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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำโครงกำร 

                   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูง และเป็นท่ียอมรับของระบบ
เศรษฐกิจทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวน้ียงัมีบทบาทท่ีส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เพราะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัท่ีน ามาซ่ึงเงินตราของ

ต่างประเทศ และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย และนอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีส่วน

ส าคญัในการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการลงทุนและการคา้ขายต่างๆ

ภานในประเทศ เม่ือประเทศเกิดประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวก็มีบทบาทส าคญัในการสร้าง

รายไดใ้หก้บัประเทศและช่วยกระตุน้เศรษฐกิจใหก้ลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ัง 

                    ในปัจจุบนัจงัหวดับุรีรัมยมี์แหล่งท่องเท่ียวท่ีถูกออกแบบขึ้นมามากมาย จึงท าใหมี้นกัท่องเท่ียวใน

จงัหวดับุรีรัมยมี์จ านวนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากมีการประชาสัมพนัธ์จดัท าโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว

ของจงัหวดับุรีรัมยม์ากยิง่ขึ้น จึงสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไดม้ากพอสมควร 

                     นอกจากนั้นยงัมีกระแสการชมและเชียร์ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ซ่ึงกองเชียร์ท่ีมาแข่งขนักบัทีม

บุรีรัมยเ์ป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการกระตุน้ของการท่องเท่ียวซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาไกลจะมีการพกั

โรงแรมรีสอร์ท ตลอดจนการจบัจ่ายซ้ือของฝากของท่ีระลึกซ่ึงสามารถเพิ่มรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมากกวา่ชาวต่างชาติ ทั้งภาครัฐ

และเอกชนยงัจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการท่องเท่ียวทั้งปี และยงัเป็นแหล่งการศึกษา

ของนกัเรียนและนกัศึกษาอีกดว้ย 

                      เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไดมี้จ านวนเพิ่มมากขึ้น ความตอ้งการเขา้พกัในโรงแรมและรีสอร์ทก็มีเพิ่ม

มากขึ้น จึงมีผลต่อการปรับตวัของระบบท่องเท่ียวและการจดัการการท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบกิจการและกลุ่มนกัท่องเท่ียว  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัการการท่องเท่ียวซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพการท่องเท่ียวให้อ านวยแก่นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
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ตำรำง 1 สรุปสถำนกำรณ์พกัแรม จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือน ปี2562 จังหวัดบุรีรัมย์ 

เดือน อตัราการเขา้พกั จ านวนผูเ้ขา้พกั(คน) จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืน 
(คน) 

จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืน
ชาวไทย (คน) 

จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืน
ชาวต่างชาติ (คน) 

ร้อย
ละ 

%chang
e 

จ านวน %change จ านวน %change จ านวน %change จ านวน %change 

ม.ค 72.59 +2.73% 101,761 +4.08% 172,181 +4.16% 166,899 +4.18% 5,282 +3.61% 
ก.พ 63.60 +3.11% 86,514 +4.51% 145,842 +4.61% 142,302 +4.61% 3,540 +4.83% 
มี.ค 66.39 +3.21% 104,132 +6.98% 175,357 +7.09% 171,221 +7.05% 4,136 +8.84% 
เม.ย 67.64 +3.14% 99,834 +4.92% 213,052 +5.02% 208,827 +5.04% 4,225 +4.37% 
พ.ค 60.29 +4.32% 92,322 +7.17% 197,237 +7.36% 193,238 +7.38% 3,999 +6.30% 
มิ.ย 58.83 +1.93% 88,195 +3.24% 192,356 +5.64% 188,619 +5.65% 3,737 +5.30% 
ก.ค 53.84 +2.46% 82,241 +3.75% 134,845 +4.10% 130,528 +4.13% 4,317 +3.50% 
ส.ค 48.46 +0.31% 75,143 +0.46% 123,178 +0.09% 119,400 -0.06% 3,778 -1.23% 
ก.ย 49.81 +1.49% 74,061 +2% 121,251 +2.43% 117,913 +2.35% 3,338 +5.4% 
ต.ค 95.85 +2.17% 180,553 +3.20% 403,479 +5.45% 366,495 +5.40% 36,984 +5.90% 
พ.ย 54.10 +1.20% 83,493 +1.51% 188,095 +1.76% 186,498 +1.71% 1,597 +7.18% 
ธ.ค 58.42 +1.32% 88,867 +1.56% 200,207 +1.79% 198,702 +1.78% 1,505 +3.08% 
รวม 62.49 +0.12 1,157,116 +0.19 2,267,080 +0.22 2,190,642 +0.22 76,438 +0.19 

 

** ขอ้มูลจากส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62 ** 
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ตำรำงที่ 2 สถติิด้ำนกำรท่องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์ (ย้อนหลงั 5 ปี) 

จ ำนวนนักท่องเที่ยวปี 2558-2562 

ปี ชำวไทย ชำวต่ำงชำต ิ จ ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 

2558 1,387,624 32,209 1,419,833 
2559 1,500,254 35,460 1,535,714 

2560 1,590,783 36,545 1,627,328 

2561 1,944,150 70,641 2,014,791 

2562 2,190,642 76,438 2,267,080 

 

                                      ตำรำงที่4 จ ำนวนรำยได้จำกนักท่องเท่ียว จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปี ชำวไทย 
(ล้ำนบำท) 

ชำวต่ำงชำต ิ
(ล้ำนบำท) 

รวมทั้งหมด 
(ล้ำนบำท) 

Change (%) 

2558 2,001,14 38.23 2,039,37 +16.1 

2559 2,303,20 43.30 2,346,50 +13.35 

2560 2,587,47 48.60 2,636,07 +1.54 
2561 3,934,32 312.63 4,246,95 +52.66 

2562 4,545,47 313.94 4,859,41 +0.32 

  

ท่ีมา : ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 
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1.2 วตัถุประสงค์ของงำนวิจัย 

                     1.2.1 เพื่อศึกษาหลกัการของแหล่งท่องเท่ียวประเภทนนัทนาการ 

                       1.2.2 เพื่อศึกษาการจดัการการออกแบบท่ีพกัประเภทรีสอร์ท 

                       1.2.3 เพื่อการออกแบบผลงานทางสถาปัตยกรรม 

                       1.2.4 เพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม          

1.3 ขอบเขตของงำนวิจัย 

                    1.3.1 ศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนนัทนาการ 

                        1.3.2 ศึกษาบริเวณพื้นท่ีของสวนคุณปู่ ทั้งหมด 

                        1.3.3 ศึกษาดา้นการออกแบบ 

                                  -ออกแบบท่ีจอดรถ 

                                  -ท่ีพกัประเภทรีสอร์ทรองรับนกัท่องเท่ียว 

                                  -ออกแบบภูมิทศัน์ภายในพื้นท่ีสวนคุณปู่  

                        1.3.4 น าเสนอผลงานการออกแบบส่ือและวีดีโอ 

1.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 

               เร่ิมโครงกำร 

                 -ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ / ส ารวจ / ถ่ายรูป 

                 -เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 

                 -พบ อ. ท่ีปรึกษา 

                 -จดัท ารายละเอียดโครงการ 
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               กำรออกแบบ 

                -แนวความคิดในการออกแบบ จุดประสงคห์ลกั 

                -วิเคราะห์ SITE วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

                -แบบร่างทางสถาปัตยกรรม 

                -พบ อ.ท่ีปรึกษา 

                -เลือกแบบท่ีเหมาะสมกบัโครงการ 

                -การปรับปรุงแกไ้ข 

                 กำรน ำเสนอ 

                -แบบสถาปัตยกรรม 

                -แบบจ าลองสามมิติดว้ยคอมพิวเตอร์ 

                -PLATE PRESENTATION 

                -POWERPOINT 

                -น าเสนอวีดีทศัน์ 

 

1.5 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนวิจัย 

               ใชร้ะยะเวลา 4 เดือน 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกงำนวิจัย 

               1.6.1 เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูป้ระกอบการ 

               1.6.2 เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจและการลงทุน 
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1.7 นยิำมศัพท์เฉพำะ 

              แหล่งท่องเท่ียวประเภทนันทนำกำร (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้าง

ขึ้น เพื่อการพกัผอ่นและเสริมสร้างสุขภาพ ใหค้วามสนุกสนาน ร่ืนรม บนัเทิง และการศึกษาหาความรู้ แมไ้ม่มี

ความส าคญัในแง่ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาศิลปวฒันธรรม แต่มีลกัษณะเป็นแหล่งท่องเท่ียวร่วมสมยั 

ตวัอยา่งเช่น ยา่นบนัเทิงหรือสถานบนัเทิง สวนสัตว ์สวนสนุกและสวนสาธารณะ และสนามกีฬา 

                 โรงแรม/รีสอร์ท (Resorts Hotel) มกัตั้งอยูใ่กลธ้รรมชาติ เพื่อใหแ้ขกไดพ้กัผอ่นและสัมผสัธรรมชาติ

อยา่งแทจ้ริง และโรงแรม/รีสอร์ทจะตอ้งจดัการบริการโดยเนน้กิจกรรมนนัทนาการ ตลอดจนกิจกรรมบนัเทิง

อ่ืนๆใหแ้ขกผูม้าพกัผอ่นเป็นหลกั 

                  ภูมิทัศน์ (Landscape) ภาพรวมของพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง ท่ีมนุษยรั์บรู้ทางสายตาในระยะห่าง อาจเป็น

พื้นท่ีธรรมชาติประกอบดว้ยรูปทรงของแผ่นดิน น ้า ตน้ไม ้สัตวแ์ละสรรพส่ิง 
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บทที่ 2 

กำรศึกษำข้อมูลของโครงกำร 

2.1 ศึกษำข้อมูลเกีย่วกับโรงแรม/รีสอร์ท 

2.1.1 ควำมหมำยของโรงแรมและรีสอร์ท 

               “โรงแรมหมายถึง” (Hotel) ตามพระราชบญัญติัโรงแรมของประเทศไทย พ.ศ.2487 มาตรา 3  และ

มาตรา 25 ไดใ้หค้  าจ ากดัความวา่ โรงแรม หมายถึง บรรดาสถานท่ีทุกชนิดท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อตอ้นรับสินคา้จา้ง

ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลท่ีจะหาท่ีอยูห่รือท่ีพกัชัว่คราว จะตอ้งประกอบดว้ยการจดับริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้มาพกัตามความตอ้งการไดด้ว้ย แต่เน่ืองจากมีการแกไ้ขพระราชบญัญติัฯฉบบัเดิม (พ.ศ.

2487) 

               “โรงแรม” (Hotel) ในภาษาองักฤษ มีรากศพัทม์าจากค าวา่ โฮสท ์(host) ซ่ึงหมายถึงเจา้ของบา้นหรือ

เจา้บา้น ซ่ึงยมืค าไปใชเ้รียกช่ืออ่ืนท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งและใกลเ้คียงกนั เช่นโฮสเทลเลอร์ (hosteller) หมายถึง 

เจา้ของโรงแรม (hospitality) หมายถึง การตอ้นรับขบัสู้ ฮอลพิทอล (hospital) หมายถึง โรงพยาบาล หรือค าวา่ 

ฮอสไพส์ (hospice) หมายถึง การอ านวยความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ท่ีมาพกั ฯลฯ 

                และจากการศึกษาขอ้มูลของ นิศา ชชักุล (2550) รวมถึงความหมายจากพระราชบญัญติัโรงแรมของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ไดใ้ห้ความหมายของธุรกิจท่ีพกัแรม โดยสรุปไดว้า่โรงแรม คือสถานท่ีพกัท่ี

จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจ เพื่อใหบ้ริการท่ีพกัชัว่คราวส าหรับคนเดิทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี

ค่าตอบแทน พร้อมทั้งใหบ้ริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และบริการอ่ืนๆ แก่ผูเ้ดินทางมาหรือลูกคา้ท่ีเขา้พกัอาศยั 

 

2.1.2 ประเภทของโรงแรม 

            การจดัแบ่งประเภทของท่ีพกัแรม หรือโรงแรมแตกต่างกนัออกไปตามวตัถุประสงคใ์นการจดัประเภทซ่ึง

อาจขึ้นอยูก่บัท าเลท่ีตั้ง การเขา้พกัอาศยัของแขก การบริหารงาน การจดับริการแก่แขก หรือขึ้นอยูก่บั

องคป์ระกอบอ่ืนๆ ดงันั้นการจดับ่งประเภทของท่ีพกัแรมจึงไม่มีขอ้ยติุแน่นอน แต่แตกต่างกนัออกไปตาม

วตัถุประสงคด์งักล่าว ซ่ึงยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี เฮคิน (Henkin) ไดจ้ดัแบ่งโรงแรมออกเป็น 3 ประเภท 
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               1.โรงแรมเพ่ือกำรพำณิชย์ หรือโรงแรมแขกพกัไม่ประจ ำ (Commercial or Transient Hotels) โรงแรม

ประเภทน้ีมีมากกวา่ประเภทอ่ืนๆ  ท าเลท่ีตั้งอยูใ่นเมืองทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ แขกซ่ึงพักใน

โรงแรมดังกล่าวแล้ว เป็นนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเช่าอยู่เป็นที่พักประจำ 

            2. โรงแรมแขกพักประจำ (Residential Hotels) มีวัตถุประสงค์ในการให้แขกเช่าพักอาศัยอยู่ประจำ 
มีการจัดห้องอาหารบริการแก่แขกและลูกค้าทั่วไป ทำเลที่ตั้งโดยปกติแล้วอยู่ในบริเวณชานเมืองเพ่ือเหมาะแก่การ
เป็นที่พักอาศัย แต่ก็มีบางโรงแรมตั้งอยู่ใกล้ย่านธุรกิจ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่แขกในการติดต่อการงาน 

            3. โรงแรมรีสอร์ท (Resorts Hotel) มักตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพ่ือให้แขกได้พักผ่อน 
สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง โรงแรมต้องจัดบริการต่างๆ โดยเน้นบริการทางด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตลอดจนกิจกรรมในการบันเทิงอ่ืนๆ ให้กับแขกผู้มาพัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในด้านการพักผ่อนเป็นหลัก 

 

 
ภาพที่ 2.1 ภาพโรงแรมประเภทรีสอร์ท 

              สำหรับที่พักประเภทอ่ืนๆ ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือบริการแขกนอกจาก 3 ประเภทดังกล่าวแล้ว ได้แก่ โมเตล 
(Motels) มอร์เตอร์โฮเตล (Motor Hotels) บ้านแบ่งเช่า (Rooming Houses) แคมป์พักแรม (Tourist Camps) 
และบ้านพักนักท่องเที่ยว (Tourist Houses) (Henkin) 

              โดยแลททิน (Lattin) ได้ให้ความหมายของโมเตล และมอร์เตอร์โฮเตล มีลักษณะเหมือนโรงแรมทั่วไป 
วัตถุประสงค์เดิมในการสร้างที่พักดังกล่าว เพื่อตอบสนองคนเดินทางโดยรถยนต์จะได้มีที่พักตามแนวถนนซึ่งเชื่อม
ระหว่างมลรัฐของสหรัฐอเมริกา โรงแรมประเภทนี้จึงจัดที่พักสำหรับคนและบริการต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ เพ่ือ
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อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างโมเตลเปลี่ยนแปลงไป โมเตลเป็นที่พัก
หรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทั้งในตัวเมือง ย่านธุรกิจ หรือริมถนน ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการลูกค้าที่
กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม และใกล้เคียงกับโรงแรมทั่วไปมากข้ึน 

              จากการแบ่งโรงแรมออกเป็น ประเภทต่างๆ ดังกล่าวแล้ว นักบริหารด้านการโรงแรมบางคนได้แบ่ง
โรงแรมตามลักษณะการเข้าพักชั่วคราว หรือระยะเวลานานออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงแรมที่แขกพักชั่วคราว 
(Transient Hotels) และโรงแรมแขกพักประจำหรือระยะเวลานาน (Residential Hotels) สำหรับโรงแรมที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนก็จัดอยู่ในลักษณะของ 2 ประเภทดังกล่าวแล้ว (Gray and Liguori) นอกจากนี้ ยังมีแบ่งโรงแรม
ตามสถานที่ตั้ง (Location) โดยแบ่งออกเป็นโรงแรมในเมืองเล็กๆ (Small Cities) โรงแรมในเมืองใหญ่ (Large 
Cities) โรงแรมตากอากาศ (Resorts) และโรงแรมสนามบิน (Airport) อีกเช่นกัน (Gray and Liguori) 

                   สตีดมอนและคาซาวานา ได้จัดแบ่งประเภทของโรงแรมโดยยึดพ้ืนฐานทางด้านขนาดของโรงแรม 
เป้าหมายการตลาด ระดับของการบริหาร และการเป็นเจ้าของหรือการเป็นสมาชิกขององค์กรในการบริหาร 
โรงแรมไว้ดังนี้ 
                  1. การแบ่งตามขนาดโรงแรม (Hotel Size) การแบ่งตามขนาดของโรงแรม สามารถนับได้จาก
จำนวน 
ห้องพัก ซึ่งมาสามารถแยกได้เป็น 4 ขนาด คือ 

                   - ห้องพักท่ีมีจำนวนต่ำกว่า 150 ห้อง  

                   -ห้องพักระหว่าง 150–299 ห้อง  

                   -ห้องพักระหว่าง 300–599 ห้อง  

                   -ห้องพักระหว่าง 600 ห้องขึ้นไป 

สำหรับการบริการตางๆ ก็เหมือนกับโรงแรมทั่วไป แต่อาจจะมากน้อยแตกต่างกันข้ึนอยู่กับขนาดของโรงแรม 

                   2. การแบ่งตามเป้าหมายด้านการตลาด (Hotel Target Markets) เป้าหมายด้านการตลาด
ของโรงแรมมีหลายประเภท แต่ที่สำคัญอาจแบ่งได้ดังนี้ 
                    2.1 โรงแรมเพ่ือการพาณิชย์ (Commercial Hotels) ลักษณะการบริการและการอำนวยความ
สะดวกสบายต่างๆ ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น 
                    2.2 โรงแรมสนามบิน (Airport Hotels) โรงแรมประเภทนี้ตั้งอยู่ติดกับบริเวณสนามบิน เป้ากมาย
ของลูกค้า คือ นักเดินทางท่ีต้องการพักเพ่ือเปลี่ยนเครื่องบินหรือผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกเท่ียวบิน และรวมทั้ง
พนักงานของสายการบินซึ่งต้องการที่พักใกล้สนามบิน 
                    2.3 โรงแรมห้องชุด (Suite Hotels) โรงแรมห้องชุดเป็นโรงแรมที่หรูหราและอำนวยความ
สะดวกสบายแก่แขกเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้จัดห้องพัก ห้องรับแขกิแยกออกจากกัน บางโรงแรมอาจจัดห้องครัว 
บาร์เครื่องดื่ม ตู้เย็น เพ่ือเตรียมอาหารว่างไว้สำหนับแขก นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมขนาดเล็กไม่เกิน 10 คน จัดไว้
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บริการแขกควบคู่กับห้องพัก เนื่องจากโรงแรมห้องชุดอำนวยควาสะดวกต่างๆ ให้แก่แขกมากมายดังกล่าวแล้ว 
ราคาค่าบริการจึงค่อนข้างสูง แต่แขกประเภทนักธุรกิจ หรือบุคคลชั้นสูงในสังคมก็นิยมพักในโรงแรมประเภทนี้ 
เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ 
                    2.4 โรงแรมแขกพักประจำ (Residential Hotels) มีลักษณะเหมือนกับโรงแรมแขกพักประจำ ซึ่ง
อธิบามาแล้ว (2.1.2 ประเภทของโรงแรม, 2.โรงแรมแขกพักประจำ) 
                    2.5 โรงแรมรีสอร์ท (Resort Hotels) โรงแรมประเภทนี้ตั้งอยู่บริเวณที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติ เช่น 
ชายทะเล หรือบริเวณภูเขา ทั้งนี้เพ่ือให้แขกได้พักผ่อน สามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างแท้จริง โรงแรมต้อง
จัดบริการต่างๆ เช่นห้องอาหาร การซักรีด การติดต่อสื่อสาร หรือบริการอ่ืนๆ เหมือนโรงแรมทั่วไป แต่ต้องเน้น
บริการทางด้านกีฬา และนันทนาการแก่แขกให้มากกว่าโรงแรมทั่วไป ดังนั้นโรงแรมรีสอร์ท ต้องจัดสร้างสระว่าย
น้ำ สนามเทนนิส สนามข่ีม้า ตลิดจนกิจกรรมในการบันเทิงอ่ืนๆ ให้กับแขกผู้มาพัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในด้านการ
พักผ่อนเป็นหลัก ในปัจจุบันโรงแรมรีสอร์ทนอกจากทชมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจแล้ว การตอบสนอง
ลูกค้าเพ่ือการประชุม สัมมนา การจัดนำเที่ยวแบบให้รางวัล (Incentive Tour) เพ่ิมปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้สถานที่ดังกล่าวนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เพราะสามารถลดค่าบริการได้ต่ำกว่าฤดูกาลท่องเที่ยว 
                    2.6 โรงแรมซึ่งจัดห้องพักและอาหารเช้า (Bed and Breakfast) โรงแรมประเภทนี้บางทีเรียกว่า 
“บี แอนด์บีส์” (B and Bs) ทั้งนี้เพราะคิดค่าบริการควบคู่กับอาหารเช้า ลักษณะของโรงแรมมีขนาดเล็ก ประมาณ 
20-30 ห้อง การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยกว่าโรงแรมเพ่ือการพาณิชย์ 
                    2.7 โรงแรมคอนโดมิเนียม (Condominium Hotel) โรงแรมประกอบด้วยห้องชุดซึ่งมี ห้องนอน 
ห้องนำ้ ห้องรับแขก ห้องอาหารและห้องครัว เจ้าของห้องชุดมิได้พักประจำในที่พักดังกล่าวแล้ว จึงได้หมอบหมาย
ให้หน่วยธุรกิจจัดการให้บุคคลอื่นแบ่งเช่าพักอาศัยชั่วคราวแบบโรงแรมทั่วไป เป็นการแบ่งเวลาในการพักแรม เพ่ือ
มิให้ที่พักว่างเปล่า ดังนั้นจึงเรียกโรงแรมประเภทนี้ว่า โรงแรมแบ่งเวลาเช่าพัก (Time-Share Hotels) โดยทั่วไป
แล้ววัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโรงแรมดังกล่าวแล้ว ก็เพ่ือการพักผ่อนตากอากาศ ดังนั้นโรงแรมจึงอยู่ในเขตพ้ืนที่
ชายทะเลเป็นส่วนมาก 
                    2.8 โรงแรมบ่อนการพนัน (Casino Hotels)  โรงแรมบ่อการพนันจัดสร้างข้ึนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของแขกในการเล่นการพนัน ดังนั้นโรงแรมประเภทนี้จึงจัดให้มรการเล่นการพนันเกือบทุกประเภทไว้
บริการแขก เพ่ือความสะดวกสบายของแขก จึงได้จัดห้องพัก ภัตตาคาร เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่
แขกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
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 2.1.3 หลกักำรวำงผังและออกแบบโรงแรม 

           ความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพในโรงแรมยอ่มท าให้เกิดประสิทธิผลทางดา้นการใช้

งาน ความคุม้ค่า และประหยดัตน้ทุนในการบริหารจดัการดงัภาพเป็นการศึกษาของ Pannell Kerr Forster 

Associates ไดศึ้กษาการวางรูปแบบของพื้นทท่ีใชส้อยและผงัอาคาร พบวา่ ความสัมพนัธ์ในแต่ละพื้นท่ีนั้น

แตกต่างกนัดว้ย และจากการวิจยัน้ี ไดผ้ลสรุปตารางเปรียบเทียบพื้นท่ีใชส้อยของโรงแรมระดบั 2,3,4 และ 5 ดาว

โดยท่ีมีจ านวนห้องพกั 100 หอ้งเท่ากนั ดงัน้ี 

ตำรำงที่ 4 

เปรียบเทียบพ้ืนที่ใช้สอยของโรงแรมระดับ 2,3,4 และ 5 ดำว 

(จ ำนวนห้องพกั 100 ห้องเท่ำกนั) 

ระดบัของโรงแรม 

 
 
พืน้ที่การ 
ใชส้อย 

(Function) 

2-3 ดาว 
พ้ืนที่ห้อง 

รวมทั้งหมด 
(ตร.ม.) 

อัตราส่วน/ 
พ้ืนที่ 

ทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

4 ดาว 
พ้ืนที่ห้อง 

รวม 
ทั้งหมด 
(ตร.ม.) 

อัตราส่วน/ 
พ้ืนที่ 

ทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

5 ดาว 
พ้ืนที่ห้อง 

รวม 
ทั้งหมด 
(ตร.ม.) 

อัตราส่วน/พ้ืนที่ 
ทั้งหมด (ร้อยละ) 

พื้นที่ห้องพัก 
(Bedroom zone) 

2,600 73 3,333 63 5,724 64 

พ้ืนที่สาธารณะ 
(Public space) 

475 13 759 14 1,082 12 

พ้ืนที่ส่วนบริการ 
ส่วนหลัง 

(Back of house) 

190 5 343 7 504 6 

พื้นที่ส่วน 
สำนักงานบริหาร 
(Administration) 

56 2 84 2 134 2 

พื้นที่เคร่ืองจักร 
และงานระบบ 

184 5 263 5 315 3 
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(Plant) 
พื้นที่สันทนาการ 

(Leisure) 
70 2 487 9 1,200 13 

รวมพื้นที่ก่อสร้าง
ทั้งหมด 

3,575 100 5,270 100 8,959 100 

*พื้นท่ีใช้สอยต่อ
ห้องพัก 

36  53  90  

**เป็นพ้ืนที่เสริม(optional) 

ที่มา: Pannell Kerr Forster Associates,1993 

 

2.1.4 ทฤษฎีกำรออกแบบโรงแรม 

             ข้อส าคัญซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของการก าหนดโครงการและจัดตั้ งโรงแรมคือ การรองรับ

นกัท่องเท่ียวซ่ึงไม่วา่จะเป็นนกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศหรือนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศนอกจากการรองรับการ

พกัแรมของนักท่องเท่ียวแลว้ โรงแรมยงัเป็นสถานท่ีท่ีสามารถรองรับการประชุมสัมมนา หรือการเจรจาด้าน

ธุรกิจ โรงแรมจึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างหน่ึง ส าหรับการพฒันาประเทศ ตลอดจนส่งผลไปยงัศกัยภาพโดยรวมของ

ประเทศ 

                 มาตรฐานในการออกแบบโรงแรมยงัคงตอ้งพึ่งพาองคค์วามรู้ตามมาตรฐานสากลแลว้น าไปประยกุต์

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะของแต่ละพื้นท่ี มาตรฐานการออกแบบโรงแรมตามหลกัสากลซ่ึงใชเ้ป็น

พื้นฐานในการออกแบบโดยทัว่ไป (ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ,์ 2548) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

         1) ท่ีตั้ง โดยทัว่ไปโรงแรมควรจะตั้งอยูใ่กลก้บัถนนหลกั สนามบิน ยา่นธุรกิจ แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ 

ควรเป็นท่ีเขา้ถึงโดยง่าย มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีวิวท่ีดีสู่ภายนอก รวมทั้งมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม

รอบขา้ง 

               2) ควำมสัมพนัธ์ของประโยชน์ใช้สอยต่ำงๆ (functional relationship) โดยหลกัการแลว้ โรงแรม

จะตอ้งแยกส่วนบริการลูกคา้ท่ีมาพกัออกจากส่วนบริการโดยเด็ดขาด โดยไม่ควรขา้มไปมาของประโยชน์ใช้

สอย (cross circulation) มีการแบ่งแยกอยา่งชดัเจนระหวา่งส่วนบริการดา้นหนา้ (front of house) และส่วน

บริการดา้นหลงั (back of house) โดยทัว่ไปส่วนบริการต่างๆท่ีตอ้งใชบ้ริการจากครัว ควรจะอยูใ่นระดบัเดียวกบั
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ครัว แต่หากมีความจ ากดัทางการออกแบบใหย้ดึเอาครัวติดกบัหอ้งอาหารหลกัของโรงแรมเป็นส าคญั ส่วนห้อง

จดัเล้ียงหรือร้านอาหารอ่ืนๆอาจจะบริการโดยการใชลิ้ฟทส่์งของ ลิฟทบ์ริการ หรือบนัไดเป็นทางเช่ือม การ

จดัการส่วนดา้นหลงัของงานบริการต่างๆ (back of house) คนงานและอุปกรณ์บริการต่างๆจะตอ้งมีการจดัวาง

ใหมิ้ดชิดห่างจากสายตาของลูกคา้ 

                 3) พื้นท่ีใช้งำน และมำตรฐำนกำรออกแบบ ซ่ึงพื้นท่ีทั้งหมดโดยประมาณต่อหอ้งพกัของโรงแรม
ประเภทต่างๆ โดยพิจารณาเป็นขนาดและพื้นท่ีท่ีนอ้ยท่ีสุด ตามประเภทของโรงแรมตามราคา ตารางท่ี 2.2 

 

ตำรำงที่ 5 

ขนำดและพ้ืนท่ีของห้องพกัท่ีน้อยทท่ีสุดจ ำแนกตำมประเภทของโรงแรม 

(Minimom guest room dimensions) 
         พื้นท่ีใชส้อย 

 
ประเภท 
ของโรงแรมตามราคา 

ส่วนพกัผอ่นและบริเวณเตียงนอน ส่วนหอ้งน ้า ขนาดพื้นท่ีทั้งห้องรวม 

ขนาด(เมตร) พื้นท่ี (ตร.ม.) ขนาด (เมตร) พื้นท่ี (ตร.ม.) ขนาด (เมตร) พื้นท่ี (ตร.ม.) 

ราคาประหยดั 
(Budget/Economy) 

3.50 x 4.50 16.00 1.50 x 1.50 2.30 3.50 x 6.20 21.90 

ราคาปานกลาง 
(Mid-Price) 

3.60 x 5.50 20.10 1.50 x 2.30 3.40 3.60 x 3.60 29.00 

ราคาสูง 
(Upscale) 

4.10 x 5.80 23.80 1.70 x 2.60 4.40 4.10 x 8.60 35.20 

หรูหรา 
(Luxury) 

4.50 x 6.10 27.90 2.30 x 2.70 6.60 4.50 x 9.10 41.80 

หมายเหตุ: *ไม่รวมพื้นท่ีของหอ้งน ้า บริเวณตูเ้ส้ือผา้ และทางเขา้ 

**เป็นพื้นท่ีของส่วนท่ีอาบน ้ าและชกัโครก แต่ส่วนของอ่างลา้งหนา้จะอยูใ่นบริเวรแต่งตวั 

ท่ีมา: Rutes and Penner & Lawwrence,2001,p.270 
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                     4) รูปแบบกำรจัดผังพื้นห้องพกั เป็นส่วนส าคญัท่ีส่งผลถึงโครงสร้างอาคารโดยรวม ส่งผลต่อ
ความคุม้ค่าในการลงทุน ดงันั้นรูปแบบของผงัหอ้งพกั จึงเป็นเสมือนส่ิงส าคญัในการออกแบบรูปทรงอาคาร 

การจดัวางต าแหน่งทางเดินและหอ้งพกัอาจจะมีหลากหลายรูปแบบ 

                     5) ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงห้องพกัและส่วนสำธำรณะอ่ืนๆ ห้องพกัสามารถท่ีจะเช่ือมติดกบัส่วน
สาธารณะอ่ืนๆ และทางสัญจรในหลายรูปแบบ ดดยหลกัใหญ่ๆ อาจจะมี 3 แบบ คือ 

                              5.1) หอ้งพกัอยูเ่หนือส่วนฐาน (podium) เหมาะส าหรับโรงแรมท่ีเป็นอาคารสูง 

                              5.2) หอ้งพกัอยูติ่ดกบัส่วนบริการสาธารณะอ่ืนๆ ถือวา่เป็นแบบท่ีประหยดั เพราะใช้

โครงสร้างง่ายๆ ส่วนบริการต่างๆ ออกแบบใหส้ัมพนัธ์กบัส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม เหมาะส าหรับโรงแรม

ริมทาง โรงแรมขนาดเลก็ หรือโรงแรมท่ีมีพื้นท่ีท่ีดินมาก 

                              5.3)  แบบผงัเปิด (open layout) มีลกัษณะกระจายตวัของประโยชน์ใชส้อยแผไ่ปตามพื้นท่ี 

อาจจะจดักลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากไวด้ว้ยกนั เหมาะส าหรับโมเตล และรีสอร์ท ซ่ึงมีพื้นท่ีมากพอ  

                       6) กำรสัญจรทำงตั้ง โรงแรมท่ีมีความสูงมากกวา่ 2 ชั้น ควรจะมีลิฟทบ์ริการ ยกเวน้โรงแรม
ขนาดเลก็ ทั้งน้ีควรมีลิฟทส์ ารองในยามฉุกเฉินหรือในกรณีลิฟทอี์กตวัอยู่ระหวา่งการซ่อมบ ารุง ถา้เป็นไปได้

ควรจะวางต าแหน่งของลิฟทท์ุกตวัไวด้ว้ยกนัในส่วนแกนสัญจรกลางไม่วา่จะเป็นลิฟทบ์ริการ หรือลิฟทส์ าหบั

ลูกคา้ โดยแยกทางเขา้ เพื่อความประหยดัและง่ายในการก่อสร้าง 

                       7) ส่วนบริกำรสำธำรณะ มีดงัน้ี 

                                      7.1) หอ้งอาหาร ในโรงแรมขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่จะมีห้องอาหารอยา่งนอ้ย 1 แห่ง

ไวบ้ริการลูกคา้ ถา้เป็นร้านอาหารราคาถูกหรือขนาดเลก็จะเป็นรูปแบบของร้านกาแฟหรือศูนยอ์าหาร  

                                      7.2) บาร์ตามค าจ ากดัความโดยวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี ระบุไวว้่า บาร์ (สถานบนัเทิง) คือ 

สถานบนัเทิงท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

บำร์สำมำรถแยกออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆได้คือ 

                                          7.2.1)  คอค-เทล (cocktail) ควรจะตั้งอยูใ่นส่วนท่ีใชส้ าหรับการนัง่รอ อาจจะอยู่

ระหวา่งลอ็บบ้ีของโรงแรมและร้านอาหาร 
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                                          7.2.2)  บาร์หลกั (main bar) จะมีบริการเคร่ืองด่ืมพิเศษของแต่ละโรงแรม อาจจะเปิดสู่

ส่วนสาธารณะเพื่อรับรองผูใ้ชบ้ริการจากภายนอกโดยตรง ปกติจะมีเคาเตอร์ยาวพร้อมท่ีนัง่สูง มีบริการน ้าแขง็ 

น ้าด่ืมต่างๆ โดยแบ่งพื้นท่ีส าหรับบาร์รวมเคาเตอร์ คอค-เทล เลาน์จ (cocktail lounge) 1.8-2.0 ตร.ม. ต่อคนและ

บาร์แบบทัว่ไป (แบบยืนหรือแบบมา้นัง่ (stools)) 1.3-1.7 ตร.ม. ต่อคน 

                                           7.2.3) เลาน์จ (lounge) โดยค าจ ากกกดัความขอเลาน์จ (lounge) ท่ีมีความหมาย

เก่ียวขอ้งกบัโรงแรม ตามพจนานุกรมอิเลก็ทรอนิกส์ NECTEC,s Lexltron ระบุไวว้า่ lounge [N] หอ้งพกั

สาธารณะ หรือ หอ้งนัง่เล่น โดยค าท่ีมีความหมายเดียวกนั คือ หอ้งพกัคอย ผwaiting room) ห้องสาธารณะ 

(public room) หอ้งสังสรรคใ์นโรงแรม เลาน์จจึงเป็นพื้นท่ีส าหรับพกัคอยรอคอย หรือพกัผอ่น อาจเก่ียวเน่ือง

กบัลอ็บบ้ีหรืออยูติ่ดกบัทางเดินต่างๆ ในรีสอร์ทอาจตอ้งมีพื้นท่ีส าหรับเลาน์จมากกวา่โรงแรมประเภทอ่ืนๆ 

                                          7.2.4) หอ้งพกัผ่อน บนัเทิง หอ้งส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจอาจจะเป็นห้องนัง่เล่น

เกมปิงปองหรืออ่ืนๆ ซ่ึงในการเขา้ใชบ้ริการโรงแรมมประเภทรีสอร์ท ท่ีทีการเขา้พกัเป็นระยะเวลาช่วงหน่ึงและ

มกัมีการเขา้พกัเป็นระยะเวลานาน ดงันั้น ความตอ้งการในส่วนหอ้งพกัผอ่นและบนัเทิง จึงมีมากกวา่โรงแรม

ประเภทอ่ืนๆ เพราะผูใ้ชบ้ริการไม่มีความรีบร้อนเหมือนโรงแรมในเมือง 

                                        7.2.5) หอ้งเอนกประสงค ์(function room) เป็นห้องส าหรับการประชุมสัมมนา จดัเล้ียง 

บอลรูมปาร์ต้ี จดันิทรรศการ งานแต่งหรืออ่ืนๆ ท่ีมีจ านวนผูใ้ชง้านจ านวนมาก แต่ในโรงแรมราคาประหยดัหรือ

โรงแรมขนาดเลก็อาจจะเป็นเพียงการออกแบบห้องโถงขนาดเลก็ หรือห้องจดัเล้ียงขนาดเลก็เท่านั้น โดยท่ี

ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของการใชง้าน ส่วนการค านวณพื้นท่ีต่อคน มีดงัน้ี หอ้งจดัเล้ียงใชพ้ื้นท่ี  

1.1- 1.3 ตร.ม. ต่อคน ส าหรับส่วนประชุมสัมมนา 0.9-1.1 ตร.ม. ต่อคนนอกจากน้ียงัมีส่วนประกอบของพื้นท่ี

ยอ่ยอีกหลายพื้นท่ี อาทิเช่น ส่วนของลอ็บบ้ี ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 1/3 ของส่วนจดัเล้ียง หรือ 30% ของส่วนหอ้งจดั

เล้ียง หอ้งเก็บเฟอร์นิเจอร์ 0.5 ตารางเมตร ต่อท่ีนัง่ ซ่ึงควรจะเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายจากห้องจดัเล้ียง และมีหอ้งน ้า

บริการส่วนตวั 

                                       7.2.6) หอ้งประชุมยอ่ย หอ้งประชุมยอ่ยเป็นอีกส่วนประกอบเพิ่มท่ีอาจจะจ าเป็นในบาง

กรณี อาจจะมีหลากหลายขนาด หรือมีจ านวนหลายหอ้ง ส าหรับการประชุมยอ่ยหรือการแบ่งกลุ่มสัมมนา แต่

อยา่งไรก็ตามควรจะเช่ือมสัมพนัธ์กบัส่วนบริการจากครัวหรือส่วนเตรียมอาหาร 

                                       7.2.7) การป้องกนัเพลิงไหม ้ทางหนีไฟจะตอ้งมีให้เห็นไดง้่ายส าหรับส่วนบริการ

สาธารณะน้ี ระยะไปถึงบนัไดหนีไฟ วสัดุกนัไฟ จะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายของแต่ละพื้นท่ีหรือประเทศ 
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             8) ส่วนบริกำรด้ำนหน้ำ (front of house)  

                           8.1) ทางเขา้ ลกัษณะของการเขา้ถึงของรถยนตจ์ะเป็นตวัก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ทางเขา้และลอ็บบ้ีโรงแรม ควรจะมีท่ีนัง่ส าหรับรอรถ ซ่ึงอาจจะตอ้งเป็นลกัษณะโซฟาหรือชุดรับแขกท่ีใหค้วาม

สบายเหมือนส่วนหน่ึงของล็อบบ้ี ควรมีส่วนกนัแดด กนัฝนส าหรับกรลงรถยนตก่์อนเขา้สู่ลอ็บบ้ี ส าหรับประตู

ทางเขา้ตอ้งค านึงถึงกระเป๋าสัมภาระทีใหญ่โตของผูใ้ชบ้ริการบางโรงแรมอาจจะแยกประตูส าหรับกระเป๋าไว้

ต่างหาก 

                        8.2) ส่วนตอ้นรับ เคาน์เตอร์ตอ้นรับจะตอ้งใกลแ้ละสามารถมองเห็นไดโ้ดยง่ายจากส่วนทางเขา้ 

อาจจะเป็นส่วนท่ีรวมพนกังานตอ้นรับ พนกังานการเงินและคนเฝ้าประตู แต่ในโรงแรมขนาดใหญ่คนเฝ้าประตู

จะเป็นอีกส่วนหน่ึงแยกต่างหาก ส่วนเคาน์เตอร์น้ีจะมีส่วนเก็บกุญแจห้องพกัท่ีแยกไวอ้ยา่งเด่นชดั ความสูงของ

เคาน์เตอร์ควรจะเหมาะสมส าหรับแขกท่ียนื ส่วนหลงัเคาน์เตอร์จะมีส่วนติดต่อกบัส่วนส านกังานหรือส านกังาน

ยอ่ย ส่วนแคชเชียร์ส าหรับโรงแรมขนาดเลก็หรือขนาดกลางอาจจะรวมอยูก่บัเคาน์เตอร์ตอ้นรับ  แต่ในโรงแรม

ขนาดใหญ่อาจจะแยกส่วนน้ีออกโดยอาจจะเป็นผนงัแยก (partition) และอาจจะมีส านกังานการเงินอยู่ 

                       8.3) ลอ็บบ้ี ในส่วนของลอ็บบ้ีควรจะมีส่วนบริการต่างๆ เช่น โทนศพัทส์าธารณะ นฬิกา โต๊ะ

แนะน าทัว่ไป การท่องเท่ียว หรืออาจจะมีบริษทัน าเท่ียว สายการบิน บริษทัรถเช่า ร้านคา้เลก็ๆ เลาจน์ ท่ีพกันัง่รอ 

ส่วนบริการธุรกิจ และหอ้งน ้ า 

         9) ห้องครัวและห้องบริกำรอ่ืนๆ ห้องครัวควรจะออกแบบใหอ้ยูภ่ายในพื้นท่ีหน่ึงชั้น ถ่จะสามารถท่ีจะ

บริการส่วนประกอบต่างๆ ของโรงแรมทั้งหมดได ้แต่ถา้จ าเป็นตอ้งแยกส่วนบางส่วออกไป หอ้งครัวก็ยงัควร

เช่ือมติดกบัหอ้งอาหารหลกั โดยออาจจะมีห้องเก็บอาหารหรือหอ้งเตรียมแยกออกไป ซ่ึงโดยประมาณแลว้พื้นท่ี

ของหอ้งครัวสามารถค านวณไดค้ร่าวๆ ดงัน้ี 

            ครัวหลกัส าหรับหอ้งอาหาร              14.00 ตร.ม. x จ านวนแขกท่ีตอ้งบริการ 

            ครัวส าหรับส่วนจดัเล้ียง                    0.20 ตร.ม. x จ านวนแขกท่ีตอ้งบริการ 

            ครัวส าหรับร้านกาแฟ                        0.30 ตร.ม. x จ านวนแขกท่ีตอ้งบริการ 

            ทั้งน้ีครัวอาจมีขนาดท่ีใหญ่กวา่หรือนอ้ยกวา่แลว้แต่ความพิเศษของอาหาร หรือลกัษณะของอาหารท่ี

เฉพาะเจาะจง นอกจากน้ียงัตอ้งคิดค านวณพื้นท่ีประมาณ 50% ของขนาดพื้นท่ีทั้งหมด ส าหรับการออกแบบห้อง
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เปล่ียนชุด หอ้งน ้าพนกังาน หอ้งรับประทานอาหารพนกังาน และหอ้งเก็บของต่างๆ โดยขอ้ควรระวงัส าหรับการ

ออกแบบห้องครัว คือ พื้นท่ีจะตอ้งใชว้สัดุกนัล่ืน มีการระบายน ้าบนพื้นเวลาท าความสะอาด ซ่ึงมุมลาดท่ี

เหมาะสมคือประมาณ 1:20 วสัดุท่ีใชค้วรท าความสะอาดง่าย มีการระบายอากาศท่ีดี มีหนา้ต่างหรือช่องเปิดท่ี

สามารถเปิดสู่ภายนอกได ้และเพียงพอ 

                   ขนาดของหอ้งอาหารขึ้นอยูก่บัประเภทของโรงแรม ท่ีตั้ง ความบ่อยในการส่งของหรืออาหาร 

ประเภทของอาหาร ห้องแช่แขง็(cold room)  มีอุณหภูมิประมาณ -20 องศาเซลเซียส โดยหอ้งเยน็ (chill room) มี

อุณหภูมิประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส 

                   หอ้งเก็บของอ่ืนๆ เช่น หอ้งเก็บเฟอร์นิเจอร์ควรอยูใ่กลก้บัหอ้งซ่อมบ ารุง โดยมีพื้นท่ีประมาณ 0.2-

0.3 ตร.ม. ต่อห้องพกั 

                   หอ้งเก็บเคร่ืองมือท าความสะอาด ประมาณ 0.2-0.4 ตร.ม. ต่อหอ้งพกั 

                   หอ้งขยะ การออกแบบขึ้นอยูก่บัระบบเก็บและก าจดัขยะ รถขนขยะจะตอ้งเขา้ถึงโดยสะดวก ท า

ความสะอาดไดง้่ายๆ 

                    หอ้งเก็บผา้ปูเตียงและผา้อ่ืน มีขนาดขึ้นอยูก่บัประเภทของโรงแรม ปกติจะมีพื้นท่ีประมาณ 0.4 ตร.

ม. ต่อห้องพกั อาจจะมีขนาดเลก็ลง หากมีระบบซกัรีดภายในโรงแรม มีชั้นเก็บความกวา้ง 60 ซม. มีพื้นท่ีส าหรับ

เก็บผา้และซ่อมแซมเยบ็ปัก 

                     หอ้งซกัรีด ส าหรับโรงแรมขนาด 200 หอ้ง ใชพ้ื้นท่ีประมาณ 140 ตร.ม. ทั้งน้ีไม่รวมส่วนเก็บผา้ 

หอ้งเคร่ืองอบไอน ้า (stream boiler) และหอ้งพนกังานหรือส านกังานส าหรับผา้ท่ไม่ตอ้งการการรีดสามารถพื้นท่ี

ลง 40-59 ตร.ม. โดยท่ีห้องซกัรีด ควรมีระบบระบายอากาศ 

                     หอ้งรับส่งของ ควรจะแยกกบัส่วนขยะ และส่วนทางเขา้พนกังาน โดยมีการตรวจเช็คของท่ีเขา้หรือ

ออกอยา่งมีระบบผา่นห้องตรวจจบั รถส่งของสามารถเขา้ถึงโดยสะดวก มีความสูงของฟุตบาทรับของท่ี

เหมาะสม รถส่งของสามารถกลบัรถได ้เหล่ียม มุมของเสาหรือมุมผนงัคววรจะมีการหุ้มเพื่อป้องกนัการไดรั้บ

ความเสียหายจากการกระแทกโดยรถยนตห์รือการขนของ 

                    10) ส่วนส ำนักงำน ส าหรับโรงแรมขนาดเลก็ส่วนส านกังานอาจจะมีเพียงส่วนท่ีติดกบัเคาน์เตอร์

ตอ้นรับ โดยแยกหอ้งผูจ้ดัการและหอ้งหัวหนา้พ่อครัวไวต้่างหาก 
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                                    10.1) ส านกังานส่วนหนา้ อยู่ติดกบัเคาน์เตอร์ตอ้นรับ ประกอบดว้ยผูจ้ดัการตอ้นรับ 

หวัหนา้ฝ่ายแคชเชียร์ ผูจ้ดัการฝ่ายขายและเลขานุการ 

                                    10.2) ส านกังานธุรการทัว่ไป อาจจะอยูใ่กลก้บัส่วนตอ้นรับหรือแยกไวต่้างหาก

ประกอบดว้ยผูจ้ดัการทัว่ไป ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ เลขานุการ หวัหนา้บญัชี หวัหนา้ฝ่ายขอ้มูล 

                                    10.3) ส านนกังานส่วนหลงั (back of house) เป็นส านกังานส่วนท่ีใหบ้ริการต่างๆ เช่น 

ส านกังานรับของ ส านกังานฝ่ายบุคคล ส านกังานส่วนซ่อมบ ารุง วิศวกรรม ส านกังานฝ่ายอาหารหรือหวัหนา้พ่อ

ครัว (อยูใ่นส่วนครัว) ส านกังานส่วนท าความสะอาด และหอ้งฝึกอบรมมีตูเ้ก็บของ (locker) เป็นส่วนตูเ้ก็บของ

ส าหรับพนกังาน ซ่ึงใชพ้ื้นท่ีประมาณ 0.36 ตร.ม. ต่อคน โดยท่ีไม่รวมพื้นท่ีส าหรับมา้นัง่ ใหป้ระมาณการวา่มี

จ านวนพนกังานชายและหญิงเท่ากนั ยกเวน้มีขอ้แมพ้ิเศษในบางโรงแรม อาจจะตอ้งการท่ีพกัผอ่นส าหรับ

พนกังานท่ีเขา้เวรหรือไม่ สามารถ กลบัได ้หรือ ท่ีพกัส าหรับผูจ้ดัการ 

                ส าหรับพื้นท่ีส าหรับระบบต่างๆ อาจจะเป็นลกัษณะของส่วนซ่อมบ ารุง หอ้งส านกังานส าหรับวิศวกร

ซ่ึงควรอยูใ่กลก้บัหอ้งเคร่ืองต่างๆ ทั้งน้ีอาจจะรวมถึงแผนกช่างไม ้เฟอร์นิเจอร์และช่างทาสี 

                 11)ห้องพกั 

                                  11.1) ขนาดของหอ้งพกัในโรงแรมขนาดกลางทัว่ไป มีขนาดห้อองพกัประมาณ 15-17 ตร.

ม. ในขณะท่ีโรงแรมขนาดใหญ่มีขนาดหอ้งพกั อาจจะมากถึง 28 ตร.ม. โดยไม่รวมส่วนโถงแลละหอ้งน ้า 

               ขนาดเตียงมาตรฐานอมเริกนัสามรถแบ่งไดเ้ป็น 

-Twin 0.90 x 1.90 เมตร 

-Double 1.37 x 2.03 เมตร 

-Queen size 1.52 x 2.10 เมตร   

-King size กวา้ง 1.83 เมตร 

                  โรงแรมส่วนใหญ่จะใชเ้ตียงขนาด Twin และ Double ซ่ึงเป็นขนาดท่ีมีความยดืหยุน่ในการใชสู้ง บาง

หอ้ง  อาจจะมีเตียงแบบพบัเก็บได ้หรือเตียงส ารอง หรือเตียงโซฟา (sofa bed) ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดา้น

ประมาณ 2.50 ม. (ต ่าสุดประมาณ 2.3 ม.)  ในขณะท่ีส่วนทางเขา้ อาจจะสูงเพียงแค่ 2.00 ม. เพราะตอ้งเผื่อระยะ

ใตฝ้้าส าหรับงานระบบปรับอากาศ ประตูและผนงั ควรจะเป็นวสัดุท่ีเก็บเสียงไดเ้ป็นอย่างดี โดยการกนัเสียง
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ระหวา่งห้องกบัหอ้ง หรือหอ้งกบัทางเดินจะตอ้งลดเสียงไดป้ระมาณ 45-50 เดซิเบล ขณะท่ีเสียงจากภายนอกไม่

วา่จะเป็นการจราจรเสียงจากสนามบินจะตอ้งลดลงโดยการใชก้ระจกกนัเสียงหรืออ่ืนๆประมาณ 40-42 เดซิเบล 

                    11.2)  หอ้งน ้า ห้องน ้าในห้องพกัมกัจะประกอบดว้ย โถส้วม อ่างลา้งหนา้ กระจก อ่างอาบน ้า พร้อม

ฝักบวั ทั้งน้ีการวางต าแหน่งแต่ละส่วนควรค านึงถึงการวางท่อ การใชช่้องท่อ ร่วมกบัห้องน ้าของหอ้งพกัท่ี

ติดกนั และมีส่วนท่ีเปิดตรวจสอบท่อไดเ้พื่อการซ่อมบ ารุง ในบางประเทศอาจจะมีขอ้ก าหนดห้องน ้าส าหรับคน

พิการ หอ้งน ้าส าหรับคนพิการตอ้งมีราวจบั มีพื้นท่ีท่ีรถเข็ญสามารถเขา้ถึงได ้โดยส่วนอ่ืนๆในหอ้งน ้าท่ีควรมี

ไดแ้ก่ ชั้นวางผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดหนา้ ท่ีแขวนเส้ือ และอ่ืนๆ 

                     11.3) ทางเดินในส่วนหอ้งพกัและบนัได ทางเดินไม่ควรจะยาวเกินไป ความกวา้งประมาณ1.20-

2.00 ม. แลว้แต่ชนิดของโรงแรม ส่วนฝ้าเพดานของทางเดินในโรงแรมมกัจะเป็นท่ีส าหรับงานระบบทาง

วิศวกรรม พื้นถึงเพดาน (Floor to ceiling) ไม่ควรต ่า 2.25 ม. ป้ายบอกทางไปแต่ละหอ้ง หรือทางไปสู่บนัไดหนี

ไฟตอ้งสังเกตไดช้ดัเจน มีไฟส ารองฉุกเฉิน ควรมีปลัก๊ไฟไวเ้ป็นช่วงๆ เพื่อการซ่อมบ ารุงหรือการท าความ

สะอาด การใชพ้รมจะใชล้ดเสียงในทางเดินไดแ้ละอาจจะมีตูเ้คร่ืองด่ืมหรือตูน้ ้ าแขง็ไวบ้ริการในส่วนโถงแต่ละ

ชั้นหรือใกลช่้องลิฟต ์

                     11.4) การป้องกนัเพลิงไหม ้ขึ้นอยูก่บัเทศบญัญติัของแต่ละทอ้งท่ี ประตูห้องพกัควรจะทนไฟได้

อยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง ผนงัห้องควรจะทนไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง ยกเวน้วา่จะมีระบบฉีดน ้าดบัเพลิง (Fire 

sprinkler) ในทางเดิน ให้ตรวจสอบกบัขอ้ก าหนดทางเทศบญัญติัในรายละเอียด 

                     11.5) บริการแต่ละชั้น จ านวนห้องในแต่ละชั้นอาจจะออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถใน

การบริการของบริกร 1 คนเป็นหลกั โดยปกติแลว้บริกร 1 คน จะสามารถบริการได ้12-18 หอ้ง และกองผา้ปู

หรืออ่ืนๆ ส่วนระบบการเก็บผา้ควรแยกระหวา่งผา้สกปรกและผา้สะอาด ช่องส่งผา้ถา้มีจะตอ้งสสอดคลอ้งกบั

การวางผงัส่วนชั้นล่างท่ีทิ้งขยะหรือห้องซกัผา้ นอกจากน้ีแต่ละชั้นยงัตอ้งมีห้องเก็บของท่ีเก็บเฟอร์นิเจอร์ส ารอง 

หรือส่วนประกบท่ีใชใ้นการซ่อมแซมภายในหอ้งพกัหรืออ่ืนๆ และอาจจะมีห้องน ้าพนกังาน หอ้งเก็บของ

พนกังานในแต่ละชั้นหรือแต่ละขอบเขตพื้นท่ี (Zone) ของการบริการ 

       12) ส่วนวิศวกรรมอำคำร 

                    12.1) ระบบไฟฟ้าส ารองควรเตรียมเผื่อไวใ้นกรณีฉุกเฉิน ป้ายทางหนีไฟและไฟฉุกเฉินจะตอ้งใช้

การไดเ้สมอ 
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                    12.2) สัญญาณเตือนภยั อาจจะเป็นระบบกดสัญญาณดว้ยมือ หรือระบบตรวจจบัควนั (smoke 

detector) หรือระบบตรวจจบัความร้อน (heat detector) ซ่ึงสามารถไดย้นิโดยทัว่ทั้งตึก สายฉีดน ้าตอ้งยาวถึงทุก

หอ้งพกั รวมทั้งควรมีเคร่ืองดบัเพลิงตามจุดต่างๆ โดยรายละเอียดตรวจสอบไดจ้ากกฎหมายควบคุมอาคาร 

                     12.3) ระบบปรับอากาศ ในโรงแรมราคาประหยดัใชร้ะบบปรับอากาศแบบทัว่ไป เช่นห้องพกัท่ี

เป็นแบบปรับอากาศจะใชเ้คร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (spit type) หรือห้องพกัท่ีเป็นแบบไม่ปรับอากาศจะ

ใชพ้ดัลมเพดานหรือพดัลมแขวนผนงั 

                    12.4) ระบบระบายอากาศส าหรับหอ้งน ้า ในระบบรวมหอ้งน ้าจะตอ้งมีช่องอากาศหมุนเวียนได ้เช่น 

พดัลมดูดอากาศไปสู่ท่อรวม แต่ตอ้งมีระบบกนัเสียงท่ีดี เพื่อไม่ใหเ้กิดเสียงรบกวน 

                    12.5) ระบบแสงสวา่ง ไฟฟ้าในหอ้งพกัจะตอ้งมีการวางระบบท่ีดี คือ มีจุดปิดปิดหลกัท่ีหวัเตียง

ควบคุมไฟฟ้าแสงสวา่งส่วนใหญ่ของหอ้งได ้แต่ในโรงแรมราคาประหยดัอาจจะมีการลดตน้ทุนโดยการวาง

ระบบใหเ้ปิดไฟจากจุดเดียว เช่น หนา้ประตูทางเขา้ ส่วนทางเดินและส่วนสาธารณะ อาจใชไ้ฟในการตกแต่งเพิ่ม

บรรยากาศโรงแรมตามความเหมาะสม ส่วนการควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าหลกั (main switch) ควรอยูใ่นพื้นท่ีท่ีผู ้

เขา้พกัโรงแรมไม่สามารถเขา้ถึงได ้

         2.1.5 ส่วนประกอบแลละมำตรฐำนโรงแรมทั่วไป 

                      จากการศึกษาละรวบรวมขอ้มูลของ ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ ์(2548) และขอ้มูลจาก Architectural 

data ซ่ึงแบ่งส่วนต่างๆของโรงแรมตามประเภทและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น และยงัแสดงความสัมพนัธ์แต่ละส่วนของ

โรงแรมอีกดว้ย ดงัน้ี (ภาพท่ี2.5)  

                       โดยสามรถสรุปการแบ่งส่วนประกอบของโรงแรมตามลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการและกิจกรรมท่ีจะ

เกิดขึ้น ไดด้งัน้ี 

1) ส่วนผูใ้ชบ้ริการ (Front of the house) จะประกอบดว้ย 

-ส่วนของห้องพกัของโรงแรม 

-ส่วนพื้นท่ีสาธารณะ         ไดแ้ก่        -โถงตอ้นรับ 

                                                            -ส่วนอาหารและเคร่ืองด่ืม 

                                                             -ส่วนนนัทนาการ 
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                                                             -ส่วนจอดรถ ฯลฯ 

-ส่วนส านกังาน                  ไดแ้ก่         -Front deskและ Front office 

                                                             -ส่วนบญัชี 

                                                             -ส่วนผูบ้ริหาร 

                                                             -ส่วนขายและจดัเล้ียง 

2) ส่วนผูใ้หบ้ริการ (back of the house) จะประกอบดว้ย 

-ส่วนหอ้งครัวและท่ีเก็บของ 

-ส่วนรับของ ขยะ และหอ้งเก็บหอ้งทัว่ไป 

-ส่วนพนกังาน 

-ส่วนซกัรีดและส่วนแม่บา้น 

-ส่วนหอ้งเคร่ืองและส่วนซ่อมบ ารุง ฯลฯ 

 

2.1.6 ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกบักำรจัดกำรทรัพยำกรกำยภำพ 

                    ทฤษฎีการจดัทรัพยากรกายภาพมาจากภาพรวมของการจดัการทรัพยากรกายภาพ 

(facilities management theory) ท่ีใชใ้นอาคารทัว่ไป ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ (ภาพท่ี 2.6)  

                     1) บุคคล (people) หมายถึง การท าหนา้ท่ี บทบาท ต าแหน่ง ทั้งท่ีเป็นพนกังานในองคก์รและ

ผูใ้ชบ้ริการในโรงแรม 

                     2) กระบวนการท างาน (process) หมายถึง กิจกรรม หรือกระบวนการการท างานท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี

องคก์รนั้น รวมไปถึงการชป้ระโยชน์ในส่วนต่างๆ ของอาคาร กระบวนการ างานขง       บุคคล พื่อใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด เช่น ระบบส่ือสาร การสัญจร เป็นตน้ 
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                     3) สถานท่ี (place) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพ สาธารณูปโภค ส่งอ านวยความสะดวกของอาคาร

ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร เพื่อใหก้ารใชง้านของอาคารมี

ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั และมีบริการท่ีดี 

 

ภำพที่2.6 

หลกัของกำรจัดทรัพยำกรทำงกำยภำพ 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ: บัณฑิต จุลำสัย และ เสริชย์ โชติภำณิชย์,2547, น.11 

 

2.1.7 ขอบเขตของกำรจัดกำรทรัพยำกรกำยภำพ 

             จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของ ปริญญา เจริญบณัฑิต ไดใ้หค้  าอธิบายต่อขอบเขตและหนา้ท่ีของ
การจดัการทรัพยากรทางกายภาพวา่มีหนา้ท่ีหลกั 4 หนา้ท่ีหลกั คือ 

             1)  การจดัการอสังหาริมทรัพย ์(property management) หมายถึง การด าเนินนโยบายเพื่อน าไปสู่การ

ตดัสินใจการจดัหาอาคาร หรือ สถานท่ี เพื่อการใช ้ด าเนินธุรกิจ เช่น การเช่า การซ้ือ หรือการสร้าง เพื่อให้

สามารถใชอ้สังหาริมทรัพยน์ัน่ๆ อยา่งคุมค่า และสนองประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร โดยท่ีไม่เก่ียวกบัการเก็งก าไร

ท่ีดิน หรืออาคารใดๆ 

People 

Process Place 
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                2) การจดัการพื้นท่ีใชส้อย (facilities planning) หมายถึงการก าหนดนโยบายและแผนงานในการใช้

พื้นท่ีอาคาร และสถานท่ีใหไ้ดต้รงตามเป้าหมายขององคก์ร และมีความคุม้ค่าและตอบสนองประโยชน์สูงสุดต่อ

องคก์ร ประโยชน์สูงสุดในท่ีน้ี ไม่ไดห้มายความวา่ใชพ้ื้นท่ีทุกตารางน้ิวอยา่งแออดัจะไดป้ระโยชน์สูงสุด 

หากแต่ใชไ้ดต้อบสนองรูปลกัษณ์ และการด าเนินงานขององคก์ร 

                3) การจดัการการบ ารุงรักษาอาคาร (facilities operations and maintenance) หมายถึง การก าหนด

นโยบาย และแผนงานในดา้นการบ ารุงรักษา เป้าหมายคือ การประหยดัค่าบ ารุงรักษา และยดือายกุารใชง้านของ

อุปกรณ์อาคาร ซ่ึงน าไปสู่การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (preventive maintence) หรือการบ ารุงรักษาเชิงคาดการณ์

ได ้(predictive maintenance) ในการตดัสินใจดา้นน้ี ตอ้งอาศยัความรู้ หลกัดา้นงานระบบ ประกอบกบัการจด

บนัทึกขอ้มูล และการวิเคราะห์สถิติต่างๆประกอบกนั 

                 4) การจดัการบริการทท่ีเก่ียวขอ้ง (facilities support service) หมายถึง การก าหนดนโยบาย และ

แผนงานต่อการบริการต่างๆ ท่ีมีส่วนสนบัสนุนการด าเนินงานหลกัขององคก์ร เช่น ระบบงานรักษาความ

ปลอดภยั งานท าความสะอาด เป็นตน้ 

                 เม่ือพิจารณาจากความเป็นจริงของโรงแรมชั้นประหยดั ท่ีมีขอ้ก าจดัในดา้นการจดัการอยูแ่ลว้ จึงตอ้ง

เลือกประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุด และจ าเป็นท่ีสุดในดา้นการจดัการทรพยากรทางกายภาพ ซ่ึงสามารถสรุปขอบเขต

หนา้ท่ีของการจดัการทรัพยากรกายภาพในงานวิจยัได ้ดงัน้ี 

1) การปฏิบติังานดส้นการซ่อมบ ารุง (operations and maintenance) 

2) การปฏิบติังานดา้นการบริหาร (facilities support service) 

หากพิจารณาในดา้นการก่อสร้าง สามารถแบ่งได ้2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงก่อนการก่อสร้าง (pre-construction) และช่วง

หลงัการก่อสร้าง (post-construction) มีความสัมพนัธ์ต่อขอบเขตและหนา้ท่ีของการจดัการทรัพยากรทาง

กายภาพทั้ง 4 หนา้ท่ี ตามภาพท่ี 2.7 
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ภำพที่2.7 

แนวทำงกำรพจิำรณำขอบเขตงำนที่ส ำคญัในกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำยภำพ 

 

 

 

 

 

 

         

           โดยสามารถแจกแจงขอบเขตหนา้ท่ีของงานดา้นการบ ารุงรักษาและงานการบริการท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามภาพ

ท่ี 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Property Management 

Facilities Operations and 

       maintenance 

Facilities Planning 

Facilities Support Service 

Pre-construction 

Post-construction 
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ภำพที่2.8 

กรอบควำมคิด ด้ำนกำรบ ำรุงรักษำอำคำรและกำรบริกำรท่ีเกีย่วข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ปริญญา เจริญบณัฑิต,2549, น.1-4. 

    

        โดยรายละเอียดของการบ ารุงรักษาอาคาร (operations and maintenance) และการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

(facilities support service) สามารถแยกยยอ่ยไดเ้ป็นรายละเอียด ดงัตารางท่ี 2.3 ดงัน้ี 

 

การดูแลและซ่อมบ ารุงโครงสร้างอาคาร 

(Building Structure) 

การดูแลและซ่อมบ ารุงสถาปัตยกรรมอาคาร 

(Architecture) 

การดูแลและซ่อมบ ารุงงานระบบ 

(Mechanical and Engineering) 

งานบริการรักษาความปลอดภยั 

(Safe and Security Service) 

งานบริการท าความสะอาด 

(Cleaning Service) 

งานบริการของพนกังาน 

(Staff Service) 

กำรบ ำรุงรักษำอำคำร 

Operations and Maintenance 

บริกำรที่เกีย่วข้อง 

Facilities Support Service 
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ตำรำงที่ 6 

ขอบเขตของกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำยภำพ 

Operations and Maintenance 
(งานช่าง งานระบบต่างๆ) 

Facilities Support Service 
(งานแม่บา้น และ รปภ.) 

การดูแลและซ่อมบ ารุงโครงสร้างอาคาร 
(Building Structure) 

งานบริการรักษาความปลอดภยั 
(Sefety and Security Service) 
1.Security staff 
2.Security system 

การดูแลและซ่อมบ ารุงสถาปัตยกรรมอาคาร 
(Architecture) 
1.Exterior and façade maintence 
2.Interior and space maintenance 
3.Landscape maintenance 

งานบริการท าความสะอาด 
(Cleaning Service) 
1.Exterior, façade and carpark 
2.Interior and space cleaning service 
3.Landscape 

การดูแลและซ่อมบ ารุงงานระบบ 
(Mechanical and Engineering) 
1.Heating ventilating and air conditioning (HVAC) 
2.Electrical 
3.Plumbing 
4.Energy management 
5.Mechanical 
6.Waste water treatment 
7.Elevator 
8.Fire and life safety equiment 

งานบริการของพนกังงาน 
(Staff Service) 
1.Service Staff 
2.Service system 
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2.1.8 มำตรฐำนกำรก ำหนดระดับโรงแรมไทย 

                  การวิจยัน้ี เป็นการศึกษาหาแนวทางการจดัการทรัพยากรกายภาพส าหรับโรงแรมชั้นประหยดัไทย

ภายในเมืองศูนยก์ลางการบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงศึกษาในขอบเขตโรงแรมท่ีมีราคาค่าหอ้งพกัไม่เกิน 1,499 บาทขึ้น

ไป ซ่ึงถา้แบ่งเป็นโรงแรมตามระดบัการบริการ (จ านวนดาว) ขอบเขตของงานวิจยัน้ีไดก้  าหนดไวท่ี้โรงแรม 1-3 

ดาว (ตารางมาตรฐานโรงแรมของสมาคมโรงแรมไทยใส่ไวท่ี้ภาคผนวก ก.) สามารถสรุปจากตารางของสมาคม

โรงแรมไทยไดด้งัน้ี 

หมวดที่ 1. สถำนที่ตั้ง สภำพแวดล้อม ส่ิงก่อสร้ำงทั่วไปป และที่จอดรถ 

              1.สถานท่ีตั้ง และ การเดินทางเขา้ถึง 

                            1.1) สถานท่ีตั้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัประเภทของท่ีพกัพอสมควร 

                            1.2) การเดินทางปลอดภยัและค่อนขา้งสะดวก 

              2.ป้ายช่ือ สัญลกัษณ์ 

                             มีป้ายช่ือ หรือสัญลกัษณ์ของท่ีพกัแสดงอยา่งชดัเจน ไม่ช ารุด พร้อมไฟส่องสวา่งในเวลา

กลางคืนทั้งน้ี ป้ายช่ือหลกัตอ้งเป็นภาษาไทยเห็นไดช้ดัอยู่ดา้นหนา้หรือดา้นบนภาษาต่างประเทศ 

              3.สภาพแวดลอ้มและส่ิงก่อสร้างทัว่ไป 

                             มีภูมิทศัน์ หรือตกแต่งบริเวณดา้นหนา้ และโดยรอบท่ีพกัพอสมควร สะอาดพร้อมไฟส่อง

สวา่งในเวลากลางคืน 

              4.มีท่ีจอดรถและบริการรับส่ง 

                             4.1) มีท่ีจอดรถรับ-ส่งผูเ้ขา้พกัพร้อมทั้งสะดวก ปลอดภยั มีส่ิงปกคลมุ 

                             4.2) มีการจดัทางสัญจรของรถ และคนเดินเทา้ท่ีสะดวกปลอดภยั 

                            4.3) มีการระบายอากาศท่ีดี (กรณีเป็นอาคารจอดรถ) 

                            4.4) มีแสงสวา่งและไฟส่องสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน 
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หมวดที่ 2. โถงต้อนรับ ห้องน ้ำสำธำรณะ ลฟิต์  และทำงสัญจรภำยในอำคำร 

1) โถงตอ้นรับ 

1.1) พื้น ผนงั และเพดานอยูใ่นสภาพดี สะอาด และมีการตกแต่งพออยา่งดี 

เหมาะสมกบัประเภท และระดบั ของท่ีพกั รวมถึงการออกแบบแสง 

                            1.2)   มีการระบายอากาศท่ีดี  

                            1.3)   แยกบริเวณสูบบุหร่ี โดยตอ้งมีป้ายหา้มสูบบุหร่ี แสดงไวอ้ยา่งชดัเจน 

                            1.4)  มีพื้นท่ีนัง่กบัใคร หรือบริการเอนกประสงคพ์อสมควร ท่ีอยูใ่นสภาพดี 

                            1.5)  มี safety box  (รวมท่ีจดัไวใ้นหอ้งพกั) ไม่นอ้ยกวา่ 20 % ของจ านวนห้องพกั 

                            1.6)  มีโทรศพัทท่ี์สามารถโทรทั้งภายใน และต่างประเทศ 

             2) หอ้งน ้าสาธารณะ 

                            2.1)  อยูใ่นบริเวณ และระยะท่ีใชไ้ดส้ะดวก ปลอดภยั สะอาด และไม่รบกวนพื้นท่ีใชส้อยอ่ืนๆ 

                           2.2)  แยกห้องน ้าชาย-หญิง 

                           2.3)  มีการระบายอากาศท่ีดี 

                           2.4)  มีแสงสวา่งและไฟส่องสวา่งท่ีเพียงพอ 

                           2.5)  พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ล่ืน และระบายน ้าไดดี้ 

                           2.6)  ผนงั และเพดานอยูใ่นสภาพดี และสะอาด 

                          2.7)  ประตู และอุปกรณ์อยูใ่นสภาพดี และสะอาด 

                          2.8)  ขนาดของหอ้งสุขา กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 0.90 เมตร และมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1.20 ตารางเมตร 

                          2.9)  ความสูงของเพดานไม่นอ้ยกวา่ 2.40 เมตร 

                          2.10)  มีโถส้วมแบบนัง่ราบท่ีอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ และสะอาดอยา่งนอ้ย 2 ชุด 

                          2.11)  มีโถปัสสาวะชายท่ีอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ และสะอาดอยา่งนอ้ย 2 ชุด 
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                          2.12)  มีอ่างลา้งมือ พร้อมกระจกเงาท่ีอยู่ในสภาพใชง้านไดดี้ และสะอาดอยา่งนอ้ย 1 ชุด 

                          2.13)  มีสบู่ในภาชนะท่ีสะอาดบริเวณอ่างลา้งมือ 

                          2.14)  มีกระดาษช าระภายในภาชนะท่ีสะอาดในห้องส้วมทุกหอ้ง 

                          2.15)  มีถงัขยะท่ีสะอาดบริเวณอ่างลา้งมือ และในหอ้งส้วมทุกห้อง 

                          2.16)  มีหอ้งน ้าซ่ึงมีองคป์ระกอบ และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับคนพิการอยา่ง                                                

นอ้ย 1 หอ้ง (ยกเวน้โรงแรมท่ีสร้างก่อน 1 ก.ย. 48) 

     3) การสัญจรทางตั้ง ไดแ้ก่ ลิฟต ์ซ่ึงลิฟตจ์ะอยูใ่นเฉพาะโรงแรมท่ีมีความสูงมากกวา่ 4 ชั้นขึ้นไป 

                           3.1)  อยูใ่นบริเวณ และระยะท่ีใชไ้ดส้ะดวก โถงลิฟตมี์พื้นท่ีเพียงพอแก่การใชง้าน 

                           3.2)  ลิฟตมี์จ านวนและขนาดเพียงพอแก่การใชง้าน 

                           3.3)  เป็นลิฟตท่ี์มีคุณภาพ อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปลอดภยัสะอาด และ

ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้ง สม ่าเสมอ โดยผูช้  านาญการ 

                            3.4)  โถงลิฟตมี์สัญลกัษณ์ระบุชั้นทุกชั้น เห็นไดช้ดัเจนแมใ้นเวลากลางคืน 

                            3.5)  โถงลิฟต ์และภายในลิฟตม์รการระบายอากาศท่ีดี 

                           3.6)  โถงลิฟต ์และภายในลิฟตมี์แสงสวา่งและไฟส่องสวา่งเพียงพอ 

                           3.7)  โถงลิฟต ์และภายในลิฟตมี์ขอ้ก าหนดเร่ืองความปลอดภยัและค าแนะน าในการใชลิ้ฟต์

แสดงไวอ้ยา่งชดัเจน 

                            3.8)  ภายในลิฟตมี์ emergency call หรือ bell ท่ีอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ 

                            3.9)  มีระบบควบคุมการท างานของลิฟตใ์นกรณีฉุกเฉินเม่ือไฟฟ้าดบัขณะใชลิ้ฟตใ์หใ้ชง้านได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

         4) ทางสัญจรภายในอาคาร 

                             4.1)  แยกทางสัญจรหลกัของพนกังานออกจากทางสัญจรของผูเ้ขา้พกั 

                             4.2)  แยกทางสัญจรเฉพาะทางส าหรับการขนส่งสัมภาระของผูเ้ขา้พกั 
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หมวดที่ 3. ห้องพกัแบบ Standard (รวมทำงเดิน ระเบียง และห้องน ้ำ) 

               1) ทางเดินหรือระเบียงนอกหอ้งพกัทุกชั้น 

                             1.1)  พื้น ผนงั เพดาน และราวระเบียงอยูใ่นสภาพดี สะอาด ปลอดภยั และมีการตกแต่ง

พอสมควร  

                              1.2)  ความกวา้งของทางเดินไม่นอ้ยกว่า 1.50 เมตร 

                              1.3)  ความสูงของเพดานไม่นอ้ยกวา่ 2.40 เมตร 

                              1.4)  มีการระบายอากาศท่ีดี (กรณีท่ีเป็น double loading corridor) 

                              1.5)  มีแสงสวา่ง และมีไฟส่องสวา่งเพียงพอ 

                              1.6)  มีแผนผงัทางหนีไฟ หรือป้ายทางหนีไฟ และทางออกฉุกเฉินเรืองแสงท่ีอยูใ่นสภาพใช้

งานไดดี้ แสดงไวช้ดัเจน (ยกเวน้กรณีเป็นบา้นพกั) 

                               1.7) มีไฟแสงสวา่งฉุกเฉินอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ 

                  1.8)  กรณีเป็นอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร ตอ้งมีเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือและสายฉีดน ้าดบัเพลิง ทั้งน้ี

ตอ้งมีจ านวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใชง้าน ติดตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

                1.9)  มี sprinkler ท่ีใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูใ่นต าแหน่งทท่ีเหมาะสม (กรณีเป็น 

double loading corridor และอาคารท่ีสร้างหลกั พ.ศ. 2535 และสูงมากกวา่ 23.00 เมตร 

                1.10)  มี smoke detector และ heat detector ท่ีใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยูใ่น

ต าแหน่งท่ีเหมาะสม (กรณีเป็น double loading corridor และ อาคารสูงมากกวา่ 2 ชั้น) 

                1.11) หมายเลขหอ้งไม่ช ารุด เห็นไดช้ดัเจนแมใ้นเวลากลางคืน 

2) ขนาดของหอ้งพกันอ้ยกวา่ 18 ตารางเมตร (รวมหอ้งน ้า) 

3) ความสูงของห้องพกัไม่นอ้ยกวา่ 2.60 เมตร 

4) องคป์ระกอบภายในหอ้งพกั 

               4.1) ประตูและอุปกรณ์ทัว่ไปอยูใ่นสภาพดี และสะอาด 
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               4.2) มีโซ่คลอ้งประตู และส่ิงทดแทน ท่ีอยูใ่นสภาพดีและมีประสิทธิภาพ 

                4.3) มีตาแมว หรือส่ิงทดแทน ท่ีอยูใ่นสภาพดี และมีประสิทธิภาพ 

                4.4) มีแผนผงัทางหนีไฟแสดงท่ีประตู หรือบริเวณใกลเ้คียงและสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

                4.5) มีปลัก๊ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งนอ้ย 1 ชุด  

                4.6)  พื้นอยูใ่นสภาพดี สะอาด 

                4.7) ผนงัอยูใ่นสภาพดี สะอาด และมีการตกแต่งเหมาะสมกบัประเภท และระดบัของท่ีพกั 

                4.8) เพดาน อยูใ่นสภาพดีสะอาด 

                4.9) ช่องแสง หนา้ต่าง และอุปกรณ์อยูใ่นสภาพดี สะอาด 

                4.10)  มีการระบายอากาศท่ีดี 

                4.11) มีความเป็นส่วนตวั และการป้องกนัส่ิงรบกวนการพกัผอ่นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

                4.12) มีแสงสวา่ง และไฟส่องสวา่งเพียงพอ 

                4.13) มี sprinkle ท่ีใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม (กรณีท่ีเป็น

อาคารสร้างหลงั พ.ศ. 2535 และสูงมากกวา่ 23.00 เมตร) 

                4.14) มี smoke detector หรือ heat detector ท่ีใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยูใ่น

ต าแหน่งท่ีเหมมาะสม (กรณีเป็นอาคารสูงมากกวา่ 2 ชั้น) 

5) เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกั 

                 5.1) มีท่ีวางสัมภาระอยา่งเพียงพอและอยูใ่นสภาพดี  

                 5.2) เตียงมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 0.90 (3’) x 1.90 เมตร 

                 5.3) เตียงอยูใ่นสภาพดี มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัประเภทดว้ยวสัดุท่ีมีคุณภาพ 

6) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้งพกั 
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                  6.1) มีโทรทศัน์สี ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 14 น้ิว ท่ีอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ พร้อม remote control หรือส่ิง

ทดแทน 

                  6.2) มีตูเ้ยน็สภาพใชง้านไดดี้ และสะอาดไม่นอ้ยกวา่ 50% ของหอ้งพกั 

7) ของใชใ้นห้องพกั 

                  7.1) มีระเบียบการใชห้อ้งพกั 

                  7.2) มีเมนูอาหาร room service 

                  7.3)  มีหมอนท่ีอยูใ่นสภาพดี สะอาด ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใบ 

                  7.4) มีผา้ปูเตียงท่ีอยูใ่นสภาพดี และสะอาด 

                  7.5) มีน ้าด่ืมบริการฟรี 2 ขวด 

                  7.6) มีแกว้น ้าท่ีสะอาด 2 ใบ 

                  7.7) มีถงัขยะท่ีสะอาด 

8) หอ้งน ้าในหอ้งพกั 

                  8.1) ประตูหรือทางเขา้ และอุปกรณ์อยูใ่นสภาพดี และสะอาด 

                  8.2) มีการระบายอากาศท่ีดีมีประสิทธิภาพ สะอาด และไม่มีเสียงรบกวน 

                  8.3) มีแสงสวา่ง และไฟส่องสวา่งเพียงพอ 

                  8.4) พื้นอยูใ่นสภาพดี สะอาด ไม่ล่ืน และระบายน ้าไดดี้ 

                  8.5) ผนงัอยูใ่นสภาพดี และสะอาด 

                  8.6) เพดานอยูใ่นสภาพดี และสะอาด 

                  8.7) หอ้งสุขาขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 90 เมตร และมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1.20 ตารางเมตร และห้องน ้า

เม่ือรวมพื้นท่ีใชง้านทุกส่วนในหอ้งน ้าแลว้ตอ้งมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2.50 ตารางเมตร 

                  8.8) มีความสูงของเพดานไม่นอ้ยกวา่ 2.40 เมตร 
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                     8.9) มีฝักบวัอาบน ้า และอุปกรณ์ท่ีอยูใ่นสภาดี และสะอาด 

                     8.10) มีโถส้วมแบบนัง่ราบท่ีอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ สะอาด และเสียงเบา 

                     8.11) มีอ่างลา้งมือ พร้อมกระจกเงาท่ีอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ และสะอาด 

                     8.12) มีผา้เช็ดตวัผืนใหญ่ ท่ีอยูใ่นสภาพดี และสะอาด 2 คืน 

                     8.13) มีกระดาษช าระในภาชนะท่ีสะอาด และไม่เปียกน ้า 

                     8.14) มีสบู่ 2 กอ้น หรือสบู่เหลวในภาชนะท่ีสะอาด น ้าไม่ขงั 

                     8.15) มีถงัขยะท่ีสะอาด 

หมวดที่ 4. ห้องอำหำร คอฟฟ่ีช็อป บำร์และครัว 

1) หอ้งอาหาร 

    1.1) พื้น ผนงั อยูใ่นสภาพดี สะอาด และมีการตกแต่งพออสมควร 

    1.2) มีการระบายอากาศท่ีดี 

    1.3) แยกบริเวณท่ีสูบบุหร่ี โดยตอ้งมีป้ายหา้มสูบบุหร่ี แสดงไวอ้ยา่งชดัเจน 

    1.4) เฟอร์นิเจอร์อยูใ่นสภาพดี เหมาะสมกบัประเภท และระดบัของท่ีพกั 

    1.5) ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆครบถว้น อยูใ่นสภาพดี สะอาด เหมาะสมกบัประเภท และระดับของท่ีพกั กรณี

ท่ีเป็นบุฟเฟ่ มีภาชนะ และอุปกรณ์เตรียมไวอ้ยา่งเพียงพอตลอดเวลา 

    1.6) มีรายการอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีมีรายละเอียด และราคาแสดงอยา่งชดัเจน 

    1.7) อาหาร และเคร่ืองด่ืมมีคุณภาพ ถูกสุขอนามยั และมีรสชาติอร่อย กรณีเป็นบุฟเฟ่ มีอาหาร และเคร่ืองด่ืม

เตรียมไวอ้ยา่งเพียงพอตลอดเวลา 

    1.8) มีโทรศพัทท่ี์สามารถโทรทั้งภายใน และต่างประเทศบริการ 

2) ร้านกาแฟ ( coffee shop) 

     2.1) มีร้านกาแฟ และมีการตกแต่งพอสมควร 
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       2.2) มีการระบายอากาศท่ีดี 

       2.3) เฟอร์นิเจอร์ ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ อยูใ่นสภาพดี สะอาด  

       2.4) มีรายการอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีมีรายละเอียด และราคาแสดงอยา่งชดัเจน 

3) หอ้งครัว 

        3.1) อยูใ่นบริเวณ และระยะท่ีสามารถบริการพื้นท่ีรับประทานอาหารไดอ้ยา่งสะดวก และไม่รบกวนพื้นท่ี

ใชส้อยอ้ืนๆ 

        3.2) ทางเขา้-ออก และช่องระบายอากาศ อยูใ่นสภาพดี สะอาด สามารถป้องกนัแมลงและสัตวพ์าหนะต่างๆ 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

        3.3) ความสูงของเพดานไม่นอ้ยกวา่ 2.40 เมตร 

        3.4) พื้นอยูใ่นสภาพดี สะอาด ไม่ล่ืน ระบายน ้าไดดี้ ท าความสะอาดง่าย 

        3.5) ผนงั เพดาน อยูใ่นสภาพดี สะอาด ท าความสะอาดง่าย 

        3.6) มีการระบายอากาศท่ีดีมีประสิทธิภาพ และสะอาด (โดยเฉพาะบริเวณเตา) 

        3.7) มีแสงสวา่ง และไฟส่องสวา่งเพียงพอ 

        3.8) ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ มีคุณภาพเหมาะสมกบัระดบัของท่ีพกั อยู่ในสภาพดี สะอาด และจดัวาง

ต าแหน่งท่ีใชง้านไดส้ะดวก เป็นระเบียบ ปลอดภยั 

         3.9) มีการจดัการกบัขยะ และไขมนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกสุขอนามยั 

         3.10) มีป้ายทางหนีไฟ หรือป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงท่ีอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้แสดงไวช้ดัเจน 

         3.11) มีไฟแสงสวา่งฉุกเฉินท่ีอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ 

         3.12) กรณีเป็นอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร ตอ้งมีเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ กรณีเป็นอาคารสูงเกิน 23 เมตร 

ตอ้งมีเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือและสายฉีดน ้าดบัเพลิง ทั้งน้ีตอ้งมีจ านวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้

งาน ติดตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาสม 
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           3.13) มี sprinkle ท่ีใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะ (กรณีเป็นอาคาร

สร้างหลงั พ.ศ. 2535 และสูงมากกวา่ 23.00 เมตร) 

           3.14) มี smoke detector หรือ heat detector และ gas detector ท่ีใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพียงพอ 

และอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม (กรณีท่ีห้องครัวอยูใ่นอาคารสูงมากกวา่ 2 ชั้น) 

           3.15) เป็นพื้นท่ีปลอดบุหร่ี โดยมีป้ายหา้มสูบบุหร่ี แสดงไวอ้ยา่งชดัเจน 

           3.16) มีชุดปฐมพยาบาล 

หมวดท่ี 5. บุคลำกร และกำรบริกำร 

1) พนกังานทุกส่วน และทุกระดบั 

          1.1) แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด 

          1.2) มีบุคลิก มารยาท อธัยาศยัท่ีดี และเป็นมิตร 

          1.3) ส่ือสารภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถส่ือสารภาษาต่างชาติไดต้ามความเหมาะสมกบัหนา้ท่ี 

ประเภท และระดบัของท่ีพกั 

          1.4) สามารใหข้อ้มูล และความช่วยเหลือไดต้ามหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) กลุ่ม doorman, porter (พนกังานตอ้นรับเปิด-ปิดประตู หรือ เม่ือรถมาจอดเทียบ) 

          2.1) กล่าวทกัทายดว้ยอทัธยาศยัท่ีดี และเป็นมิตร 

          2.2) กล่าวขอบคุณ และอวยพรใหเ้ดินทางโดยสวสัดิภาพ 

3) กลุ่ม check-in, rooming the guess, check-out (พนกังานตอ้นรับและลงทะเบียนเขา้ห้องพกั) 

          3.1) ตอ้นรับผูเ้ขา้พกัภายใน 1 นาที 

          3.2) กล่าวทกัทายดว้ยอทัธยาศยัท่ีดี และเป็นมิตร 

          3.3) กล่าวขอบคุณท่ีมาใชบ้ริการ 

4) กลุ่ม guest service (พนกังานบริการทัว่ไป เช่น รับค าสั่ง ใหบ้ริการขอ้มูล) 
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            4.1) กล่าวทกัทายดว้ยอทัธยาศยัท่ีดี และเป็นมิตร 

            4.2) มีการโทรปลุกผูเ้ขา้พกัตามเวลานดัหมายภายใน 5 นาที (เฉพาะ 2 ดาว ) 

5) กลุ่ม house keeping และ turndown service (พนกังานบริการท าความสะอาดแม่บา้น) 

(ในกลุ่มน้ีจะเป็นมมาตรฐานของโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาวเท่านั้น) 

6) กลุ่มอาหารเชา้และบุฟเฟ่ตแ์ละกลุ่มหอ้งอาหาร 

             6.1) ตอ้นรับผูเ้ขา้พกัภายใน 1 นาที 

             6.2) กล่าวทกัทายดว้ยอทัธยาศยัท่ีดี และเป็นมิตร 

             6.3) กล่าวขอบคุณท่ีมาใชบ้ริการ 

หมวดท่ี 6. ระบบความปลลอดภยัในพื้นท่ีทัว่ไป 

1) ระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั 

             1.1) มีระบบการเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐาน ปลอดภยั และไดรั้บการดูแลรักษา อยา่ง

ถูกตอ้ง สม ่าเสมอ โดยผูช้  านาญการ 

             1.2) มีการป้องกนัเช้ือเพลิง เช่น น ้ามนั และก๊าซท่ีสะสมไว ้อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

             1.3) มีแผนผงัทางหนีไฟ และป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงท่ีใชง้านไดอ้ยา่งดี แสดงชดัเจน 

             1.4) มีไฟแสงสวา่งฉุกเฉินท่ีอยูใ่ยสภาพใชง้านไดดี้ติดตั้งไวใ้นจุดท่ีจ าเป็น 

             1.5) มีเส้นทางหนีไฟ และบนัไดหนีไฟซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งท่ีใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ขนาด

เหมาะสม มีการระบายอากาศ และแสงสวา่งอยา่งเพียงพอ สามารถน าไปสู่พื้นท่ีปลอดภยัไดโ้ดยสวสัดิภาพและ

ไดรั้บการดูแลรักษาอยุส่ม ่าเสมอ (กรณีเป็นอาคารสูงมากกวา่ 4 ชั้น) 

             1.6) มีลิฟตด์บัเพลิงซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งท่ีใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสมกบัวสัดุ อุปกรณ์

ครบถว้นมีการระบายอากาศ และแสงสวา่งอยา่งเพียงพอ อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปลอดภยั 

และไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้ง สม ่าเสมอ โดยผูช้  านาญการ (กรณีท่ีเป็นอาคารท่ีสร้างหลงั พ.ศ. 2535 และ

สูงมากกวา่ 23.00 เมตร) 
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                1.7) กรณีท่ีเป็นอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร ตอ้งมีเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ กรณีเป็นอาคารสูงเกิน 23 

เมตร ตอ้งมีเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือและสายฉีดน ้าดบัเพลิง ทั้งน้ีตอ้งมีจ านวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

พร้อมใชง้าน ติดตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมมาะสม 

                1.8) มี sprinkle ท่ีใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม (กรณีเป็น

อาคารท่ีสร้างหลงั พ.ศ.2535 และสูงมากกวา่ 23.00 เมตร)  

                1.9) มี smoke detector หรือ heat detector ท่ีใชง้านไดดี้ จ านวนเพียงพอ และอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

(กรณีเป็นอาคารสูงมากกวา่ 2 ชั้น) 

2) ระบบความปลอดภยัทัว่ไป 

                2.1) มีระบบตรวจเช็คความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสังเกตการณ์ หรือ บนัทึกภาพบริเวณ 

ทางเขา้-ออก และจุดส าคญัๆ ตลอด 24 ชัว่โมง 

                2.2) มีการส ารองน ้ าใชใ้นกิจกรรมท่ีจ าเป็นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 วนั (ทั้งน้ี สามารถใชเ้ป็นน ้าส าหรับ

ดบัเพลิงไดใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม) 

                2.3) มีแผนป้องกนัภยั เตือนภยั และระงบัภยัต่างๆ ท่ีผา่นการทดลอง และฝึกซอ้มอยูเ่สมอ 

                2.4) สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 10  คนขึ้นไป ตอ้งมีชุดปฐมพยาบาล 

                2.5) สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ตอ้งมีชุดปฐมพยาบาล หอ้งพยาบาลพร้อมเตียง 2 

เตียง พยาบาลประจ า 2 คน แพทย ์2 คน ประจ าในเวลาก าหนดในช่วงของเวลาท างาน อยา่งนอ้ย 2 ชม. พร้อม

พาหนะใชง้าน ในการน าส่งสถานพยาบาล 

หมวดท่ี 7. ทรัพยำกร และชุมชนแวดล้อม 

1) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากร และพลงังาน 

               1.1) แผนการด าเนินงานเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัภาวะโลกร้อนและการประหยดั

พลงังาน 

               1.2) มีการจดัการกบัน ้าเสียอยา่งถูกสุขลกัษณะ มีประสิทธิภาพ 
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               1.3) ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั และมีประสิทธิภาพ เช่น น ้า น ้ามนั ก๊าซ ไฟฟ้า กระดาษ พลาสติก แกว้ 

ผา้ และของใชส้ิ้นเปลืองต่างๆ 

               1.4) ไม่สนบัสนุนกิจกรรมสันทนาการท่ีเป็นการรบกวน และท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

               1.5) รณรงคใ์หพ้นกังาน และผูเ้ขา้พกัใชท้รัพยากร และพลงังานอยา่งประหยดั และคุม้ค่า (เฉพาะ 2 

ดาว)  

2) ดา้นชุมชน สังคม และสิทธิมนุษยชน 

               2.1) ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และประเพณีอนัดีงาม เช่น การตกแต่ง การแต่งกายอาหาร หัตถกรรม 

และการละเล่นต่างๆ 

              2.2) เคารพในความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม และใหก้ารปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั แก่ทุก

เพศ ทุกวยั และทุกสถานภาพ 

              2.3) ไม่สนบัสนุนการคา้ประเวณี และส่ิงผิดกฎหมายอ่ืนๆ 

              2.4) มีการประกนัความเสียหายต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด (ทั้งน้ี 

ตอ้งพิจารณาจากเอกสารกรมธรรมป์ระกนัภยับุคคลท่ี 3) 

หมวดที่ 8. ส่วนของพนักงำน 

1) ดา้นสนบัสนุนการบริการมีหอ้งสุขาแยกชาย-หญิง ท่ีอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ สะอาด และเพียงพอแกการใช้

งาน 

2) ดา้นส่งเสริมสวสัดิการ 

                2.1) มีการประกนัสังคมใหแ้ก่พนกังานทุกระดบั 

                2.2) ไม่ละเมิดกฎหมายแรงงาน เช่น สตรีมีครรภ ์การจา้งแรงงานเด็ก และคนต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย 

                2.1.9 ลกัษณะตำมมำตรฐำนของโรงแรม 

                จากการศึกษา โรงแรมทุกระดบั ทุกประเภท ควรจะตอ้งมีลกัษณะตามมาตรฐานของการบริการ

โรงแรมเหมือนกนั 4 ประการ (นิศา ชชักุล, 2550, น. 178) 
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                   1) ความปลอดภยั (securities) 

                   2) ความสะอาด (cleanliness) 

                   3) ความสะดวก (facilities) 

                   4) การบริการ (services) 

2.2 ศึกษำข้อมูลเกีย่วกับเกษตรอนิทรีย์ 

2.2.1 ควำมหมำยเกษตรอนิทรีย์ 

          เกษตรอินทรีย ์คือการท าการเกษตรด้วยหลกัธรรมชาติ บนพื้นท่ีการเกษตรท่ีไม่มีสารพิษตกคา้งและ
หลีกเล่ียงจากการปนเป้ือนของสารเคมีทางดิน ทางน ้ า และทางอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดิน 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศน์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมให้กลบัคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้

สารเคมีสังเคราะห์หรือส่ิงท่ีไดม้าจากการตดัต่อพนัธุกรรม ใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีแผนการจดัการอย่างเป็นระบบ

ในการผลิตภายใตม้าตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียใ์ห้ไดผ้ลิตสูงอุดมดว้ยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษ

โดยมีตน้ทุนการผลิตต ่าเพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง แก่มวลมนุษยชาติ และสรรพชีวิต 

            การใชท้รัพยากรดินโดยไม่ค  านึงถึงผลเสียของ ปุ๋ ยเคมีสังเคราะห์ ก่อใหเ้กิดความไม่สมดุลในแร่ธาตุและ

กายภาพของดินท าให้ส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน์ในดินนั้นสูญหาย และไร้สมรรถภาพความไม่สมดุลน้ีเป็นอนัตราย

ยิ่งกระบวนการน้ีเม่ือเกิดขึ้นแลว้ จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเน่ือง ผืนดินท่ีถูกผลาญไปนั้น ไดสู้ญเสีย

ความสามารถในการดูดซับแร่ธาตุ ท าให้ผลผลิตมีแร่ธาตุ วิตามิน และพลงัชีวิตต ่าเป็นผลให้เกิดการขาดแคลน

ธาตุอาหารรองในพืช พืชจะอ่อนแอ ขาดภูมิตา้นทานโรคและท าใหก้ารคุกคามของแมลง และเช้ือโรคเกิดขึ้นได้

ง่ายซ่ึงจะน าไปสู่การใช้สารเคมีฆ่าแมลงและเช้ือราเพิ่มขึ้น ดินท่ีเส่ือมคุณภาพนั้น จะเร่งการเจริญเติบโตของ

วชัพืชให้แข่งกบัพืชเกษตร และน าไปสู่การใชส้ารเคมีสังเคราะห์ก าจดัวชัพืช ขอ้บกพร่องเช่นน้ีก่อให้เกิดวิกฤติ

ในห่วงโซ่อาหาร และระบบการเกษตรของเราซ่ึงท าให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้มอย่างยิ่ง ในโลก

ปัจจุบนัประเทศไทยน าเขา้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรเป็นเงินปีละ 4-5 หม่ืนลา้นบาท เกษตรกรตอ้งซ้ือ

ปัจจยัการผลิตท่ีเป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการเพาะปลูกท าใหก้ารลงทุนสูง และเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองขณะท่ีราคา

ผลผลิตในรอบยี่สิบปี ไม่ไดสู้งขึ้นตามสัดส่วนของตน้ทุนท่ีสูงขึ้นนั้นมีผลท าให้เกษตรกรขาดทุน มีหน้ีสินลน้

พน้ตวัเกษตรอินทรียจ์ะเป็นหนทางของการแกปั้ญหาเหล่านั้นได ้
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               การเกษตรปัจจุบนั สามารถปรับเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรียไ์ดโ้ดยเร่ิมตน้ศึกษาหาความรู้จากมาตรฐาน

เกษตรอินทรียท่ี์ถูกก าหนดขึ้นควรเร่ิมตน้ดว้ยความสนใจ และศรัทธาหลกัทฤษฎีเพื่อการปฏิบติั โดยศึกษาหา

ความรู้จากธรรมชาติเม่ือเร่ิมปฏิบติัตามน้ีแลว้ ก็นบัไดว้่ากา้วเขา้สู่การท าเกษตรอินทรียซ่ึ์งเรียกไดว้่าเป็นเกษตร

อินทรียใ์นระยะปรับเปล่ียนเม่ือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ืองตามาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ม่นานก็จะเป็น

เกษตรอินทรียไ์ด ้ทั้งน้ีชา้หรือเร็ว ขึ้นอยู่กบัประเภทของเกษตรอินทรียท่ี์จะผลิตซ่ึงไดถู้กก าหนดไวใ้นมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์แล้วข้อส าคัญนั้น อยู่ท่ีการท าความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้ถ่องแท้มีความตั้งใจจริง มีความ

ขยนัหมั่นเพียร ไม่ท้อถอยต่อปัญหาหรืออุปสรรคใด มีความสุขในการปฏิบติัก็จะบรรลุวตัถุประสงค์ และ

ประสบความส าเร็จ ดงัท่ีตั้งใจไวเ้พราะเกษตรอิทรียเ์ป็นเร่ืองท่ีทุกคนสามารถปฏิบติัไดจ้ริงเม่ือเกษตรอินทรีย์

แลว้สามารถขอรับรองมาตรฐานจากภาครัฐจึงจะนับไดว้่าเป็นเกษตรอินทรียท่ี์สมบูรณ์อนัเป็นสมบติัล ้าค่าของ

แผน่ดิน 

               2.2.2 ควำมเป็นมำของมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์ 

                ประเทศสหรัฐอเมริกำ ไดมี้การประกาศใช้พระราชบญัญติัผลิตภณัฑ์อาหารอินทรีย ์(Organic food 

Production Act-OFPA) ตั้ งแ ต่ ปี  พ .ศ .  2533 (ค.ศ .  1990) และมีการแก้ไขในปี  พ .ศ .  2539 (ค.ศ .  1996) 

            ตลำดร่วมกลุ่มประเทศในยุโรป (European Unity : EU.) ได้มีการรวบรวมข้อก าหนดของ

ผลิตผลเกษตรอินทรียไ์วใ้นขอ้ก าหนดของสภาตลาดร่วมยุโรป  (EEC No. 2092/91) และฉบบัแกไ้ข ขอ้ก าหนด

ส่วนใหญ่ให้ค  าแนะน าในการน าเข้าอาหารอินท รีย์ท่ีผลิตจากประเทศอ่ืน  ภายใต้มาตรฐานการผลิต 

            ประเทศญ่ีปุ่น รัฐบาลญ่ีปุ่ น ไดป้ระกาศใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 

2544 โ ด ย อ้ า ง อิ ง ก ฎ ห ม า ย ม า ต ร ฐ า น เ ก ษ ต ร ญ่ี ปุ่ น  ( Japan Agriculture Standard – JAS)  

           ประเทศไทย ไดมี้การก าหนดใชม้าตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ หลงัจากผ่านการปรับปรุงแกไ้ข

คร้ังสุดทา้ย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยคณะท างานเฉพาะกิจปรับปรุงมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียข์อง

ประ เทศไทยและผ่าการ เ ห็นชอบ  ของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์   

            สมำพัน ธ์ เกษตรอินทรี ย์นำนำชำติ  (International Federation of Organic Agriculture 

Movement – IFOAM) ได้จดัท าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต ่าส าหรับตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรียเ์ป็นท่ียอมรับ 

            สมำคมดินแห่งสหรำชอำณำจักร  (Soil Association UK) เป็นองค์กรท่ีให้ความส าคัญต่อ

เกษตรอินทรีย์ มีประวติัความเป็นมายาวนาน ได้พฒันามาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์  และเป็นท่ียอมรับ 
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                   องค์กรเครือข่ำย (Pesticide Network Action : PNA) เป็นองค์กรเครือข่ายของสหราชอาณาจกัร 

และประเทศเนเธอแลนด ์ท่ีก าลงัปฏิบติัการเคล่ือนไหว ซ่ึงจะท าใหม้าตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลเป็นไปไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ 

มำตรฐำนกำรผลติพืชอนิทรีย์ของประเทศไทย มีประเด็นหลกัส ำคัญ ดังนี้ 

                        - ท่ีดินไม่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีต ่ากวา่มาตรฐานก าหนด 
        - พื้นท่ีปลูกตอ้งไม่มีสารเคมีสังเคราะห์ตกคา้ง 
         - ไม่ใชส้ารเคมีสังเคราะห์ในกระบวนการผลิต 
         - ไม่ใชเ้มลด็พนัธุ์ท่ีคลุกสารเคมีสังเคราะห์ 
         - ไม่ใชส่ิ้งท่ีไดจ้ากการตดัต่อทางพนัธุกรรม 
         - ไม่ใชมู้ลสัตวท่ี์เล้ียงอยา่งผิดมาตรฐาน 
         - ปัจจยัการผลิตจากภายนอกตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
         - กระบวนการผลิตตอ้งปราศจากส่ิงปนเป้ือนสารเคมีสังเคราะห์ 
         - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และส่ิงแวดลอ้ม 
         - ตอ้งไดรั้บการรับรองมารฐานอยา่งเป็นทางการ 

2.2.3 หลกักำรเกษตรอนิทรีย์ 

            หลกัการเกษตรอินทรียท่ี์ยอมรับกนัทัว่ไปคือ หลกัการท่ีก าหนดโดยสหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านานาติ 
(IFOAM Organics International) โดยสหพนัธ์ฯ ไดร้ะดมความคิดเห็นนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ดา้นเกษตร อินทรียโ์ดยตรงจากทัว่โลก ร่างหลกัการเกษตรอินทรียน้ี์ไดรั้บการน าเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ของสหพนัธ์ฯ เม่ือปลายปี พ.ศ. 2548 และท่ีประชุมใหญ่ไดล้งมติรับรองหลกัการเกษตรอินทรีย์
ดงักล่าว โดยหลกัการเกษตรอินทรียข์องสหพนัธ์ฯ ประกอบดว้ยหลกัการ 4 ขอ้ส าคญั คือ สุขภาพ, นิเวศวิทยา
, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care) 

           (1) มิติด้ำนสุขภำพ 
เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งส่งเสริมและสร้างความยัง่ยนืใหก้บัสุขภาพอยา่งเป็นองคร์วมของดิน พืช สัตว ์มนุษย ์
และโลก 

http://www.ifoam.org/
http://www.ifoam.org/
http://www.greennet.or.th/article/1006#health
http://www.greennet.or.th/article/1006#ecology
http://www.greennet.or.th/article/1006#ecology
http://www.greennet.or.th/article/1006#fair
http://www.greennet.or.th/article/1006#care
http://www.greennet.or.th/article/1006
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สุขภาวะของส่ิงมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของ ชุมชน เป็นหน่ึงเดียวกนักบัสุขภาวะของระบบนิเวศ การท่ีผืนดินมี
ความอุดมสมบูรณ์จะท าใหพ้ืชพรรณต่างๆ แขง็แรง มีสุขภาวะท่ีดี ส่งผลต่อสัตวเ์ล้ียงและมนุษยท่ี์อาศยัพืชพรรณ
เหล่านั้นเป็นอาหาร 

สุขภาวะเป็นองคร์วมและเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวิต การมีสุขภาวะท่ีดีไม่ใช่การปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ แต่
รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยูท่ี่ดีของกายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดลอ้มโดยรวม ความแขง็แรง ภูมิ
ตา้นทาน และความสามารถในการฟ้ืนตวัเองจากความเส่ือมถอยเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของสุข ภาวะท่ีดี 

บทบาทของเกษตรอินทรีย ์ไม่วา่จะเป็นการผลิตในไร่นา การแปรรูป การกระจายผลผลิต หรือการบริโภค ต่างก็
มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีของระบบนิเวศและส่ิงมีชีวิต ทั้งปวง ตั้งแต่ส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดเลก็สุดในดิน
จนถึงตวัมนุษยเ์ราเอง เกษตรอินทรียจึ์งมุ่งท่ีจะผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อ
สนบัสนุนใหม้นุษยไ์ดมี้สุขภาวะท่ีดีขึ้น ดว้ยเหตุน้ี เกษตรอินทรียจึ์งเลือกท่ีจะปฏิเสธการใชปุ้๋ ยเคมี สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช เวชภณัฑส์ัตว ์และสารปรุงแต่งอาหาร ท่ีอาจมีอนัตรายต่อสุขภาพ 
 
(2) มิติด้ำนนิเวศวิทยำ 
เกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งตั้งอยูบ่นรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวฏัจกัรแห่ง ธรรมชาติ การผลิตการเกษตร
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยท าใหร้ะบบและวฏัจกัรธรรมชาติเพิ่มพูนและยัง่ยนืมากขึ้น 
หลกัการเกษตรอินทรียใ์นเร่ืองน้ีตั้ง อยูบ่นกระบวนทศัน์ท่ีมองเกษตรอินทรียใ์นฐานะองคป์ระกอบหน่ึงของ
ระบบนิเวศท่ี มีชีวิต ดงันั้น การผลิตการเกษตรจึงตอ้งพึ่งพาอาศยักระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของ 
ธรรมชาติ โดยการเรียนรู้และสร้างระบบนิเวศส าหรับให้เหมาะสมกบัการผลิตแต่ละชนิด ยกตวัอยา่งเช่น ใน
กรณีของการปลูกพืช เกษตรกรจะตอ้งปรับปรุงดินใหมี้ชีวิต หรือในการเล้ียงสัตว ์เกษตรกรจะตอ้งใส่ใจกบั
ระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม หรือในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า เกษตรกรตอ้งใส่ใจกบัระบบนิเวศของบ่อเล้ียง 

การเพาะปลูก เล้ียงสัตว ์หรือแมแ้ต่การเก็บเก่ียวผลผลิตจากป่า จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวฏัจกัรและสมดุลทาง
ธรรมชาติ แมว้า่วฎัจกัรธรรมชาติจะเป็นสากล แต่อาจจะมีลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ินนิเวศได ้ดงันนั การจดั
การเกษตรอินทรียจึ์งจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขทอ้งถ่ิน ภูมินิเวศ วฒันธรรม และเหมาะสมกบัขนาดของ
ฟาร์ม เกษตรกรควรใชปั้จจยัการผลิตและพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เนน้การใชซ้ ้า การหมุนเวียน เพื่อท่ีจะ
อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความยัง่ยนื 

http://www.greennet.or.th/article/1006
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ฟาร์มเกษตรอินทรียค์วรสร้างสมดุลของ นิเวศการเกษตร โดยการออกแบบระบบการท าฟาร์มท่ีเหมาะสม การ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศทอ้งถ่ิน และการสร้างความหลากหลายทั้งทางพนัธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร ผูค้นต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การแปรรูป การคา้ และการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรียค์วรช่วยกนัในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในแง่ของภูมินิเวศ สภาพบรรยากาศ นิเวศทอ้งถ่ิน ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และน ้า 

(3) มิติด้ำนควำมเป็นธรรม 
เกษตรอินทรียค์วรจะตั้งอยูบ่นความสัมพนัธ์ท่ีมีความเป็นธรรมระหวา่งส่ิงแวดลอ้มโดยรวมและส่ิงมีชีวิต 
ความเป็นธรรมน้ีรวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความยุติธรรม และการมีส่วนในการปกปักพิทกัษโ์ลกท่ีเรา
อาศยัอยู ่ทั้งในระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัเอง และระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 

ในหลกัการดา้นน้ี ความสัมพนัธ์ของผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตและการจดัการผลผลิตเกษตร อินทรีย์
ในทุกระดบัควรมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นธรรม ทั้งเกษตรกร คนงาน ผูแ้ปรรูป ผูจ้ดัจ าหน่าย ผูค้า้ และ
ผูบ้ริโภค ทุกผูค้นควรไดรั้บโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และ
ช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน เกษตรอินทรียค์วรมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอ่ืนๆ ท่ี
เพียงพอ และมีคุณภาพท่ีดี 

ในหลกัการขอ้น้ีหมายรวมถึงการปฏิบติัต่อ สัตวเ์ล้ียงอยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัสภาพการเล้ียงให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะและความตอ้งการ ทางธรรมชาติของสัตว ์รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยูข่องสัตวอ์ยา่ง
เหมาะสม 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีน ามา ใชใ้นการผลิตและการบริโภคควรจะตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นธรรม 
ทั้งทางสังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้งตอ้งมีการอนุรักษป์กป้องใหก้บัอนุชนรุ่นหลงั ความเป็นธรรมน้ีจะ
รวมถึงวา่ ระบบการผลิต การจ าหน่าย และการคา้ผลผลิตเกษตรอินทรียจ์ะตอ้งโปร่งใส มีความเป็นธรรม และมี
การน าตน้ทุนทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มมาพิจารณาเป็นตน้ทุนการผลิตดว้ย 

(4) มิติด้ำนกำรดูแลเอำใจใส่ 
การบริหารจดัการเกษตรอินทรียค์วรจะตอ้งด าเนินการอยา่งระมดัระวงัและ รับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและ
ความเป็นอยูข่องผูค้นทั้งในปัจจุบนัและอนาคต รวมทั้งพิทกัษป์กป้องสภาพแวดลอ้มโดยรวมดว้ย 
เกษตรอินทรียเ์ป็นระบบท่ีมีพลวตัรและมี ชีวิตในตวัเอง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นไดท้ั้งจากปัจจยัภายใน
และภายนอก ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเกษตรอินทรียค์วรด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการ

http://www.greennet.or.th/article/1006
http://www.greennet.or.th/article/1006
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ผลิต แต่ในขณะเดียวกนัจะตอ้งระมดัระวงัอยา่ใหเ้กิดความเส่ียงต่อสุขภาพและ ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ีน เทคโนโลยี
การผลิตใหม่ๆ จะตอ้งมีการประเมินผลกระทบอยา่งจริงจงั และแมแ้ต่เทคโนโลยท่ีีมีการใชอ้ยูแ่ลว้ ก็ควรจะตอ้ง
มีการทบทวนและประเมินผลกนัอยูเ่น่ืองๆ ทั้งน้ีเพราะมนุษยเ์รายงัไม่ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจอยา่งดีพอเก่ียวกบั
ระบบ นิเวศการเกษตร ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น ดงันั้น เราจึงตอ้งด าเนินการต่างๆ ดว้ยความระมดัระวงัเอาใจใส่ 

ในหลกัการน้ี การด าเนินการอยา่งระมดัระวงัและรับผิดชอบเป็นหวัใจส าคญัของการบริหารจดัการ การพฒันา 
และการคดัเลือกเทคโนโลยท่ีีจะน ามาใชใ้นเกษตรอินทรีย ์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อสร้าง
หลกัประกนัความมัน่ใจวา่ เกษตรอินทรียน์ั้นปลอดภยัและเหมาะกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่อยา่งไรก็ตาม ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์แต่เพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอ ประสบการณ์จากการปฏิบติั และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสะสมถ่ายทอด
กนัมาก็อาจมีบทบาทในการแกปั้ญหาต่างๆ ไดเ้ช่นกนั เกษตรกรและผูป้ระกอบการควรมีการประเมินความเส่ียง 
และเตรียมการป้องกนัจากน าเทคโนโลยตี่างๆ มาใช ้และควรปฏิเสธเทคโนโลยท่ีีมีความแปรปรวนมาก เช่น 
เทคโนโลยพีนัธุวิศวกรรม การตดัสินใจเลือกเทคโนโลยตี่างๆ จะตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็นและระบบคุณค่า
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบ และจะตอ้งมีการปรึกษาหารืออยา่งโปร่งใสและมีส่วนร่วม 

2.2.4 แนวทำงเกษตรอนิทรีย์ 

             แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรียค์ือ การท าการเกษตรแบบองคร์วม ซ่ึงแตกต่างอยา่งมากจากระบบ
เกษตรแผนใหม่ท่ีมุ่งเนน้การใชปั้จจยัการผลิต ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชท่ีปลูก ซ่ึงเป็นแนวคิดแบบแยก
ส่วน เพราะใหค้วามสนใจเฉพาะแต่ผลผลิตของพืชหลกัท่ีปลูก โดยไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากร
การเกษตรหรือนิเวศการเกษตร ส าหรับเกษตรอินทรียซ่ึ์งเป็นการเกษตรแบบองคร์วมจะใหค้วามส าคญักบัการ 
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน, 
การรักษาแหล่งน ้าใหส้ะอาด และการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งน้ีเพราะแนวทางเกษตร
อินทรียอ์าศยักลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการท า การผลิต 

จากเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เกษตรอินทรียจึ์งปฏิเสธการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชและปุ๋ ยเคมี เน่ืองจาก
สารเคมีการเกษตรเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ นอกเหนือจากการปฏิเสธการ
ใชส้ารเคมีการเกษตรแลว้ เกษตรอินทรียย์งัใหค้วามส าคญักบัการสร้างสมดุลของวงจรของธาตุอาหาร, การ
ประหยดัพลงังาน, การอนุรักษร์ะบบนิเวศการเกษตร และการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงถือไดว้า่
เกษตรอินทรียเ์ป็นการบริหารจดัการฟาร์มเชิงบวก (positive management) และการจดัการเชิงบวกน้ีเองท่ีท าให้
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เกษตรอินทรียแ์ตกต่างอยา่งส าคญัจากการ เกษตรท่ีไม่ใชส้ารเคมีแบบปล่อยปะละเลย (ท่ีมกัอา้งวา่ เป็น
การเกษตรตามแบบธรรมชาติ) หรือเกษตรปลอดสารเคมีและเกษตรไร้สารพิษท่ีเฟ่ืองฟูในบา้นเรามานานหลายปี 

เน่ืองจากเกษตรอินทรียเ์ป็นการเกษตรท่ีใหค้วามส าคญักบัการ ท าฟาร์มเชิงสร้างสรรค ์(เพื่ออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศการเกษตรในไร่นา) ดงันั้นเกษตรกรท่ีหนัมาท าเกษตรอินทรียจึ์งจ าเป็นตอ้งพฒันาการเรียนรู้เก่ียว กบั
ธรรมชาติและการบริหารจดัการฟาร์มของตนเพิ่มขึ้นดว้ย ผลท่ีตามมาก็คือเกษตรอินทรียจึ์งเป็นแนวทาง
การเกษตรท่ีตั้งอยูบ่นกระบวนการ แห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพราะเกษตรกรตอ้งสังเกต, ศึกษา, วิเคราะห์-
สังเคราะห์ และสรุปบทเรียนเก่ียวกบัการท าการเกษตรของฟาร์มตนเอง ซ่ึงจะมีเง่ือนไขทั้งทางกายภาพ (เช่น 
ลกัษณะของดิน ภูมิอากาศ และภูมินิเวศ) รวมถึงเศรษฐกิจ-สังคมท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืน เพื่อคดัสรรและพฒันา
แนวทางเกษตรอินทรียท่ี์เฉพาะและเหมาะสมกบัฟาร์มของ ตวัเองอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี เกษตรอินทรียย์งัใหค้วามส าคญักบัเกษตรกรผูผ้ลิตและชุมชนทอ้งถ่ิน เกษตรอินทรียม์ุ่งหวงัท่ีจะสร้าง
ความมัน่คงในการท าการเกษตรส าหรับเกษตรกร ตลอดจนอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม วิถี
การผลิตของเกษตรอินทรียเ์ป็นวิถีการผลิตท่ีเกษตรกรตอ้งอ่อนนอ้มและ เรียนรู้ในการดดัแปลงการผลิตของตน
ใหเ้ขา้กบัวิถีธรรมชาติ อาศยักลไกธรรมชาติเพื่อท าการเกษตร ดงันั้นวิถีการผลิตเกษตรอินทรียจึ์งเป็นวิถีแห่งการ
เคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกลมกลืนกบัวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบา้นของสังคมไทย 

แต่ในขณะเดียวกนั เกษตรอินทรียก์็ไม่ไดป้ฏิเสธการผลิตเพื่อการคา้ เพราะตระหนกัวา่ครอบครัวเกษตรกรส่วน
ใหญ่จ าเป็นตอ้งพึ่งพาการจ าหน่ายผลผลิต เพื่อเป็นรายไดใ้นการด ารงชีพ ขบวนการเกษตรอินทรียพ์ยายาม
ส่งเสริมการท าการตลาดผลผลิตเกษตรอินทรียท์ั้งใน ระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยการตลาด
ทอ้งถ่ินอาจมีรูปแบบท่ีหลากหลายตามแต่เง่ือนไขทางสภาพเศรษฐกิจและ สังคมของทอ้งถ่ินนั้น เช่น ระบบ
ชุมชนสนบัสนุนการเกษตร (Community Support Agriculture – CSA) หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีมีหลกัการในลกัษณะ
เดียวกนั ส่วนตลาดท่ีห่างไกลออกไปจากผูผ้ลิต ขบวนการเกษตรอินทรียไ์ดพ้ยายามพฒันามาตรฐานการผลิต
และระบบการตรวจสอบรับรอง ท่ีสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคไดว้า่ ทุกขั้นตอนของการผลิต แปรรูป และ
การจดัการนั้นเป็นการท างานท่ีพยายามอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนรักษาคุณภาพของผลผลิตใหเ้ป็น
ธรรมชาติเดิมมากท่ีสุด 

จากแนวคิดหลกัพื้นฐานของเกษตรอินทรีย ์ท่ีมุ่งเนน้การท าการเกษตรท่ีอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม แนวทาง
ปฏิบติัของเกษตรอินทรียจึ์งเนน้การผลิตความสอดคลอ้งกบัวิถีธรรมชาติ โดยการประยกุตป์รับใชก้ลไกนิเวศ
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ธรรมชาติส าหรับการท าเกษตร ท่ีส าคญัไดแ้ก่ การหมุนเวียนธาตุอาหาร, การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน, 
ความสัมพนัธ์แบบสมดุลของส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลาย, การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูนิเวศการเกษตณ 

                การหมุนเวียนธาตุอาหาร “ความอุดมสมบูรณ์ของดิน” ถือไดว้า่เป็นหวัใจของเกษตรอินทรีย ์ผิวดินใน
ระบบนิเวศป่าธรรมชาติจะมีเศษซากพืชและใบไมป้กคลุมอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงอินทรียว์ตัถุท่ีคลุมดินน้ี นอกจากจะ
ช่วยป้องกนัการกดัเซาะและการพงัทลายของหนา้ดินแลว้ ยงัมีส่วนส าคญัท่ีท าใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
เพราะอินทรียว์ตัถุเหล่าน้ีเป็นอาหารของส่ิงมีชีวิตและจุลินทรียท่ี์อยูใ่น ดิน ดงันั้นการมีอินทรียว์ตัถุคลุมหนา้ดิน
จึงท าให ้“ดินมีชีวิต” ขึ้น ซ่ึงเม่ืออินทรียว์ตัถุเหล่าน้ียอ่ยสลายผพุงั (โดยการท างานของส่ิงมีชีวิตและจุลินทรียใ์น
ดิน) ก็จะท าใหเ้กิดฮิวมสัซ่ึงท าใหดิ้นร่วนซุย และสามารถเก็บกกัน ้าและธาตุอาหารต่างๆ ไดเ้พิ่มมากขึ้น ดินจึงมี
ความช้ืนอยูต่ลอดเวลาและมีธาตุอาหารเพียงพอใหก้บัพืชพรรณในบริเวณ ดงักล่าวเจริญเติบโตไดอ้ยา่งสมบูรณ์
แขง็แรง ดงันั้น หลกัการของการท าเกษตรอินทรียจึ์งจ าเป็นตอ้งหาอินทรียว์ตัถุต่างๆ มาคลุมหนา้ดินอยูเ่สมอ ไม่
วา่จะเป็นฟาง ใบไม ้หรือแมแ้ต่พืชขนาดเลก็ (เช่น พืชท่ีใชป้ลูกคลุมดิน) ซ่ึงอินทรียว์ตัถุเหล่าน้ีจะกลายเป็น
อาหารของส่ิงมีชีวิตและจุลินทรียใ์นดิน ท าให้ดินฟ้ืนกลบัมามีชีวิตอีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ีการไม่ใชส้ารเคมี
ต่างๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและจุลินทรียใ์นดิน (เช่น สารเคมีก าจดัศตัรูพืช) เป็นการช่วยท าใหดิ้นสามารถ
ฟ้ืนความสมบูรณ์ของตวัเองไดอ้ยา่งรวดเร็ว เม่ือดินมีความสมบูรณ์พืชท่ีปลูกก็แขง็แรง มีความตา้นทานต่อโรค
และแมลง รวมทั้งใหผ้ลผลิตสูง 

                 ความหลากหลายท่ีสัมพนัธ์กนัในระบบสมดุลนิเวศ นิเวศป่าธรรมชาติมีพืชพรรณและส่ิงมีชีวิตต่างๆ 
อยูร่่วมกนัอยา่งหลากหลาย ส่ิงมีชีวิตต่างๆ เหล่าน้ีมีทั้งท่ีพึ่งพาอาศยักนั แข่งขนักนั หรือเป็นอาหารของส่ิงมีชีวิต
อีกชนิดหน่ึง แต่ต่างก็สามารถด ารงอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสมดุลและมีเสถียรภาพ พืชพรรณต่างๆ แมจ้ะมีแมลงหรือ
ศตัรูท่ีกินพืชนั้นเป็นอาหารบา้ง แต่ก็ไม่ไดท้ าลายพืชนั้นจนเสียหายไปทั้งหมด ทั้งน้ีเพราะพืชเองก็มี
ความสามารถท่ีจะฟ้ืนฟูตวัเองจากการท าลายของศตัรูพืช ได ้และนอกจากน้ีเม่ือมีแมลงศตัรูพืชเกิดขึ้นมาก ก็จะมี
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีเป็นศตัรูตามธรรมชาติมาควบคุมประชากรของศตัรูพืช ใหล้ดลงอยูใ่นภาวะท่ีสมดุล 

จากหลกัการน้ีเอง การท าเกษตรอินทรียจ์ะตอ้งหาสมดุลของการเพาะปลูกพืชท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการปลูก
พืชร่วมหลายชนิดในเวลาเดียวกนั หรือเหล่ือมเวลากนั ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิดกนั รวมทั้งการ
เล้ียงสัตว ์ทั้งน้ีการท าเกษตรท่ีหลากหลาย (ซ่ึงมกันิยมเรียกกนัวา่ “เกษตรผสมผสาน”) นบัเป็นการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ และยงัเป็นการลดความเส่ียงภยัจากปัญหาโรคและแมลงศตัรูพืช
ระบาดอีกดว้ย นอกจากน้ีการไม่ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชจะมีส่วนช่วยใหศ้ตัรูธรรมชาติสามารถ แสดงบทบาท
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ในการควบคุมศตัรูพืช ซ่ึงเป็นการสร้างสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวิธีหน่ึง เพราะการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชจะ
ท าลายศตัรูธรรมชาติในสัดส่วนท่ีมากกวา่ ศตัรูพืช ท าใหศ้ตัรูพืชกลบัยิง่ระบาดรุนแรงมากขึ้นอีก 

              การอนุรักษฟ้ื์นฟูนิเวศเกษตรแนวทางส าคญัของเกษตรอินทรียก์็คือ การอนุรักษร์ะบบนิเวศการเกษตร
และส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการปฏิเสธการใชส้ารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด ทั้งน้ีเพราะปัจจยัการผลิตท่ีเป็นสารเคมี
สังเคราะห์ท าลายสมดุลของนิเวศการ เกษตรและส่งผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม การใชส้ารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช (ไม่วา่จะเป็นสารเคมีฆ่าแมลง สารเคมีป้องกนัก าจดัเช้ือรา และสารเคมีก าจดัวชัพืช) มีผลต่อส่ิงมีชีวิต
ต่างๆ ท่ีอยูใ่นฟาร์มทั้งท่ีอยูบ่นผิวดินและใตดิ้น เช่น สัตว ์แมลง และจุลินทรีย ์ในกลไกธรรมชาติส่ิงมีชีวิตต่างๆ 
เหล่าน้ีมีบทบาทส าคญัในการสร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร ไม่วา่จะเป็นการช่วยควบคุมประชากรของ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ศตัรูพืช หรือการพึ่งพาอาศยักนัในการด ารงชีวิต เช่น การผสมเกสร และการช่วย
ยอ่ยสลายอินทรียว์ตัถุ ซ่ึงส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีทั้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชท่ีเกษตรกร เพาะปลูก หรืออยา่ง
นอ้ยก็ไม่ไดส้ร้างผลเสียกบัพืชท่ีปลูกแต่อยา่งใด แต่การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชนั้นมีผลท าลายส่ิงมีชีวิตทั้งหมด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ ในขณะท่ีโรคและแมลงศตัรูพืชมกัจะมีความสามารถพิเศษในการ
พฒันาภูมิตา้นทานต่อ สารเคมี ดงันั้นเม่ือมีการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช แมลงท่ีเป็นประโยชน์จึงถูกท าลายได้
โดยง่าย ในขณะท่ีแมลงศตัรูพืชสามารถอยูร่อดไดโ้ดยไม่เป็นอนัตราย แมแ้ต่ปุ๋ ยเคมีก็มีผลเสียต่อจุลินทรียแ์ละ
ส่ิงมีชีวิตในดิน ท าใหส้มดุลของนิเวศดินเสีย ดงันั้นเกษตรอินทรียจึ์งหา้มไม่ใหใ้ชปั้จจยัการผลิตท่ีเป็นสารเคมี 
สังเคราะห์ทุกชนิดในการเพาะปลูก นอกเหนือจากการอนุรักษแ์ลว้ แนวทางเกษตรอินทรียย์งัเนน้ให้เกษตรกร
ตอ้งฟ้ืนฟูสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของ ระบบนิเวศดว้ย ซ่ึงหลกัการน้ีท าใหเ้กษตรอินทรียมี์ความแตกต่าง
อยา่งมากจากระบบเกษตรปลอดสาร เคมีท่ีรู้จกักนัในประเทศไทย แนวทางหลกัในการฟ้ืนฟูนิเวศการเกษตรก็
คือ การปรับปรุงบ ารุงดินดว้ยอินทรียว์ตัถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับระบบเกษตรอินทรีย ์
ดินถือวา่เป็นกุญแจส าคญั เพราะการปรับปรุงบ ารุงดินท าใหต้น้ไมไ้ดรั้บธาตุอาหารอยา่งครบถว้นและสมดุล ซ่ึง
จะช่วยใหต้น้ไมแ้ขง็แรง มีความตา้นทานต่อการระบาดของโรคและแมลง อนัจะท าใหเ้กษตรกรไม่จ าเป็นตอ้ง
พึ่งพาการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช ทั้งยงัสามารถเพิ่มผลผลิตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืกวา่การเพาะปลูกดว้ยระบบเกษตรเคมี 
อีกดว้ย นอกจากน้ีผลผลิตของเกษตรอินทรียย์งัมีรสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีครบถว้น นอกเหนือจาก
การปรับปรุงบ ารุงดินแลว้ การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาก็เป็นส่ิงจ าเป็น นบัเป็นเร่ืองส าคญัต่อ
ความยัง่ยนืของระบบนิเวศการเกษตร เพราะการท่ีส่ิงมีชีวิตหลากหลายชนิดอยูร่่วมกนัยอ่มก่อใหเ้กิดความ
เก้ือกูล และสมดุลของระบบนิเวศ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการและพลวตัทางธรรมชาติท่ีเก้ือหนุนต่อการ
ท า เกษตรอินทรียอี์กต่อหน่ึง วิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การปลูกพืช
ร่วม, พืชแซม, พืชหมุนเวียน, ไมย้นืตน้ หรือการฟ้ืนฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่นาหรือบริเวณใกลเ้คียง 
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                      การพึ่งพากลไกลธรรมชาติในการเกษตร เกษตรอินทรียต์ั้งอยูบ่นปรัชญาแนวคิดท่ีวา่ การเกษตรท่ี
ย ัง่ยนืตอ้งเป็นการเกษตรท่ีเป็นไปตามครรลองของธรรมชาติ ไม่ใช่การเกษตรท่ีฝืนวิถีธรรมชาติ ดงันั้น การท า
เกษตรจึงไม่ใช่การพยายามเอาชนะธรรมชาติ หรือการพยายามดดัแปลงธรรมชาติเพื่อการเพาะปลูก แต่เป็นการ
เรียนรู้จากธรรมชาติและปรับระบบการท าเกษตรใหเ้ขา้กบัวิถีแห่ง ธรรมชาติ กลไกในธรรมชาติท่ีส าคญัต่อการ
ท าเกษตรอินทรียไ์ดแ้ก่ วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่วงจรไนโตรเจนและคาร์บอน วงจร
การหมุนเวียนของน ้า, พลวตัของภูมิอากาศและแสงอาทิตย ์รวมทั้งการพึ่งพากนัของส่ิงมีชีวิตอยา่งสมดุลใน
ระบบนิเวศ ทั้งในเชิงของการเก้ือกูล การพึ่งพา และห่วงโซ่อาหาร ตามท่ีต่างๆ ทัว่โลกยอ่มมีระบบนิเวศและ
กลไกตามธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัออกไป เกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรียจึ์งจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ถึงสภาพเง่ือนไข
ของ ทอ้งถ่ินท่ีตนเองท าการเกษตรอยู ่การหมัน่สังเกต เรียนรู้ วิเคราะห์-สังเคราะห์ และท าการทดลอง เป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอ้งด าเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง เพื่อท่ีวา่ระบบฟาร์มเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรแต่ละราย
จะไดใ้ชป้ระโยชน์จาก กลไกธรรมชาติและสภาพนิเวศทอ้งถ่ินอยา่งเตม็ท่ี 

                การพึ่งพาตนเองดา้นปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรียมี์แนวทางท่ีมุ่งใหเ้กษตรกรพยายามผลิตปัจจยั การ
ผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ ยอินทรีย ์เมลด็พนัธุ์ ฯลฯ ดว้ยตนเองในฟาร์มใหไ้ดม้ากท่ีสุด แต่ในกรณีท่ีเกษตรกรไม่สามารถ
ผลิตไดเ้อง (เช่น มีพื้นท่ีการผลิตไม่พอเพียง หรือตอ้งมีการลงทุนสูงส าหรับการผลิตปัจจยัการผลิตท่ีจ าเป็นตอ้ง
ใช)้ เกษตรกรก็สามารถซ้ือหาปัจจยัการผลิตจากภายนอกฟาร์มได ้แต่ควรเป็นปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูแ่ลว้ใน
ทอ้งถ่ิน แนวทางน้ีเป็นไปตามหลกัการสร้างสมดุลของวงจรธาตุอาหารท่ี กระตุน้ให้เกษตรกรพยายามจดัสมดุล
ของวงจรธาตุอาหารในระบบท่ีเลก็ท่ีสุด (ซ่ึงก็คือในฟาร์มของเกษตรกร) และมีความสอดคลอ้งกบันิเวศของ
ทอ้งถ่ิน อนัจะช่วยสร้างเสถียรภาพและความยัง่ยนืของระบบการผลิตในระยะยาว นอกจากน้ีการเลือกใชปั้จจยั
การผลิตท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินยงัเป็นการใช ้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการ
ขนยา้ยปัจจยัการผลิตเป็นระยะทางไกลๆ การพึ่งพาตนเองดา้นปัจจยัการผลิตยงัมีนยัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ส าคญั กล่าวคือ เกษตรอินทรียไ์ม่ใช่เพียงแค่เทคนิคการผลิต แต่เป็นวิถีชีวิตและขบวนการทางสังคม จาก
ประสบการณ์ของการพฒันาระบบเกษตรเคมีท่ีผา่นมา เกษตรกรสูญเสียการเขา้ถึงและการควบคุมปัจจยัการผลิต
และกระบวนการผลิตในเกือบ ทุกขั้นตอน จ าเป็นตอ้งพึ่งพิงองคก์รภาครัฐและธุรกิจเอกชนในการจดัหาปัจจยั
การผลิตและ เทคโนโลยกีารผลิตเกือบทุกดา้น จนเกษตรกรเองแทบไม่ต่างไปจากแรงงานรับจา้งในฟาร์มท่ี
ท างานในท่ีดินของตนเอง การส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรียจึ์งเป็นส่วนหน่ึง 
ของการสร้างความเขม้แขง็และความเป็นอิสระของเกษตรกรและองคก์รเกษตรกร ซ่ึงจะมีส่วนส าคญัในการ
พฒันาประชาธิปไตยระดบัรากหญา้อีกดว้ย 
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2.2.5 ระบบเกษตรเพ่ือสุขภำพและส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ 

                 นอกเหนือจากเกษตรอินทรียแ์ลว้ ยงัมีระบบการเกษตรอีกหลายระบบท่ีไดมี้การพฒันาขึ้น เพื่อ
พยายามน าเสนอแนวทางใหม่ในการพฒันาการเกษตร ท่ีมีความปลอดภยัต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น ซ่ึง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ระบบเกษตรท่ีเนน้ความส าคญัดา้นความปลอดภยัของผลผลิตในการ
บริโภค ระบบท่ีตอ้งการสร้างความมัน่คงใหก้บัการเผลิตและเกษตรกร และระบบท่ีให้ความส าคญักบัเร่ืองการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และบางระบบ/แนวทางก็เป็นระบบท่ีพบเฉพาะแต่ในประเทศไทย (เช่น เกษตรปลอด
สารพิษ) แต่บางระบบก็เป็นระบบท่ีมีในต่างประเทศดว้ย 

ตำรำงท่ี 7 ตำรำงข้ำงล่ำงเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของระบบเกษตรแต่ละประเภท 

ช่ือ ช่ืออ่ืนท่ีอาจเรียกกนั เป้าหมายท่ีเนน้ การตรวจรับรองมาตรฐาน 

เกษตรอินทรีย ์

ออร์แกนิค, organic fa
rming, ecological far
ming, biological farm

ing อนุรักษนิ์เวศการเกษตร/ส่ิงแวดลอ้ม 
มีหลายมาตรฐาน 

และหลายหน่วยตรวจรับรอง 

เกษตรธรรมชาติ natural farming อนุรักษนิ์เวศการเกษตร/ส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง 

วนเกษตร agroforestry อนุรักษนิ์เวศการเกษตร/ส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง 

เพอร์มาคลัเชอร์ 

เกษตรถาวรภาพ, 
เกษตรกรรมถาวร, pe

rmaculture อนุรักษนิ์เวศการเกษตร/ส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง 

ไบโอไดนามิค 
เกษตรชีวพลวตัร, Bio

dynamic อนุรักษนิ์เวศการเกษตร/ส่ิงแวดลอ้ม มีมาตรฐานและตรวจรับรองได ้

เกษตรผสมผสาน Integrated farming สร้างความมัน่คงใหก้บัการผลิต/เกษตรกร ไม่มีการตรวจรับรอง 
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เกษตรทฤษฎีใหม่ 
New Theory Agricutl

rue สร้างความมัน่คงใหก้บัการผลิต/เกษตรกร ไม่มีการตรวจรับรอง 

เกษตรยัง่ยนื 
Sustainable agricultur

e สาร้างความมัน่คงใหก้บัการผลิต/เกษตรกร ไม่มีการตรวจรับรอง 

เกษตรดีท่ีเหมาะสม 
GAP (Good Agricult

ural Practice) ความปลอดภยัของผลผลิตการเกษตร มีการตรวจรับรอง 

เกษตรปลอดภยัจากสารพิษ เกษตรปลอดสารพิษ ความปลอดภยัของผลผลิตการเกษตร มีการตรวจรับรอง 

กสิกรรมไร้สารพิษ เกษตรปลอดสารเคมี ความปลอดภยัของผลผลิตการเกษตร ไม่มีการตรวจรับรอง 

 

เกษตรอนิทรีย์   

          เป็นระบบเกษตรท่ีเนน้ในเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยมีหลกัการส าคญั 4 ดา้น คือ สุขภาพ นิเวศ 
ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ (heatlh, ecology, fair, and care)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัการ
เกษตรอินทรียไ์ดใ้น “หลกัการเกษตรอินทรีย”์ 

หน่วยงานท่ีท างานดา้นเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยมีหลายหน่วยงาน เช่น 

-มูลนิธิสายใยแผน่ดิน/กรีนเนท ท างานดา้นการส่งเสริมการผลิต แปรรูป และการตลาด 
-สมาคมการคา้เกษตรอินทรียไ์ทย หน่วยงานกลางของผูป้ระกอบการเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย 
-ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ทย ใหบ้ริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

เกษตรธรรมชำติ 
           
           มีหลกัแนวคิดท่ีอาศยักระบวนการและกลไกธรรมชาติในการท าเกษตร โดยการพยายามเขา้ไปจดัการ
ฟาร์มแต่เท่าท่ีจ าเป็นจริงๆ โดยการจดัการฟาร์มนั้นจะเป็นจุดส าคญัและในช่วงจงัหวะเวลาท่ีเฉพาะ ซ่ึงท าใหพ้ืช
และสัตวมี์สภาพท่ีเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกนั ก็สามารถมีผลผลิตส าหรับเกษตรกรได ้ ปรามา
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จารยท่ี์เป็นผูค้ิดคน้เกษตรธรรมชาติ คือ ท่านมาซาโนบุ ฟูกูโอกะ (Masanobu Fukuoka) ชาวญ่ีปุ่ น หลกัแนว
ปฎิบติัของเกษตรธรรมชาติตามแนวทางของท่านฟูกูโอกะมีอยู ่5 คือ ไม่ไถพรวน ไม่ใส่ปุ๋ ย ไม่ก าจดัวชัพืช ไม่
ก าจดัแมลงและศตัรูพืช และไม่ตดัแต่งก่ิงไม ้ระบบเกษตรธรรมชาติในแนวทางน้ีไม่สนบัสนุนใหมี้การใช้
เคร่ืองจกัรกลในฟาร์ม ถา้จ าเป็น ก็อาจเป็นเคร่ืองมือการเกษตรแบบง่ายๆ เพราะไม่ตอ้งการใหมี้การแทรกแซง
กระบวนการธรรมชาติในฟาร์ม  พื้นท่ีเพาะปลูกจะมีพืชและวชัพืชขึ้นคลุมดินอยูต่ลอดเวลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์
หนา้ดินไว ้ ระบบเกษตรธรรมชาติท่ีมีการประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทยไดแ้ก่ การท านาเกษตรธรรมชาติ ท่ี
เกษตรกรจะหวา่นขา้วเปลือกและถัว่เขียวร่วมกนั และจึงคลุมฟางทบั ซ่ึงถัว่เขียวจะงอกขึ้นมาก่อน เม่ือฝนเร่ิมตก 
หลงัจากนั้น ขา้วจะงอกขึ้นมาตาม เม่ือมีฝนมากขึ้น น ้าเร่ิมขงัในแปลงนา ถัว่เขียวก็จะตาย และถูกยอ่ยสลายให้
เป็นปุ๋ ยกบัตน้ขา้ว  อีกแนวทางหน่ึงของเกษตรธรรมชาติก็คือ การเล้ียงเป็ดในนาขา้ว ท่ีจะปล่อยลูกเป็ดลงใน
แปลงนา หลงัจากตน้ขา้วเพิ่งเร่ิมปักด าไม่นานนกั ซ่ึงเป็ดจะช่วยก าจดัวชัพืช ก าจดัแมลง และใหปุ้๋ ยกบัตน้ขา้ว    
นอกจากแนวทางเกษตรธรรมชาติของท่านฟูโกโอกะแลว้ มีนกัปรัชญาชาวญ่ีปุ่ นอีกท่านหน่ึง คือ ท่านนโมกิจิ 
โอกะดะ (Mokichi Okada) ท่ีเสนอแนวทางการท าเกษตรท่ีคลา้ยกนั แต่เนน้ในเร่ืองการใชจุ้ลินทรียแ์บบต่างๆ 
ในการเกษตร ซ่ึงมีการแตกสายของการพฒันาออกเป็นกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่ม โดยกลุ่มหน่ึงไดค้ดัเลือกและพฒันา
จุลินทรียดิ์นส าหรับใชใ้นการเกษตรขึ้นมา ท่ีเรียกกนัวา่ “EM หรือ Effective Microorganisms” ซ่ึงไดมี้การ
เผยแพร่แนวทางเกษตรธรรมชาติน้ีไปในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเกาหลี ซ่ึงมีกลุ่มเกษตรธรรมชาติ
อยูค่่อนขา้งมาก และไดพ้ฒันาเทคนิคปฏิบติัอีกหลายดา้น เช่น การท าน ้าหมกัฮอร์โมนจากผกัและผลไม ้หมูหลุม 
ฯลฯ  

               ในประเทศไทย มีทั้งกลุ่มท่ีท าเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทางของท่านฟูโกโอกะและท่านโอกะดะ 
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวทางท่ี 2 เพราะค่อนขา้งเป็นรูปธรรมในทางปฏิบติั แต่บางกลุ่มก็ไดท้ าการประยกุต ์โดย
ท าการคดัเลือกและพฒันาจุลินทรียท่ี์มีอยูใ่นประเทศไทยขึ้นมาเอง                                                                   
หน่วยงานในประเทศไทยท่ีส่งเสริมระบบเกษตรธรรมชาติมีหลายหน่วยงานมาก เช่น                                                      
-เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ                                                                                                                                                                                  
-มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 

วนเกษตร                                                                                                                                                     
เป็นแนวทางการจดัการท่ีดินและการเกษตรท่ีเนน้การปลูกไมย้นืตน้ท่ีใชป้ระโยชน์จากเน้ือไมเ้ป็นหลกั (woody 
perennials) ร่วมกบัการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารหรือประโยชน์อ่ืน และ/หรือการสัตวเ์ล้ียง ในลกัษณะผสมผสาน
กนัเป็นนิเวศการเกษตรท่ีเลียนแบบธรรมชาติป่า โดยลกัษณะเด่นของการจดัการฟาร์มแบบวนเกษตรท่ีแตกต่าง
จากระบบเกษตรแบบอ่ืนคือ ตั้งใจ (intentional) เขม้ขน้ (intensive) มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเก้ือกูลกนั (interactive) และ 
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ผสมผสานหลากหลาย (integrated) ตั้งใจ เลือกปลูกไมย้นืตน้ พืช และเล่้ียงสัตว ์ท่ีผสมผสานกนัแบบองคร์วม 
โดยการตั้งใจออกแบบและจดัการสวนท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั ไม่ไดเ้นน้เฉพาะการดูแลพืช/สัตวอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง
เป็นหลกั มีการจดัการแบบ  เขม้ขน้ทั้งการเพาะปลูก การใส่ปุ๋ ยบ ารุงดิน และการใหน้ ้ากบัตน้ไม ้เพื่อใหพ้ืชท่ี
ปลูก/สัตวท่ี์เล้ียงสามารถใหผ้ลผลิตไดดี้ วนเกษตรจะจดัการฟาร์มเพื่อใหต้น้ไม ้พืช และสัตว ์มี ปฏิสัมพนัธ์ท่ี
เก้ือกูลกนั ทั้งทางชีวภาพและทางกายภาพ เพื่อท่ีจะใหส้วนวนเกษตรมีผลผลิตต่างๆ ในเวลาเดียวกนั และใน
ขณะเดียวกนั ก็เป็นการอนุรักษนิ์เวศธรรมชาติ ท่ีใหบ้ริการนิเวศ (ecological services) เช่น ท าใหน้ ้าสะอาด เป็น
ท่ีอยูข่องสัตวป่์า อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ มีการผสมผสาน ของตน้ไม ้พืช และสัตว ์เขา้มาร่วมกนั 
ซ่ึงอาจจะเป็นการปลูกพืชหลายอยา่งในแนวระนาบ (พืชร่วม พืชแซม) หรือ ในแนวด่ิง (พืชหลากหลายชั้นความ
สูง) ซ่ึงท าใหส้วนวนเกษตรสามารถมีผลผลิตท่ีสูง สร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไป
พร้อมกนัในประเทศไทย มีหน่วยงานไม่กี่แห่งท่ีส่งเสริมระบบวนเกษตร  หน่วยงานหลกั คือ มูลนิธิวนเกษตร
เพื่อสังคม 

เพอร์มำคัลเชอร์ 

              มีบางคนแปลวา่ เกษตรกรรมถาวร หรือ เกษตรถาวรภาพ  แต่ท่ีจริงแลว้ เพอร์มาคลัเชอร์ไม่ใช่ระบบ
เกษตร แต่เป็นระบบการออกแบบท่ีดิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะน ามาใชใ้นการออกแบบฟาร์มเกษตร แต่ก็สามารถ
ประยกุตใ์ชเ้พอร์มาคลัเชอร์ในการออกแบบเมือง หรืออ่ืนๆ ได ้ หลกัการพื้นฐานในการออกแบบของเพอร์มาคลั
เชอร์ประกอบดว้ย 8  เร่ือง คือ 
(1) ท่ีตั้งแบบสัมพนัธภาพ 
(2) แต่ละองคป์ระกอบมีหลายบทบาทหนา้ท่ี 
(3) หนา้ท่ีส าคญัตอ้งมีหลายองคป์ระกอบร่วมกนั 
(4) ใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(5) ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
(6) น าพลงังานธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ 
(7) ใชพ้ื้นท่ีอยา่งเขม้ขน้ โดยการปลูกพืชและเล้ียงสัตวอ์ยา่งหลากหลายร่วมกนั 
(8) ใชช้ายขอบและลวดลายธรรมชาติ 
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เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 ตั้งอยูบ่นกรอบแนวคิดของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงหลกัปรัชญาน้ีประกอบดว้ย 3 หลกัการ และ 2 
เง่ือนไข คือ หลกัความพอประมาณ (Moderation) หลกัความมีเหตุผล (Reasonableness) และหลกัการมี
ภูมิคุม้กนั (Immunity) ส่วน 2 เง่ือนไข คือ เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไขคุณธรรมส่วนเกษตรทฤษฎีใหม่ซ่ึงเป็น
แนวทางปฏิบติัหน่ึงของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีขั้นตอนของการพฒันาแบ่งออกได ้3 ขั้น คือ 

ขั้นท่ี 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นตน้ เร่ิมตน้จากการมุ่งแกปั้ญหาของเกษตรกรท่ีมีน ้าไม่เพียงพอส าหรับการเกษตร โดยการ
ใชแ้นวทางการจดัท าแหล่งน ้ าขนาดเลก็ในฟาร์ม เช่น การขดุบ่อ ซ่ึงจะท าใหล้ดความเส่ียงในเร่ืองน ้า เกิด
หลกัประกนัในการผลิตอาหารเพื่อการยงัชีพเบ้ืองตน้  ส่วนท่ีดินการเกษตรอ่ืน จะใชใ้นการผลิตเพื่อตอบสนอง
กบัความตอ้งการพื้นฐานอ่ืนของครอบครัว ซ่ึงอาจมีการขายผลผลิตส่วนเกินเพื่อเป็นรายได ้ส าหรับใชจ่้ายในการ
ยงัชีพท่ีจ าเป็น ท่ีไม่สามารถผลิตเองได ้ การเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นน้ี  จึงเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในระดบั
ครอบครัว  แต่เกษตรกรส่วนใหญ่อาจไม่สามารถเร่ิมตน้ในขั้นตอนแรกน้ีได ้และอาจจ าเป็นท่ีหน่วยงานต่างๆ 
จะตอ้งจดัความช่วยเหลือเพื่อสนบัสนุนเกษตรกร ในเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นตน้น้ี มีแนวทางส าคญัในการการ
จดัสรรท่ีดินการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยั โดยแบ่งพื้นท่ี ออกเป็น 4 ส่วน ตามอตัราส่วน 30:30:30:10 คือ พื้นท่ีส่วน
ท่ีหน่ึงประมาณ 30% ใหข้ดุสระเก็บกกัน ้า เพื่อใชเ้ก็บกกัน ้ าฝนในฤดูฝนและ ใชเ้สริมการปลูกพืชในฤดูแลง้ 
ตลอดจนการเล้ียงสัตวน์ ้าและพืชน ้าต่างๆ  พื้นท่ีส่วนท่ีสองประมาณ 30% ใหป้ลูกขา้วในฤดูฝน เพื่อใชเ้ป็น
อาหารประจ าวนัในครัวเรือนใหเ้พียงพอตลอดปี เพื่อตดัค่าใชจ่้ายและสามารถพึ่งตนเองได ้พื้นท่ีส่วนท่ีสาม
ประมาณ 30% ใหป้ลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ พืชผกั พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใชเ้ป็นอาหารประจ าวนั หากเหลือ
บริโภคก็น าไปจ าหน่าย และพื้นท่ีส่วนท่ีส่ีประมาณ 10% ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั เล้ียงสัตว ์และโรงเรือนอ่ืนๆ (กรม
พฒันาท่ีดิน 2553) 

ขั้นท่ี 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง เม่ือเกษตรรไดเ้ร่ิมตน้ปฏิบติัตามเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นตน้แลว้ มีความพอเพียง และ
ความมัน่คงในขั้นพื้นฐานระดบัหน่ึงแลว้ ในขั้นตอนต่อมาจึงเป็นเร่ืองของการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่าง 
เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือวิสาหกิจ  ซ่ึงการร่วมมือกนัน้ีก็เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกบักลุ่มโดยรวม 
บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกนั การแบ่งปันช่วยเหลือกนัตามก าลงั และความสามารถของตน ซ่ึงจะท าให้
ชุมชนโดยรวมเกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบติัดว้ย 

ขั้นท่ี 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นกา้วหนา้ กลุ่มเกษตรกรท่ีไดด้ าเนินการตามทฤษฎีใหม่ในขั้นกลาง จนประสบความส าเร็จ
เบ้ืองตน้ อาจกา้วเขา้สู่ขั้นกา้วหนา้ โดยการประสานความร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนๆ ในระดบัประเทศ เพื่อยกระดบั
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การท าธุรกิจ และการพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เช่น การท าความร่วมมือกบัธนาคาร เพื่อน าเงินมาลงทุน
ในธุรกิจ หรือการท าขอ้ตกลงกบับริษทั เพื่อขายผลผลิตให้ในประเทศไทย มีหน่วยงานจ านวนมาก โดยเฉพาะ
หน่วยงานราชการ ท่ีส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  แต่หน่วยงานประสานงานหลกัเก่ียวกบัการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ คือ มูลนิธิชยัพฒันา 

2.2.6 ตลำดเกษตรอนิทรีย์ประเทศไทย 

            ในประเทศไทย ตลาดเกษตรอินทรียน่์าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533/34 โดยกระแสความต่ืนตวัดา้น

สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะการบริโภค “อาหารเพื่อสุขภาพ” ท่ีผูบ้ริโภคต่ืนตวัเก่ียวกบั

ความเช่ือมโยงของการรักษาสุขภาพและการบริโภค อาหารท่ีปลอดภยัและมีประโยชน์ จนท าให ้“ธุรกิจอาหาร

สุขภาพ” เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงท าใหต้ลาดผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียไ์ดเ้ร่ิมเปิดตวัขึ้น โดยร้านคา้แรกๆ ท่ีเปิด

ด าเนินการ คือ ร้านกรีนการ์เดน ในช่วงหลงัจากนั้น คือระหวา่งปี พ.ศ. 2535-40 ถือไดว้่าเป็นยคุทองของ ร้าน

สุขภาพ ประมาณวา่ มีร้านคา้ขนาดเลก็ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสุขภาพทัว่ประเทศไม่นอ้ยกวา่ 100 ร้าน  

            แต่อยา่งไรก็ตาม หน่วยงานราชการในขณะนั้นมีนโยบายในการส่งเสริม “อาหารปลอดภยั” (เช่น ผกั

อนามยั ผกัปลอดภยัจากสารพิษ) ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสับสนระหวา่งความแตกต่างของผลผลิตอาหาร

ปลอดภยั กบัเกษตรอินทรีย ์ส่งผลใหต้ลาดเกษตรอินทรียใ์นประเทศมีการเติบโตไดค้่อนขา้งชา้ ผนวกกบัการ

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2541 ส่งผลใหต้ลาดเกษตรอินทรียป์ระสบกบัภาวะชงกังนัไประยะหน่ึง 

              ตลาดเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยเร่ิมฟ้ืนตวัตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2546 เม่ือมีการจดัประชุมนานาชาติ
เกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย โดยสมาพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (IFOAM) และองคก์ารอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization – FAO) โดยมูลนิธิสายใยแผน่ดินและกรี
นเนทเป็นเจา้ภาพหลกั การมีกิจกรรมเกษตรอินทรียร์ะหว่างประเทศในคร้ังนั้นกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ ทั้งใน
การผลิต การบริโภค และการผลกัดนันโยบายดา้นเกษตรอินทรียอ์ยา่งเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งผลใหมี้การฟ้ืนตวั
ของตลาดเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัส าคญัอ่ืนๆ ท่ีท าใหเ้กิดการขยาย ตวัของตลาด
เกษตรอินทรียเ์พิ่มขึ้น อาทิเช่น 

-การใชต้รารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ของส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) และของ
กรมวิชาการเกษตร ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างรหะวา่งผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรียก์บัผลิตภณัฑอ์าหารปลอดภยัไดส้ะดวกมากขึ้น 

http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php
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-มีผูป้ระกอบการคา้ปลีกเฉพาะทาง ท่ีมีนโยบายการตลาดเกษตรอินทรียโ์ดยเฉพาะ เช่น ร้านเลมอน
ฟาร์ม 
-ผูป้ระการคา้ปลีกขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโมเดิร์นเทรด ไดเ้ร่ิมเห็นแนวโนม้ทิศทางของตลาดเกษตร
อินทรีย ์จึงไดเ้ร่ิมจ าหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียก์นัเพิ่มขึ้น เช่น หา้ง Tops Supermarket, Carrefour, 
Foodland, Emporium และ Siam Paragon 
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บทที่ 3 
กรณีศึกษำอำคำรตัวอย่ำง 

 กำรวิเครำะห์กรณีศึกกำรโครงกำรประเภทเดียวกนั 
         3.1 ไร่แสงอรุณ ท่ีตั้ง 2 หมู่ 3 ต าบล ริมโขง อ าเภอ เชียงของ เชียงราย 57140 

 
        ภาพท่ี3.1 ไร่แสงอรุณ จ.เชียงราย 
(ท่ีมา : http://www.raisaengarun.com) 

ควำมเป็นมำ 
         ไร่แสงอรุณประกอบดว้ย พื้นท่ีริมแม่น ้าโขง ต่อเน่ืองลึกเขา้มาถึงดา้นท่ีเป็นเนินเขา มีถนนลาดยางสายริม
แม่น ้าคัน่กลาง มีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี เวน้แต่บางวนัในฤดูร้อน ท่ีอากาศร้อนจดัในตอนกลางวนั เน่ืองจาก
เป็นท่ีสูง และเม่ือถึงฤดูหนาว จะหนาวจดัตลอดวนั 
          ดา้นท่ีลึกเขา้มาจนถึงเนินเขา เม่ือขึ้นไปบนเนิน ภาพทิวทศัน์ธรรมชาติเห็นไดโ้ดยรอบทิศ อากาศเยน็สบาย 
และสายหมอกท่ีพดัเคลียผา่นหนา้เราไปนั้น ท าให้รู้สึกถึงความมีชีวิตท่ามกลางพืชพนัธุ์ และส่ิงแวดลอ้มอนั
บริสุทธ์ิ ความเหน็ดเหน่ือยท่ีตอ้งเดินสลบักบัปีนขึ้นท่ีสูงหายไปโดยปลิดทิ้ง เรามองเห็นแม่น ้าโขงเป็นเส้นยาว
คดเคี้ยวอยูเ่บ้ืองล่าง ทุกเทือกเขามีหมอกขาวปกคลุม โดยรอบเป็นป่าไผ ่ดงไม ้ทอ้งไร่ ทอ้งนา ทุกอยา่งเป็นความ
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งามท่ีเกิดจากธรรมชาติ ยามเม่ือแรกแสงอรุณส่องผา่นกลุ่มเมฆลงมายงัทอ้งนาทอ้งไร่ แสงนั้นก็ท าใหเ้กิดชีวิต 
ความงามน้ีจะมีค่าอีกมาก หากมีผูร่้วมช่ืนชม อากาศท่ีสดช่ืน อาหารธรรมชาติ อารมณ์ท่ีเบิกบานใจติ น่าจะเป็น
ของขวญัท่ีดีแก่ผูม้าเยือน หากจะใหใ้ครเห็นคุณค่าเหล่าน้ี ไร่แสงอรุณควรสถานเป็นท่ีซ่ึงตอ้นรับอยา่งสาธารณะ 
เป็นท่ีพกั เป็นท่ีเติมพลงัใจเม่ือไดเ้ขา้พกัผ่อน น่ีเป็นความฝันของไร่แสงอรุณท่ีจะแบ่งปันความสุขใจแ่่ก่ใครก็
ตาม   
            ไร่แสงอรุณ จึงก่อก าเนิด ณ ท่ีน้ี ใหก้ารท่องเท่ียวน าการเกษตร ใชอ้าณาเขตของไร่ส่วนหน่ึง ประมาณ 
30% เป็นท่ีพกัอาศยัส าหรับผูรั้กธรรมชาติ แสวงหาการพกัผอ่นอยา่งสงบสุขและรับความสะอาดบริสุทธ์ิของ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยสร้างท่ีพกัเพียงไม่กี่หลงั ใหผู้เ้ขา้พกัไดรั้บความสงบและการพกัผอ่นอย่างแทจ้ริง รายไดจ้าก
การเยีย่มชมและเขา้พกั ควรช่วยใหไ้ร่เล้ียงตวัเองได ้เพียงพอแก่ค่าใชจ่้าย และการดูแลรักษาส่ิงก่อสร้างซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่ีใหบ้ริการแก่ผูเ้ขา้พกั 
              ไร่แสงอรุณเร่ิมท าการเกษตร เพราะการเกษตรคือสายเลือดของพื้นท่ีแห่งน้ี รายไดจ้ากการเกษตร อาจ
เพียงพอใหท้ าการเกษตรในรอบ ต่อ ๆ ไปก็ได ้ถา้จะใหดี้ ผลิตผลทางการเกษตรนอกจากขายแลว้ ก็น ามาบริการ
ใหผู้ท่ี้เขา้พกัไดลิ้้มชิมความสดช่ืนจากธรรมชาติไดด้ว้ย เช่นแปลงนาก็ไดข้า้วให้รับประทาน ไร่ลิ้นจ่ีใหผ้ลลิ้นจ่ี
และเป็นน ้าผลไม ้ไร่ขา้วโพดเพื่อขายเป็นรายได ้ไร่ผกัเพื่อรับประทาน ไร่มะนาวเพื่อใชใ้นครัว ไร่ชาเพื่อ
การเกษตรในวนัขา้งหนา้ 
 

 
               ภาพท่ี 3.2 บริเวณโดยรอบท่ีพกัไร่แสงอรุณ 
                (ท่ีมา : http://www.raisaengarun.com) 

http://www.raisaengarun.com/
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ภาพท่ี 3.3 แปลงเกษตรไร่แสงอรุณ 

                                                             (ท่ีมา : http://www.raisaengarun.com) 
                สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน, แปลนงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ แปลนภูมิทศัน์, แปลน
ทอ้งไร่ ทอ้งนา เร่ิมทยอยท าเป็นส่วน ๆ ตามก าลงัและเวลาท่ีเราจะมีไดเ้คร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์เคร่ืองมือ และช่าง
กลุ่มต่าง ๆ เร่ิมเขา้มาด าเนินการ ส าหรับช่างงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน ตอ้งน าช่างฝีมือมาจากกรุงเทพ 
วสัดุอุปกรณ์การก่อสร้างไดรั้บความช่วยเหลือและน ้าใจไมตรีอยา่งดียิง่จากร้านคา้ในทอ้งถ่ิน แต่มีไม่เพียงพอ 
ดงันั้นวสัดุหลกัหลายสิบรายการตอ้งน ามาจากเมืองกรุงการก่อสร้างบงักาโลเร่ิมบนเนินเขาก่อนพร้อมกนั พร้อม
อาคารห้องน ้า หอ้งสุขา ลานตั้งเต๊นท ์ช่างทั้งหมดตอ้งทราบวา่ หา้มท าลายตน้ไมแ้ละธรรมชาติ การจะขดุหลุม
หรือตดัฟันไมใ้นเส้นทางใด ๆ ตอ้งมีการประชุมปรึกษาก่อน เราจะรักษาธรรมชาติไวใ้หม้ากท่ีสุด รวมทั้งปลูก
ตน้ไมเ้พิ่มดว้ย บริเวณท่ีรกร้างบนเขาจึงเร่ิมท าการปลูกไมย้นืตน้ทนัทีโดยขอพนัธุ์จากสวนป่าหลายร้อยตน้ จาก
จงัหวดัต่างๆ 
 
 
 
 

http://www.raisaengarun.com/
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ภาพท่ี 3.4 ภูมิทศัน์ไร่แสงอรุณ 

(ท่ีมา : http://www.raisaengarun.com) 
                พฤษภาคม 2549 อากาศหนาวเยน็ ขณะนั้นไร่แสงอรุณมีบงักาโลบนเขา 8 หลงั พร้อมใหบ้ริการ บา้น
อ่ืน ๆ อยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง อาคารร้านอาหารก าลงัก่อสร้าง  

 
ภาพท่ี 3.5 บรรยากาศท่ีพกัช่วงค ่า 

(ท่ีมา : http://www.raisaengarun.com) 

http://www.raisaengarun.com/
http://www.raisaengarun.com/
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                     หลงัจากนั้นไร่แสงอรุณเร่ิมมีลูกคา้เขา้พกั อาศยัความเอ้ือเฟ้ือของลูกคา้ช่วยแนะน าส่ิงต่าง ๆ และ
การเรียนรู้จากโรงแรมอ่ืน ๆ ไร่แสงอรุณจึงตอ้นรับลูกคา้ไดม้ากขึ้น และดว้ยความตั้งใจท่ีจะบริการใหดี้ยิง่ขึ้น ไร่
จึงพร้อมท่ีจะเพิ่มเติม ปรับปรุงการบริการเสมอความงามโดยธรรมชาติของสถานท่ี ความสงบของท่ีพกั ความ
เอาใจใส่ดูแลผูเ้ขา้พกั เป็นหลกัการของไร่แสงอรุณ 
                      จากการศึกษาแนวความคิดจากกรณีศึกษาจะเห็นไดว้า่ เสน่ห์ของไร่แสงอรุณคือการการผสมผสาน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกบัรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม ในส่วนของบา้นพกัมีใหเ้ลือกหลาย
โซนทั้งวิวแม่น ้าโขง วิวป่าเขาเขียวขจี และวิวทอ้งนาท่ีเห็นแม่น ้าโขงไกลๆ บา้นพกัท่ีอยูบ่นเนินเขา แต่ละหลงั
ปลูกแยกห่างออกจากกนั  เพื่อความสงบและเป็นส่วนตวั ซ่ึงสามารถมาเดินเล่นชมแปลงผกัปลอดสารพิษ 
 

3.2 อุ่นไอมำง ที่ตั้ง 52 หมู่ 1 ต. ดงพญำ อ. บ่อเกลือ จ.น่ำน 
 

 
ภาพท่ี 3.6 อุ่นไอม่าง จ.น่าน 

(ท่ีมา : https://www.go2nan.com/oun-i-mang/) 
             อุ่นไอมำง ณ สะปัน อยูเ่ลย อ.บ่อเกลือไปทางหมู่บา้นสะปันอีก 15 นาที ท่ีพกัน้ีอยูติ่ดริมน ้ามาง ในฤดูฝน
น ้าจะค่อนขา้งเชียวหลาก แต่ท่ีพกัแห่งน้ีสร้างสูงจากล าธารพอสมควร 
 

https://www.go2nan.com/oun-i-mang/
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ภาพท่ี 3.7 บรรยากาศบริเวณท่ีพกั 

(ท่ีมา : https://www.go2nan.com/oun-i-mang/) 
              ในทุกๆปี อุ่นไอมาง จะเร่ิมเปิดใหจ้องในเดือน มิ.ย. เร่ิมเขา้พกัไดต้ั้งแต่เดือน ตค. ถึงเดือน เม.ย. ของ
ทุกปี โดยหอ้งพกัในทุกวนัเสาร์จะถูกจองเตม็ยาวล่วงหนา้ ดงันั้น ใครท่ีเลง็ๆท่ีพกัแห่งน้ีไวค้วรรีบจองเสียแต่
เนินๆ 

https://www.go2nan.com/oun-i-mang/
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ภาพท่ี 3.8 บรรยากาศบริเวณท่ีพกั 

(ท่ีมา : https://www.go2nan.com/oun-i-mang/) 
                  หอ้งพกั มีทั้งแบบกระโจมพกัได ้2 ท่าน ตั้งอยู่ริมล าธาร มีโต๊ะนัง่เล่นดา้นหนา้หอ้งพกั แต่ไม่มี
หอ้งน ้าในตวั เป็นหอ้งน ้ารวม แยกชาย-หญิงนอกจากน้ียงัมีบา้นพกัเป็นหลงั และลานใหน้ าเตน้ทม์ากางเองดว้ย 
ส่วนราคาค่าบริการสามารถสอบถามไดโ้ดยตรง 
                  จากการศึกษาแนวความคิดจากกรณีศึกษาจะเห็นไดว้า่ เป็นรีสอร์ทสไตล ์อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ท่ี มี
การออกแบบและก่อสร้างแบบเรียบง่ายแต่แฝงดว้ยจิตวิญญาณแห่งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยเคา้จะน าวสัดุ ท่ี
น ามาจากธรรมชาติ มาสร้างเป็นหอ้งพกัขนาดไม่ใหญ่นกั แต่ มีส่ิงอ านวยความสะดวกเบ้ืองตน้ท่ีครบวงจร 
หอ้งพกัต่างๆ จะ ตั้งอยูข่นาบริมแม่น ้า ในส่วนอาหารม้ือเชา้ ทางท่ีพกัมีใหบ้ริการเป็นปกติแลว้ในส่วนเมนูต่างๆ  
ของทางท่ีพกั ก็จะเนน้ น าวตัถุดิบท่ีปลูกเอง หรือชาวบา้นในละแวกน้ี ปลูกน ามาประกอบเป็นเมนูอาหารท่ี
ปลอดสารพิษ 
 
 
 
 
 

https://www.go2nan.com/oun-i-mang/
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บทที่ 4 
กำรจัดท ำรำยละเอยีดเพ่ือกำรออกแบบ 

4.1 ต ำแหน่งที่ตั้งโครงกำร 

 
ภาพท่ี 4.1 ท่ีตั้งโครงการ 

 
ตั้งอยู ่49/10 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์  มีเน้ือท่ี 20 ไร่    
 
4.1.1 วิเคราะห์ท่ีตั้งโครงการ 
               หลงัจากศึกษาท่ีตั้งโครงการในประเด็นต่างๆ อยา่งละเอียดท าใหผู้อ้อกแบบเขา้ใจสภาพของท่ีตั้ง ซ้ึง
การศึกษาควรเก็บขอ้มูลจากท่ีตั้งจริง ประกอบการถ่ายภาพเพื่อบนัทึกท่ีเป็นอยูจ่ริงและประกอบกบัผงัท่ีดิน
โฉนดท่ีดินเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งมากท่ีสุด แต่เป็นผูเ้ช่าก็จ าเป็นน าผงัท่ีดินในโฉนดท่ีดินท่ีเจา้ของมีอยูม่า
ประกอบการพิจารณาหรือตอ้งการรังวดั เพื่อตรวจสอบระยะขนาดและระยะไมย้นืตน้ อาคารส่ิงปลูกสร้างเดิม 
แหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นท่ีดิน เพื่อความถูกตอ้งแม่นย  าอีกคร้ังหน่ึง จากนั้นผูอ้อกแบบจะท าการวิเคราะห์
โครงการ ( site analysis ) โดยมีประเด็นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ทิศทางโคจรของดวงอาทิตย ์ทิศทางลมประจ าถ่ิน 
มลภาวะ มุมมองท่ีดี และขอ้ก าหนดกฎหมายควบคุมอาคารพระราชบญัญติัผงัเมืองรวมและขอ้ก าหนดท่ีตั้งหรือ
โครงการ ( สมบติั ประจญศานต,์2550,หนา้ 155-156 ) 
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4.2 แผนที ่

 
ภาพท่ี 4.2 แผนท่ี 

4.3 รูปร่ำงท่ีดิน 
 

 
ภาพท่ี 4.3 ภาพท่ีดินโครงการ 
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4.4 รูปร่ำงท่ีดิน 

 
ภาพท่ี 4.4 แสดงถึงทิศทางการโคจรของดวงอาทิตยแ์ละทิศทางลมในฤดูต่างๆ 

 
            4.4.1 ลม ลกัษณะภูมิอำกำศของจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีตั้ง จงัหวดับุรีรัมยต์ั้งอยูใ่นเขตร้อน จึงมีอุณหภูมิสูง
ตลอดปีแนวเทือกเขาทางทิศใต ้ทิศใตข้องจงัหวดับุรีรัมยมี์เทือกเขาดงรักและเทือกเขาสันก าแพง ขวางทิศทางลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เขตจงัหวดับุรีรัมยจึ์งเป็นเขตเงาฝนหรือเขตบงัลม ลมประจ าท่ีพดัผา่น มีลมมรสุมและลม
พายพุดัผา่นความช้ืนและความหนาวเยน็จะเปล่ียนแปลงไปตามอิทธิพลของลม มีผลต่อโครงการ ท าใหส่้วน
พื้นท่ีโครงการโดนลม เพราะท่ีตั้งโครงการเป็นพื้นท่ีโล่ง มีทุ่งนารอบโครงการ แกไ้ขปัญหา ปลูกตน้ไม ้หรือ
ออกแบบตวัอาคารท่ีสามารถรับแรงลมได ้
                 4.4.1.1 ทิศทางลมประจ าถ่ิน 
                              อุณหภูมิอากาศและทิศทางลมในประเทศไทยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม (กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังาน,2543,หนา้ 16 ) ดงัน้ี 
                              กลุ่มท่ี 1 ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ์ 
                                         อุณหภูมิอากาศและความช้ืนสัมพทัธ์-ต ่าในบางบริเวณและช่วงเวลา 
                                         ทิศทางลมประจ า-ทิศตะวนัตกเฉียงใตแ้ละทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
                              กลุ่มท่ี 2 ช่วงเดือยมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 
                                         อุณหภูมิอากาศและความช้ืนสัมพทัธ์-สูง 
                                         ทิศทางลมประจ า-ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
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                                กลุ่มท่ี 3 ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
                                         อุณหภูมิอากาศและความช้ืนสัมพทัธ์-สูง 
                                         ทิศทางลมประจ า-ทุกทิศทาง 
                               กลุ่มท่ี 4 ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม 
                                          อุณหภูมิอากาศและความช้ืนสัมพทัธ์-ต ่าในบางบริเวณและช่วงเวลา 
                                          ทิศทางลมประจ า-ทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
         สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ไปของประเทศไทย มีความแตกต่างของอุณหภูมิในช่วงของวนัเวลาและในช่วง
ฤดูกาลนอ้ยของอากาศ ในฤดูหนาวไม่เยน็มากแต่อากาศร้อน มีลมมรสุมพดัผา่น 2 ช่วงคือลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ์ในระยะน้ีค่อนขา้งเยน็และแหง้ ความช้ืนสัมพทัธ์ 
และลมมรสุมตะวนัตกฉียงใตใ้นช่วงระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซ่ึงพดัมาจากทะเลอนัดามนั
มหาสมุทรอินเดียพดัเอาเมฆมาสู่ประเทศไทยท าใหมี้ฝนตกทัว่ไป อากาศมีความช้ืนสัมพทัธ์สูง นอกจากน้ียงัมี
กระแสลมจากทะเลจีนใตพ้ดัเขา้สู่อ่าวไทยทางทิศใตห้รือตะวนัตกเฉียงใตร้ะหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายนซ่ึง
เป็นช่วงฤดูร้อน ทิศทางลมประจ าความเร็วลมจ านวนน ้าฝนขอ้มูลเหล่าน้ีมีผลกบัการออกแบบเลนส์อาคาร
หลงัคาหรือแสงท่ีเขา้สู่อาคารเคร่ืองประกอบท าความเยน็เหล่าน้ีมีผลกบัการออกแบบเลนส์อาคารหลงัคาหรือ
แสงท่ีเขา้สู่อาคารเคร่ืองประกอบท าความเยน็หรือความร้อนประตูหนา้ต่างวสัดุท่ีใชสี้และแสงตามธรรมชาติจะ
ช่วยแลใหเ้ห็นภาพอาคารท่ีมีความสวยงาม ตลอดจนการปลูกตน้ไมป้ระกอบตวัอาคาร (อนุวฒัน์ สุขรัตน์,2556,
หนา้ 60) 
                 4.4.2 แสงเน่ืองจำกควำมร้อน (Heat Low) ปกคลุมตลอดฤดู ท าใหมี้อากาศร้อนโดยทัว่ไป บางวนัมี
อากาศร้อนจดั สามารถวดัอุณหภูมิไดสู้งถึง 40 องศาเซลเซียส ขึ้นไป มีผลต่อโครงการ ท าใหส่้วนพื้นท่ีโครงการ
โดนแสงแดด เพราะท่ีตั้งโครงการเป็นพื้นท่ีโล่ง ไม่มีตน้ไม ้ปลูกตน้ไมเ้พื่อท าใหพ้ื้นท่ีโครงการร่มร่ืน 
                 4.4.3 สภำพภูมิอำกำศ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกไดเ้ป็น 3 ฤดู ดงัน้ี 

                         1.ฤดูฝน (Rain Season) เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเม่ือมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปก
คลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต ่าพาดผา่นประเทศไทยท าใหมี้ฝนชุกทัว่ไป ร่องความกดอากาศต ่าน้ี
ปกติจะพาดผา่นภาคใตใ้นเดือนพฤษภาคม แลว้จึงเล่ือนขึ้นไปทางเหนือตามล าดบัจนถึงช่วงประมาณปลายเดือน
มิถุนายน จะพาดผา่นอยูบ่ริเวณประเทศจีนตอนใต ้ท าใหฝ้นในประเทศไทยลดลงระยะหน่ึง และเรียกว่าเป็น 
"ช่วงฝนทิ้ง" ซ่ึงอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอ้ยนานนบัเดือน ในเดือน
กรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศต ่าจะเล่ือนกลบัลงมาทางใตพ้าดผา่นบริเวณประเทศไทยอีกคร้ัง ท าใหมี้ฝนชุก
ต่อเน่ือง จนกระทัง่มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัเขา้มาปกคลุมประเทศไทยแทนท่ีมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
ประมาณกลางเดือนตุลาคมประเทศไทยตอนบน จะเร่ิมมีอากาศเยน็และฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ เวน้แต่ภาคใตย้งัคงมีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนธนัวาคมและมกัมีฝนหนกัถึงหนกัมาก 1 - 2 
สัปดาห์ จนก่อให้เกิดอุทกภยั โดยเฉพาะภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกซ่ึงจะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก 
อยา่งไรก็ตามการเร่ิมตน้ฤดูฝนอาจจะชา้หรือเร็วกวา่ก าหนดไดป้ระมาณ 1 - 2 สัปดาห์การพิจารณาปริมาณฝนใน
เวลา 24 ชัว่โมงของแต่ละวนั จะนบัตั้งแต่เวลา 07.00 น. จนถึงเวลา 07.00 น. ของวนัถดัไป โดยมีเกณฑแ์บ่งดงัน้ี 

• ฝนวดัจ านวนไม่ได:้ ปริมาณฝนนอ้ยกวา่ 0.1 มิลลิเมตร 
• ฝนเลก็นอ้ย: ปริมาณฝนระหวา่ง 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร 
• ฝนปานกลาง: ปริมาณฝนระหวา่ง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร 
• ฝนหนกั: ปริมาณฝนระหวา่ง 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร 
• ฝนหนกัมาก: ปริมาณฝนตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป 

                   2.ฤดูหนาว (Winter Season) เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน กุมภาพนัธ์ เม่ือมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเยน็หรืออาจยงั
มีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวนัออกลงไปซ่ึงจะหมดฝน และเร่ิมมีอากาศเยน็
ชา้กวา่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลกัษณะของอากาศในฤดูหนาว ลกัษณะของอากาศในฤดูหนาว
ใชเ้กณฑอุ์ณหภูมิต ่าสุดของแต่ละวนั โดยแบ่งดงัน้ี 

• อำกำศหนำวจัด จะมีอุณหภูมิต ่ากวา่ 8.0 องศาเซลเซียส 

• อำกำศหนำว มีอุณหภูมิระหว่าง 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส 

• อำกำศเย็น มีอุณหภูมิระหวา่ง 16.0 - 22.9 องศาเซลเซียส 

          3.ฤดูร้อน (Summer Season)เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็น
ช่วงเปล่ียนจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และเป็นระยะท่ีขั้วโลกเหนือหันเขา้หาด
วงอาทิตย ์โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทย มีดวงอาทิตยอ์ยู่เกือบตรงศีรษะในเวลาเท่ียงวนั ท าให้
ไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตยเ์ตม็ท่ี สภาวะอากาศจึงร้อนอบอา้วทัว่ไป ในฤดูน้ีแมว้า่โดยทัว่ไปจะมีอากาศร้อน
และแหง้แลง้ แต่บางคร้ังอาจมีมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนแผล่งมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิด
การปะทะกนัของมวลอากาศเยน็กบัมวลอากาศร้อนท่ีปกคลุมอยูเ่หนือประเทศไทย ซ่ึงก่อใหเ้กิดพายฝุนฟ้า
คะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้พายฝุนฟ้าคะนองท่ีเกิดขึ้นในฤดูน้ีมกั
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ "พายฤุดูร้อน" ลกัษณะของอากาศในฤดูร้อนใชเ้กณฑอุ์ณหภูมิสูงสุดของแต่ละวนั โดยแบ่ง
ดงัน้ี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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• อำกำศร้อน จะมีอุณหภูมิระหวา่ง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส 

• อำกำศร้อนจัด มีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

 

4.5 ด้ำนกำรมองเห็น 

 

 

 

 

ร้ร้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5 แสดงมุมมองพื้นท่ีใกลเ้คียงโครงการ 

 

 

 

               size 
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4.6 กำรจัดกลุ่มประโยชน์ใช้สอย (Zoning)                                                                                                                               
แนวความคิดในการจดัต าแหน่งของกลุ่มส่วนใชส้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 ผงัควำมสัมพนัธ์องค์ประกอบของโครงกำร 

 
ภาพท่ี 4.7 แผนผงัแสดงความสัมพนัธ์องคป์ระกอบของโครงการ 

PUBLIC ZONE 

SEMI PUBLIC ZONE 

PRIVATE ZONE 
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          4.7.1 โซนสำธำรณะ (Public zone) : เป็นส่วนท่ีอยู่ติดกบัถนนการสัญจรมากท่ีสุด จะเป็นส่วนท่ีใหบ้ริการ

แก่ผูใ้ชโ้ครงการเป็นอนัดบัแรก องคป์ระกอบส่วนน้ี ไดแ้ก่ ส่วนสาธารณะ เช่น ลานจอดรถ ส่วนตอ้นรับ เป็น

ตน้ 

          4.7.2 โซนกึง่สำธำรณะ (Semi public zone) : คือส่วนท่ีตอ้งารความเป็นส่วนตวันอ้ยกวา่ส่วนท่ี 3 แต่

มากกวา่ ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบน้ี ไดแ้ก่ ส่วนอาคารท างานและส่วนลานกิจกรรม 

          4.6.3 โซนส่วนตัว (Private zone) : ส่วนน้ีจะตอ้งการความเป็นส่วนตวัอยา่งมากจ ากดัการเขา้ถึงไดเ้ฉพาะ

บุคคลากรภายในโรงการหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเท่านั้น โดยบุคคลภายนอกจะเขา้ไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บการอนุมติั

จากบุคคลภายในก่อนเท่านั้น องคป์ระกอบน้ี ไดแ้ก่ ส่วนบริการ และส่วนเทคนิค 

4.8 ประเภทของผู้ใช้อำคำร                                                                                                                                                             
4.8.1 ประเภทผูใ้ชอ้าคาร 

               กลุ่มผูใ้ชอ้าคาร เป็นกลุ่มผูใ้ชอ้าคารตามบทบาทหนา้ท่ีการงานท่ีตอ้งท าในตวัอาคารเป็นระยะเวลา

ต่อเน่ืองกนัยาวนานและสม ่าเสมอ มีการใชพ้ื้นท่ีตวัอาคารมากท่ีสุด จึงจ าเป็นท่ีจะก าหนดกิจกรรม ใหก้บัผูใ้ช้

ประจ าต่างๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีท าใหก้ารด าเนินงานของตวัอาคารเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 

                กลุ่มผูใ้ชช้ัว่คราว เป็นกลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นคร้ังคราวจะกระจายอยูใ่นส่วนต่างๆของอาคาร ท่ีก าหนดไวเ้พียง

บางส่วนของอาคาร เช่นบริเวณสาธารณะของอาคาร 

                 กลุ่มผูส้ังเกต เป็นกลุ่มผูรู้้แต่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมภายในอาคาร อาจเป็นผูส้ัญจรเดินผา่นไปมา หรือผูท่ี้

อยูอ่าศยับริเวณใกลเ้คียง ท่ีรับรู้ดว้ยการเห็น ไดย้ิน ไดก้ล่ิน (วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู,(ก),2541,หนา้217-218) 

                 กลุ่มผูใ้ชห้ลกั เป็นกลุ่มผูใ้ชท่ี้มีความส าคญัท่ีสุด ผูท่ี้ออกแบบตอ้งเอาใจใส่ศึกษาถึงสภาพทาง

พฤติกรรม ทางกายภาพ ทางอารมณ์ ทางสังคม ของกลุ่มบุคคลน้ีเป็นพิเศษ เพื่อจะน ามาเป็นรายละเอียดโครงการ 

ท าใหส้ามารถน ามาออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ในการประกอบกิจกรรม การใชพ้ื้นท่ี

ใชส้อยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (อรนุวฒัน์ สุขรัตน์,2556,หนา้61-62) 
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4.9 วิเครำะห์ประเภทผู้ใช้อำคำร 

       จากพฤติกรรมของผูใ้ชอ้าคาร แต่ละกลุ่มสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

               1. ผูใ้ชบ้ริการ 

               2. ผูม้าติดต่อ 

               3. ผูใ้หบ้ริการ 

          4.9.1 ผู้ใช้บริกำรหมายถึง ผูใ้หบ้ริการโดยตรงเพื่อการเรียน การศึกษาหาความรู้ รวมทั้งผูม้าพกัผอ่นหยอ่น

ใจ ซ่ึงผูม้าใชบ้ริการ อาจแบ่งไดด้งัน้ี 

                   4.9.1.1 ประชาชน ผูใ้ชป้ระเภทน้ีมีความตอ้งการความเพลิดเพลิน และพกัผอ่นเปล่ียนบรรยากาศ 

                   4.9.1.2 นกัท่องเท่ียว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความตอ้งการจะทราบเร่ืองราวต่างๆ ในดา้น

เกษตรผสมผสานเป็นการไดรั้บความเพลิดเพลินจากความรู้ต่างๆตลอดจนการพกัผอ่น 

            4.9.2 ผู้มำติดต่อ หมายถึง บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อกบัส่วนบริการงานหรือเจา้หนา้ท่ี ส่วนใหญ่มีจ านวน

ท่ีไม่แน่นอน และมาติดต่อเป็นคร้ังคราว 

            4.9.3 ผู้ให้บริกำร หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการและบริการพิพิธภณัฑ ์สามารถแบ่งได ้
ดงัน้ี 
1.แผนกตอ้นรับ 
2.แผนกบริการ 
3.แผนกบญัชี 
4.แผนกบริการดา้นการเกษตร 
5.แผนกแม่บา้น 
6.แผนกอาหาร 
7.แผนกช่าง 

4.10 กลุ่มผู้ใช้งำน 

        4.10.1 กลุ่มผู้ใช้งำนประจ ำ 
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                  กลุ่มเจา้หนา้ท่ีส านกังานอาคารจะแบ่งเป็น 7 ช่วง 7.00 น.-15.00 น., 16.00 น.-23.00 น., 24.00 น.-

8.00 น. เร่ิมปฏิบติังาน ในกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มบคคลท่ีตอ้งมีการใชพ้ื้นท่ีท่ีประจ าในการท างานโดยมีพื้นท่ีส่วยตวั

หรือโต๊ะท างานประจ าส่วนตวั โดยกลุ่มนน้ีจะท ากิจกรรมภายในพื้นท่ีอาคาร 

                 กลุ่มพนกังานท าความสะอาดจะอยูใ่นช่วงเวลา 7.00-15.00 น ปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดทั้งวนั 

                 กลุ่มพนกังานรักษาความปลอดภยัแบ่งเป็น 2 ช่วงแรกตั้งแต่เวลา 8.00 น-20.00 น. มาปฏิบติังานและ

ช่วงท่ี2 คือ 20.00 น – 8.00 น มาถึงปฏิบติังาน 

                 4.10.2 ผู้ใช้งำนช่ัวครำว แบ่งตามลกัษณะท่ีมาใชอ้าคาร 

                 กลุ่มมาท ากิจกรรม ไดแ้ก่ งานมงคล งานเล้ียง 

                 กลุ่มตั้งใจมาใชบ้ริการของโครงการในส่วนน้ีป็นกลุ่มประเภทลูกคา้ซ่ึงกลุ่มน้ีมีเป้าหมายชดัเจนในการ

เขา้มาใชบ้ริการเป็นกลุ่มหลกัท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการของโครงการ ไม่วา่จะเป็นเวลาในช่วงวนัปกติหรือวา่วนัหยดุ 

โดยจะมาตั้งแต่เวลาเปิดอาคารจนถึงเวลาปิดท าการอาคารไม่ไดต้ั้งใจมาใชบ้ริการในส่วนน้ีเป็นกลุ่มท่ีมาใชพ้ื้นท่ี

เป็นการนดัพบกลุ่มเพื่อนหรือมาเดินเล่นชมกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการคัน่เวลาระหวา่งท่ีรอและมาพกัผอ่นใน

เวลาท่ีวา่ง 

               4.10.3 ผู้ใช้บริกำร (ผูส่้งของ) จะสามารถมาส่งไดช่้วงเวลา 8.00 น-16.30 น จะมาติดต่อในเวลา 13.00 น 

โดยสามารถเขา้มาติดต่อกบัพนกังานหรือผูป้ระกอบการไดโ้ดยตรง 

4.11 กำรวิเครำะห์มลภำวะ 

                  จากการส ารวจต าแหน่งทิศทางความรุนแรงและผลกระทบของมลภาวะต่างๆทั้งมลภาวะท่ีเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติและท่ีเกิดจากส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น เช่น มลภาวะเสียง ทั้วฝุ่ นสารเคมี กล่ิน ควนั ต่อ สายตาความ

เยอืกเยน็ คล่ืนแสงสะทอ้นน ้าท่วมถึงเป็นตน้ หรือส่ิก่อสร้างหรืออาคารขา้งเคียงท่ีมีผลกระทบเชิงลบกลบัท่ีตั้ง

โครงการ ท าใหท้ราบถึงขอ้ดีขอ้เสียของท่ีตั้งโครงการและมลภาวะท่ีส่งผลต่อโครงการ (อนุวฒัน์ สุขรัตน์ หนา้ 

61-62) 

4.12 วิเครำะห์พฤคิกรรมผู้เข้ำชมโครงกำร 

                 พฤติกรรมของผเ็ขา้ชมโครงการน้ีสามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือ 
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              -ผูช้มท่ีมาเอง 

              -ผูช้มท่ีมาเป็นหมู่คณะ 

4.13 ก ำหนดและศึกษำพืน้ที่ใช้สอยโครงกำร 

              เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีใชส้อยของโครงการแบ่งเป็น 

                             1.ส่วนเกษตรอินทรีย ์

                              2.ส่วนท่ีพกั 

                              3.ส่วนบริการ 
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บทที่ 5 

แนวควำมคดิในกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 

5.1 รำยละเอยีดแนวคดิในกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 

              การออกแบบ โครงการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวสวนคุณปู่  อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์เพื่อใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนนัทนาการและยงัเป็นแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมการอนุรักษอ์าชีพทางเกษตรกร เช่น และเกษตรอินทรีย ์อีก

ทั้งยงัเป็นท่ีพกัผอ่นส าหรับนกัท่องเท่ียว ท่ีตอ้งการเขา้มาเท่ียวหรือเขา้มาพกั ผูวิ้จยัจึงมีความตั้งใจจะท าโครงการ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของโครงการและส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดับุรีรัมยอี์กดว้ย 

                    แนวคิดในการออกแบบหลกัๆเป็นท่ีพกัรองรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงจาการสัมภาษณ์เจา้ของโครงการ มี
แนวคิดท่ีจะน าเอาลกัษณะของบา้นพื้นถ่ินลาว-เขมรมาเป็นแนวทางความคิดส าหรับใชใ้นการอออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม โดยใหผู้ท่ี้เขา้มาพกัรู้สึกเหมือนวา่ ไดม้าพกัผอ่นจริงๆ และใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบั
บรรยากาศธรรมชาติ ทอ้งทุ่งนาอยา่งเตม็ท่ี และจดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษอ์าชีพ ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ี
สนใจ   แนวคิดในการออกแบบสามารถสรุปเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของโครงการ ดงัน้ี 

- ก าหนดรูปแบบอาคารท่ีเกิดขึ้น 

- รูปแบบการวางพื้นท่ีใชส้อย 
- การตกแต่งภายใน 

- การจดัภูมิทศัน์เพิ่มเติมภายในโครงการ 
    5.1.1 ก ำหนดรูปทรงอำคำรท่ีเกดิขึน้ 

              รูปทรงอาคารจะมีการน าเอาเอกลกัษณ์บา้นพื้นถ่ินมาเป็นหลกัความคิดในการออกแบบ โดยส่วนใหญ่
จะใชว้สัดุเป็นไมใ้นการตกแต่ง 
    5.1.2 รูปแบบกำรวำงพื้นท่ีใช้สอย 
               จะมีการจดัวางพื้นท่ีใชส้อยโดยยดึหลกัของผูใ้ชเ้ป็นส าคญั โดยเรียงจากการเขา้ถึงง่ายไปถึงการเขา้ถึง
แบบส่วนตวั 
     5.1.3 กำรตกแต่งภำยใน 

               การตกแต่งจะเนน้ใหต้วัอาคารภายในไดเ้ห็นวิวจากภายนอกไดม้ากท่ีสุด และผสมผสานกบัความเป็น
โมเดิร์นและชนบทมาใชใ้นการตกแต่ง 
      5.1.4 กำรจัดภูมิทัศน์  
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                     มีการจดัภูมิทศัน์ภายในโครงการเพิ่มเติม เพื่อใหผู้ท่ี้เขา้มาพกัผ่อนหรือมาท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบั
บรรยากาศมากขึ้น 

 
5.2 แบบร่ำงคร้ังที ่1 

     
  
 

กำรด ำเนินงำนกำรออกแบบ  
                    ก าหนดฟังกช์ัน่ตามล าดบัการใชง้านของโครงการและฟังกช์ัน่เดิมของโครงการท่ีมีอยู ่ประกอบ
กบัความคิดเห็นของเจา้ของโครงการ ซ่ึงภายในโครงการประกอบดว้ย ส่วนบริการ ส่วนบริหาร และส่วน
สนบัสนุนโครงการ รวมถึงการวางระบบทางสัญจร 

                ค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
                      ใหผู้วิ้จยัศึกษาและหาขอ้มูลและวางแผนกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นภายในโครงการ และก าหนดเวลาใน
การท ากิจกรรมต่างๆในโครงการ รวมถึงการวางผงัและการจดัโซนของฟังกช์ัน่แต่ละฟังกช์ัน่ 
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5.3 แบบร่ำงคร้ังที ่2 

 
ภาพท่ี 5.2 แสดงแบบร่างคร้ังท่ี2 

              กำรด ำเนินงำนกำรออกแบบ  
                    ก าหนดฟังกช์ัน่ตามล าดบัการใชง้านของโครงการและความคิดเห็นของเจา้ของโครงการ ซ่ึง
ภายในโครงการปรพกอบดว้ย ส่วนบริการ ส่วนบริหาร และส่วนสนบัสนุนโครงการ รวมถึงการวางระบบทาง
สัญจร 

                ค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
                      ใหผู้วิ้จยัศึกษาและหาขอ้มูลและวางแผนกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นภายในโครงการ และก าหนดเวลาใน
การท ากิจกรรมต่างๆในโครงการ 
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5.4 แบบร่ำงคร้ังที3่ 
   

 
ภาพท่ี 5.3 แปลนส่วนท่ีพกั 

 
ภาพท่ี 5.4 ภาพแสดงตวัอาคารท่ีพกั 
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 กำรด ำเนินงำนกำรออกแบบ  
                 ออกแบบโดยก าหนดฟังกช์ัน่ตามเคสตวัอยา่งท่ีศึกษา ส่วนตวัอาคารน าเอาบางส่วนของวิลล่ามาเป็น
แนวคิดในการออกแบบ  

                ค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
                      ใหผู้ว้ิจยัศึกษาเคสตวัอยา่งบา้นพื้นถ่ิน แลว้น าเอาเอกลกัษณ์ของบา้นพื้นถ่ินมาใชใ้นการออกแบบ
ตวัอาคารเพราะจะท าใหดู้มีความเป็นบา้นเรือนเขมร-ลาว มากกวา่ และในส่วนของตวัอาคารควรวางในต าแหน่ง
ท่ีเป็นส่วนตวั 
       
5.5 ภำพแบบร่ำงที่ 4 

 
ภาพท่ี 5.5 แปลนส่วนท่ีพกั 
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ภาพท่ี5.6 รูปดา้น1 ท่ีพกั 

 

ภาพท่ี5.7 รูปดา้น2 ท่ีพกั 
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ภาพท่ี 5.8 รูปดา้น3 ท่ีพกั 

 

ภาพท่ี 5.9 รูปดา้น4 ท่ีพกั 
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บทที่ 6 

ผลงำนกำรออกแบบและสรุปผลวจิัย 

6.1 สรุปผลงำนวิจัย 

     6.1.1 ลกัษณะของพื้นท่ีต่ำงๆจำกองค์ประกอบหลกัของโครงกำร 

               โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวสวนคุณปู่  จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

                   1.ส่วนพื้นท่ีสาธารณะ คือ จุดชมวิว ร้านอาหารและร้นกาแฟ 

                   2.ส่วนก่ึงสาธารณะ คือ หอ้งสัมมนา และแปลงเกษตรอินทรีย  ์

                   3.ส่วนพื้นท่ีส่วนตวั คือ ส่วนของท่ีพกั 

      เน่ืองจากพื้นท่ีสวนคุณปู่ เป็นพื้นท่ีโล่งท่ีลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งนา ผูอ้อกแบบจึงตอ้งออกแบบและจดัภูมิทศัน์ให้

เขา้และลงตวักบัพื้นท่ี ซ่ึงงานวิจยัน้ีสามารถเป็นแนวทางในการออกแบบจริงตามอาคารดงักล่าวได ้แต่ส่วน

รายละเอียดและความเหมาะสมสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 

6.2 สรุปแผนภำพระบบกำรจัดกำรควำมสัมพนัธ์ต่ำงๆ  (Relation Diagram) 

 
ภาพท่ี 6.1 แสดงความสัมพนัธ์ของโครงการ 
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6.3 สรุปแนวคดิในกำรออกแบบ 

      6.3.1 สรุปแนวคิดในการออกแบบวางผงั การก าหนดใชท่ี้ดินหรือพื้นท่ี คือใหส่้วนท่ีพกั เป็นท่ีพกัผอ่นท่ีได้
สัมผสักบับรรยากาศของทุ่งนาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

        6.3.2 ส่วนท่ีพกัแนวคิดโดยใชเ้อกลกัษณ์บา้นพื้นถ่ินเขมร-ลาว โดยท่ีไม่ท าใหท่ี้พกัดูเก่าจนน่ากลวัเกินไป 

        6.3.3 การวางอาคารกลุ่มพื้นท่ีใชส้อย 

        6.3.4 ก าหนดรูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในโครงการ 

        6.3.5 ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม 

        6.3.6 ผงับริเวณ 

6.4 ผลงำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม มีดังนี้ 

      1. ผังโครงกำรและต ำแหน่งฟังก์ช้ัน

 

ภาพท่ี 6.2 ผงัโครงการและต าแหน่งฟังกช์ัน่ 
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2.ที่จอดรถ 

 

ภาพท่ี 6.3 ท่ีจอดรถยนต ์

 

ภาพท่ี 6.4 ท่ีจอดรถจกัรยานยนต์ 
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3.ร้ำนอำหำรและร้ำนกำแฟ 

 

ภาพท่ี 6.5 ร้านอาหาร 

 

ภาพท่ี 6.6 ร้านกาแฟ 
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ภาพท่ี 6.7 มุมมองจากร้านกาแฟ 

4. จุดชมวิว 

 

ภาพท่ี 6.8 จุดชมวิว 
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ภาพท่ี 6.9 ท่ีนัง่ชมวิว 

5. อำคำรต้อนรับ ออฟฟิศ และห้องสัมมนำ 

 

ภาพท่ี 6.10 แปลนหอ้งตอ้นรับ ออฟฟิศ และหอ้งสัมมนา 

1.หอ้งตอ้นรับ   2.ออฟฟิศ   3.หอ้งสัมมนา 

1 

2 
3 
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ภาพท่ี 6.11 ภายในหอ้งตอ้นรับ 

 

ภาพท่ี 6.12 ชั้นวางผลิตภณัฑภ์ายในรีสอร์ท 
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ภาพท่ี 6.13 หอ้งสัมมนา 

 

ภาพท่ี6.14 รูปดา้น1 อาคารตอ้นรับ ออฟฟิศ และสัมมนา 
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ภาพท่ี6.14 รูปดา้น2 อาคารตอ้นรับ ออฟฟิศ และสัมมนา 

 

ภาพท่ี6.14 รูปดา้น3 อาคารตอ้นรับ ออฟฟิศ และสัมมนา 
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ภาพท่ี6.14 รูปดา้น4 อาคารตอ้นรับ ออฟฟิศ และสัมมนา 

 

 

ภาพท่ี 6.15 ทศันียภาพอาคารตอ้นรับ ออฟฟิศ ละสัมมนา 
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6.ห้องอำหำร ครัว และ ซักรีด 

 

ภาพท่ี 6.16 แปลนหอ้งอาหาร ครัว และซกัรีด 

1 .หอ้งอาหาร    2. หอ้งครัว   3.หอ้งซกัรีด 

 

ภาพท่ี 6.17 ภายในหอ้งอาหาร 

1 

2 3 
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ภาพท่ี 6.18 ภายในหอ้งอาหาร 

 

ภาพท่ี 6.19 รูปดา้น 1 หอ้งอาหาร ครัว และซกัรีด 
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ภาพท่ี 6.19 รูปดา้น 2 หอ้งอาหาร ครัว และซกัรีด 

 

ภาพท่ี 6.19 รูปดา้น 3 หอ้งอาหาร ครัว และซกัรีด 
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ภาพท่ี 6.19 รูปดา้น 4 หอ้งอาหาร ครัว และซกัรีด 

7. แปลงเกษตรอนิทรีย์ 

 

ภาพท่ี 7.1 แปลงเกษตรอินทรีย ์
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ภาพท่ี 7.2 แลงเกษตรอินทรีย ์

8.ส่วนท่ีพกั 

 

ภาพท่ี 8.1 แปลนท่ีพกั 
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ภาพท่ี 8.2 รูปดา้น 1 ท่ีพกั 

 

ภาพท่ี 8.3 รูปดา้น 2 ท่ีพกั 
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ภาพท่ี 8.4 รูปดา้น 3 ท่ีพกั 

 

ภาพท่ี 8.5 รูปดา้น 4 ท่ีพกั 
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ภาพท่ี 8.6 ภายในหอ้งพกั 

 

ภาพท่ี 8.7 ท่ีอาบน ้า out door 
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ภาพท่ี 8.8 ทศันียภาพอาคารท่ีพกั 

 

ภาพท่ี 8.9 ทศันียภาพอาคารท่ีพกั 
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ภาพท่ี 8.10 ทศันียภาพดา้นหลงัอาคารท่ีพกั 

 

ภาพท่ี 8.11 ทศันียภาพดา้นหลงัอาคารท่ีพกั 
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9.ส่วนห้องน ้ำ สำธำรณะ 

 

ภาพท่ี 9.1 หอ้งน ้าสาธารณะ 

 

ภาพท่ี 9.2 หอ้งน ้าสาธารณะ 
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10.ทัศนียภำพโดยรวมของโครงกำร 

 

ภาพท่ี 10.1 ท่ีวนรถ 

 

ภาพท่ี 10.2 ทศันียภาพโดยรวมของโครงการ 
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6.5 สรุปผลท่ีได้รับจำกกำรด ำเนินงำนวิจยั 

        6.5.1 มีความรู้ความเขา้ใจในกระบานการออกแบบโรงแรม รีสอร์ท 

        6.5.2 ท าใหเ้กิดการสืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าน าออกแบบโครงการ 

        6.5.3 สามารถสรุปและวิเคราะห์อาคารตวัอยา่งท่ีไดศึ้กษาน ามาใชใ้นการออกแบบได้ 

        6.5.4 จดัท าแบบน าเสนอทางสถาปัตยกรรม 

6.6 ปัญหำที่พบ 

      พื้นท่ีโครงการอยูลึ่กจากถนนใหญ่ การเดินเขา้ถึงค่อนขา้งล าบาก เน่ืองจากเป็นท่ีดินตาบอด จึงส่งผลต่อการ

ออกแบบโครงการ 

6.7 ข้อเสนอแนะ 

      ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัฉบบัน้ี 

       ในขอ้เสนอแนะหากมีผูส้นใจจดัท าโครงการเช่นเดียวกนั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอวา่ การจดัท าโครงการวิจยัใน

ลกัษณะน้ีควรศึกษาและเก็บขอ้มูลในดา้นเอกสารและสถิติก่อน เพราะการออกแบบในส่วนต่างๆ ตอ้งใชเ้หตุ

และผลในการท าผลงานเป็นตน้ 
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                                     ปริญญาตรี 

                                     วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

                                      มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ส าเร็จปีการศึกษา 2564 

รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ   600112555015 

เบอร์โทรศัพท์                   0615804910 
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