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บทคดัย่อ 
 

โครงการวทิยานิพนธม์กีารมุ่งเน้นถงึการเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัปรชัญานิกายหนึ่งในพุทธ
ศาสนา ฝ่ายมหายาน นับถอืแพร่หลายกนัอย่างมากในแถบประเทศเอเชยีตะวนัออกโดยค าว่าเซ็น
(ZEN, 禅)น ามาใช้ในการออกแบบอาคาร ซึ่งปัจจุบนันี้ปรชัญาที่เกี่ยวข้องกบัศาสนาเซนชุมชน
ญี่ปุ่ นเริม่ใช้ในสถาปัตยกรรมมากขึน้บางสถานที่ แต่ยงัไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายเท่าที่ควร
นกั  

วธิีการศึกษาและผลการศึกษา ด้วยเหตุนี้จงึมแีนวคิดที่จะเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบัปรชัญาของเซน  เพื่อใชใ้นงานสถาปัตยกรรมใหก้บับุคคลทีส่นใจหรอืบุคคลทีย่งัไม่รู ้
ไดเ้ขา้ใจว่าในปัจจุบนัมอีาคารทีท่ าจากสถาปัตยกรรมเชงิเซน ในแนวคดิแบบใด ขัน้ตอนมาอย่างไร 
และลกัษณะโครงสรา้งทีใ่ชเ้ป็นอย่างไร และการวางแนววฒันธรรมของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่ นทีห่ลกัๆ 
ทาคาโอะ อนัโดเสนอไวก้ารสรา้งแวดลอ้มของอาคารเพื่ออธบิายลกัษณะเด่นต่าง ๆ เหมาะกบัการ
น ามาใชใ้นอาคารประเภทใดขอ้ดขีอ้เสยีของรูปแบบการใช้งานของอาคาร สามารถน าไปใช้พฒันา
ต่อยอดใหเ้กดิสิง่ใหมไ่ดโ้ดยไมม่ทีีส่ ิน้สุด 

การน าผลการศกึษาไปน าไปประยกุตอ์อกแบบ มแีนวคดิจากคนญีปุ่่ นเขา้มาลงทุนทีป่ระเทศ
ไทยเป็นส่วนมากมาช่วยการพฒันาการออกแบบให้มคีวามสบายและสงบเหมาะแก่การพกัผ่อน
หลงัจากผ่านการท างานหนักจากหลกัปรชัญาเซน และเขา้มสี่วนร่วมโครงการเชงิอสงัหารมิทรพัยน์ี้ 
โดยการออกแบบสถาปัตยกรรมเน้นการใชส้ถาปัตยกรรมเซนสไตล ์จากความสงบในสถาปัตยกรรม  
เปิดมุมมอง ให้กบัผู้คนภายนอกได้รบัรู้ และให้ความรู้กบับุคคลที่มาเยี่ยมชมโครงการ ได้เรยีนรู้
ความเป็นมาของวสัดุจากธรรมชาติ ความเรยีบง่าย การได้ลงมอืทดลองรูปร่างอาคารด้วยตนเอง 
และยงัไดเ้รยีนรูก้ารน ามาใชใ้นงานสถาปัตยกรรม 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 
1. เหตผุลและควำมเป็นมำ  
 

                    ความตงึเคลยีดเพราะการท างานและแออดัของคนในชุมชนสุขุมวทิ 42 เรานึก
ถงึวเิคราะหจ์ากการชุมชนย่านนี้นอกจากคนไทยทีอ่าศยัอยูจ่งัหวดักรงุเทพมหานครแลว้ยงันึก
ถงึคนทีม่าจากประเทศญี่ปุ่ นทีเ่ขา้มาอยูใ่นจงัหวดันี้ ซึง่เราท าการวเิคราะหน์ี้ขึน้ เพื่อลดการ
กดดนัของการด ารงชวีติคนญีปุ่่ น โดยใชน้ิกายเซนมาท าเป็นสถาปัตยกรรม การเรยีกเซนคอืมี
ความเป็นเหมอืนศาสนาพุทธ แต่การปฏบิตัทิีไ่ปสู่จดุสงูสุดทีน่ าสู่ความสงบ(ซาโตร)ิ เรามุง่เน้น
การคนจะไปสู่ความสงบตอ้งมคีวามสุขจากธรรมชาตนิัน้ ตอ้งมกีารแสดงถงึขัน้ตอนการ
ด ารงชวีติทีด่งึดดูสงูสุดทีค่วามส่วนตวัสงู เราจงึจะรูส้กึถงึความสงบและมคีวามสุข เราท า
โครงการจากเซน็ 
         เซน็ (ZEN) ยงัถอืเป็นปรชัญาแขนงหนึ่งไดเ้หมอืนกนั โดยหลกัแลว้นัน้ จะมุง่เน้นไปใน
เรือ่งของการฝึกจติใจ ใหเ้ขา้ใจถงึวถิแีห่งธรรมชาต ิปราศจากการปรงุแต่งใดๆทัง้สิน้ และเซนใน
แบบสถาปัตยกรรมการใชธ้รรมชาตสิู่การจดัอาคาร สิง่เหล่านี้ถามว่าจะสามารถเกดิขึน้ไดใ้น
ชวีติจรงิหรอืไม ่และ เซนสไตล ์ทีว่่านี้ สามารถท าใหเ้ราด ารงชวีติอยูอ่ยา่งปกตสิุข และมี
ความสุขในโลกนี้ไดห้รอืไม ่เซนสไตลไ์ดเ้ขา้มาใหค้วามว่างเปล่า ทีเ่ป็นความว่างเปล่าทีไ่มว่งัเวง
หรอืเงยีบงนั แต่ความตรงเรยีบของอาคารทีส่งบ และมคีวามสุข ความสนใจทีท่ าใหค้นๆหนึ่ง 
คดิว่าตนเองมคี่ามากพอ ทีจ่ะมอบสิง่ดีๆ ใหผู้อ้ื่นได้ 
      การแนวคดิเราอยากแสดงถงึการชุมชนสุขุมวทิเราค าถงึยา่นคนญี่ปุ่ นอยูอ่าศยัแลว้เรายงั
ค านึงถงึความรูส้กึคนญี่ปุ่ น เราดกูารเคา้ท างานประเทศไทยนัน้เป็นพวกคนท าธุรกจิการลงทุน
และมาอาศยัอยูค่รอบครวัด้วยในการใชเ้ซนมารวมการออกแบบที ่ตรงเรยีบตามแนวคดิของเซน
ทีด่งึดดูการใชใ้นสถาปัตยกรรม 

2. วตัถปุระสงค ์ 
2.1. หวัขอ้มุง่เน้นองคป์ระกอบพืน้ฐานจดุเสน้ (dot) ระนาบ (Plane) มุม (angle) 
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2.2. เพื่อศกึษาทศันะคตแิละความเชื่อของมนุษยท์ีม่ผีลสวนหนิต่อพฤตกิรรมการนัง่สมาธแิบบ 
Zen Style Architecture  

2.3. เพื่อศกึษาการทดลองเกีย่วการรบัรูข้องมนุษยท์ีม่ผีลต่อสถาปัตยกรรม 
2.4. เพื่อศกึษาและทดลองว่าสถาปัตยกรรมแบบใดมกีารรบัรูข้องเซน็ (ZEN)และเกดิความสงบ

ไดม้ากทีสุ่ด 
3. ประโยชน์ท่ีมีต่องำนสถำปัตยกรรม  

3.1. ZEN องคป์ระกอบพืน้ฐานจกัรวาล ธรรมชาต ิเรยีบงา่ยรปูแบบของงานเสมอืนจรงิ โดยใช้
การลอกเลยีนแบบธรรมชาตขิองจดัสวนหนิวางของต าแหน่ง site ความเหมาะสมของ Zen 
Style Architecture 

3.2. การจดัแง่มมุความสงบนิ่ง ทีถ่่ายทอดจากของจรงิแง่มุมเป็นแง่มมุของผนงัทีม่ชี่องทาง 
church of the light, void, nothingness, zen stone เป็นทางเครอืขา่ย(network) กบั
ความคดิและรูส้กึจดุสนใจของภาพเสน้สถาปัตยกรรมและเสน้ของแสงเงามสี่วนช่วยเกดิ 
Zen Style Architecture 

4. ขอบเขตของกำรศึกษำวิทยำนิพนธ ์
4.1. ZEN องคป์ระกอบพืน้ฐานจกัรวาล ธรรมชาต ิเรยีบงา่ยรปูแบบของงานเสมอืนจรงิ โดยใช้

การลอกเลยีนแบบธรรมชาตขิองจดัสวนหนิวางของต าแหน่ง site ความเหมาะสมของ Zen 
Style Architecture 

4.2. เพื่อศกึษาการออก Spa & Hotel แบบส่วนสปาน ้าพุรอ้นกบัหอ้งพกัของอาคาร 
4.3. เพื่อศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัอาคารประเภทเดยีวกนัเพื่อน ามาปรบัใชใ้นการ

ออกแบบ 
4.4. เพื่อตอบสนองการพฒันาสถานทีพ่กัผ่อนใหม้คีวามสวยงามและสามารถรบัลกูคา้ตอ้งการ

ความสงบ ทีม่กี าลงัจา่ยมากขึน้ การมาลงทุนธุรกจิของคนญีปุ่่ นเขา้มาท างานบรษิทัใน
ประเทศไทย 

4.5. เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วและ รองรบัการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกจิในประเทศโดยการ
เรยีนรูว้ฒันธรรมของคนไทยและคนญีปุ่่ น 

5. แผนกำรด ำเนินงำนวิทยำนิพนธท์ำงสถำปัตยกรรม 
5.1. ศกึษาว่าองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมสไตลเ์ซนใชใ้ดบา้ง จดัรปูแบบอย่างไรเกดิ

สถาปัตยกรรม 
5.2. ศกึษาวฒันธรรมรปูแบบสถาปัตยกรรมเซนใชธ้รรมชาตกิารรว่มวสัดุก่อสรา้ง 
5.3. วเิคราะหก์ารออกแบบตวัสถาปัตยกรรม Spa & Hotel ของโครงการทีท่ าทดลองในประเทศ

ไทยและญีปุ่่ น 
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5.4. ไดผ้ลการทดลองการออกแบบสถาปัตยกรรมเซนน าไปปรบัใชค้นรูส้กึสงบในโครงการ  
5.5. ท าการออกแบบและสรุปโครงการเพื่อเป็นขอ้มลูในการศกึษาต่อไป 

6. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รบัของกำรศึกษำวิทยำนิพนธ์ 
6.1. ไดศ้กึษาวฒันธรรมรปูแบบสถาปัตยกรรมเซนสู่ความสงบ มาปรบัใชเ้ป็นตวัอยา่ง เพื่อส่ง

เริม่ใหม้กีารใชอ้ยา่งแพรห่ลาย 
6.2. ไดศ้กึษาการน าทฤษฎสีถาปัตยกรรมเซนปรบัใชก้บังานสถาปัตยกรรมทีส่ามารถสรา้ง

ไดแ้ก่นกัลงทุนไดเ้ขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยมากขึน้ 
6.3. ท าใหส้ถาปัตยกรรมประเภท Spa & Hotel ความทนัสมยัและความสอดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้ม 
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บทท่ี 2  

กำรศึกษำข้อมลูวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. ค ำจ ำกดัควำม (Definition) 
 

เซ็น ( ZEN, 禅 ) หมายถึง นิกายหนึ่งในพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน นับถือแพร่หลายกนั
อยา่งมากในแถบประเทศเอเชยีตะวนัออก ( จนี, เกาหล,ี ญีปุ่่ น ) โดยค าว่าเซน็นัน้ เป็นการออกเสยีง
ตามภาษาญี่ปุ่ น แต่แรกเริม่เดมิทนีัน้ อกัษร 禅 นัน้ มาจากภาษาจนี ซึ่งออกเสยีงว่า “ฉาน” ( ใคร
อยากรูก้ารออกเสยีงจรงิๆ ลอง copy ตวัอกัษร 禅 แล้วไปวางไว้ใน Google Translate ดูนะ ) ซึ่ง
ค าๆนี้นัน้ กส็บืทอดมาจากภาษาบาลอีกีทนีึง โดยค านัน้กค็อื “ฌาณ” ทีเ่ราๆท่านๆ รูจ้กักนัดนีัน่เอง 
ซึง่ ฌาณ หรอื ฉาน หรอื เซน็ นัน้ หมายถงึ การเพ่งสมาธ ิอารมณ์ จติใจใหแ้น่วแน่ดว้ยความสงบ 
การทีบุ่คคลจะสามารถบรรลุหลกัธรรม เกดิสภาวะการรูแ้จง้แห่งความเป็นจรงิอนัสงูสุด หรอืซาโตร ิ(
悟り) ตามหลกัการของเซน็นัน้ จะตอ้งมแีนวทางปฏบิตั ิ3 ประการดงันี้ คอื      

1.ซาเซน็ หมายถงึ การนัง่สมาธอินัเป็นพื้นฐานในการเตรยีมจติ เพื่อการขบคดิพจิารณา
สภาวะธรรม และปรศินาธรรมต่างๆ เพื่อการบรรลุซาโตร ิเพราะหากไม่มกีารฝึกซาเซน็ เพื่อพฒันา
จติให้แขง็แกร่งแล้ว ก็จะเป็นการยากยิง่ในการขบคิดปรศินาธรรมให้กระจ่างแจ้งได้ และเมื่อไม่
สามารถขบคดิปรศินาธรรมได ้สภาวะซาโตร(ิSatori) (สุวรรณา สถาอานนัท,์ 2534: 49 – 50) 

2.ซนัเซน็ หมายถงึ หรอืวธิกีารแห่งปรศินาธรรมนี้ ศษิยจ์ะเขา้ไปพบอาจารยเ์พื่อรบัปรศินา
ธรรมมาขบคดิพจิารณา ทัง้นี้ ปรศินาธรรมเป็นเพยีงเครื่องมอืในการกระตุ้นใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ทางชวีทศัน์แก่ผูฝึ้กฝนเซน็เท่านัน้ หาใช่ความจรงิไม่ ลกัษณะของการใช้ภาษาในปรศินาธรรมของ
อาจารย์เซ็นเป็น “ภาษาแห่งการรู้แจ้ง” คือเป็นภาษาที่ปลุกให้ศิษย์ตื่นสู่โลกแห่งความเป็นจรงิ 
กล่าวคอื อาจารยเ์ซน็ใช้ภาษาในฐานะเครื่องมอืเพื่อให้เกดิประสบการณ์ทางศาสนา มไิด้ใช้ภาษา
เพื่อบรรยายความเป็นจรงิ(ตชิ นทั ฮนัห,์ 2522: 86) 

3. มอนโด (Mondo : 問答) หมายถงึ การถามตอบอยา่งฉบัพลนั โดยไมผ่่านการใชค้วามคดิ
พจิารณาปรศินาธรรมอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้เพราะการใช้มอนโดจะเป็นการบงัคบัให้เราตอบในทนัที
โดยไม่ผ่านการคดิหรอืเหตุผลใดๆ เพื่อใหห้ลุดพน้จากกรอบความคดิแบบเดมิไปสู่การรบัรูโ้ลกตาม
ความเป็นจรงิ ไมผ่่านการปรงุแต่งหรอืการครอบง าของอวชิชาและกเิลสอนั(Mumonkan, Case 7) 

ซาโตร ิ(Satori) หมายถงึ ชื่อแทนภาวะรูแ้จง้ (หรอืพุทธภาวะ)การรูอ้ย่างแจ่มแจง้หรอืการ
ตรสัรู ้แต่ในเซนหมายถงึภาวะแห่งการส านึกรูถ้งึพุทธจติ เป็นการส านึกรูถ้งึจติส านึกทีบ่รสิุทธิห์มด
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จดอยู่แล้วด้วยตวัของมนัเองโดยปราศจากสิง่ใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางจติใจหรอืทางร่างกายก็
ตาม) (D.T.Suzuki) 

ศลิปะกบัศาสนา หมายถงึ วงกลมเอน็โซ (enzo) และการตกแต่งบา้นแบบปรชัญาเซน 
 ปรชัญา“เอ็นโซ”วงกลมแห่งปัญญา มตีวัอย่างการใช้วงกลมมากมายในพุทธศาสนา เช่น 

การเรยีกค าสอนของพระพุทธเจา้ว่า“ธรรมจกัร”หรอื วงลอ้แห่งความจรงิ เซนต่อยอดค าสอนน้ีเซนใช้
การวาด ภาพวงกลมทีเ่รยีกว่า“เอน็โซ”(enzo)ในการแสดงถงึ จกัรวาลและแง่มุมต่างๆเพื่อฝึกความ
สงบของจติใจวงกลม เอน็โซเป็นตวัแทนของศลิปะแบบเซนที่เหน็ไดท้ัว่ไป เป็นสญัลกัษณ์ของการรู้
แจ้ง พลงั และจกัรวาล เป็นการ แสดงผลแห่งการกระท าและปัจจุบนัและเป็นวชิาที่ลกึซึ้งที่สุดใน
บรรดาภาพเขยีนแบบเซนที่เรียกว่า“เซนงะ”(zenga) เชื่อกันว่าคุณลกัษณะของศิลปินจะแสดง
ออกมาอยา่งชดัเจนผ่านวธิกีารวาดวงกลมเอน็โซ คนทีม่จีติและวญิญาณทีส่มบูรณ์ เท่านัน้จงึจะวาด
เอน็โซทีแ่ทจ้รงิได ้ศลิปินบางคนฝึกเขยีนเอน็โซทุกวนัเพื่อฝึกฝนจติใจ 

จกัรวาลในทศันะของเซน หมายถงึ นิกายเซนก็มทีศันะเกี่ยวกบัจกัรวาลเหมอืนอย่างชาว
พุทธทัว่ไป จะต่างกนักต็รงทีเ่วลาเซนกล่าวถงึสิง่ทีค่วบคุมความเป็นระเบยีบของจกัรวาลเซนชอบใช้
ค าว่าตนตาแทนค าว่านิยามความเขา้ใจเรื่องตนตานี้เซนถอืว่าส าคญัมาก หากเราเขา้ใจเรื่องตนตา
เท่ากบัเราเขา้ใจเนื้อแทข้องจกัรวาลทัง้หมด ตนตาจะบอกเราว่า สรรพสิง่ลว้นเนื่องอาศยัเป็นปัจจยั
แก่กนัและกนั ทุกสิง่ทุกอย่างที่เกดิขึน้ย่อมมสีาเหตุ โลกมกีฎเกณฑข์องมันเอง กฎเกณฑท์ี่ว่านี้ไม่
ขึน้อยูก่บัความชอบหรอืไม่ชอบของเรา เมื่อมปัีจจยัอนัจะก่อใหเ้กดิสิง่หนึ่งสิง่ใดเพยีงพอ สิง่นัน้ย่อม
เกดิอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้ไมว่่าเราจะตอ้งการใหม้นัเกดิหรอืไมก่ต็าม ผูไ้มเ่ขา้ใจตนตาย่อมเดอืนรอ้น 
กงัวล หรอืเป็นทุกข ์เมื่อประสบกบัสิ่งทีต่นไม่ต้องการ ในอกีทางหนึ่งย่อมพอใจ อิม่ใจ หรอืเป็นสุข 
เมือ่ประสบกบัสิง่ทีต่นตอ้งการใหเ้กดิ 

1.จกัรวาลด าเนินไปอยา่งมรีะเบยีบหรอืไม่ 
2.หากจกัรวาลด าเนินไปอยา่งมรีะเบยีบ อะไรคอืสาเหตุของความมรีะเบยีบดงักล่าวนัน้ 
อุปมาเหมอืนนกัวทิยาศาสตร ์เมือ่เอาธาตุ ก ผสมกบัธาตุ ข แลว้ไดส้าร ค เขายอ่มไม่มสีทิธิ ์

ยนิดวี่านัน่เป็นผลงานของเขา เพราะการเกดิของ ค เป็นไปตามกฎเกณฑข์องโลก ไม่เกี่ยวกบัตวัเอ
ขาเอง สุขทุกขใ์นชวีติมนุษยก์เ็ช่นเดยีวกนั ลว้นแต่ด าเนินไปอยา่งมกีฎมรีะเบยีบ เมือ่เราท าสิง่อนัจะ
เป็นสาเหตุให้เกดิทุกข ์ทุกขก์็ต้องเกดิ เมื่อเราท าสิง่อนัจะเป็นสาเหตุในสุขเกดิ สุขก็ต้องเกดิ นี่คอื 
กฎเกณฑข์องโลก นี่คอืกฎเกณฑข์องจกัรวาล 

สถาปัตยกรรมสไตลเ์ซน ( Zen Style Architecture ) หมายถงึ สไตลก์ารตกแต่งบา้นที่"เน้น
ความเป็นธรรมชาต ิ มคีวามสงบเรยีบง่าย”  โดยจะตดัความหรหูราตดัรายละเอยีดการตกแต่งที่ไม่
จ าเป็นออกไป  บรรยากาศภายในบ้านจะโปร่งโล่ง  ดูเรยีบง่าย  สงบและผ่อนคลายเหมอืนว่าเรา
ก าลงัอยู่ท่ามกลางธรรมชาตทิีก่ าลงัสงบนิ่ง  สถาปัตยกรรมสไตลเ์ซนจงึเหมาะส าหรบัคนทีร่กัความ
สงบ  รกัความเป็นธรรมชาตหิลกีหนีความสบัสนวุ่นวายในชวีติประจ าวนัสู่วถิแีห่งเซน โดยหลกัใน



6 
 
การออกแบบ  และเลอืกใช้วสัดุที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  โดยเลอืกใช้สทีี่ให้ความรู้สกึสงบเบา
สบาย  เช่น สคีรมี สขีาว สดี า สนี ้าตาล สฟ้ีา สเีขยีว  หรอืสเีอริธ์โทน นอกจากนี้ควรใช้แสงสว่าง  
และวสัดุจากธรรมชาต ิ จดัหอ้งใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและดว้ยแนวความคดิทีส่ าคญัของบา้นสไตล์
เซนคอื  ความเป็นธรรมชาตนิัน้  ใหว้างกระถางต้นไม ้ หรอืประดบัสวนหนิต้นไมเ้พิม่ความสดชื่น  
เพื่อเพิม่พลงัใหผู้อ้ยูอ่าศยัดว้ย 

โรงแรม หมายถงึ สถานทีป่ระกอบการเชงิการค้าทีน่ักธุรกจิตัง้ขึน้ เพื่อบรกิารผูเ้ดนิทางใน
เรือ่งของทีพ่กัอาศยั อาหาร และบรกิารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพกัอาศยัและเดนิทาง หรอือาคารที่
มหี้องนอนหลายห้อง ตดิต่อเรยีงรายกนัในอาคารหนึ่งหลงัหรอืหลายหลงั ซึ่งมบีรกิารต่าง ๆ เพื่อ
ความสะดวกของผูท้ีม่าพกั 

โรงแรมธุรกิจ หมายถึง โรงแรมประเภทนี้ม ักจะตัง้อยู่กลางใจเมือง ในเขตธุรกิจ มี
จุดประสงคใ์หบ้รกิารนักธุรกจิเป็นหลกั และนอกจากนัน้มกัจะนิยมใชเ้ป็นทีจ่ดังานประชุม หรอื งาน
เลีย้ง จะมกีารบรกิารทีห่รหูรา แต่ช่วงเวลาทีแ่ขกจะเขา้พกัมกัจะสัน้ๆ 

โรงแรมเพื่อการพกัผ่อน หมายถงึ โรงแรมประเภทนี้มกัจะตัง้อยูต่่างจงัหวดั ในภมูปิระเทศที่
ด ีหอ้งพกัมกัจะแยกเป็นส่วนๆ เป็นบา้นหรอืหลงัคาเรอืนแยกต่างหาก ในโรงแรมจะมกีจิกรรมต่างๆ
มากมาย เช่น การปัน่จกัรยาน เล่นกอลฟ์ สปา เพราะจดุประสงคข์องแขกทีเ่ขา้พกัโรงแรมประเภทนี้
คอืการพกัผ่อนเป็นหลกั ระยะเวลาเข้าพกัจงึมรีะยะเวลาในช่วง 5-7 วนั การบรกิารจะเป็นแบบ
สบายๆ เป็นกนัเอง 

Resort / Hotel Spa หมายถงึ สถานบรกิารสปาในรสีอรต์หรอืโรงแรม ซึง่ ตัง้อยู่ในสถานที่
พกัตากอากาศที่มคีวามสวยงามตามธรรมชาติ เช่น รมิทะเล ภูเขา บ่อ น ้าร้อน สปาประเภทนี้
เกดิขึน้เพื่อรองรบันักท่องเทีย่วทีต่้องการผ่อนคลายความตงึ เครยีดดว้ยบรกิารสปา นอกเหนือจาก
การใชบ้รกิารหอ้งพกัของรสีอรต์หรอืโรงแรมนัน้ๆ 

Mineral Spring Spa หมายถงึ  การใหบ้รกิารสปาตามแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นบ่อ น ้าแร่ หรอื
น ้าพุรอ้นทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ  
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1.1. church of the light 

 
ภาพที ่ 2.1  ภาพตวัอย่าง church of the light 
 ( ทาคาโอะ อนัโด, สถาปนิกญีปุ่่ น,2558 ) 

         ผนังกล่องสี่เหลี่ยมที่การเปิดช่องแสงด้านบนลงมาเกดิแสงจากธรรมชาตเิป็นการเขา้สู่เซน 
โดยจะมเีปิดจุดแสงรอบโดยเหมอืนจกัรวาลทีม่ดีวงดาวลอ้มรอบ ใชค้วามแสงตวัก าหนดความน่าอยู่
สบายของสถาปัตยกรรม 

1.2. void 

 
ภาพที ่ 2.2  ภาพตวัอย่าง void  

( ทาคาโอะ อนัโด, สถาปนิกญีปุ่่ น,2558) 

         การใช้สถานที่เป็นตวัตนของสมัพนัธ์ระหว่างภายใน / ภายนอก(อาคาร) คอื การปิดล้อม
สร้างพื้นที่โดยมนุษย์เราค านึงจุดศูนย์รวม( focus) ให้กับพื้นที่ธรรมชาติที่เคยกระจดักระจายไร้
ทศิทาง ก่อเกดิความใกลช้ดิ(proximity) 
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1.3. nothingness  

 
ภาพที ่ 2.3  ภาพตวัอย่าง nothingness   

( Jason Lawton,2554 ) 

         สถาปัตยกรรมปรชัญาเซน กล่าวของไดเซท็ซ ึ เราการรบัรูข้องเมือ่มนี ้าจงึเหน็เงาตน้ไมแ้ต่
เมือ่ไมม่นี ้ากไ็มเ่หน็เงาตน้ไม ้ เหมอืนในแนวคดิเซนคนกบัจติใจ การเราในวสัดุจากธรรมชาตสิะทอ้น
ใหม้คีวามตวัตนของสมาธใินแนวจติวทิยาเชงิลกึของเซน 

1.4. zen stone  

 
ภาพที ่ 2.4  ภาพตวัอย่าง zen stone   

( Payap,2559 ) 

         องคป์ระกอบการใชจ้ดัผงัของสวนหนิวดัเรยีวอนัจ ิ เราสนใจถงึการใชห้ลกัการ วางตาราง 9 
ช่องในการรวมการว่างหนิแบบการสรา้งรปูสามเหลีย่ม(basic triangle) เราใชก้ารดงึlandscapeนี้มา
ปรบัใชก้บัการท ารปูทรงเรขาคณติสไตลญ์ีปุ่่ น 
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         TWO STONE ARRANGEMENTS 

 
ภาพที ่2.5  หลกัการวางหนิเซน 2 กอ้น   

(thaikasetsart.com,2555) 

   THREE STONE ARRANGEMENTS 

 
ภาพที ่2.6  หลกัการวางหนิเซน 3 กอ้น  

(thaikasetsart.com,2555) 

         การสรา้งรปูสามเหลีย่ม (basic triangle)  

 
ภาพที ่2.7  หลกัการวางหนิต าแหน่ง basic triangle   

(thaikasetsart.com,2555) 
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         TRIANGULAR ARRANGEMENTS 

 
ภาพที ่2.8  หลกัการวางหนิ TRIANGULAR ARRANGEMENTS  

(thaikasetsart.com,2555) 

2. กำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้น  

2.1. ศึกษำทำงสถำปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัโครงกำรในกรงุเทพมหำนคร 

2.1.1. Grande Centre Point Sukhumvit 55 Thong Lo 

 
ภาพที ่2.9  ตวัอย่างอาคารในการศกึษา 1 

( Booking.com,2561 ) 

         Grande Centre Point Sukhumvit 55 Thong Lo ตัง้อยูห่่างจากสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสทอง
หล่อโดยใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาท ีหรอืท่านสามารถใชบ้รกิารรรถตุ๊กตุ๊กรบัส่งฟร ีทีพ่กัตัง้อยูใ่กลก้บั
หา้งสรรพสนิคา้หลายแห่ง เช่น ศูนยก์ารคา้เอม็โพเรยีม และศูนยก์ารคา้ดเิอม็ควอเทยีร ์ทีพ่กัตัง้อยู่
ห่างจากโรงพยาบาลคามลิเลยีนออกไป 850 ม. และอยู่ห่างจากสนามบนินานาชาตสิุวรรณภูมเิป็น
ระยะทาง 23 กม. 
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2.1.2. รำมบตุรี วิลเลจ พลำซ่ำ 

 
ภาพที ่2.10  ตวัอย่างอาคารในการศกึษา 2 

( Booking.com,2561 ) 

         คลองเตยเป็นจดุหมายยอดเยีย่มส าหรบัผูเ้ดนิทางทีส่นใจท่องราตร ีชอ้ปป้ิงเสือ้ผา้ และชอ้ป
ป้ิง นี่เป็นบรเิวณโปรดของผูเ้ขา้พกัในกรงุเทพมหานคร องิตามความคดิเหน็ทีต่รงไปตรงมา  

คู่รกัชอบท าเลนี้เป็นพเิศษ โนโวเทลสุขมุวทิ 20 สุขมุวทิตัง้อยูใ่นใจกลางกรงุเทพฯโรงแรมใหบ้รกิาร
หอ้งพกัทนัสมยัและรว่มสมยัพรอ้มอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (Wi-Fi) ฟร ีโรงแรมมหีอ้งพกั 244 หอ้งและ
สระว่ายน ้ากลางแจง้ทีช่ ัน้ 9 

2.1.3. โรงแรมอวำนี กรงุเทพ ริเวอรไ์ซด ์

 
ภาพที ่2.11  ตวัอย่างอาคารในการศกึษา 3 

( Booking.com,2561 ) 

         AVANI Riverside Bangkok Hotel สามารถมองเหน็ววิของแมน่ ้าเจา้พระยา ใหบ้รกิาร
หอ้งพกัซึง่ผสมผสานสไตลร์่วมสมยัและสมยัใหม ่ผูเ้ขา้พกัสามารถชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามจากสระ
ว่ายน ้าอนิฟินิตีข้นาด 28 ม. บนดาดฟ้า หรอืรบัประทานอาหารในหอ้งอาหารหอ้งใดหอ้งหนึ่งของที่
พกั และมอีนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (WiFi) ฟรใีนพืน้ทีส่่วนกลางทีพ่กัมบีรกิารเรอืรบัส่งฟรไีปกลบัท่าเรอื
สาทรซึง่เชื่อมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสสะพานตากสนิ ผูเ้ขา้พกัสามารถเดนิทางจากสถานี
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รถไฟฟ้าไปยงัย่านชอ้ปป้ิงและสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัของกรงุเทพฯ โดยใชเ้วลาเพยีงไมก่ี่นาท ีและ
สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมูอิยู่ห่างออกไปโดยใชเ้วลาเดนิทางดว้ยรถยนตป์ระมาณ 1 ชม. 

2.1.4. โรงแรมอนันตรำ กรงุเทพฯ ริเวอรไ์ซด ์รีสอรท์ 

 
ภาพที ่2.12  ตวัอย่างอาคารในการศกึษา 4 

( Booking.com,2561 ) 

         Anantara Riverside Bangkok Resort ใหบ้รกิารทีพ่กัท่ามกลางภูมทิศัน์งดงามเพื่อหลบ
หลกีจากกรุงเทพฯ อนัคกึคกั ทีพ่กัมวีวิเหนือแมน่ ้าเจา้พระยา สระว่ายน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ่พรอ้ม
เจท็สปา และหอ้งพกักวา้งขวางซึง่ไดร้บัการตกแต่งแบบไทย ผูเ้ขา้พกัสามารถเพลนิกบัการนวด
ผ่อนคลายในสวนหยอ่มเขตรอ้นทีส่ปา Anantara Spa ในขณะทีบุ่ตรหลานของท่านเพลนิกบัการ
เล่นสนุกทีส่โมสร Chang Noi Kid's Club นอกจากนี้ยงัมสีิง่อ านวยความสะดวกเพื่อการพกัผ่อน
หยอ่นใจอื่น ๆ รวมทัง้ศูนยอ์อกก าลงักาย อุปกรณ์ส าหรบัเล่นปิงปอง และสนามเทนนิส 

2.1.5. Bangkok Marriott Hotel The Surawongse 

 
ภาพที ่2.13  ตวัอย่างอาคารในการศกึษา 5 

( Booking.com,2561 ) 

         Bangkok Marriott Hotel The Surawongse มสีระว่ายน ้ากลางแจง้ ตัง้อยูใ่นกรงุเทพฯ ห่าง
จากยา่นพฒัน์พงษ์และสลีม 1 กม. โรงแรมระดบั 5 ดาวแห่งนี้มศีูนยอ์อกก าลงักาย หอ้งพกัปรบั
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อากาศพรอ้มอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (WiFi) ฟร ีและหอ้งน ้าส่วนตวั ทีพ่กัตัง้อยูห่่างจากสถานีรถไฟฟ้าบี
ทเีอสช่องนนทรเีพยีง 900 ม. และห่างจาก Asiatique The Riverfront 3.6 กม หอ้งพกัของทีพ่กัมี
พืน้ทีน่ัง่เล่นและโทรทศัน์จอแบน บางหอ้งมพีืน้ทีค่รวัพรอ้มไมโครเวฟ ทุกหอ้งมโีต๊ะท างานและ
เครือ่งชงกาแฟ ทีพ่กัมหีอ้งอาหารภายในสถานทีใ่หบ้รกิารอาหารนานาชาต ิอาหารไทยและอาหาร
จนีหลากหลายรายการทีพ่กัมแีผนกตอ้นรบัเปิดท าการตลอด 24 ชม. ซึง่สามารถใหค้ าแนะน าไดทุ้ก
เวลา และมพีนกังานทีส่ามารถสื่อสารภาษาองักฤษ ภาษาจนีและภาษาไทย 

2.1.6. บำงกอก แมรีออท โฮเตล็ สขุมุวิท 

 
ภาพที ่2.14  ตวัอย่างอาคารในการศกึษา 6 

( Booking.com,2561 ) 

         angkok Marriott Hotel Sukhumvit ตัง้อยูห่่างจากสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสทองหล่อเป็น
ระยะทาง 100 เมตร ใหบ้รกิารหอ้งพกัปรบัอากาศทีท่นัสมยัพรอ้มอ่างอาบน ้า ผูเ้ขา้พกัสามารถ
ปล่อยใจผ่อนคลายอยา่งลกึล ้าทีส่ปาหรอืนัง่เล่นรมิสระว่ายน ้ากลางแจง้ โรงแรมมบีารบ์นชัน้ดาดฟ้า
ทีม่ทีศันียภาพโดยรอบของกรงุเทพมหานคร รวมถงึมหีอ้งอาหารเช่นกนั มอีนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (Wi-
Fi) ฟรใีนพืน้ทีส่าธารณะของโรงแรมหอ้งพกัที ่Marriott Sukhumvit ตกแต่งรว่มสมยัพรอ้ม
เฟอรน์ิเจอรท์นัสมยั หอ้งพกัมเีคเบลิทวีจีอแบน มนิิบาร ์และตูน้ิรภยั ตลอดจนสิง่อุปกรณ์ส าหรบัรดี
ผา้ หอ้งน ้าในตวัพรอ้มฝักบวัพนกังานทีป่ระจ าอยู ่ณ แผนกตอ้นรบัส่วนหน้าตลอด 24 ชัว่โมง คอย
อ านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นเงนิตราสกุลต่างประเทศและใหบ้รกิารรบัฝากสมัภาระ 
นอกจากนี้ โรงแรมแห่งนี้ยงัมศีูนยอ์อกก าลงักาย ศูนยบ์รกิารธุรกจิและหอ้งจดัประชุม มบีรกิารรถ
รบัส่งเมือ่แจง้ความประสงคผ์ูเ้ขา้พกัสามารถเพลดิเพลนิไปกบัอาหารนานาชาตแิละอาหารฮาลาล
ตลอดทัง้วนัที ่57th Street หอ้งอาหาร The District มบีรกิารอาหารป้ิงย่างจานพเิศษในเวลาอาหาร
มือ้ค ่า ลอ็บบีเ้ลาจน์และ Octave Bar and Lounge มบีรกิารเครือ่งดื่มนานาชนิด ผูเ้ขา้พกัสามารถ
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ตรงไปยงั Chocolate Cake Company เพื่อขอรบับรกิารขนมอบและกาแฟ และบรกิารรมูเซอรว์สิ

 
ภาพที ่2.15  ตวัอย่างอาคารในการศกึษา 7 

 ( arch2o.com,2555 ) 

 
ภาพที ่2.16  ตวัอย่างอาคารในการศกึษา 8 

 ( travelkanuman.com,2559 ) 
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ภาพที ่2.17  ตวัอย่างอาคารในการศกึษา 9 
 ( onsenji,2561 ) 

 

 

ภาพที ่2.18  ตวัอย่างอาคารในการศกึษา 10 
( I.M.Pei in China , สถาปนิกจนี,2560 ) 
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2.2. กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

2.2.1. กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรงุเทพมหำนครพ.ศ. ๒๕๕๖ 
2.2.1.1. ส่วนท่ี ๒ แผนผงัแสดงท่ีโล่ง 
2.2.1.2. ส่วนท่ี ๓ แผนผงัแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง 
2.2.1.3. ส่วนท่ี ๔ แผนผงัแสดงโครงกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค 

2.2.2. กฎกระทรวงก ำหนดประเภทและหลกัเกณฑก์ำรประกอบธรุกิจโรงแรมพ.ศ. 
๒๕๕๑ 

         อาศยัอ านาจตามความใน (๓) ของบทนิยามค าว่า “โรงแรม” ในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการ
เกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ และมาตรา 
๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมาย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการส่งเสรมิและ
ก ากบัธุรกจิโรงแรมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

2.2.2.1. กฎหมวด ๑ สถำนท่ีพกัท่ีไม่เป็นโรงแรมและประเภทของโรงแรม 
ขอ้ ๑ ใหส้ถานทีพ่กัทีม่จี านวนหอ้งพกัในอาคารเดยีวกนัหรอืหลายอาคารรวมกนัไมเ่กนิสีห่อ้งและมี
จ านวนผูพ้กัรวมกนัทัง้หมดไมเ่กนิยีส่บิคน ซึง่จดัตัง้ขึน้เพื่อใหบ้รกิารทีพ่กัชัว่คราวส าหรบัคน
เดนิทางหรอืบุคคลอื่นใดโดยมคี่าตอบแทน อนัมลีกัษณะเป็นการประกอบกจิการเพื่อหารายไดเ้สรมิ
และไดแ้จง้ใหน้ายทะเบยีนทราบตามแบบทีร่ฐัมนตรกี าหนด ไมเ่ป็นโรงแรมตาม (๓) ของบทนิยาม
ค าว่า “โรงแรม” ในมาตรา ๔ 

ขอ้ ๒ โรงแรมแบ่งเป็น ๔ ประเภท ดงัต่อไปนี้ 

(๑) โรงแรมประเภท ๑ หมายความว่า โรงแรมทีใ่หบ้รกิารเฉพาะหอ้งพกั 

(๒) โรงแรมประเภท ๒ หมายความว่า โรงแรมทีใ่หบ้รกิารหอ้งพกัและหอ้งอาหาร หรอืสถานที่
ส าหรบับรกิารอาหารหรอืสถานทีส่ าหรบัประกอบอาหาร 

(๓) โรงแรมประเภท ๓ หมายความว่า โรงแรมทีใ่หบ้รกิารหอ้งพกั หอ้งอาหารหรอืสถานทีส่ าหรบั
บรกิารอาหารหรอืสถานทีส่ าหรบัประกอบอาหาร และสถานบรกิารตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิาร
หรอืหอ้งประชุมสมัมนา 
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(๔) โรงแรมประเภท ๔ หมายความว่า โรงแรมทีใ่หบ้รกิารหอ้งพกั หอ้งอาหารหรอืสถานทีส่ าหรบั
บรกิารอาหารหรอืสถานทีส่ าหรบัประกอบอาหาร สถานบรกิารตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิาร 
และหอ้งประชุมสมัมนา 

2.2.2.2. หมวด ๒ หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขส ำหรบัโรงแรมทุกประเภท 
1. ขอ้ ๓ สถานทีต่ ัง้ของโรงแรมตอ้งมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 
2. (๑) ตัง้อยูใ่นท าเลทีเ่หมาะสม ไมเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพและอนามยัของผูพ้กัและมกีารคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั 
3. (๒) เสน้ทางเขา้ออกโรงแรมตอ้งไมก่่อใหเ้กดิปัญหาดา้นการจราจร 
4. (๓) ในกรณทีีใ่ชพ้ืน้ทีป่ระกอบธุรกจิโรงแรมในอาคารเดยีวกนักบัการประกอบกจิการอื่นตอ้งแบ่ง

สถานทีใ่หช้ดัเจน และการประกอบกจิการอื่นตอ้งไมส่่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิโรงแรม 
5. (๔) ไมต่ัง้อยูใ่นบรเิวณหรอืใกลเ้คยีงกบัโบราณสถาน ศาสนสถานหรอืสถาน อนัเป็นทีเ่คารพ

ในทางศาสนา หรอืสถานทีอ่ื่นใดอนัจะท าใหเ้กดิทศันียภาพทีไ่มเ่หมาะสม กระทบต่อความ
มัน่คงและการด ารงอยูข่องสถานทีด่งักล่าว หรอืจะท าใหข้ดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณแีละ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

6. ขอ้ ๔ โรงแรมตอ้งจดัใหม้กีารบรกิารและสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กัอยา่งน้อย
ดงัต่อไปนี้ 

7. (๑) สถานทีล่งทะเบยีนผูพ้กั 
8. (๒) โทรศพัทห์รอืระบบการตดิต่อสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกโรงแรมโดยจะจดัใหม้เีฉพาะ

ภายนอกหอ้งพกักไ็ด ้แต่ตอ้งมจี านวนเพยีงพอต่อการใหบ้รกิารแก่ผูพ้กั 
9. (๓) การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และการส่งต่อผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลใกลเ้คยีง 
10. (๔) ระบบรกัษาความปลอดภยัอย่างทัว่ถงึตลอดยีส่บิสีช่ ัว่โมง 
11. ขอ้ ๕ โรงแรมตอ้งจดัใหม้หีอ้งน ้าและหอ้งสว้มในส่วนทีใ่หบ้รกิารสาธารณะโดยจดัแยกส่วน

ส าหรบัชายและหญงิ และตอ้งรกัษาความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ 
12. ขอ้ ๖ หอ้งพกัตอ้งไมม่รีปูแบบทางสถาปัตยกรรมทีม่ลีกัษณะเหมอืนหรอืคลา้ย หรอืมุง่หมายให้

เหมอืนหรอืคลา้ยกบัศาสนสถานหรอืสถานอนัเป็นทีเ่คารพในทางศาสนา 
13. ขอ้ ๗ หอ้งพกัตอ้งมเีลขทีป่ระจ าหอ้งพกัก ากบัไวทุ้กหอ้งเป็นตวัเลขอารบกิโดยใหแ้สดงไว้

บรเิวณดา้นหน้าหอ้งพกัทีส่ามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน และในกรณทีีโ่รงแรมใดมหีลาย
อาคาร เลขทีป่ระจ าหอ้งพกัแต่ละอาคารตอ้งไม่ซ ้ากนั 

14. ประตูหอ้งพกัใหม้ชี่อง หรอืวธิกีารอื่นทีส่ามารถมองจากภายในสู่ภายนอกหอ้งพกัได ้และมี
กลอนหรอือุปกรณ์อื่นทีส่ามารถลอ็กจากภายในหอ้งพกัทุกหอ้ง 
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15. ขอ้ ๘ สถานทีจ่อดรถของโรงแรมทีอ่ยูต่ดิหอ้งพกัตอ้งไมม่ลีกัษณะมดิชดิและตอ้งสามารถ

มองเหน็รถทีจ่อดอยูไ่ดต้ลอดเวลา 
16. ขอ้ ๙ อาคารส าหรบัใชเ้ป็นโรงแรมทีต่ ัง้อยูใ่นทอ้งทีท่ีม่กีฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารใช้

บงัคบั ตอ้งมหีลกัฐานแสดงว่าไดร้บัอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเป็นโรงแรมหรอืมใีบรบัรองการตรวจ
สภาพอาคาร ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

17. ขอ้ ๑๐ อาคารส าหรบัใชเ้ป็นโรงแรมทีต่ ัง้อยูใ่นทอ้งทีท่ีไ่ม่มกีฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารใช้
บงัคบั ตอ้งมใีบรบัรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามคีวามมัน่คงแขง็แรงและปลอดภยัโดยผูซ้ึง่
ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ และผ่านการตรวจพจิารณาจากนายทะเบยีน
ว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนดในขอ้ ๑๑ ขอ้ ๑๒ ขอ้ ๑๓ ขอ้ ๑๔ ขอ้ ๑๕ ขอ้ 
๑๖ และขอ้ ๑๗ 

18. ขอ้ ๑๑ อาคารส าหรบัใชเ้ป็นโรงแรมตามขอ้ ๑๐ ตอ้งมกีารรกัษาความสะอาด มกีารจดัแสงสว่าง
อยา่งเพยีงพอ และมรีะบบระบายน ้า ระบบบ าบดัน ้าเสยี และระบบระบายอากาศทีถู่ก
สุขลกัษณะ 

19. ขอ้ ๑๒ อาคารส าหรบัใชเ้ป็นโรงแรมตามขอ้ ๑๐ ตอ้งตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 

20.  (๑) อาคารทีม่ลีกัษณะเป็นหอ้งแถว ตกึแถว บา้นแถว บา้นเดีย่วหรอืบา้นแฝด ทีม่คีวามสงูไม่
เกนิสองชัน้ ตอ้งตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอืตามชนิดและขนาดทีเ่หมาะสมกบัสภาพของ
อาคารและวสัดุภายใน จ านวนคหูาละ ๑ เครือ่ง 

21. (๒) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) ตอ้งตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอืในแต่ละชัน้จ านวน 
๑ เครือ่ง ต่อพืน้ทีอ่าคารไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไมเ่กนิ ๔๕ เมตร แต่ไมน้่อยกว่า
ชัน้ละ ๑ เครือ่ง 

22. (๓) การตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิ ตอ้งตดิตัง้ใหส้ว่นบนสุดของตวัเครื่องสงูจากระดบัพืน้อาคารไม่
เกนิ ๑.๕๐ เมตร และตอ้งตดิตัง้ไวใ้นทีท่ีส่ามารถมองเหน็และอ่านค าแนะน าการใชไ้ดโ้ดยสะดวก 

23. (๔) เครือ่งดบัเพลงิตอ้งอยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดต้ลอดเวลาและสามารถน ามาใชง้านไดโ้ดยสะดวก 
24. ขอ้ ๑๓ อาคารส าหรบัใชเ้ป็นโรงแรมตามขอ้ ๑๐ ตอ้งตดิตัง้ระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหมต้าม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
25. (๑) อาคารทีม่ลีกัษณะเป็นหอ้งแถว ตกึแถว บา้นแถว บา้นเดีย่วหรอืบา้นแฝดทีม่คีวามสงูไม่

เกนิสองชัน้ ตอ้งมรีะบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหมต้ดิตัง้อยูใ่นอาคารอย่างน้อย ๑ เครื่อง ทุกคหูา 
26. (๒) อาคารตาม (๑) ทีม่คีวามสงูเกนิสองชัน้ ตอ้งมรีะบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหมต้ดิตัง้อยู่

ภายในอาคารอย่างน้อย ๑ เครือ่ง ทุกชัน้และทุกคหูา 
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27. (๓) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) และ (๒) ทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ในอาคารหลงัเดยีวกนั

เกนิ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ตอ้งมรีะบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหมทุ้กชัน้ 
28. ขอ้ ๑๔ อาคารส าหรบัใชเ้ป็นโรงแรมตามขอ้ ๑๐ ตอ้งมชี่องทางเดนิภายในอาคารกวา้งไมน้่อย

กว่า ๑.๕๐ เมตร 
29. ขอ้ ๑๕ อาคารส าหรบัใชเ้ป็นโรงแรมตามขอ้ ๑๐ ตอ้งมทีางหนีไฟหรอืบนัไดหนีไฟตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
30. ขอ้ ๑๖ อาคารส าหรบัใชเ้ป็นโรงแรมตามขอ้ ๑๐ ทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ในอาคารหลงัเดยีวกนั

เกนิ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ภายในอาคารตอ้งจดัใหม้รีะบบจา่ยพลงังานไฟฟ้าส ารองส าหรบักรณี
ฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี ่หรอืเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า แยกเป็นอสิระจากระบบทีใ่ชอ้ยูต่ามปกตแิละ
สามารถท างานไดโ้ดยอตัโนมตัเิมือ่ระบบจา่ยพลงังานไฟฟ้าปกตหิยดุท างาน 

31. ระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารองตามวรรคหนึ่ง ตอ้งสามารถจา่ยพลงังานไฟฟ้าไดเ้พยีงพอ
ส าหรบัเครือ่งหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดนิ หอ้งโถง บนัได บนัไดหนีไฟ และระบบ
สญัญาณเตอืนเพลงิไหมเ้ป็นเวลาไมน้่อยกว่าสองชัว่โมง 

32. ขอ้ ๑๗ บ่อเกรอะและบ่อซมึของสว้มของอาคารส าหรบัใชเ้ป็นโรงแรมตามขอ้ ๑๐ ตอ้งอยูห่่าง
จากแมน่ ้า ค ูคลอง หรอืแหล่งน ้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เวน้แต่กรณทีีส่ว้มมรีะบบ
ก าจดัสิง่ปฏกิูลทีถู่กตอ้งตามหลกัสุขาภบิาลและมขีนาดทีเ่หมาะสม 

2.2.1.3. หมวด ๓ หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขส ำหรบัโรงแรมแต่ละประเภท 
ขอ้ ๑๘ โรงแรมประเภท ๑ ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มหีอ้งพกัไมเ่กนิ ๕๐ หอ้ง 

(๒) หอ้งพกัทุกหอ้งตอ้งมพีืน้ทีใ่ชส้อยไมน้่อยกว่า ๘ ตารางเมตร ไม่รวมหอ้งน ้า หอ้งสว้ม และ
ระเบยีงหอ้งพกั 

(๓) มหีอ้งน ้าและหอ้งสว้มทีถู่กสุขลกัษณะอยา่งเพยีงพอส าหรบัผูพ้กั 

ขอ้ ๑๙ โรงแรมประเภท ๒ ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

(๑) หอ้งพกัทุกหอ้งตอ้งมพีืน้ทีใ่ชส้อยไมน้่อยกว่า ๘ ตารางเมตร ไม่รวมหอ้งน ้า หอ้งสว้ม และ
ระเบยีงหอ้งพกั 

(๒) มหีอ้งน ้าและหอ้งสว้มทีถู่กสุขลกัษณะอยา่งเพยีงพอส าหรบัผูพ้กั 

ขอ้ ๒๐ โรงแรมประเภท ๓ และประเภท ๔ ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 
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(๑) หอ้งพกัทุกหอ้งตอ้งมพีืน้ทีใ่ชส้อยไมน้่อยกว่า ๑๔ ตารางเมตร ไม่รวมหอ้งน ้า หอ้งสว้ม และ
ระเบยีงหอ้งพกั 

(๒) มหีอ้งน ้าและหอ้งสว้มทีถู่กสุขลกัษณะในหอ้งพกัทุกหอ้ง 

(๓) กรณมีหีอ้งพกัไมเ่กนิ ๘๐ หอ้ง หา้มมสีถานบรกิารตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิาร 

ความใน (๓) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบัแก่โรงแรมทีต่ ัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีเ่พื่อการอนุญาตใหต้ัง้สถานบรกิาร
และโรงแรมทีต่ ัง้อยู่นอกเขตพืน้ทีเ่พื่อการอนุญาตใหต้ัง้สถานบรกิารหรอืโรงแรมทีต่ ัง้อยูใ่นทอ้งทีง่ด
อนุญาตใหต้ัง้สถานบรกิารซึง่มสีถานบรกิารตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบญัญตัสิถานบรกิาร 
พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิถานบรกิาร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๖บทเฉพาะ
กาล 

ขอ้ ๒๑ ความในขอ้ ๓ (๔) ขอ้ ๕ เวน้แต่การรกัษาความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ ขอ้ ๑๔ ขอ้ ๑๘ (๒) 
และขอ้ ๑๙ (๑) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบัแก่โรงแรมประเภท ๑ และประเภท ๒ ทีป่ระกอบธุรกจิโรงแรม
โดยไดร้บัใบอนุญาตอยูก่่อนหรอืในวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั หรอืโรงแรมประเภท ๑ และประเภท 
๒ ทีป่ระกอบธุรกจิโรงแรมโดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตอยูก่่อนหรอืในวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั แต่ได้
ยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตต่อนายทะเบยีนภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

ขอ้ ๒๒ ความในขอ้ ๓ (๔) และขอ้ ๒๐ (๓) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบัแก่โรงแรมประเภท ๓ และประเภท 
๔ ทีป่ระกอบธุรกจิโรงแรมโดยไดร้บัใบอนุญาตอยูก่่อนหรอืในวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั หรอื
โรงแรมประเภท ๓ และประเภท ๔ ทีป่ระกอบธุรกจิโรงแรมโดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตอยูก่่อนหรอืใน
วนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั แต่ไดย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตต่อนายทะเบยีนภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัที่
กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 
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บทท่ี 3  

กระบวนกำรศึกษำข้อมลู วิเครำะห ์สงัเครำะหข้์อมลู 
3.1. ประเดน็กำรศึกษำทำงสถำปัตยกรรม  

 
ภาพที ่ 3.1  แสดงกระบวนการศกึษาภาคขอ้มลู  

การศกึษาตามกระบวนการศกึษา(ภาพที ่1) ในแต่ละขัน้ตอนทัง้ 3 ขัน้ตอน ใหค้รบถว้น
อยา่งเป็นล าดบั ประกอบภาพปัญหาน าสู่การเกดิความสงบของนิกายเซน 

 

ภาพที ่ 3.2  เครือ่งมอืในการศกึษาวเิคราะหเ์พือ่การออกแบบ  
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บทสรปุของการศกึษาในทา้ยบทที ่3 ส าหรบัน าไปใชป้ระยกุตใ์นการออกแบบต่อไป โดยมี
หวัขอ้เนื้อหาในบทอย่างน้อย(ภาพที ่2)ตามความเหมาะสมกบัประเดน็ศกึษาทางสถาปัตยกรรม 
ส าหรบัน าไปประกอบใชใ้นการออกแบบอาคารในโครงการส าหรบัภาคออกแบบต่อไป 
3.2. กำรวิเครำะหข้์อมลู             

 
ภาพที ่ 3.3  แสดงเครือ่งการทดลองความสงบดว้ยแสงจากธรรมชาต ิ 

( ทาคาโอะ อนัโด,2558 ) 

 
ภาพที ่ 3.4  ประเดน็แตกออกมาของแสงจากธรรมชาต ิ 
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ภาพที ่ 3.5  ประเดน็การเปิดช่องแสงสู่ความสงบทางสถาปัตยกรรม  

( ทาคาโอะ อนัโด,2558 ) 

 
ภาพที ่ 3.6  ประเดน็ว่างเปล่าเงาในน ้าไมม่นี ้าไมม่เีงาสู่ความลกึซึ้งของเซน  

 ( Jason Lawton,2554 ) 
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ภาพที ่ 3.7  ประเดน็ว่างเปล่าเงาในน ้าไมม่นี ้าไมม่เีงาถอดเป็นสถาปัตยกรรม 

church of the light : ผนงักล่องสีเ่หลีย่มทีก่ารเปิดช่องแสงดา้นบนลงมาเกดิแสงจาก
ธรรมชาตเิป็นการเขา้สู่เซน โดยจะมเีปิดจดุแสงรอบโดยเหมอืนจกัรวาลทีม่ดีวงดาวลอ้มรอบ ใช้
ความแสงตวัก าหนดความน่าอยูส่บายของสถาปัตยกรรม 

void : การใชส้ถานทีเ่ป็นตวัตนของสมัพนัธร์ะหว่างภายใน / ภายนอก(อาคาร) คอื การปิด
ลอ้มสรา้งพืน้ทีโ่ดยมนุษยเ์ราค านึงจดุศูนยร์วม(focus) ใหก้บัพืน้ทีธ่รรมชาตทิีเ่คยกระจดักระจายไร้
ทศิทาง ก่อเกดิความใกลช้ดิ(proximity) 

nothingness : สถาปัตยกรรมปรชัญาเซน กล่าวของไดเซท็ซ ึเราการรบัรูข้องเมือ่มนี ้าจงึ
เหน็เงาตน้ไมแ้ต่เมือ่ไม่มนี ้ากไ็มเ่หน็เงาตน้ไม ้เหมอืนในแนวคดิเซนคนกบัจติใจ การเราในวสัดุจาก 
ธรรมชาตสิะทอ้นใหม้คีวามตวัตนของสมาธใินแนวจติวทิยาเชงิลกึของเซน 

zen stone : องคป์ระกอบการใชจ้ดัผงัของสวนหนิวดัเรยีวอนัจ ิเราสนใจถงึการใชห้ลกัการ  
วางตาราง 9 ช่องในการรวมการว่างหนิแบบการสรา้งรปูสามเหลีย่ม(basic triangle) เราใชก้ารดงึ
landscapeนี้มาปรบัใชก้บัการท ารปูทรงเรขาคณติสไตลญ์ี่ปุ่ น 

      
ภาพที ่ 3.8  หลกัการวางตาราง 9 ช่องในการรวมการว่างหนิเซน  

(thaikasetsart.com,2555) 
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3.3. กำรสงัเครำะหผ์ล  

การหาขอ้มลูประเดน็การศกึษาขอ้มลูเซนเราใชร้ปูแบบแนวคดิของ 3 อยา่งมาประกอบ
เป็นสถาปัตยกรรม โดยจะว่าต าแหนงการว่างฟังชัน่ในพืน้ทีจ่าก zen store คอืการวางต าแหน่ง 
3 กอ้นของหนิจากตาราง 9 ช่อง 

 
ภาพที ่ 3.9  การจดัแผนตวัโครงการ  

3.1.  รปูแบบของกำรจดักิจกรรมโครงกำร 
 

 
ภาพที ่ 3.10  โปรแกรมของโครงการ  
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ภาพที ่ 3.11  การจดักจิกรรมของคนเขา้มาโครงการ  

3.2.  กำรวิเครำะหโ์ครงกำร 
การวเิคราะหข์อ้มลูศกัยภาพ ความพรอ้มของจดุทีต่ ัง้ในการรองรบัโครงการ Hotel Spa เรา

อยากใหค้นญีปุ่่ นทีอ่ยูใ่นประเทศไทยสนใจมาพกัผ่อน หลงัจากท างานจากบรษิทัทีป่ระเทศไทย และ
ยงัแถบส่วนพกัอาศยัคนญีปุ่่ นและนกัท่องเทีย่วจะมาทีป่ระเทศไทย 

 
ภาพที ่ 3.12  ภาพแสดงแหล่งคนท่องเทีย่วในประเทศไทย 

(infocraftic.com,2560) 
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ภาพที ่ 3.13  ตารางแสดงจ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ

(infocraftic.com,2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 
ชาวญีปุ่่ นในประเทศไทย 

 
6,327 คน (สถติจิ านวนใบแจง้ถิน่ทีอ่ยู ่ทีส่่งมาถงึแผนกกงสุล จนถงึวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ.2548) 
จ านวนชาวญีปุ่่ นทีพ่ านกัในประเทศไทย ประมาณ 3 หมืน่คน (ระยะเวลาการพ านกั มากกว่า 3 
เดอืน) ถา้รวมผูท้ีพ่ านกัระยะสัน้ดว้ยแลว้ จ านวนชาวญี่ปุ่ นรวมกนัเกอืบ 4-5 หมืน่คนโดยตลอด 

คนญีปุ่่ นในประเทศไทย (จนถงึวนัที ่1 ตุลาคม) 

ปี จ านวนคน 

2012 51,767 

2011 49,983 

2010 47,251 

2009 45,805 

2008 44,114 

2007 42,736 

2006 40,249> 

2005 36,327 

2004 32,442 

2003 28,776 

2002 25,329 

2001 22,731 

2000 21,154 

ตารางที ่2.1  คนญีปุ่่ นในประเทศไทย 
(สถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศไทย,2557) 
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การศกึษาภาษาญีปุ่่ นในไทย 

 

 

 

 

ตารางที ่2.2  มหาวทิยาลยั โรงเรยีน บรษิทั เป็นตน้  
(สถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศไทย,2557) 

มบีรษิทัเขา้รว่มเป็นสมาชกิ 1,458 บรษิทั (ขอ้มลูเดอืนเมษายน พ.ศ.2556) 
สมาคมญีปุ่่ นแห่งประเทศไทย 
มสีมาชกิจ านวน 7,632 คน (ขอ้มลูเดอืนเมษายน พ.ศ.2556) 

ทีอ่ยู่ :  อาคารสาทรธานี 
92/2 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์:  0-2236-1201 

โทรสาร :  0-2236-1131 

ตารางที ่2.3 สมาคมญีปุ่่ นแห่งประเทศไทย 
 (สถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศไทย,2557) 

โรงเรยีนสมาคมไทย-ญี่ปุ่ น กรงุเทพ: มนีกัเรยีนจ านวน 2,913 คน ศรรีาชา: มนีกัเรยีนจ านวน 298 
คน (ขอ้มลูเฉพาะภาษาญี่ปุ่ น) 
 หอการคา้ญีปุ่่ น กรงุเทพฯ 

 
 
 
 
 

ตารางที ่2.4  โรงเรยีนสมาคมไทย-ญีปุ่่ น  
(สถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศไทย,2557) 

มหาวทิยาลยั โรงเรยีน บรษิทั เป็นตน้ 

สถาบนัทีใ่หก้ารศกึษาภาษาญีปุ่่ น 385 สถาบนั 

(ขอ้มลู : เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ ศนูยภ์าษา พ.ศ.2547) 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม (นกัเรยีน)  71,083 คน 

(ขอ้มลู : เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ ศนูยภ์าษา พ.ศ.2546) 

ทีอ่ยู่ :  ชัน้ 19/F CRC Tower, All Season Place 
87/2 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์:  0-2250-0700-3 

โทรสาร :  0-2250-0705 
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ภาพที ่ 3.14  ประเดน็ชาวต่างชาตมิผีลกบัโครงการ จ.กรุงเทพมหานคร  

(bkkcitismart,2562) 

3.4. สรปุผลกำรศึกษำ  
4.1. วิเครำะหท์ ำเลเลือกท่ีตัง้ (Site) ท่ีเหมำะสมกบัโครงกำรบริบทของจงัหวดักรงุเทพ 

    
ภาพที ่ 3.15  รปูแผนที ่50 เขตกรุงเทพมหานคร 
( สมาคมผูต้รวจสอบอาคาร ประจ าปี 2561,2561 ) 
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ภาพที ่ 3.16  รปูภาพสถานทีเ่อกมยั จ.กรุงเทพมหานคร  

(TerraBKK.com,2561 ) 
ยา่นทีอ่ยูอ่าศยัส าคญัของ “ชาวญีปุ่่ น” ทีอ่บอวลไปดว้ยบรรยากาศของชาวแดนอาทติยอุ์ทยั 

นบัเป็นแหล่งรวมชาวญีปุ่่ นทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงเทพมหานคร ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของ “เจแปนนิส ทาวน์” ทีร่วม
รา้นอาหารและรา้นคา้ส าหรบัชาวญีปุ่่ นเป็นจ านวนมาก อกีทัง้ยา่นน้ียงัเป็นแหล่งของ Community 
Mall ส าหรบัชาวญี่ปุ่ น เช่น K Village, Rain hill, A square เป็นต้น และมแีมก้ระทัง่ Fuji Super 
ซเูปอรม์ารเ์กตทีเ่อาใจคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะ นอกจากนี้ภายในซอยสุขุมวทิช่วงนี้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ 
รา้นนวดและรา้นอาหารส าหรบัญีปุ่่ น และถดัออกมาทีเ่อกมยักม็ศีูนยก์ารคา้ทีส่รา้งขึน้มาภายในตมี
ของญีปุ่่ นอย่าง “Gateway เอกมยั” เรยีกไดว้่ายา่นน้ีมรีา้นคา้และสนิคา้ทีค่่อนขา้งเฉพาะเจาะจงเพื่อ
มาขายชาวญีปุ่่ น ซึง่ทัง้หมดกเ็ป็นสนิคา้ระดบั Hi-end 
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ภาพที ่ 3.17  การส ารวจพืน้ทีใ่นกรุงเทพฯว่าในย่านไหนเป็นพืน้ทีข่องชาต ิ 

(TerraBKK.com,2561 ) 

จากสถติขิองชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาท างานในไทยในปี 2557 ทัง้ทีเ่ขา้มาเป็นนกัลงทุน หรอืเขา้มาเพื่อ
ท างานในประเทศไทยชัว่คราว มทีัง้สิน้ 77,601 ต าแหน่ง และจากประเทศอื่นๆอกี 6,049 ต าแหน่ง 
รวมเป็น 83,650 ต าแหน่ง (จากการเขา้มาท างานประเภททัว่ไปและประเภทส่งเสรมิการลงทุน) 
พบว่าญีปุ่่ นเป็นประเทศทีม่คีนเขา้มาท างานมากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 1 โดยส่วนใหญ่เขา้มาท างานใน
ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายหรอือยูใ่นส่วนวศิวกร ซึง่เป็นกลุ่มทีม่กี าลงัซือ้สงู 

 
ภาพที ่ 3.18  การส ารวจพืน้ทีใ่นกรุงเทพฯมชีาวต่างชาตทิ างาน  

(TerraBKK.com,2561 ) 

http://wp.doe.go.th/wp/index.php/th/2013-07-25-03-45-44/2013-07-25-03-50-28/2013-07-25-03-56-45


33 
 
 

เอกสารการขอไดม้าซึง่ทีด่นิหรอืหอ้งชุดของคนต่างชาต ิการไดม้าซึง่ทีด่นิหรอืหอ้งชุดของ
คนต่างชาตโิดยชอบดว้ยกฎหมายนัน้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนดไว ้ซึง่การไดม้า
แต่ละประเภทกจ็ะมกีฎหมายแต่ละฉบบัวางหลกัเกณฑไ์ว ้อาท ิประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ.2497, 
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ.2520 ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งส าคญัทีค่วรทราบไว ้รวมทัง้คนไทย
ทีม่คีู่สมรมเป็นชาวต่างชาต ิการไดม้าการไดม้าซึง่ทีด่นิหรอืหอ้งชุดกม็กีฎหมายวางหลกัเกณฑไ์ว้
เช่นกนั 

ตวัเลอืกทีต่ ัง้ของโครงการ 

1. SITE A ( มพีืน้ทีท่ ัง้หมด71,921 ตร.ฟุต ) 6,682 ตารางเมตร 

 
ภาพที ่3.19 แสดงพืน้ทีต่ ัง้โครงการ รปูถ่ายดาวเทยีมSITE A  

(Google earth, 2561) 
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ภาพที ่3.20 รปูถ่ายบรเิวณ SITE A  
(Google earth, 2561) 

SITE A เอกมยัเป็นแหล่งของ Community Mall ส าหรบัชาวญีปุ่่ น เช่น K Village, Rain 
hill, A square เป็นตน้ และมแีมก้ระทัง่ Fuji Super ซเูปอรม์ารเ์กตทีเ่อาใจคนญีปุ่่ นโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้ภายในซอยสุขมุวทิช่วงนี้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นนวดและรา้นอาหารส าหรบัญีปุ่่ น และถดั
ออกมาทีเ่อกมยักม็ศีูนยก์ารคา้ทีส่รา้งขึน้มาภายในตมีของญีปุ่่ นอยา่ง “Gateway เอกมยั” เรยีกไดว้่า
ยา่นนี้มรีา้นคา้และสนิคา้ทีค่่อนขา้งเฉพาะเจาะจงเพื่อมาขายชาวญีปุ่่ น  

2. SITE B ( มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 137,743 ตร.ฟุต ) 12,797 ตารางเมตร 

 
ภาพที ่3.21 แสดงพืน้ทีต่ ัง้โครงการ รปูถ่ายดาวเทยีมSITE B  

(Google earth, 2561) 
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ภาพที ่3.22 รปูถ่ายบรเิวณ SITE B  

(Google earth, 2561) 

SITE B หมูบ่า้นญีปุ่่ นเป็นชุมชนชาวญีปุ่่ นในกรงุศรอียุธยานัน้เริม่มขีึน้ราวสมยัสมเดจ็พระ
มหาธรรมราชา ช่วงปลายพุทธศตวรรษที ่21 โดยเริม่ต้นมาจากชุมชนเลก็ๆ ของพ่อคา้เรอืส าเภาชาว
ญีปุ่่ น ซึง่ภายในหมูบ่า้นนัน้สนันิษฐานว่ามชีาวญีปุ่่ นอยู่ 3 กลุ่มดว้ยกนั คอื พ่อคา้ โรนินหรอืนกัรบ
ญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาเป็นทหารอาสาญีปุ่่ นในอยธุยา และชาวญีปุ่่ นทีน่บัถอืศาสนาครสิต์ เดนิทางออกจาก
ญีปุ่่ นเพื่อเสรภีาพในการนบัถอืศาสนาต่อมาไดร้บัพระมหากรณุาธคิุณจากพระมหากษตัรยิพ์ระราช 
ทานทีด่นิใหต้ัง้หมูบ่า้น ทีต่ ัง้ของหมูบ่า้นญีปุ่่ นน้ีกอ็ยูใ่นบรเิวณทีต่ ัง้เดมิของชุมชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ครัง้
กรงุศรอียธุยา ทีต่ ัง้อยูท่างฝัง่ตะวนัออก รมิแม่น ้าเจา้พระยาทางตอนใตข้องเกาะเมอืง โดยในสมยันัน้ 
ฝัง่ตรงขา้มแม่น ้าเป็นชุมชนชาวโปรตุเกส ส่วนทีต่ดิกบัดา้นเหนือของหมู่บา้นญีปุ่่ นจะมคีลองเลก็ๆ 
คัน่เป็นชุมชนองักฤษและชุมชนฮอลนัดา แสดงอยูใ่นอาคารรมิน ้า ภายในจะมเีรือ่งราวของยามาดะ 
นางามาซะ ขุนนางชาวญีปุ่่ นในราชส านกัอยธุยา เป็นหวัหญา้ชาวญีปุ่่ นและเจา้กรมอาสาญี่ปุ่ นในรชั
สมยัสมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม  
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3. SITE C ( มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 339,120 ตร.ฟุต ) 31,505 ตารางเมตร 

 
ภาพที ่3.23 แสดงพืน้ทีต่ ัง้โครงการ รปูถ่ายดาวเทยีมSITE C  

(Google earth, 2561) 

 

ภาพที ่3.24 รปูถ่ายบรเิวณ SITE C  
(Google earth, 2561) 

SITE C เซจ ิสระบุร ีมเีนื้อทีป่ระมาณ 430 ไร ่ตัง้อยู่ที ่90/1 หมู ่1 ต าบลช าผกั แพว อ าเภอ
แก่งคอย จงัหวดัสระบุร ี ห่างจากกรงุเทพฯ มาตามถนนมติรภาพ 126 กโิลเมตร แยกจากถนน
มติรภาพเขา้มาประมาณ 8 กโิลเมตร มโีครงการจดัท าสวนพฤกษศาสตรเ์ขตรอ้นมโิรคุ โดยมี
วสิยัทศัน์ทีจ่ะใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการ การศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์ ศาสนา และศลิปะความงา 
มดา้นพชืศาสตร ์ในสภาพทีส่มบรูณ์ทีสุ่ดแห่งหนึ่ง มสีระน ้า ประตมิากรรมหนิอ่อน รปูทรงต่างๆ และ
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สวนญีปุ่่ น มภีูมทิศัน์ทีส่วยงามและอกีฟากหนึ่งของโครงการจะมแีปลงสาธติเกษตรธรรมชาต ิโดยใช ้
EM เทคโนโลย ีคอื การใชจุ้ลนิทรยีใ์หเ้กดิประโยชน์เพื่อลดมลภาวะในสิง่แวดลอ้ม 

จำกรปูท่ีตัง้โครงกำรทัง้ 3 ท ำเลนัน้จะท ำกำรวิเครำะห ์ การเลอืกทีต่ ัง้โครงการ โดยใช้
วธิกีารให ้คะแนนและค่าน ้าหนกัซึง่สรปุไดต้ามตารางวเิคราะหเ์ลอืกทีต่ ัง้โครงการตามตารางดงันี้ 

Criteria Weigh 
SITE A SITE B SITE C 

  Grade Point Grade Point Grade Point 

1.Techniques        

Land Use 3 4 4 2 2 3 3 

Site Exiting 3 3 6 2 4 1 2 

Utilities & Facility 1 5 20 3 15 1 6 

Linkage ( Node ) 1 4 12     

Transportation & Traffic 3 5 15 3 9 1 2 

2. Social & Culture        

Social Context 1 4 12 3 9 3 8 

3. Environment        

Surrounding 1 4 8 2 4 1 2 

Approach & Invitation 2 5 10 3 6 3 6 

View 1 3 5 4 8 5 10 

4. Trend        

Expansion 
 

1 5 5 3 3 3 3 

Total 
 

  97  60  42 

 

ตารางที ่3.1 แสดงการใหค้ะแนนเลอืกทีต่ ัง้โครงการ 

˗ จากการใหค้ะแนนตามหลกัเกณฑข์า้งต้น Site A เป็นบรเิวณทีเ่หมาะสมในการ จดัทีต่ ัง้
โครงการ 

˗ จากการจราจรทีส่ะดวกจากรถไฟฟ้า BTSเอกมยั และ ย่านคนญี่ปุ่ นเขา้มาลงทุน 
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ภาพที ่3.25 รปูถ่ายรถไฟฟ้า BTS กทม.  
(LAST UPDATE DECEMDER 2013,2556) 
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ภาพที ่3.26 รปูการเตบิโตของตลาดอสงัหารมิทรพัย ์กทม. 
 ( 2018 ASIA PACKFKC,2561 ) 

 

 

ภาพที ่3.27 รปูเปอรเ์ซน็การลงทุนของต่างชาต ิกทม. 
( 2018 ASIA PACKFKC,2561 ) 
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บทท่ี 4 

กำรประยกุตใ์นงำนออกแบบสถำปัตยกรรม 
1. กำรศึกษำโปรแกรมก่อนกำรออกแบบ (Pre-Design Stage) 

โครงการออกแบบโรงแรมซูเปอรล์กัซูร ีหรอื “ที่พกัน าไปสู่ความสงบแนวเซนสล์” เป็นองค์กร
เอกชนในการลงทุนเหมาะส าหรบัคนต่างชาตโิดยเฉพาะญี่ปุ่ น จะมาท างานและมคีวามตอ้งการทีพ่กั
อาศยั โดยเราเอาแนวการสร้างสรรค์ให้นักธุรกิจชาวญี่ปุ่ น เขข้ามามามรีะบบการใช้ปรชัญาเซน
(สมาธ)ิ เขา้มาให้สมัผสัถงึความสงบในชุมชนกรุงเทพมหานคร(เอกมยั) แนวสถาปัตยกรรมญี่ปุ่ น
แนวการใชล้ดความวุ่นวายและรูส้กึถงึความสงบ 

ภาพที ่3.19 แสดงพืน้ทีต่ ัง้โครงการ รปูถ่ายดาวเทยีมSITE A  
(Google earth, 2561) 

       ซอยสุขุมวิท 42 ติดถนนบาโบส 2 รถไฟฟ้าเอกมัยเป็นแหล่งของ Community Mall 
ส าหรับชาวญี่ปุ่ น เช่น K Village, Rain hill, A square เป็นต้น และมีแม้กระทัง่ Fuji Super 
ซูเปอร์มาร์เกตที่เอาใจคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะ นอกจากนี้ภายในซอยสุขุมวิทช่วงนี้เต็มไปด้วย
รา้นคา้ รา้นนวดและรา้นอาหารส าหรบัญี่ปุ่ น และถดัออกมาทีเ่อกมยักม็ศีูนยก์ารคา้ทีส่รา้งขึ้นมา
ภายในตีมของญี่ปุ่ นอย่าง “Gateway เอกมยั” เรยีกได้ว่าย่านนี้มรี้านค้าและสนิค้าที่ค่อนข้าง
เฉพาะเจาะจงเพื่อมาขายชาวญีปุ่่ น 



41 
 

 
ภาพที ่ 4.1  site plan 1 กโิล : แสดงทางสญัจร 

เสน้ทางสญัจรในระยะ 1 กโิล 

- เสน้ทางที ่1 ถนนอโศกมนตร ี
รถยนตเ์ดนิทางถนนสุขมุวทิเลีย้วเขา้ซอยสุขุมวทิ 42 

- เสน้ทางที ่2 รถไฟฟ้าสเีขยีวอ่อน 
ลง EKAMAI และเดนิเขา้มาในซอยสุขมุวทิ 42 

- เสน้ทางที ่3 ทางด่วน อาจณรงค ์
ทางด่วนและเดนิเขา้มาในซอยสุขุมวทิ 42 
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ภาพที ่ 4.2  site plan 1 กโิล : แสดงประเภทอาคาร 1  

สุขมุ 42 นัน้ชุมชนหลายประเภททัง้โรงเรยีน สถานทีร่าชการ วดั บรษิทั ชุมชนคกึคกัตอบ
โจทยก์ารหาพืน้ทีชุ่มชนแออดัในวถิขีองเซนในโครงการของเรา 

 
ภาพที ่ 4.3  site plan 1 กโิล : แสดงประเภทอาคาร 2  

(homenayoo.com,2560) 

จุดเด่นรอบ site เดนิทางรถไฟฟ้าสายสเีขยีวเอกมยัตดิห้างสรรพสนิค้า gateway เดนิ 360 
เมตร ถึงโรงแรมของเรา รอบมบีรษิัทกบัวดัธาตุทองพระอารามหลวง ติดโรงพยาบาล 2 
แห่ง โรงพยาบาลสุขมุวทิกบัโรงพยาบาลเทพธารนิทร ์ 
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ภาพที ่ 4.4  site plan 1 กโิล : site analysis  

Site หนัหน้าติดถนนสุขุมวทิ 42 อยู่ทศิตะวนัตกกว้าง 12 เมตรและถนนบาโบส 2 ติดsite ทศิใต้
กวา้ง 10 เมตรเหมาะการอาบแดดของสระว่ายน ้า การปลูกต้นไมก้ารช่วยลดความรอ้น และอาคาร
เรามวีวิการมองไดร้อบๆ ส าหรบัอาคารสงู 15 ชัน้ 

 
ภาพที ่ 4.5  site plan 1 กโิล : ค่า FAR (Floor Area Ratio) และค่า OSR (Open Space Ratio) 1  

สุขมุวทิ 42 พืน้ทีด่นิทัง้หมด 4,598.65 ตร.ม. คณูราคาทีด่นิ 200,000 = 919,73,000 บาท 
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อาคารปกคลุม 2,728.5 ตร.ม. / 4,598.65 หกัลบเหลอืทีท่ีไ่มม่สีิง่ปกคลุม 1,870.15 ตร.ม. 
แต่กฎหมาย 30% ของพืน้ทีท่ ัง้หมด = 1,379.16 ตร.ม. 
ค่า OSR ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 6 เราได ้12.59 
ค่า FAR เราทีป่ระมาณเพยีง 24,000 ตร.ม. ซึง่ค่า FAR ยอมให ้27,588 ตร.ม. 

 
ภาพที ่ 4.6  site plan 1 กโิล : ค่า FAR (Floor Area Ratio) และค่า OSR (Open Space Ratio) 2  

(thailand-property-news,2560 ) 

       ผงัเมอืง  ถูกออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผงัเมอืง เป็นแผนผงั นโยบาย และ
โครงการ ที่ใช้เป็นแนวทางในการสรา้ง หรอืพฒันาเมอืง หรอืส่วนของเมอืง ในด้านต่าง ๆ 
ทีด่นิโซนสนี ้าตาล เป็นพืน้ทีชุ่มชนหนาแน่นมาก 
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ภาพที ่ 4.7  site plan 1 กโิล : ค่า FAR (Floor Area Ratio) และค่า OSR (Open Space Ratio) 3  

2. กำรออกแบบร่ำง(Schematic Design)  

2.1. กำรออกแบบร่ำงทำงเลือก (Schematic Design Selection) 
2.1.1. การสรุปขอ้มลูโครงการโรงแรมซเูปอรล์กัซูรเีรามอีอกแบบเน้นจดัรปูแบบการ 

ปัญหาทีไ่ดศ้กึษาทัง้หมด มาใชป้ระกอบการวเิคราะหแ์ละการออกแบบโครงการ
โรงแรมซเูปอรล์กัซูร ี 

 
ภาพที ่ 3.1  แสดงกระบวนการศกึษาภาคขอ้มลู  
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2.1.2. การวเิคราะหปั์จจยัทัง้หมดทีก่ารท าออกแบบความเป็นส่วนตวัสงูของผูม้าพกั เพื่อ
ประกอบการส าหรบัผูม้าพกัแขกทีม่าพกัรายเดอืนกบัแขกทีพ่กัรายวนั ซึง่มกีจิกรรม
ว่ายน ้า พกัผ่อน หอ้งสมดุ ยมิ ส าหรบัครอบครวัส่วนCLUD CUP เพื่อการพฒันาการ
ของเดก็ การเราส่วนสาธารณะคนเขา้ส่วนรวมรา้นอาหารท า GREEN ZONE เราดงึ
การอยูก่บัธรรมชาตขิองแนวเซน ท าการแบ่งสบายการเดนิเข้าถงึ 

˗ LOBBY&ZEN GARDEN 

˗ SWINNING POOL&BAR, TECHNICAL ZONE 

˗ VIP activity 

˗ Deluxe Room 10-12 

˗ Superior Suite 14-15 

 
ภาพที ่ 4.8  green zone กจิกรรม  
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ภาพที ่ 3.9  การจดัแผนตวัโครงการ  

 
2.1.3. หุ่นจ าลอง Conceptual Model เลอืกต่าง ๆ ในขัน้ตอนน้ีและการแสดงของโครงการ

เซนสไตลแ์บบอาคาร ภาพ 3 มติ ิ 

 
ภาพที ่ 4.9  Conceptual Model : โมเดลนี้สือ่ ถงึมนุษยก์บัzen  
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ภาพที ่ 4.10  Conceptual Model : โมเดลนี้สือ่ จกัรวาลหมนุรอบโลก 

 

 
ภาพที ่ 4.11  Conceptual Model : โมเดลนี้สือ่ ความสมดุลยแ์ห่งชวีติหรอืสือ่ถงึชวีติทีม่ที ัง้ดา้นมดืและดา้นสว่าง  

แต่ในดา้นสว่างนัน้ใช่ว่าจะมแีต่ความราบรืน่กย็งัมจีุดสดี าทีส่ ือ่ถงึว่าอาจมขีอ้ผดิพลาดและอุปสรรค 
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ภาพที ่ 4.12  Conceptual Model : โมเดลนี้สือ่ กระจกการสะทอ้นของเซน  

 

 
ภาพที ่ 4.13  Conceptual Model : โมเดลนี้สือ่ถงึจงัหวะของทางเดนิทีม่อียู่กเ็หมอืนไมม่อียู่  
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ภาพที ่ 4.14  Conceptual Model : โมเดลนี้สือ่ถงึความสงบจากแสงแบบ church of the Light  

 

 
ภาพที ่ 4.15  Conceptual Model : โมเดลนี้สือ่ถงึจุดทีค่นทีป่ฏบิตัจิะไปใหถ้งึหลกัของzen  



51 
 

 
ภาพที ่ 4.16  Conceptual Model : โมเดลนี้สือ่ถงึในรปูแบบธรรมชาตขิองภเูขาและสายน ้าน าสู่ความสงบ 
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2.2. กำรประเมินและตดัสินใจพฒันำแบบร่ำงทำงเลือก (Evaluation and Design 
Selection) 

 
ภาพที ่ 4.17  ภาพแบบประเมนิการตรวจครัง้ที ่1 
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ภาพที ่ 4.18  ภาพแบบประเมนิการตรวจครัง้ที ่2 

 



54 
 

 

 
ภาพที ่ 4.19  แปลนพืน้ชัน้ใตด้นิกบัแปลนพืน้ชัน้ 1 

 
ภาพที ่ 4.20  แปลนพืน้ชัน้หอ้ง vip กบั Perspective พรอ้มการวเิคราะหข์อ้มลู 
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ภาพที ่ 4.20  แปลนพืน้ชัน้ 10 หอ้งพกั+สปากบั 

แปลนพืน้ชัน้ 9 , 11 หอ้งพกั+สปา 
 

 
ภาพที ่ 4.21  แปลนพืน้ชัน้ 8 , 13 หอ้งพกั+สปากบั 

แปลนพืน้ชัน้ 7 , 12 , 14 หอ้งพกั+สปา 
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ภาพที ่ 4.22  แปลนพืน้ชัน้ 6 หอ้งพกั+สปากบั 

แปลนพืน้ชัน้ 5 หอ้งพกั+สปา 
 

 
ภาพที ่ 4.23  แปลนพืน้ชัน้ 4 สระว่ายน ้าในร่มและบารก์บั 

แปลนพืน้ชัน้ 2 – 3 หอ้งอาหาร 
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ภาพที ่ 4.24  ภาพแบบประเมนิการตรวจครัง้ที ่3 
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ภาพที ่ 4.25  Perspective Service Apartment Bangkok กบั  

 Perspective แสดงแสงทีเ่ขา้สู่สระว่ายน ้า 

 
ภาพที ่ 4.26  แปลนชัน้ใตด้นิ -2 ทีจ่อดรถกบั 

แปลนชัน้ใตด้นิ -3 ทีจ่อดรถ  
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ภาพที ่ 4.27  แปลนพืน้ชัน้ที ่1 LODDY กบั 

แปลนชัน้ใตด้นิ -1 ทีจ่อดรถ

 
ภาพที ่ 4.28 แปลนพืน้ชัน้ที ่3 Swimming Pool กบั 

แปลนชัน้ที ่2 รา้นอาหาร 
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ภาพที ่ 4.29  แปลนพืน้ชัน้ 7 - 9 หอ้งพกั+สปากบั 

แปลนพืน้ชัน้ 4 - 6 หอ้งพกั+สปา 

 
ภาพที ่ 4.30  แปลนพืน้ชัน้ 12 โซนกจิกรรม vipกบั 

แปลนพืน้ชัน้ 10 - 11 หอ้งพกั+สปา 
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ภาพที ่ 4.31  แปลนพืน้ชัน้ 13 – 14 หอ้งพกั vip 

 
ภาพที ่ 4.32  แปลนขยายหอ้งพกั vip กบั 

แปลนขยายหอ้งพกั+สปา  
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ภาพที ่ 4.33  รปูดา้นทศิใตต้ดิถนนบาโบส 2 กบั 

รปูดา้นทศิตะวนัตดิถนนสุขมุวทิ 42 

 
ภาพที ่ 4.34  รปูตดัตามยาว 
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3. กำรออกแบบร่ำงขัน้ต้น(Preliminary Design) 

3.1. แบบร่ำงแผนผงัต่ำง ๆ  

 
ภาพที ่ 4.35  ISOMETRIC  
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ภาพที ่ 4.36  แปลนชัน้ใตด้นิ -2 ทีจ่อดรถกบั 

แปลนชัน้ใตด้นิ -3 ทีจ่อดรถ  

 
ภาพที ่ 4.37  แปลนชัน้ที ่1 LODDY กบั 

แปลนชัน้ใตด้นิ -1 ทีจ่อดรถ  
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ภาพที ่ 4.38  แปลนพืน้ชัน้ที ่3 Swimming Pool กบั 

แปลนชัน้ที ่2 รา้นอาหาร 

 
ภาพที ่ 4.39  แปลนพืน้ชัน้ 7 - 9 หอ้งพกั+สปากบั 

แปลนพืน้ชัน้ 4 - 6 หอ้งพกั+สปา 
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ภาพที ่ 4.39  แปลนพืน้ชัน้ 13 หอ้งพกั+สปากบั 

แปลนพืน้ชัน้ 10 - 12 หอ้งพกั+สปา 

 

 
ภาพที ่ 4.40  แปลนพืน้ชัน้ 14 - 15 หอ้งพกัVIP 
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ภาพที ่ 4.41  แบบขยายหอ้งพกั+สปา  

 
ภาพที ่ 4.42  แบบขยายบา้นพกัVIP  
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ภาพที ่ 4.43  รปูดา้น 1 

 
ภาพที ่ 4.44  รปูดา้น 2 กบั รปูดา้น 3 
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ภาพที ่ 4.45  รปูดา้น 4  

 
ภาพที ่ 4.46 รปูตดั A 
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ภาพที ่ 4.47  รปูตดั B  
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3.2. แบบร่ำงตวัอำคำร แบบแปลนทุกชัน้ รปูด้ำน รปูตดั โดยสงัเขป 

 
ภาพที ่ 4.48  แปลนพืน้ชัน้จอดรถใตด้นิ -2 กบั แปลนพืน้ชัน้จอดรถใตด้นิ -3  
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ภาพที ่ 4.49 แปลพืน้ชัน้ 1 LOBBY&ZEN GARDEN กบัแปลนพืน้ชัน้จอดรถใตด้นิ -1 
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ภาพที ่ 4.50 แปลนพืน้ชัน้ 3 SWINNING POOL&BAR, TECHNICAL ZONE กบั 

แปลนพืน้ชัน้ RESTAURANT ZEN STYLE 



74 
 

 
ภาพที ่ 4.51 แปลนพืน้ชัน้ 4 - 7 Deluxe Room  



75 
 

 
ภาพที ่ 4.52 แปลนพืน้ชัน้ 13 VIP activity กบั 

 แปลนพืน้ชัน้ 10,12 Deluxe Room  
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ภาพที ่ 4.53 แปลนพืน้ชัน้หลงัคา กบั 
 แปลนพืน้ชัน้ 14 – 15 หอ้งพกัชัน้ VIP  
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ภาพที ่ 4.54 รปูดา้น 1  
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ภาพที ่ 4.55 รปูดา้น 2, รปูดา้น 3  
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ภาพที ่ 4.56 รปูดา้น 4  
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ภาพที ่ 4.57 รปูตดั A  
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ภาพที ่ 4.58 รปูตดั B  
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3.3. ภำพร่ำง 3 มิติ แสดงทศันียภำพท่ีส ำคญั 

 
ภาพที ่ 4.59  perspective แดดมมุมองของธรรมชาต ิ

 
ภาพที ่ 4.60  perspective การชมจนัทรว์ถิกีารดืม่ชา 
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3.4. หุ่นจ ำลอง(Study Model) 

 
ภาพที ่ 4.61  Study Model : แสดงลกัษณะโครงการ 

 
ภาพที ่ 4.62  Study Model : แสดงลกัษณะโครงการ 
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ภาพที ่ 4.63  Study Model : แสดงลกัษณะโครงการ 

 
ภาพที ่ 4.64 Study Model : แสดงลกัษณะโครงการ 
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ภาพที ่ 4.65  Study Model : แสดงลกัษณะโครงการ 

 
ภาพที ่ 4.66  Study Model : แสดงลกัษณะโครงการ 
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ภาพที ่ 4.67  Study Model : แสดงลกัษณะโครงการ 

 
ภาพที ่ 4.68  Study Model : แสดงลกัษณะโครงการ 

ภาพที ่ 4.69  Study Model : แสดงลกัษณะโครงการ 
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3.5. ระบบโครงสร้ำงและงำนระบบ 

 
ภาพที ่ 4.70  แสดงลกัษณะโครงสรา้งแปลนชัน้ใตด้นิ -2 ทีจ่อดรถกบั 

แปลนชัน้ใตด้นิ -3 ทีจ่อดรถ 

 
ภาพที ่ 4.71  แสดงลกัษณะโครงสรา้งแปลพืน้ชัน้ 1 LOBBY&ZEN GARDEN  

กบัแปลนพืน้ชัน้จอดรถใตด้นิ -1 
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ภาพที ่ 4.72  แสดงลกัษณะโครงสรา้งแปลนพืน้ชัน้ 3 SWINNING POOL&BAR, TECHNICAL ZONE กบั 

แปลนพืน้ชัน้ RESTAURANT ZEN STYLE 

 
ภาพที ่ 4.73  แสดงลกัษณะโครงสรา้งแปลนพืน้ชัน้ 4 - 7 Deluxe Room 
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ภาพที ่ 4.74  แสดงลกัษณะโครงสรา้งแปลนพืน้ชัน้หลงัคา กบั 

 แปลนพืน้ชัน้ 14 – 15 หอ้งพกัชัน้ VIP  

 
ภาพที ่ 4.75  แสดงลกัษณะโครงสรา้งรปูตดัามยาว 
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4. กำรแสดงแบบสถำปัตยกรรม (Architectural Presentation) 
การออกแบบรายละเอียดของอาคาร ชิ้นส่วนอาคาร การประกอบทางเทคนิคสถาปัตยกรรม  

รายละเอยีดทีแ่สดงแนวความคดิทีน่ ามาสู่การปฏบิตัเิป็นรปูธรรมเซน การเรยีงหนิสามก้อนและโทน
สเีทาขาวมคีวามเป็นธรรมชาตขิองหนิ แบบมาหนิตัง้ 3 แถว  
THREE STONE ARRANGEMENTS 

 
ภาพที ่2.6  หลกัการวางหนิเซน 3 กอ้น 
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บทท่ี 5  

สรปุผลกำรประยกุตใ์ช้ในกำรออกแบบ (Conclusions) 
 

1. สรปุผลกำรศึกษำ  
จากขัน้ตอนกระบวนการด าเนินการศกึษาขอ้มลูและวเิคราะหห์าขอ้สรุปเพื่อหาขอ้มลูเพื่อเป็น

แนวทางในการออกแบบ ใหไ้ดม้าซึง่ผลงานการออกแบบถอืว่าสามารถบรรจวุตัถุประสงคแ์ละ
แนวความคดิในการออกแบบในเรือ่งของบรรยากาศทีม่าถงึความสงบของเซนสไตล ์การเลอืกใช้
โครงสรา้งพืน้ไรค้านการลองรบัน ้าหนกัของคอร ์ทางบนัไดหนีไฟ ในการตกแต่งภายในทีม่GีREEN 
ZONE การสปาเขา้มาในหอ้งพกั เชื่อมถงึการพกัผ่อนทีเ่มือ่เรารูส้กึผ่อนคายแลว้ท าใหม้คีวามสงบ
กบัการอยู่รวมกบัธรรมชาตใินภายในหอ้ง และสระว่ายน ้ากลางแจง้ รา้นอาหารสไตลจ์ดัแบบเซน 

2. กำรน ำไปประยุกตส์ ำหรบัภำคออกแบบ  
เนื้อหาของการน าผลการศกึษาไปประยกุตใ์ชใ้นภาคออกแบบการใชว้สัดุทีด่ทูนสธีรรมชาต ิมี

ฟังชัน่การใชง้านทีเ่หมาะสมกบันกัธุรกจิญีปุ่่ นทีม่าพกัพรอ้มครอบครวั มบีรกิารการท างานและหอ้ง
ประชุมครบ แบบการชงชาสู่วถิกีารจดัสู่เปิดช่องแสงประดษิฐแ์บบสู่สวนหนิญี่ปุ่ น 

3. ข้อเสนอแนะ จำกคณะกรรมกำร 
สรปุขอ้เสนอแนะของกรรมการการดูรปูแบบระบบอาคารสงูใหถู้กกฎหมายและมรีะบบservice 

เราอยากจะพฒันาการเชื่อมโยงของสวนหนิกบัการจดัโซนธรรมชาต ิแต่ใช่การพฒันาของน ้า
สะทอ้นในเงาธรรมชาต ิ
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