาก
หอ้งครวัหรอืบรเิวณทีล่า้งจาน ในขบวนการน้ีตอ้งท าการแยกรวบรวมเศษอาหารหรอืขยะก่อน
น าไปเกบ็ขยะต่อไป 

-  Individual Refuse Bins & Sacks กระสอบหรอืถงัเกบ็ขยะ สามารถใชไ้ดใ้นหอ้งพกัตามจุดต่างๆ 
แลว้คอ่ยน าขยะไปทิง้ตาม Chutes ลงสูถ่งัเกบ็รวมอกีท ี

การก าจดัขยะ (Disposal) 
-  น าขยะหมกัท าปุ๋ ยพชืสด และสามารถน าก๊าซมเีทนมาใชเ้ป็นพลงังานเสรมิไดอ้กีดว้ย 

-  บดอดั ใชเ้ครือ่งยนตข์นาดเลก็อดัขยะเพือ่ลดปรมิาณก่อนน าไปฝงัหรอืสง่ไปกบัเทศบาล 

-  การน ากลบัมาใช ้(Recycle) น าวสัดุกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม ่จนกวา่จะเสือ่มคณุภาพ เชน่ 
กระดาษ พลาสตกิ แกว้ เป็นตน้ 

-  Transportation การน าขยะจากโครงการออกไปทิง้ การวางโดยการก าหนดเสน้ทางส าหรบัการ
บรกิารในการน าขยะออกไปทิง้โดยทีไ่มร่วบกวนสายตาผูใ้ชโ้ครงการ โดยการน าขยะใส่
รถบรรทุกขยะ (Collection Truck) รบัขยะจาก Depot ไปสูก่ระบวนการก าจดัขยะสาธารณะต่อไป 

ประสทิธภิาพระบบการก าจดัขยะ 
4.7.10 ระบบปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ 

ในโครงการไดเ้ลอืกใชร้ะบบปรบัอากาศ 3 ประเภท เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมกนักบัพืน้ที่
ใชส้อยโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

4.7.10.1 ระบบแยกสว่น (Split Type)  
ระบบแบบแขวนเพดานตดิตัง้สว่นทีเ่ปา่ลมเยน็ไวบ้นเพดาน และตดิตัง้สว่นทีร่ะบาย

ความรอ้นของเครือ่งไวน้อกหอ้งพกั ซึง่ขอ้ดคีอืใชพ้ืน้ทีห่อ้งไดเ้ตม็ทีแ่ละเลอืกใชใ้นสว่นฝา่ย
บรหิารต่างๆของโครงการ ทีพ่กั หอ้งฝึกอบรม เป็นตน้ เพือ่สะดวกต่อการตดิตัง้และประหยดั
พลงังาน 

 
รปูที ่4.24 ภาพแสดงระบบ(Split Type)ทีม่า : xelorair.com 

4.7.10.2 ระบบเครือ่งปรบัอากาศระบบ VRV  

เป็นระบบปรบัอากาศ ส าหรบัอาคารขนาดกลางถงึใหญ่สามารถControlแอรท์ัง้ระบบได้
จากตวัควบคมุสว่นกลาง โดยสามารถตอบสนองลกึลงไปในแต่ละหอ้งทีม่คีวามตอ้งการที่
แตกต่างกนั ระบบการท างานในแต่ละพืน้ทีแ่ยกอสิระ โดยสามารถควบคุมใหเ้ครือ่งเปิดท างาน
เฉพาะพืน้ทีท่ีต่อ้งการปรบัอากาศไดอ้ยา่งแมน่ย า ซึง่ประหยดัคา่ไฟฟ้าไดถ้งึ 40% เมือ่เทยีบกบั
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ระบบปรบัอากาศอื่นๆ เหมาะสมกบัการท าความเยน็ หรอืปิดการท างานลงอยา่งสมบูรณ์ดว้ย
ประสทิธภิาพทีด่กีวา่ และเหมาะสมในสว่นนิทรรศการเกษตรอนิทรยีข์องโครงการ 

 
รปูที ่4.25 ภาพแสดงระบบเครือ่งปรบัอากาศระบบ VRV 

ทีม่า : airwatertechno.com 

4.8 ส่ิงแวดล้อม (Environmental) 
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มเพือ่สามารถรบัรูส้ภาพของสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบๆ

ของโครงการซึง่จะเป็นสิง่แวดลอ้มทีม่าจากเรือ่งของคน, สตัว,์ วฒันธรรม และธรรมชาตทิี่
เกดิขึน้ซึง่จะมทีัง้ดา้นดแีละดา้นลบโดยสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูโ่ดยรอบโครงการนัน้  

 
รปูที ่4.26 ภาพแสดงสภาพแวดลอ้มของโครงการ 

4.9 ความยืดหยุ่น (Flexibility) 

วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหค์วามยดืหยุน่ เพือ่สามารถรบัรูส้ภาพของโครงการทีจ่ะมผีล

ต่อไปในอนาคต ซึง่จะเป็นเรือ่งของการปรบัเปลีย่น, ดดัแปลง, ความหลากหลาย, การขยายต่อ

เตมิ เชน่ การวางผงัอาคารทีส่ามารถต่อเตมิอาคารทีพ่กั เมือ่นกัทอ่งเทีย่วเพิม่มากขึน้ไดใ้น

อนาคต 
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4.10 ภาพลกัษณ์ (Image) 

วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหภ์าพลกัษณ์ เพือ่สามารถรบัรูถ้งึภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ของจงัหวดั

บุรรีมัย ์ในพืน้ทีบ่รเิวณต่างๆ ซึง่สามารถน าสิง่เหล่านัน้มาใชเ้ป็นแนวคดิในการออกแบบ

โครงการ  

 

รปูที ่4.27 ภาพแสดงเอกลกัษณ์ของจงัหวดับุรรีมัย ์ทีม่า : google map 

4.11 ความชดัเจน (Legibility) 

วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหค์วามชดัเจน ซึง่สอดคลอ้งมาจากเรือ่งของความสขุสบายนัน้ เพือ่

สามารถรบัรูถ้งึสภาพของโครงการทีจ่ะสามารถก าหนดระดบัชัน้ของอาคาร, การวางทศิทางของ

ตวัอาคารใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพพืน้ทีโ่ครงการ 

4.12 วิธีการบ ารงุรกัษา (Maintenance) 

วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหว์ธิกีารบ ารงุรกัษาซึง่สอดคลอ้งมาจากเรือ่งของความคงทนเพือ่

สามารถรบัรูถ้งึการบ ารุงรกัษาเทคโนโลยเีหล่านัน้ใหม้คีวามคงทนและอยูไ่ดน้าน เพือ่การใช้

เทคโนโลยเีหล่านัน้ต่อไปในโครงการใหไ้ดน้านทีส่ดุ 

4.12.1 แผง Solar cell เพือ่การประหยดัพลงังาน 

วธิกีารบ ารุงรกัษา : การบ ารุงรกัษาสว่นใหญ่จะเป็นเกาะตดิอยูแ่ผน่ Solar cell   การขดั

เชด็ฝุน่ที ่
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รปูที ่4.28 ภาพแสดงเอกลกัษณ์ในอ าเภอปากชอ่งทีม่า : http://www.google.com 

4.13 การสร้างพืน้ท่ีส่วนบคุคล (Personalization) 
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหก์ารสรา้งพืน้ทีส่ว่นบุคคล, ความสงบสว่นตวั และขอบเขต

นัน้ ซึง่เป็นสามเรือ่งทีส่อดคลอ้งกนัเพือ่สามารถรบัรูถ้งึการสรา้งพืน้ทีใ่ชส้อยต่างๆ ภายใน
โครงการใหม้กีารแบ่งขอบเขตพืน้ทีส่ามารถแยกแยะไดเ้ป็นพืน้ที ่ทีเ่ป็นสาธารณะและพืน้ทีท่ีเ่ป็น
พืน้ทีส่ว่นตวั 

รปูที ่4.29 ภาพแสดงพืน้ทีส่ว่นบุคคล 

การวเิคราะหก์ารสรา้งพืน้ทีส่ว่นบุคคลเพือ่สรา้งขอบเขตทีแ่น่นอนเพือ่งา่ยต่อการ
ควบคุมดแูล 

4.14 การจดัการแหล่งทรพัยากร (Resource Management) 
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหก์ารจดัการแหล่งทรพัยากร เพือ่สามารถรบัรูถ้งึทรพัยากรทีม่ี

อยูร่อบๆโครงการและสามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อโครงการไมว่า่จะ
เป็นทัง้ทรพัยากรน ้า,ทรพัยากรไฟฟ้า ระบบบ าบดัน ้าเสยี ฯลฯ 

4.14.1 ระบบการระบายน ้าและบ าบดัน ้าเสยี 

พืน้ท่ีสาธารณะ 

พืน้ท่ีส่วนบคุคล 

ส่วนกิจกรรม 
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ระบบการระบายน ้าประกอบดว้ยระบบน ้า 4 ประเภท 

1.  ระบบทอ่น ้าทิง้ (Waste Water) 
ระบบน ้าทิง้ทีใ่ชร้ะบายน ้าจากสขุภณัฑต์่างๆ เชน่ อ่างลา้งมอื อ่างอาบน ้า อ่างลา้นจาน น ้า

จากการซกัผา้ แต่ไมร่วมถงึน ้าทีใ่ชร้ะบายสิง่ปฏกิลูจากโถสว้ม 

2.  ระบบทอ่น ้าโสโครก (Soil  Water) 
     ระบบน ้าทีใ่ชร้ะบายสิง่ปฏกิลูจากโถสว้ม รวมทัง้โถปสัสาวะชาย-หญงิ 
3.  ระบบทอ่ระบายน ้าฝน (Rain Drain) 
     ระบบระบายน ้าฝนทีไ่หลลงมาจากหลงัคา เฉลยีง และสว่นรอบๆอาคาร 
4.  ระบบทอ่น ้าทิง้พเิศษ (Special Waste Water) 
     น ้าทีม่คีวามเสยีเฉพาะที ่เชน่ น ้าทิง้จากหอ้งปฏบิตักิารทางเคม ี
 
 ระบบบ าบดัน ้าเสยีและสิง่ปฏกิลู สามารถจ าแนกไดด้งันี้ 
1.  กระบวนการทางกายภาพ (Physical Process) 

เป็นกระบวนการทีใ่ชแ้ยกสิง่สกปรกออกจากน ้าดว้ยวธิทีีง่า่ย ไมซ่บัซอ้น โดยใชเ้ครือ่งมอื
อุปกรณ์ ทีเ่หมาะแก่การแยกสิง่เจอืปน 

2.  กระบวนการบ าบดัทางเคม ี(Chemical Treatment Process) 
     กระบวนการบ าบดัน้ีตอ้งพึง่พาสารเคมเีพือ่ใหเ้กดิผลตามทีต่อ้งการ มกัจะใชก้ระบวนการน้ี
เมือ่ไมส่ามารถใชว้ธิอีื่นไดผ้ล หรอืไดผ้ลแต่สิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายสงู กระบวนการทางเคมทีี่
น ามาใชใ้นการบ าบดัน ้าเสยี 

 ระบบบ าบดัน ้าเสยีส าหรบัอาคารขนาดใหญ่ประกอบดว้ยระบบต่างๆ ดงัน้ี 

1.  บ่อดกัไขมนั (Grease Trap) 
     เพือ่ท าการดกัไขมนัออกจากน ้าทิง้ทีม่าจากหอ้งครวั หรอืบรเิวณทีม่นี ้ามนัผสมอยูก่่อนทีจ่ะ
น าน ้าทิง้ไหลเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีต่อไป 

2.  ตะแกรงดกัขยะ 
    การตดิตัง้ตะแกรงดกัขยะเป็นสิง่จ าเป็นมาก และมปีระโยชน์ต่อการบ าบดัน ้าเสยี เพราะปกติ
น ้าทิง้จากอาคารมกัจะมเีศษขยะไหลปะปนมาดว้ยเสมอ 

3. ระบบเอเอส (Activated Sludge) 
    เป็นระบบทีท่ าใหข้องเสยีมกีารหมนุเวยีน โดยใหข้องเสยีจากถงัตกตะกอนสูถ่งัเตมิอากาศ 
ระบบน้ีมอียูห่ลายกระบวนการ ระบบแบบการเตมิอากาศยดืเวลา เป็นระบบทีเ่ลอืกใชก้นัมาก
ทีส่ดุ โดยมหีลกัการคอื มกีารเตมิอากาศนานกวา่ธรรมดา เพือ่ใหม้กีารยอ่ยสลายสารอนิทรยีใ์น
น ้าเสยี และยอ่ยสลายพวกตะกอน (Sludge) จะไดต้ะกอนทีเ่หมาะสมในการก าจดัขัน้สดุทา้ย
ต่อไป 
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ในโครงการนัน้เลอืกใชถ้งัแอโรแมกซบ์ าบดัน ้าก่อนทิง้ เพือ่สิง่แวดลอ้ม เหมาะส าหรบั
อาคารขนาดใหญ่ตัง้แต่ 200-3,000 คน ใชก้ระบวนการบ าบดัน ้าเสยีแบบ (Activated Sludge) ซึง่
ใหป้ระสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยีไดส้งูสุด ในพืน้ทีจ่ ากดั โดยมคีุณภาพน ้าทิง้ทีอ่อกจากถงั
บ าบดัน ้าเสยีแอโรแมกซ ์ เป็นระบบผลติขัน้สงูบวกกบัประสบการณ์อนัยาวนาน ในการผลติถงั
ไฟเบอรก์ลาส 

 
รปูที ่4.30 ภาพแสดงหลกัการท างานถงัแอโรแมกซ ์

ทีม่า : premier-products.co.th 

หลกัการท างานถงัแอโรแมกซ ์ คอื หลงัจากน ้าเสยีผา่นตะแกรงดกัขยะแลว้ จะถูกปล่อย
ไปยงัถงัแยกกาก ปรบัสภาพสมดุล ซึง่ท าหน้าทีแ่ยกกากตะกอนหนกัและแขวนลอยก่อนจะถูก
สบูเขา้ในกล่องควบคุมการไหลในถงัเตมิอากาศ น ้าเสยีในถงัเตมิอากาศจะถูกผสมอยา่งสมบูรณ์
โดยเครือ่งเตมิอากาศ ซึง่เป็นวธิกีารเลีย้งจุลนิทรยีแ์บบ (Activated Sludge) โดยจุลนิทรยีใ์นน ้า
เสยีซึง่อยูใ่นรปูแบบของสารแขวนลอย จะมสีว่นในการลดความสกปรก และยอ่ยสลาย
สารอนิทรยีใ์นน ้าเสยี จากนัน้ตะกอนจุลนิทรยี ์ และน ้าเสยีจะถูกแยกจากกนัโดยถงัแยกน ้าใส 
ตะกอนสว่นใหญ่จะถูกน าไปใชใ้นถงัเตมิอากาศ ซึง่ตะกอนสว่นเกนิทีเ่หลอืจะถกูเกบ็ไวใ้นระบบ
โดยไมเ่หมน็เน่า และภายหลงัน ้าเสยีทีผ่า่นกระบวนการบ าบดัจากถงัแอโรแมกซ ์ จะมคีุณสมบตัิ
ทีส่ะอาดสามารถระบายลงสูแ่หล่งน ้าสาธารณะไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ในโครงการนัน้เลอืกใชถ้งัแซทส ์ คอื ถงัสว้มทีม่รีะบบบ าบดัน ้าปฏกิลูใหก้ลายเป็นน ้าดี
ก่อนระบายสูท่อ่ระบายน ้าสาธารณะ โดยไมต่อ้งใหน้ ้าซมึลงสูใ่ตด้นิ อยา่งบ่อเกรอะบ่อซมึ จงึ
ชว่ยแกป้ญัหาอาคารทีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีด่นิซมึน ้าไดไ้มด่ ี ไมใ่หส้ว้มอุดตนัหรอืบ่อสว่นทะลกัเกดิ
น ้าเน่าสง่กลิน่เหมน็ทีจ่ะท าลายสภาพแวดลอ้ม 

 
รปูที ่4.31 ภาพแสดงหลกัการถงัแซทส ์

ทีม่า : mistertank.com 
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4.15 การรกัษาความปลอดภยั (Security) 
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหก์ารป้องกนัและการรกัษาความปลอดภยั อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้

ภายในอาคารใหล้ดน้อยลง และการรกัษาความปลอดภยัทีม่าจากบรบิทโดยรอบเขา้สูโ่ครงการ
เชน่อุบตัเิหตุต่างๆ, การบุกรกุ, การก่อความรนุแรง และการควบคุมการเขา้ – ออกภายใน
โครงการ 

4.15.1 ลกัษณะของการรกัษาความปลอดภยัทีม่าจากบรบิทโดยตดิตัง้เครือ่ง Beam 

Photoelectric Detector เพือ่ตรวจจบัอาวุธหรอืสิง่ของทีเ่ป็นโลหะหรอืเหลก็ ซึง่เป็น
อุปกรณ์ทีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารยงิส าแสงป้องกนั โดยจะมอุีปกรณ์ตวัสง่ล าแสงในการ
ยงิล าแสงออกไปกบั มอีุปกรณ์ตวัรบัเป็นที ่
พกัล าแสงจากอุปกรณ์ตวัสง่ จะใชคู้ก่นัในการตดิตัง้ป้องกนัผูบุ้กรกุ  

 
รปูที ่4.32 ภาพแสดงการสรา้งจุดรกัษาความปลอดภยัไวห้น้าโครงการทีม่า : http://www.google.com 

รปูที ่4.33 ภาพแสดงการสรา้งจุดรกัษาความปลอดภยัไวห้น้าโครงการ 
ทีม่า : http://www.google.com 
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4.16 ขอบเขต (Territory) 
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหก์ารสรา้งพืน้ทีส่ว่นบุคคล, ความสงบสว่นตวั และขอบเขตนัน้ 

ซึง่เป็นสามเรือ่งทีส่อดคลอ้งกนัเพือ่สามารถรบัรูถ้งึการสรา้งพืน้ทีใ่ชส้อยต่างๆ ภายในโครงการ
ใหม้กีารแบ่งขอบเขตพืน้ทีก่ารก าหนดขอบเขตพืน้ทีข่องผูใ้ชใ้นแต่ละประเภท เพือ่ส าหรบัการ
แบ่ง Zonning 

 
 

รปูที ่4.34 ภาพแสดงพืน้ที ่Zonning 
 
4.17 การมองเหน็ (Visibility) 

วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหก์ารมองเหน็นัน้เพือ่สามารถรบัรูถ้งึการสรา้งหรอืก าหนด
องคป์ระกอบต่างๆภายในโครงการใหบ้รบิทภายนอกสามารถมองเหน็ถงึตวัอาคารไดทุ้กทศิทาง
และการออกแบบใหภ้ายในโครงการสามารถมองเหน็บรบิทโดยรอบอยา่งสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.35 ภาพแสดงมมุมองพืน้ทีโ่ครงการ 

พืน้ท่ีสาธารณะ 

พืน้ท่ีส่วนบคุคล 

ส่วนกิจกรรม 
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4.18 ความคงทน (Durability) 
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหค์วามคงทนเพือ่สามารถรบัรูถ้งึการน าความรูเ้รือ่งของวสัดุ

ทีม่าจากการคดิคน้และการใชน้วตักรรมสมยัใหมเ่ขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของโครงการเพือ่ความ
คงทน, ความยัง่ยนื และความสวยงามภายในโครงการ 

4.18.1 การท าหลงัคาหรอืการเลอืกวสัดุเน้นการประพลงังาน และ เขา้กบัธรรมชาต ิ
 

รปูที ่4.36 ภาพแสดงมมุมองพืน้ทีโ่ครงการ 
ทีม่า : www.goole.com 

4.18.2 นวตักรรมวสัดุทดแทนไม ้

ในปจัจุบนัไดเ้กดิการขาดแคลนทรพัยากรไมท้ีจ่ะน ามาใชส้ าหรบังานก่อสรา้ง จงึตอ้งมี
วสัดุเพือ่มาใชเ้ป็น”วสัดุทดแทนไม”้ เพือ่ลดการตดัไมแ้ละท าลายทรพัยากร 

 
รปูที ่4.37 ภาพแสดงคาบอนิกซ ์

ทีม่า : pr.kmutt.ac.th 

คาบอนิกซ ์คอื การพฒันาผลติภณัฑท์ดแทนไมจ้ากวสัดุผสมพวีซีแีละผงขีเ้ลื่อยไมใ้หม้ี
ความทนทานต่อการใชง้านกลางแจง้ และปลอดภยัต่อผูใ้ช ้
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รปูที ่4.38 ภาพแสดงสมารท์วดู 
ทีม่า :.greening-solution.com 

 
สมารท์วดู คอื ผลติภณัฑไ์มส้งัเคราะห ์ส าหรบัใชง้านในการก่อสรา้งในสว่นผนงับา้น

ทดแทนไมจ้รงิ โดดเด่นกวา่ไมส้งัเคราะหท์ัว่ไปดว้ยความสวยงามเหมอืนไมจ้รงิ เนื้อเหนียว 
ทนทาน ไมห่ดตวั และปลอดภยั ไมม่สีว่นผสมของแอสเบสตอส 
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บทท่ี 5 

การสรปุผลและบทสรปุของโครงการ 

การสรุปผล รวบรวมขอ้มลูทจีะสรปุผล รวบรวมผลการวเิคราะหจ์ากบทที ่3-4 เป็น
บทสรปุโปรแกรมทางสถาปตัยกรรมเพือ่น ามาใชใ้นการออกแบบส าหรบัภาคออกแบบ โดยมี
หวัขอ้ทีต่อ้งสรปุและน าเสนอ ดงัน้ี 

5.1 สรปุทีว่า่งเพือ่การใชส้อยของโครงการ (Space Requirement) 
5.2 สรปุแผนภาพระบบการจดัความสมัพนัธต์่างๆ (Relation Diagram) 
5.3 สรปุแนวความคดิในการออกแบบ (Programmatic Concept) 
5.4 กระบวนการด าเนินงานออกแบบ (Design Process) 

5.1 สรปุท่ีว่างเพ่ือการใช้สอยของโครงการ (Space Requirement) 

5.1.1 ลกัษณะของพืน้ท่ีต่างๆจากองคป์ระกอบหลกัของโครงการ  

โครงการ รสีอรท์ในสนามกอลฟ์ จะแบ่งออกเป็น 2 สว่นหลกัๆ คอื สว่นสนามกอลฟ์ กบั 

สว่นของรสีอรท์ ในพืน้ทีท่ ัง้หมด 474 ไร ่โดยสว่นที ่1 สว่นของสนามกอลฟ์ จะใชพ้ืน้ทีใ่นการท า

สนามกอลฟ์ 450 ไร ่เป็นสนามกอลฟ์ 18 หลุม โดยแคว่างผงัไวค้ล่าวๆ จากการศกึษาจาก

โครงการสนามกอลฟ์อื่น แต่สว่นทีอ่อกแบบ คอื สว่นที ่2 สว่นของรสีอรท์บนพืน้ที ่24 ไร ่โดย

ประกอบเป็น 2 สว่นหลกัๆ คอื  FRONT OF THE HOUSE และ BACK OF THE HOUSE มี

รายละเอยีดของโครงการดงัน้ี 

1.3.1  FRONT OF THE HOUSE 

- สว่นหอ้งพกั 70 หอ้ง                     รวมพืน้ที ่ 5013.00 ตร.ม. 

- พืน้ทีส่าธารณะ                         รวมพืน้ที ่ 277.42 ตร.ม. 

- พืน้ทีอ่าหารและเครือ่งดื่ม   รวมพืน้ที ่ 653.90 ตร.ม. 

- FUNCTION AREAS               รวมพืน้ที ่       707.85 ตร.ม. 

- สว่นบรหิารและธุรการ              รวมพืน้ที ่ 487.50 ตร.ม. 
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1.3.2  BACK OF THE HOUSE 

- พืน้ทีอ่าหารและเครือ่งดื่ม(สนบัสนุน)         รวมพืน้ที ่ 330.20 ตร.ม. 

- บรกิารทัว่ไป                         รวมพืน้ที ่ 282.00 ตร.ม. 

- พืน้ทีพ่นกังาน                         รวมพืน้ที ่ 301.60 ตร.ม. 

- HOUSE KEEPING               รวมพืน้ที ่ 312.00 ตร.ม. 

- สว่นบ ารุงรกัษาและสว่นชา่ง     รวมพืน้ที ่ 263.00 ตร.ม. 

พืน้ท่ีใช้สอยส่วนท่ีเป็นโรงแรม 17833.57 ตารางเมตร 

1.3.3  ส่วนของกอลฟ์คลบัเฮาส ์

- โถง                                   รวมพืน้ที ่ 60ตร.ม. 

 - แผนกตอ้นรบั                รวมพืน้ที ่ 150 ตร.ม. 

- โถงระเบยีงภายนอก               รวมพืน้ที ่ 100 ตร.ม. 

- หอ้งน ้า ชาย+หญงิ     รวมพืน้ที ่ 64 ตร.ม. 

- หอ้งรบัรองแขกVIP     รวมพืน้ที ่ 64 ตร.ม. 

- จ าหน่ายอุปกรณ์กอลฟ์               รวมพืน้ที ่ 32 ตร.ม. 

- หอ้งลอ็กเกอร ์สุภาพบุรษุ+เกบ็สมัภาระและอุปกรณ์ต่าง ๆ 120ตู ้+หอ้งอาบน ้า+หอ้ง

แต่งตวั+ หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้                         รวมพืน้ที ่ 120 ตร.ม. 

- หอ้งลอ็กเกอร ์สุภาพสตร+ีเกบ็สมัภาระและอุปกรณ์ต่าง ๆ 30 ตู ้+หอ้งอาบน ้า 

+หอ้งแต่งตวั+ หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้                รวมพืน้ที ่ 120 ตร.ม. 

- หอ้งปฐมพยาบาล       รวมพืน้ที ่ 16 ตร.ม. 

- Swimming Pool                    รวมพืน้ที ่ 312.5 ตร.ม. 
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- Pool Deck                      รวมพืน้ที ่ 150 ตร.ม. 

- ฟีตเนส &สปา                    รวมพืน้ที ่ 200 ตร.ม. 

- Circulation(30%)                                      รวมพืน้ที ่ 416.55 ตร.ม. 

พืน้ท่ีใช้สอยส่วนท่ีกอลฟ์คลบัเฮาส ์1805.05 ตารางเมตร 

1.3.4 ส่วนของท่ีจอดรถ 

- จอดรถแขก                    รวมพืน้ที ่ 1087.5 ตร.ม. 

- จอดพนกังาน                    รวมพืน้ที ่ 375 ตร.ม. 

- จอดรถบรกิาร                    รวมพืน้ที ่  40 ตร.ม. 

- ทีจ่อดรถพยาบาลฉุกเฉิน                  รวมพืน้ที ่ 15 ตร.ม. 

- จอดรถบสั                    รวมพืน้ที ่  61.20 ตร.ม. 

- Circulation(60%)                                      รวมพืน้ที ่ 947.22 ตร.ม. 

พืน้ทีใ่ชส้อยสว่นทีจ่อดรถ 2525.92 ตารางเมตร 

สรปุส่วนพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด 13007.54 ตารางเมตร 

ตารางที ่5.1 แสดงรายละเอยีดพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมดของโครงการ 
 

องคป์ระกอบหลกัของโครงการ พืน้ทีอ่าคาร หน่วย 
สว่นทีเ่ป็นหอ้งพกัอยูใ่นอาคาร 2,548 ตารางเมตร 
สว่นทีเ่ป็นหลงัพกัแยกเป็นหลงั 2,465 ตารางเมตร 
สว่นบรกิารสว่นหน้า 2,126.67 ตารางเมตร 
สว่นบรกิารสว่นหลงั 1,488.8 ตารางเมตร 
สว่นของกอลฟ์คลบัเฮาส ์ 1,805.05 ตารางเมตร 
พืน้ทีจ่อดรถ 2525.92 ตารางเมตร 
รวม 13,007.54 ตารางเมตร 
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5.2 สรปุแผนภาพระบบการจดัความสมัพนัธต่์างๆ (Relation Diagram) 

 
รปูที ่5.1 ภาพแสดงสรปุแผนภาพระบบการจดัความสมัพนัธต์่างๆ 

5.3 สรปุแนวความคิดในการออกแบบ (Programmatic Concept) 

แนวความคดิในการออกแบบนัน้สามารถแบ่งแนวคดิในเรือ่งต่างๆ 
1. สรปุแนวความคดิในการออกแบบวางผงัทีด่นิ 
 การก าหนดการใชท้ีด่นิ คอืใหพ้ืน้ทีส่ว่นทีเ่ป็นหอ้งพกัอยูก่ลางสนามกอลฟ์เพือ่ให้

อาคารอยูท่า่มกลางธรรมชาตแิละบรรยากาศเงยีบสงบเหมาะกบัการพกัผอ่น 
2. การวางอาคารกลุ่มพืน้ทีใ่ชส้อย 
3. ก าหนดมุนมอง  
 ตอ้งการใหอ้าคารอยูท่า่มกลางสนามกอลฟ์รบักบัธรรมชาตมิากทีส่ดุ 
4. ก าหนดทางเขา้ออก 
 ใหท้างเขา้ออกอยูค่นละทางกนัเพือ่ความสะดวกในการสญัจร 
5. การก าหนดทศิทาง 
 ใหส้ว่นทีเ่ป็นสว่นสาธาณะถงึก่อนและวางหอ้งพกัในต าแหน่งทีส่อดคลอ้งไปตาม

บรบิทโดยรอบของโครงการและสอดคลอ้งกบัทศิทางแดดลมทัง้น้ีเพือ่ความ
สะดวกสบายของผูใ้ชส้อยภายในโครงการ 

 
 



83 
 

 
 

5.4 กระบวนการด าเนินงานออกแบบ (Design Process) 

กระบวนการในการออกแบบนัน้สามารถแบ่งออกได ้ดงัต่อไปน้ี 

 

รปูที ่5.2 ภาพแสดงการวิเคราะห์ที่ตัง้ของโครงการ (Site Analyze) 

5.4.1 การวิเคราะหท่ี์ตัง้ของโครงการ (Site Analyze) 

ทิศเหนือ             :  ขอ้ด ี =  อยูต่ดิถนนสายหลกัสะดวกต่อการเขา้ถงึ 
  : ขอ้เสยี  = ลกัษณะทางเขา้เป็นกองดนิ ไมเ่หมาะแค่การวางอาคาร 

ทิศใต้                  : ขอ้ด ี =  ตดิกบัแนวตน้ไมท้ีม่คีวามสงูประมาณ 6 - 9 เมตร ซึง่สามารถเป็น
แนวป้องกนั Site 
                          : ขอ้เสยี  =  มแีนวตน้ไมท้ีบ่งัววิทวิทศัน์เป็นทีร่าบต่างระดบั 
ทิศตะวนัตก        : ขอ้ด ี =  ตดิกบัถนนสาย419 ประโคนชยั ตรงขา้มมสีนามแขง่ขนัเชงิ
สญัลกัษณ์ของจงัหวดับุรมัย ์

   : ขอ้เสยี  =  มเีสยีดงัรบกวนและเมอืมกีารแขง่ขนัการจราจรตดิพอสมควร 
ทิศเหนือตะออก : ขอ้ด ี =  มแีหล่งน ้าขนาดใหญ่และมแีนวของตน้ไมเ้ดมิอยูพ่อสมควร 
                       : ขอ้เสยี  = เป็นทศิทางทีแ่ดดเขา้ 
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5.4.2 การก าหนดมุมมอง (Approach) 
ตอ้งการใหอ้าคารอยูท่า่มกลางสนามกอลฟ์รบักบัธรรมชาต ิเพือ่ความน่าสบาย และ

ไดร้บัววิสนามกอลฟ์ทุก   และหลกี เสยีงดงัจากดา้นทางทศิตะวนัออก 

 

รปูที ่5.3 ภาพแสดงการก าหนดมมุมอง (Approach) 

5.4.3 การก าหนดทางเข้าออกท่ีดิน (Accessibility)  

ก าหนดใหม้ทีางเขา้ ออก 2 ทางวน ภายใน site เพือ่ใหไ้ด ้รบับรรยากาศ รอบ site ก่อน
เขา้ถงึทีพ่กั และเพือ่ การระบาย การจราจร แกป้ญัหา รถตดิทางดา้นหน้า 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.4 แสดงการก าหนดมมุมอง (Accessibility) 

Approach 

ทางเขา้

หลกั 

ทางเขา้

รอง 
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5.4.4 การก าหนดทิศทาง (Orientation) 
การก าหนดทศิทางใหส้ว่นทีเ่ป็นสว่นสาธารณะถงึก่อนและวางหอ้งพกัในต าแหน่งที่

สอดคลอ้งไปตามบรบิทโดยรอบของโครงการและสอดคลอ้งกบัทศิทางแดดลมทัง้น้ีเพือ่ความ

สะดวกสบายของผูใ้ชส้อยภายในโครงการ 

 

รปูที ่5.5 ภาพแสดงการก าหนดทศิทาง (Orientation) 

5.4.5 การก าหนดการใช้พืน้ท่ีดิน (Zoning)  

 

รปูที ่5.6 ภาพแสดงการก าหนดการใชพ้ืน้ทีด่นิ (Zoning) 

ต าแหน่งแสงท่ี
เข้าได้ทัว่ถึง 

แนวต้นไม้เยอะ 
แสงคอ่นข้างน้อย 

SITE 

พืน้ท่ีสาธารณะ 

พืน้ท่ีส่วนบคุคล 

ส่วนกิจกรรม 
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5.4.6 ผลงานการออกแบบ (DESIGN DRAWING)  

 

รปูที ่5.7ภาพแสดง ผงับรบิทของโครงการ 

20 
 

5 
10 30 

ผงับรบิทของโครงการ 
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รปูที ่5.8 ภาพแสดง ผงับรบิทของโครงการ 

 
5 

10 30 

LAYOUT PLAN 
20 
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รปูที ่5.9 ภาพแสดง ผงัพืน้ชัน้ 1 ของโครงการ 
 

5 
10 30 

SITE   PLAN 
20 
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รปูที ่5.10 ภาพแสดง ผงัพืน้ชัน้ 1 ของโครงการ 

 

 
5 
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1st FLOOR PLAN 
20 
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รปูที ่5.11 ภาพแสดง ผงัพืน้ชัน้ 2 ของโครงการ 

 

 
5 
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2st FLOOR PLAN 
20 
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รปูที ่5.12 ภาพแสดง ผงัพืน้ชัน้ 3 ของโครงการ 

 

 

 
5 
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20 
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รปูที ่5.13 ภาพแสดง ผงัพืน้ชัน้ 4 ของโครงการ 
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รปูที ่5 15 ภาพแสดง หอ้งพกัของโครงการ 

รปูที ่5.14 ภาพแสดง ผงัพืน้ชัน้เนินดนิของโครงการ 

5 
1 30 

ผงัพืน้ชัน้เนินดนิ 
20 
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รปูที ่5.16 ภาพแสดงรปูตดัของโครงการ 
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รปูที ่5.17 ภาพแสดงรปูดา้นของโครงการ 

5 
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ELEVATION 1 
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รปูที ่5.18 ภาพแสดง VILLA TYPE A 75 ตร.ม  
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รปูที ่5.19 ภาพแสดง VILLA TYPE B 150 ตร.ม 
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รปูที ่5.20 ภาพแสดง VILLA TYPE C 250 ตร.ม 

 



99 
 

 
 

  

รปูที ่5.21 ภาพแสดงทศันียภาพของโครงการ 
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รปูที ่5.22 ภาพแสดงทศันียภาพของโครงการ 

 



101 
 

 
 

บรรณานุกรม 
ระว ิศริทิศันกุล . 2545. “โรงแรมพกัตากอากาศและสโมสรกฬีาทางน ้า” 

     วทิยานิพนธท์างสถาปตัยกรรมศาสตร ์หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 

  บณัฑติ คณะ สถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

อาจาร ีหนองหารพทิกัษ์ . 2550. “โรงแรมพกัตากอากาศเชงินิเวศเพือ่การทอ่งเทีย่ว จงัหวดั 

     นครนายก.” วทิยานิพนธท์างสถาปตัยกรรมศาสตร ์หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 

  บณัฑติ คณะ สถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงาน2555. ขอ้มลูจงัหวดับุรรีมัย.์ 

   (Online).Available: www.bro.moph.go.th 

แผนพฒันาสถติจิงัหวดับุรรีมัย ์- สถติทิางการของประเทศไทย. 2558. ขอ้มลูจงัหวดับุรรีมัย.์ 

   (Online).Available: www.manager.co.th 

สถติกิารทอ่งเทีย่วของจงัหวดับุรรีมัย.์ 2558. ขอ้มลูจงัหวดับุรรีมัย.์ 

   (Online).Available: www.manager.co.th 

ส านกังานทีด่นิจงัหวดับุรรีมัย ์สาขาประโคนชยั. 2558. ขอ้มลูจงัหวดับุรรีมัย.์ 

   (Online).Available: www.mapgis.dol.go.th 

 

 

 

 

 

 

http://www.manager.co.th/


102 
 

 
 

ประวติัผูเ้ขียนวิทยานิพนธ ์

 
ชื่อผูเ้ขยีน           นางสาว วณดิา จรทอง 

                          เกดิ      06 มกราคม 2535 

                    ประวตักิารศกึษา        มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่1-3 โรงเรยีนน ้าผดุ 

                                                                ปวช. 1-3 วทิยาลยัเทคนิคตรงั 

                                                          ปรญิญาตร ีคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์

                             มหาลยัศรปีทุม 

               ประวตักิารฝึกงาน               บรษิทั T.T.S. Engineering (2004) 




