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บทคัดย่อ 
 

การท าโครงการท่ีพักแรม หรือโรงแรมตากอากาศในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ส่งผล
ให้เกิดภาวะโลกร้อน จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยท่ีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของ
โรงแรมตากอากาศ สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน งานวิจัย
ช้ินนี้มีวัตถุประสงค์สามประการ คือ ประการแรก มุ่งทบทวนตัวแปร จากแนวคิดการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน ท่ีมีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศ การทบทวนนี้อาจช่วยพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคุณภาพส่ิงแวดล้อมของธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม ในการศึกษา
นี้ใช้วิธีการทบทวนเกณฑ์ช้ีวัดการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยพิจารณาจาก 
มาตรฐานโครงการใบไม้เขียว มาตรฐานอาคารเขียวของไทย (TREES) ส าหรับอาคารก่อสร้างและ
ปรับปรุงใหม่ และเทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมในการออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนช้ืน เพื่อสรุปตัว
แปรท่ีส าคัญเสนอเป็นมาตรฐานการประเมินท่ีโดยท่ัวไปมักมุ่งเน้นเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของ
โรงแรมตากอากาศให้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมมากขึ้น 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ังกับสถาปนิกและผู้ประกอบการโรงแรม ประการท่ีสอง วิเคราะห์และประเมิน
การออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศของกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีหมู่เกาะช้างและพื้นท่ี
เช่ือมโยง โดยใช้มาตรฐานการประเมินท่ีได้จากการทบทวนเกณฑ์ช้ีวัดการออกแบบสถาปัตยกรรม
อย่างยั่งยืนในขั้นต้น และประการท่ีสามเสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมโรงแรม
ตากอากาศกรณีศึกษาอย่างเหมาะสม ตามแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า 

จากการประเมินการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศด้วยเกณฑ์ช้ีวัดการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืนของกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง โรงแรมเดอะสปา 
เกาะช้าง รีสอร์ท และโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา พบว่า โรงแรมท่ีมีการออกแบบ
สถาปัตยกรรม และการบริหารจัดการสอดคล้องกับเกณฑ์ช้ีวัดมากท่ีสุด คือ โรงแรมเดอะสปา  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ แนวทางการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมโรงแรมตาก
อากาศ ด้วยแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า พื้นท่ีพิเศษ
หมู่เกาะช้างและพื้นท่ีเช่ือมโยง 

ช่ือผู้เขียน นางสาวมัลลิกา ทิพย์ไชย 
ช่ือปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย สถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ 
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เกาะช้าง รีสอร์ท รองลงมาคือ โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง และ โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ 
สปา ตามล าดับ 

การประเมินโรงแรมตากอากาศผ่านการจ าลองพลังงานจากการใช้ไฟฟ้าต่อปีของ
เครื่องปรับอากาศด้วยโปรแกรม eQuest 3.64 การประเมินการใช้ระบบระบายอากาศตามธรรมชาติ 
ด้วยโปรแกรม PHOENICS VR และการจ าลองแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ด้วยโปรแกรม DIALux evo 
ถูกเลือกใช้เป็นวิธีการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรม โดยผลจากการจ าลอง
พลังงานจากการใช้ไฟฟ้าต่อปีของเครื่องปรับอากาศจากการออกแบบห้องพักก่อนการปรับปรุงของ 
โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง และโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท 
แอนด์สปา มีค่าเท่ากับ 767.8  2,426 และ 917.47 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปีต่อห้อง ตามล าดับ จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า การปรับปรุงสถาปัตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน จะพิจารณา
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ การออกแบบช่องเปิดระบายอากาศ การใช้กระจกกันความ
ร้อน การใช้สีผนังและหลังคาเป็นสีอ่อน การเพิ่มระยะยื่นของชายคา การเพิ่มอุปกรณ์บังแดดบริเวณ
ช่องเปิด และการออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับอาคารโดย ใช้ประโยชน์จากแสงสว่างและ
การระบายอากาศโดยวิธีทางธรรมชาติ ซึ่งภายหลังการออกแบบปรับปรุงด้วยวิธีข้างต้นแล้ว ผลการ
จ าลองการใช้ไฟฟ้าต่อปีของเครื่องปรับอากาศมีค่าลดลงคือ โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง  รีสอร์ท 
โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง และโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา มีค่าเท่ากับ 635.4 1,279.58 
และ 693.91 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปีต่อห้อง ตามล าดับ อีกท้ังการระบายอากาศในอาคารโดยวิธี
ธรรมชาติและค่าแสงสว่างจากธรรมชาติมีความเหมาะสม ช่วยลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 
 
ค ำส ำคัญ: โรงแรมตากอากาศ การท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า พื้นท่ีพิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นท่ีเช่ือมโยง 

เกณฑ์ช้ีวัดการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน มาตรฐานการประเมินการออกแบบ
โรงแรมตากอากาศ การออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศ 
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ABSTRACT 
 

The operation of resorts and hotels in tourism industry significantly contribute 
to the global warming and greenhouse gas emission. Architectural elements of the 
resorts and hotels can affect the performance of sustainable environmental 
management. This research had three objectives. The first was to review the 
variables of sustainable tourism concept that indicate the aspects of architectural 
design. The result aimeds to improve energy efficiency and environment quality of 
tourism and hotel businesses. The research method applied the review and analysis 
of the sustainable architectural design criteria in Thailand, including Green Leaf 
Standards for Hotels by Green Leaf Foundation, Thai’s Rating of Energy and 
Environmental Sustainability (TREES) for New Construction and Major Renovation, and 
Environmental Technology for Tropical Design. The findings suggested that the 
standards for comprehensive assessment of resort and hotels, usually focusing on 
operational guidelines, would need more indicators of architectural design to 
mutually benefit both architects and hotel entrepreneurs. The second was to use 
the reviewed standard assessment criteria of sustainable architectural design 
indicators to analyze and evaluate the architectural design of the studied cases’s  in 
Koh Chang Designated Area for Sustainable Tourism. The last one was to proposed 
some guidelines for resort 
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design of the studied cases with feasible application of Low Carbon Destination 
Concept.     

By using the architectural design and evaluation criteria with sustainable 
architectural design indicators of the studied cases: The Dewa Koh Chang Resort, The 
Spa Koh Chang Resort, and Kacha Resort and Spa Koh Chang, the result revealed that 
The Spa Koh Chang Resort had the most consistency following the management 
criteria, whereas The Dewa Koh Chang Resort, and Kacha Koh Chang Resort and Spa 
Koh Chang respectively came as the second and third. 

The analyses for improvement of architectural design of the referred 
resort’s energy performance were carried out by using the computer software eQuest 
3.64, simulation of natural ventilation by PHOENICS VR, and simulation of light from 
the Sun by DIALux evo. The results from eQuest simulation of energy from electricity 
consumption of air conditioning per year revealed that before improvement, The Spa 
Koh Chang Resort’s level of energy usage in the room was at 767.8  kWh, The Dewa 
Koh Chang Resort at 2 ,426 kWh, and Kacha Resort and Spa Koh at 9 1 7 .4 7  kWh. 
According to the literature review, the improvement of architectural design for energy 
saving usually considered the architectural elements such as: the design of opening 
ventilation, heat shield, light colors on wall and roof, increased length of the roof,  
added shading devices around the openings, and responsive design environment to 
the building by taking advantage of natural light and ventilation. After design 
improvement the energy consumption levels of air conditioning as simulated by 
eQuest were as follow: The Spa Koh Chang Resort’s level of energy usage in the 
room was at 635.4  kWh, The Dewa Koh Chang Resort at 1,279.58 kWh, and Kacha 
Resort and Spa Koh Chang at 693.91 kWh. In addition. The natural ventilation and the 
natural light in the sampled buildings of the studied cases were also re-design 
accordingly and appropriately to effectively reduce the level of energy consumption.     
Keywords: Resort and Hotel, Low Carbon Destination, Sustainable Architectural 
Design Indicator, Assessment Standards for Resort and Hotel, Koh Chang Designated 
Area for Sustainable Tourism, Guidelines for Resort Design. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ความรู้ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ตลอดจน
ค าช้ีแนะแนวทางกระบวนการท างานต้ังแต่การต้ังค าถามตลอดจนวิธีการหาค าตอบของงานวิจัยและ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล กรรมการ
วิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้ค าปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการหาค าตอบของงานวิจัยซึ่งถือ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินการวิจัยนี้ และให้ค าช้ีแนะแนวทางในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ ดร. จุฬวดี สันทัด กรรมการวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้
ค าปรึกษาด้านกระบวนการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย 
พร้อมท้ังให้ค าแนะน าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวันต์ สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม รองประธาน เลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว และอาจารย์ประจ าคณะส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีกรุณาเป็นประธานการสอบวิทยานิพนธ์ สละเวลาให้
ค าปรึกษาการประเมินท่ีพักตากอากาศด้านส่ิงแวดล้อมจากประสบการณ์การท างาน และช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นางสาวณัฐฐาอัมพร อินทร์พรหม นางสาวจิราภรณ์ หอมหวล 
และนายกิตติคุณ ยกทรัพย์ รุ่นพี่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ท่ีสละเวลาให้ค าปรึกษา
ด้านการใช้เครื่องมือวิจัย ช้ีแนะแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากเครื่องมือวิจัยจนส าเร็จ  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ท่ีพร้อมให้ความช่วยเหลือ  รับฟัง
ปัญหาและเป็นก าลังใจส าคัญตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ท าให้การศึกษาส าเร็จไปได้ด้วยดี 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อน ๆ ร่วมรุ่น รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีคอยสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและช่วยด าเนินงานต่าง ๆ ให้
วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสามารถท าประโยชน์ส าหรับผู้
ศึกษาไม่มากก็น้อย 

  
นางสาวมัลลิกา ทิพย์ไชย 
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4.6 รูปด้านอาคารห้องพัก ในบริเวณ A ของโรงแรมเดอะสปา เกาะช้างรีสอร์ท 143 
4.7 รูปแบบการวางอาคารบนเนินดิน ของห้องพัก บริเวณ A ของโรงแรมเดอะสปา                            
เกาะช้างรีสอร์ท 

144 

4.8 ผังบริเวณ อาคารห้องพักฝ่ังทะเล ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์สปา 145 
4.9 ผังพื้น อาคาร 2 ช้ัน บริเวณ A ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์สปา 146 
4.10 รูปด้านอาคารห้องพัก ในบริเวณ A ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท  
       แอนด์สปา        

146 

4.11 อัตราส่วนพื้นท่ี โรงแรมคชา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 149 
4.12 อัตราส่วนพื้นท่ี โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 151 
4.13 อัตราส่วนพื้นท่ี โรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท 151 
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4.14 อัตราส่วนพื้นท่ี โรงแรมคชา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 151 
4.15 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมของผังบริเวณ โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 153 
4.16 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมของผังบริเวณ โรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง  
       รีสอร์ท 

153 

4.17 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมของผังบริเวณ โรงแรมคชา เกาะช้าง  
       รีสอร์ทแอนด์สปา 

153 

4.18 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมและอาคารในการบังแสงอาทิตย์  
       โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 

154 

4.19 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมและอาคารในการบังแสงอาทิตย์  
       โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 

154 

4.20 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมและอาคารในการบังแสงอาทิตย์  
       โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

154 

4.21 ผังห้องพัก โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 155 
4.22 ผังห้องพัก โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 155 
4.23 ผังห้องพัก โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 155 
4.24 รูปทรงอาคาร โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 156 
4.25 รูปทรงอาคาร โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 156 
4.26 รูปทรงอาคาร โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 156 
4.27 ต าแหน่งอาคารกับภูมิประเทศ โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 157 
4.28 ผนังต้นไม้ โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 158 
4.29 ผนังต้นไม้ โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 158 
4.30 ผนังต้นไม้ โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 158 
4.31 แผนผังไม้ยืนต้น โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 159 
4.32 แผนผังไม้ยืนต้น โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 160 
4.33 แผนผังไม้ยืนต้น โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 161 
4.34 ทิศทางลมภายในโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 164 
4.35 ทิศทางลมภายในโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 164 
4.36 ทิศทางลมภายในโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอด์สปา 164 
4.37 น้ าพุของสระว่ายน้ าโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 165 
4.38 น้ าพุในบ่อน้ าโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 165 
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4.39 ช่องเปิดรับแสงธรรมชาติของห้องพักโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 166 
4.40 ช่องเปิดรับแสงธรรมชาติของห้องพักโรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท 166 
4.41 ช่องเปิดรับแสงธรรมชาติของห้องพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 166 
4.42 อุปกรณ์บังแดดห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 168 
4.43 ผนังหญ้าคาของห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 168 
4.44 หลังคาบังแดดของห้องพักโรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท 168 
4.45 หลังคาบังแดดของห้องพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 168 
4.46 กระจกใสของห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 170 
4.47 กระจกของห้องพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 170 
4.48 หลังคาของห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 171 
4.49 หลังคาของห้องพักโรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท 171 
4.50 หลังคาของห้องพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 171 
4.51 สุขภัณฑ์ภายในห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 176 
4.52 อ่างอาบน้ าภายในห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 176 
4.53 ผังอาคารห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 179 
4.54 ผังอาคารห้องพักโรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท 179 
4.55 ผังอาคารห้องพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 179 
4.56 ผังอาคารห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 180 
4.57 ผังอาคารห้องพักโรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท 180 
4.58 ผังอาคารห้องพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 180 
4.59 ทางเดินหลักเข้าสู่ห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 181 
4.60 ทางเดินหลักเข้าสู่ห้องพักโรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท 181 
4.61 ทางเดินหลักเข้าสู่ห้องพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 181 
4.62 ท่ีส าหรับสูบบุหรี่ภายนอกของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท 182 
4.63 รางวัลโรงแรมปลอดบุหรี่ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 182 
4.64 ค่าเฉล่ียอุณหภูมิของอากาศ (ซ้าย) อุณหภูมิอากาศ และความช้ืนสัมพัทธ์  
       (กลาง) ทิศทางความเร็วลม (ขวา) 

183 

4.65 ค่าเฉล่ียอุณหภูมิของอากาศ (ซ้าย) และความช้ืนสัมพัทธ์ (กลาง)  
       ความเร็วลม (ขวา) 

183 

4.66 แผนภูมิ PSYCHOMETRIC 184 



Ref. code: 25605916030314DAO

(24) 
 

5.1 ต าแหน่งของวันส าคัญจากการโคจรของดวงอาทิตย์ (วฤทธ์ มิตรธรรมศิริ, 2557) 191 
5.2 สีกับปริมาณค่าความส่องสว่างท่ีแสดงผลในโปรแกรม DIALux 191 
5.3 แบบจ าลองเสมือนจริงของ อาคารห้องพัก 2 ช้ัน โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 191 
5.4 แบบจ าลองอาคารห้องพัก 2 ช้ันโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง ในโปรแกรม 
      eQuest 3.64 

193 

5.5 พื้นท่ีปรับอากาศของห้องพักช้ัน 1 และช้ัน 2 ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 193 
5.6 แผนภูมิพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 193 
5.7 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษาและพื้นท่ีรอบอาคารในโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 194 
5.8 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษาในโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 195 
5.9 ขอบเขตแบบจ าลองโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง จากโปรแกรม PHOENICS 196 
5.10 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร  
     จากพื้นอาคารห้องพักช้ัน 1 ของโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 

196 

5.11 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร  
       จากพื้นอาคารห้องพักช้ัน 2 ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 

197 

5.12 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 1 อ้างอิงความสูง  
       1 เมตร จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 

197 

5.13 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 2 อ้างอิงความสูง  
       1 เมตร จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะเดว เกาะช้าง 

198 

5.14 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรูปตัดอาคารห้องพักของ 
       โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 

198 

5.15 ค่าความผิดพลาดแล้วความเสถียรของผลการทดสอบโปรแกรมพลศาสตร์ 
       ของไหล โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 

199 

5.16 แบบจ าลองอาคารท่ีพักโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง ในโปรแกรม DIALux 199 
5.17 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 200 
5.18 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 200 
5.19 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 200 
5.20 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 200 
5.21 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 201 
5.22 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 201 
5.23 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 201 
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5.24 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 201 
5.25 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 202 
5.26 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 202 
5.27 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 202 
5.28 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 202 
5.29 แบบจ าลองเสมือนจริงของการปรับปรุงอาคารท่ีพัก 2 ช้ัน 
       โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 

204 

5.30 แบบจ าลองอาคารห้องพัก 2 ช้ันโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้างในโปรแกรม 
       eQuest 3.64 หลังการปรับปรุง 

204 

5.31 แผนภูมิพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 205 
5.32 อาคารท่ีพักโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง หลังการปรับปรุง 206 
5.33 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร  
       จากพื้นอาคารห้องพักช้ัน 1 ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง หลังการปรับปรุง 

207 

5.34 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จาก    
       พื้นอาคารห้องพักช้ัน 2 ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง หลังการปรับปรุง 

207 

5.35 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 1 อ้างอิงความสูง  
       1 เมตร จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง หลังการปรับปรุง 

208 

5.36 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 2 อ้างอิงความสูง  
       1 เมตร จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง หลังการปรับปรุง 

208 

5.37 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรูปตัดอาคารห้องพักของ 
       โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง หลังการปรับปรุง 

209 

5.38 ค่าความผิดพลาดแล้วความเสถียรของผลการทดสอบโปรแกรมพลศาสตร์ 
       ของไหล โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง หลังการปรับปรุง 

209 

5.39 แบบจ าลองอาคารท่ีพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง ในโปรแกรม DIALux 210 
5.40 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 210 
5.41 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 210 
5.42 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 210 
5.43 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 210 
5.44 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 211 
5.45 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 211 
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5.46 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 211 
5.47 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 211 
5.48 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 212 
5.49 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 212 
5.50 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 212 
5.51 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 212 
5.52 แบบจ าลองเสมอนจริงของ อาคารห้องพัก 2 ช้ัน โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง  
       รีสอร์ท 

214 

5.53 แบบจ าลองอาคารห้องพัก 2 ช้ันโรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท  
       ในโปรแกรม eQuest 3.64 

214 

5.54 พื้นท่ีปรับอากาศของห้องพักช้ัน 1 และช้ัน 2 ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง  
       รีสอร์ท 

215 

5.55 แผนภูมิพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ ของโรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง  
       รีสอร์ท 

216 

5.56 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษาและพื้นท่ีรอบอาคาร ใน 
       โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 

217 

5.57 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษา ในโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 217 
5.58 ขอบเขตแบบจ าลองโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 218 
5.59 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จาก  
       พื้นอาคารห้องพักช้ัน 1 ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 

218 

5.60 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จาก  
       พื้นอาคารห้องพักช้ัน 2 ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ทแบบจ าลอง  
       ทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 1 อ้างอิงความสูง 1 เมตร  
       จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท  

219 

5.61 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 1 อ้างอิงความสูง   
       1 เมตร จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 

219 

5.62 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 2 อ้างอิงความสูง  
       1 เมตร จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 

220 

5.63 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรูปตัดอาคารห้องพักของ 
       โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 

220 
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5.64 ค่าความผิดพลาดแล้วความเสถียรของผลการทดสอบโปรแกรมพลศาสตร์ 
       ของไหล โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 

221 

5.65 แบบจ าลองอาคารท่ีพักโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท ใน 
       โปรแกรม DIALux 

222 

5.66 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 222 
5.67 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 222 
5.68 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 222 
5.69 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 222 
5.70 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 223 
5.71 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 223 
5.72 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 223 
5.73 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 223 
5.74 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 224 
5.75 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 224 
5.76 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 224 
5.77 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 224 
5.78 แบบจ าลองเสมือนจริงของการปรับปรุงอาคารท่ีพัก 2 ช้ันโรงแรมเดอะสปา                               
       เกาะช้างรีสอร์ท 

225 

5.79 แบบจ าลองอาคารห้องพัก 2 ช้ันโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท ใน 
       โปรแกรมeQuest 3.64 หลังการปรับปรุง 

225 

5.80 แผนภูมิพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง  
       รีสอร์ท 

226 

5.81 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษา ในโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท  
       หลังการปรับปรุง 

227 

5.82 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร  
       จากพื้นอาคารห้องพักช้ัน 1 ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท  
       หลังการปรับปรุง 

228 

5.83 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร  
       จากพื้นอาคารห้องพักช้ัน 2 ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท  
       หลังการปรับปรุง 

228 
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5.84 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 1 อ้างอิงความสูง  
       1 เมตร จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท  
       หลังการปรับปรุง 

229 

5.85 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 2 อ้างอิงความสูง  
       1 เมตร จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท  
       หลังการปรับปรุง 

229 

5.86 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรูปตัดอาคารห้องพัก ของ 
       โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท หลังการปรับปรุง 

230 

5.87 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรูปตัดอาคารห้องพัก ของ 
       โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท หลังการปรับปรุง 

230 

5.88 ค่าความผิดพลาดแล้วความเสถียรของผลการทดสอบโปรแกรมพลศาสตร์ 
       ของไหล โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท หลังการปรับปรุง 

231 

5.89 แบบจ าลองอาคารท่ีพักโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท ใน 
       โปรแกรม DIALux 

232 

5.90 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 232 
5.91 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 232 
5.92 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 232 
5.93 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 232 
5.94 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 233 
5.95 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 233 
5.96 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 233 
5.97 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 233 
5.98 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 234 
5.99 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 234 
5.100 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 234 
5.101 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 234 
5.102 แบบจ าลองเสมอนจริงของ อาคารห้องพัก 2 ช้ัน โรงแรมคชาเกาะช้าง  
        รีสอร์ทแอนด์ สปา 

235 

5.103 แบบจ าลองอาคารห้องพัก 2 ช้ันโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปาใน  
        โปรแกรมeQuest 3.64 

235 
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5.104 พื้นท่ีปรับอากาศของห้องพักช้ัน 1 และช้ัน 2 ของโรงแรมคชาเกาะช้าง                                        
         รีสอร์ทแอนด์ สปา                                                                                         

236 

5.105 แผนภูมิพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ ของโรงแรมคชาเกาะช้าง  
        รีสอร์ทแอนด์สปา 

237 

5.106 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษาและพื้นท่ีรอบอาคาร ในโรงแรมคชาเกาะช้าง  
        รีสอร์ทแอนด์สปา 

238 

5.107 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษา ในโรงแรมคชาเกาะช้าง  
        รีสอร์ทแอนด์สปา 

238 

5.108 ขอบเขตแบบจ าลองโรงแรมคชาเกาะช้าง 239 
5.109 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร  
        จากพื้นอาคารห้องพักช้ัน 1 ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

239 

5.110 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร  
        จากพื้นอาคารห้องพักช้ัน  ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

240 

5.111 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 1 อ้างอิงความ  
        สูง 1 เมตร จากพื้นอาคาร ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

240 

5.112 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 2 อ้างอิงความ 
        สูง 1 เมตร จากพื้นอาคาร ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

241 

5.113 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรูปตัดอาคารห้องพัก ของ 
        โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

241 

5.114 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรูปตัดอาคารห้องพักของ 
        โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

241 

5.115 ค่าความผิดพลาดแล้วความเสถียรของผลการทดสอบโปรแกรมพลศาสตร์ 
        ของไหล โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

242 

5.116 แบบจ าลองอาคารท่ีพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปาใน 
        โปรแกรม DIALux 

243 

5.117 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 243 
5.118 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 243 
5.119 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 243 
5.120 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 243 
5.121 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 244 
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5.122 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 244 
5.123 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 244 
5.124 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 244 
5.125 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 245 
5.126 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 245 
5.127 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 245 
5.128 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 245 
5.129 แบบจ าลองเสมือนจริงของการปรับปรุงอาคารท่ีพัก 2 ช้ัน 
        โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

247 

5.130 แบบจ าลองอาคารห้องพัก 2 ช้ันโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา  
        ในโปรแกรมeQuest 3.64 หลังการปรับปรุง 

247 

5.131 แผนภูมิพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ ของโรงแรมคชาเกาะช้าง  
        รีสอร์ทแอนด์สปา 

248 

5.132 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษา โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา  
        หลังการปรับปรุง 

249 

5.133 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร  
        จากพื้นอาคารห้องพักช้ัน 1 ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา  
        หลังการปรับปรุง 

250 

5.134 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร  
        จากพื้นอาคารห้องพักช้ัน  ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา  
        หลังการปรับปรุง 

250 

5.135 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 1 อ้างอิง 
        ความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคาร ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา  
        หลังการปรับปรุง 

251 

5.136 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 2 อ้างอิงความ    
        สูง 1 เมตร จากพื้นอาคาร ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา  
        หลังการปรับปรุง 

251 

5.137 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรูปตัดอาคารห้องพักของ 
        โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา หลังการปรับปรุง 

252 
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5.138 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรูปตัดอาคารห้องพักของ 
        โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา หลังการปรับปรุง 

252 

5.139 ค่าความผิดพลาดแล้วความเสถียรของผลการทดสอบโปรแกรมพลศาสตร์ 
        ของไหล โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา หลังการปรับปรุง 

253 

5.140 แบบจ าลองอาคารท่ีพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา ใน 
        โปรแกรม DIALux 

254 

5.141 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 254 
5.142 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 254 
5.143 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 254 
5.144 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 254 
5.145 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 255 
5.146 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 255 
5.147 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 255 
5.148 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 255 
5.149 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 256 
5.150 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 256 
5.151 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 1 256 
5.152 ค่าแสงสว่างผังพื้น ช้ัน 2 256 
6.1 รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพักตากอากาศโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง  
     หลังการออกแบบปรับปรุง                                                                                  

258 

6.2 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพื้นช้ัน 1 260 
6.3 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพื้นช้ัน 2 260 
6.4 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพื้นช้ัน 1 260 
6.5 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพื้นช้ัน 2 260 
6.6 รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพักตากอากาศโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท  
     หลังการออกแบบปรับปรุง                                                                                  

263 

6.7 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพื้นช้ัน 1 265 
6.8 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพื้นช้ัน 2 265 
6.9 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพื้นช้ัน 1 265 
6.10 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพื้นช้ัน 2 265 
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6.11 รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพักตากอากาศโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา  
       หลังการออกแบบปรับปรุง 

267 

6.12 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพื้นช้ัน 1 269 
6.13 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพื้นช้ัน 2 269 
6.14 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพื้นช้ัน 1 269 
6.15 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพื้นช้ัน 2 269 
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจในหลายประเทศท่ัว-
โลกก่อให้เกิดรายได้จากการบริโภคสินค้าและบริการ ในด้านสังคมเกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ ช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชากร อันเนื่องมาจากผลก าไรทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้า
สู่สังคม ในทางตรงกันข้ามกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีอีกด้านหนึ่งของการ
ท่องเท่ียวส่งผลกระทบท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
มากมาย เกิดความไม่สมดุลกันระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และ ส่ิงแวดล้อม ดังนั้นปัญหาส่ิงแวดล้อม
เป็นส่ิงส าคัญท่ีไม่ควรมองข้าม ท้ังภัยธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นวาระส าคัญ
สู่การหารือในเวทีระดับสากล โดยมีเป้าประสงค์หลัก คือการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศให้ด ารงอยู่ถึงอนุชนคนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

      เหตุการณ์ท่ีเป็นจุดเริ่มต้นและจุดเปล่ียนท่ีส าคัญของโลก คือ การประชุมสหประชาชาติ              
ว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา หรือ Rio Summit (Earth Summit) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) เกิดแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development) ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ปลุกกระแสแนวทางท่ี เรียกว่ า           
“โลกาภิวัตน์ทางด้านส่ิงแวดล้อม” น ามาสู่การประชุมระดับโลกด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนอีก 10 ปี            
ให้หลัง คือ World Summit on Sustainable Development:  WSSD ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) และประเทศไทยได้ร่วมลงนามและให้สัตยาบัน    
ในปฏิญญาและอนุสัญญาดังกล่าว ท้ังในปี พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2545 ท าให้เกิดการเปล่ียน
แนวนโยบายในการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 
       อีกท้ัง เป้าหมายของ United Nation (UN) กับวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goal หรือ SDGs) ท่ีมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมาย ในปี 2030              
( The Sustainable Development Goal Report, 2017) หนึ่งในนั้น คือมาตรการเร่งด่วนเพื่อ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ท่ีเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท าให้เกิดภาวะโลกร้อน 
  
 



Ref. code: 25605916030314DAO

2 
 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ท้ังในรูปแบบธุรกิจการบิน การขนส่ง ธุรกิจการท่องเท่ียว สถานประกอบการท่ีพัก และ
นักท่องเท่ียว สถิติค่าเฉล่ียการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ จาก UNWTO Climate Change and 
Tourism 2008 พบว่าสาเหตุหลัก ร้อยละ 75 มาจากการเดินทาง (ร้อยละ 40 จากการคมนาคมทาง
อากาศ ร้อยละ 32 จากการขนส่งทางบก ร้อยละ 3 จากการขนส่งอื่น ๆ ) และ ร้อยละ 25 มาจาก
กระบวนการของการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือย (ร้อยละ 21 มาจากท่ีพักแรม และ ร้อยละ 4 มาจากกิจกรรม
การท่องเท่ียว) (UNWTO Climate Change and Tourism, 2008) ดังภาพท่ี 1.1 

 
ภาพท่ี 1.1 สถิติค่าเฉล่ียการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของการท่องเท่ียว. จาก 
UNWTO Climate Change and Tourism 2008 
 
 ประเทศไทยมีความตระหนักถึงปัญหาจึงเกิด โครงการปกป้องสภาพภูมิอากาศในภาค
การท่องเท่ียว เป็นโครงการท่ีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน หรือ 
อพท. ส่งเสริม ด าเนินงานร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbHGIZ หรือ GIZ) ส่งเสริมให้เกิดการ
ด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศ เป็น
รูปแบบการท่องเท่ียวโครงการ Low Carbon Tourism 

40%

32%

3%

21%

4%

สถิติค่าเฉล่ียการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์จาก UNWTO Climate Change

and Tourism 2008

คมนาคมทางอากาศ ขนส่งทางบก ขนส่งอื่น ๆ ที่พกัแรม กิจกรรมท่องเที่ยว
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 ธุรกิจท่ีพักเป็นธุรกิจท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เข้าสู่ช้ันบรรยากาศร้อยละ 21 
ของปริมาณคาร์บอนท้ังหมดท่ีปล่อยโดยอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว หรือประมาณ 247 ล้านตัน 
(UNWTO, 2008) (Getzner and Grabner, 2004) กล่าวถึงการจัดการท่ีพักคาร์บอนต่ าว่าเป็นการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และก่อให้เกิดความสามารถในการ                    
ท าก าไรมากขึ้นด้วย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีด าเนินการแบบคาร์บอนต่ า         
ให้ประจักษ์แก่นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการท่ีพักไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ทหรือโฮมสเตย์ ต้อง              
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโรงแรมตากอากาศตามแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า และจูง
ใจให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วม ในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษา “การออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรม
โรงแรมตากอากาศตามแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า พื้นท่ีพิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นท่ีเช่ือมโยง” 
โดยท าการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของอาคาร ท่ีได้เลือกศึกษา ด้วยแนวคิดและการ
ด าเนินการทางธุรกิจการจัดการท่ีพักคาร์บอนต่ า เพื่อเป็นข้อมูลการศึกษาความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ ผู้ออกแบบ และผู้ใช้สอยอาคาร รวมถึงการผนวกกับการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศตามแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า ข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต่ า  อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพักตากอากาศและการออกแบบโรงแรม         
ตากอากาศต่อไปในอนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1.2.1 ศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบโรงแรมตากอากาศ ด้วยแนวคิดการ -
ท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า จากมาตรฐานการประเมินอาคารเขียวประเภทต่าง  ๆ ประกอบกับแนวคิด
เทคโนโลยีการออกแบบสถาปัตยกรรมในบริบทประเทศไทย เพื่อสรุปผลเป็นเกณฑ์ช้ีวัดการประเมิน
สถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศ ด้วยแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า 

1.2.2 วิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมของโรงแรมตากอากาศจากเกณฑ์
ช้ีวัดการประเมินสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศ ด้วยแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า 

1.2.3 เสนอแนวทางในการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศ ตาม
แนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า 
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1.3.1 ขอบเขตการวิจัยจะเน้นด้านเนื้อหาของการศึกษาเกณฑ์ช้ีวัดการออกแบบ
สถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน โดยเปรียบเทียบมาตรฐานการประเมินอาคารท่ีเกี่ยวข้อง คือ มาตรฐาน
อาคารเขียวสหรัฐอเมริกา มาตรฐานอาคารเขียวของไทย มาตรฐานการประเมินโรงแรมโครงการใบไม้
เขียว มาตรฐานการประเมินโรงแรมสีเขียวอาเซียนและสถานประกอบการสีเขียว และพิจารณาตัว
แปรท่ีมีร่วมกันในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 

       1.3.2 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา ในการวิเคราะห์ของลักษณะทางกายภาพอาคารใน
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบกับสภาพอากาศ (Design with Climate) 
เทคโนโลยีการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน โดยทดลองใช้กับโรงแรมกรณีศึกษาพื้นท่ีหมู่เกาะช้าง
และพื้นท่ีเช่ือมโยง ท่ีได้รับการประเมินอาคารเขียว  

การคัดเลือกโครงการ พิจารณาจากโรงแรมท่ีได้รับการประเมินจากองค์กรต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองคุณภาพของธุรกิจท่ีพักท่ีมีการด าเนินการแบบคาร์บอนต่ า ดังนี้  

      1. โครงการท่ีได้รับการประเมินมาตรฐานใบไม้เขียว จากมูลนิธิใบไม้เขียว 
      2. สถานประกอบการท่ีพักสีเขียว โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      จากเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ ได้ท าการคัดเลือกโครงการตัวอย่างท่ีศึกษา               

ในพื้นท่ีพิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นท่ีเช่ือมโยง จากเป้าหมายการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษของ องค์การบริหาร-
การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ท่ีมีแผนพัฒนาหมู่
เกาะช้างและพื้นท่ีเช่ือมโยงเป็นต้นแบบพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม Low Carbon -
Destination โดยโรงแรมท่ีคัดเลือกจากเกณฑ์ข้างต้นมีรายช่ือ ดังต่อไปนี้ 

      1. โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง (ใบไม้เขียว และโรงแรมสีเขียว)  
      2. โรงแรมอัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ใบไม้เขียว และโรงแรมสีเขียว) 
      3. โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท (ใบไม้เขียว และโรงแรมสีเขียว) 
      4. โรงแรมปางวิมานเกาะช้างรีสอร์ท (ใบไม้เขียว และโรงแรมสีเขียว) 
      5. โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา (ใบไม้เขียว และโรงแรมสีเขียว) 
      6. โรงแรมเกาะช้าง แกรนด์ ลากูน่า (ใบไม้เขียว) 
      7. โรงแรมอาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง (โรงแรมสีเขียว) 
      8. โรงแรมเกาะช้าง แกรนด์ออคิด รีสอร์ท แอนด์ สปา (โรงแรมสีเขียว) 
      9. บ้านปูรีสอร์ท แอนด์ สปา (โรงแรมสีเขียว) 
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ภาพท่ี 1.2 ต าแหน่งท่ีต้ังของโรงแรมท่ีได้รับมาตรฐานใบไม้เขียวและโรงแรมสีเขียว บนพื้นท่ีเกาะช้าง
และพื้นท่ีเช่ือมโยง   โรงแรมท่ีได้รับมาตรฐานใบไม้เขียว    โรงแรมท่ีได้รับมาตรฐานสถานประกอบการ
ท่ีพักสีเขียว    โรงแรมท่ีได้รับท้ัง สองมาตรฐาน 

 
 จากการคัดเลือกโครงการกรณีศึกษาบนพื้นท่ีหมู่เกาะช้าง ผู้วิจัยด าเนินการค้นคว้าข้อมูล

โครงการเบ้ืองต้น โดยการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลเกาะช้างเหนือ และ
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้างใต้ พบว่า บางโครงการมีการก่อสร้างท่ีผิดกฎหมาย 
และบางโครงการก าลังอยู่ในช่วงปิดปรับปรุง ผู้วิจัยจึงด าเนินการติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูล 
สัมภาษณ์ และลงพื้นท่ีส ารวจ โรงแรมตัวอย่าง 3 โครงการ เพื่อน ามาศึกษาวิจัย ดังนี้ 

     1. โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง  
     2. โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
     3. โรงแรมเดอะสปา เกาะช้างรีสอร์ท 

 
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 
 

1.4.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจาก แนวความคิด 
บทความ เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัย เพื่อเป็นองค์ความรู้ และแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบ
โรงแรมตากอากาศตามแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า 
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1.4.2 ศึกษามาตรฐานการประเมินอาคารเขียว ได้แก่ มาตรฐานอาคารเขียว
สหรัฐอเมริกา มาตรฐานอาคารเขียวของไทย มาตรฐานการประเมินโรงแรมโครงการใบไม้เขียว 
มาตรฐานการประเมินโรงแรมสีเขียวอาเซียนและสถานประกอบการสีเขียว และพิจารณาตัวแปรท่ีมี
ร่วมกันในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม สร้างเป็นเกณฑ์ช้ีวัดการประเมินโรงแรมตากอากาศตาม
แนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า 

1.4.3 ท าแบบส ารวจเพื่อวิเคราะห์การจัดการโครงการและลักษณะทางกายภาพ และ
รูปแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศตามแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า ท้ังการถ่ายภาพ และ 
การใช้เครื่องมือ mapping 

1.4.4 ร่างข้อมูลการสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการเก็บข้อมูลพื้นท่ี ตามเกณฑ์ช้ีวัดท่ีได้
จาก ข้อ 1.4.2 

1.4.5 ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงแรมตากอากาศ 
1.4.6 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ประกอบกับเกณฑ์ช้ีวัด และเกณฑ์ท่ีได้จากการ

ทบทวนทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเลือกโครงการโรงแรมตากอากาศ เพื่อออกแบบปรับปรุง 
1.4.7 เสนอแนะแนวทางเพื่อออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศ การ

พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม 
 

ระเบียบวิธีวิ จัย การออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมตากอากาศ ด้วยแนวคิดการท่องเท่ียว 
คาร์บอนต่ า พื้นท่ีพิเศษหมู่เกาะช้าง และพื้นท่ีเช่ือมโยง ดังภาพท่ี 1.3 
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ภาพท่ี 1.3 ระเบียบวิธีวิจัยออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมตากอากาศ ด้วยแนวคิดการท่องเท่ียว
คาร์บอนต่ า พื้นท่ีพิเศษหมู่เกาะช้าง และพื้นท่ีเช่ือมโยง 
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา คือ เป็นแนวทางในการด าเนินการโรงแรม
แบบคาร์บอนต่ า และแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศตามแนวคิดการ
ท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

1.5.1 แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างของธุรกิจโรงแรมตากอากาศตาม
แนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า 

1.5.2 ข้อเสนอแนะ ในการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศตาม
แนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวที่ยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม 
 
1.6 ค ำจ ำกัดควำมเฉพำะในกำรศึกษำ 
 

1.6.1 การท่องเท่ียวยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่
และกลุ่มเล็กท่ีมีการ จัดการอย่างดีเยี่ยม เพื่อสามารถ ด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรการท่องเท่ียวให้มีความ
ดึงดูด ใจอย่างไม่เส่ือมคลาย ธุรกิจการท่องเท่ียวมีการปรับปรุงคุณภาพให้มีผลก าไรอย่างเป็นธรรม                       
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม โดย มีนักท่องเท่ียวเข้ามา              
เยี่ยมเยือนสม่ าเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อ ส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย            
อย่างยืนยาว 

1.6.2 การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียว
โดยลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เช้ือเพลิงคาร์บอน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง กิจกรรมท่องเท่ียว สถาน
ประกอบการท่ีพัก เพื่อสัมผัสชีวิตชุมชนท่ีได้ไปเยี่ยมเยียน ได้ศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติโดยท่ีส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด 

1.6.3 โรงแรมตากอากาศ หมายถึง สถานท่ีท่ีเป็นอาคารและอยู่ในสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติส าหรับบุคคลท่ีจะหาท่ีอยู่หรือท่ีพักช่ัวคราว เพื่อใช้เป็นท่ีพักผ่อน ส าหรับโรงแรมตากอากาศ
ท่ีศึกษาเป็นโรงแรมตากอากาศประเภทรีสอร์ท ขนาดกลาง มีความสูงอาคารไม่เกิน 3 ช้ัน มีห้องพักใน
โครงการรวมระหว่าง 51 ถึง 200 ห้อง 

1.6.4 ส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง (built environment) หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีถูก
สร้างขึ้นโดยมนุษย์ให้เหมาะส าหรับกิจกรรมการอยู่อาศัยของมนุษย์ท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติและเอื้อ
ต่อระบบนิเวศอย่างสมดุลตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน ในทางปฏิบัติค านี้จะถูกกล่าวถึงในส่วนของ การ
ออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดการ ส่ิงโดยรอบให้เหมาะสมกับมนุษย์ 
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บทท่ี 2  
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนกับการพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

 
 2.1.1 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism 
Development) 
  2.1.1.1 ความหมายและลักษณะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
      องค์การการท่องเท่ียวโลก (WTO) ได้ก าหนดหลักการการท่องเท่ียวแบบ
ยั่งยืนไว้ต้ังแต่ พ.ศ. 2531 ว่าลักษณะการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนนั้น ได้รับการคาดหมายน าไปสู่การ
จัดการทรัพยากร ท้ังมวล ด้วยวิถีทางท่ีตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สุนทรียะในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งบูรณะภาคทางวัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจ าเป็น
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อชีวิต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว 
      องค์การการท่องเท่ียวโลก (WTO, 2004) ให้ค าจ ากัดความของการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ไม่ใช่เป็นเพียงการท่องเท่ียวขนาดเล็กหรือการตลาด
เฉพาะกลุ่ม (Niche tourism segments) แต่การท่องเท่ียวแบบยั่งยืนครอบคลุมถึงการตลาดโดยรวม 
ท่ีเรียกว่า “การท่องเท่ียวแบบมวลชน” (Mass tourism) โดยท่ัวไปการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน หมายถึง                   
การท่องเท่ียวท่ีให้ความส าคัญต่อความเสมอภาคระหว่างเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงสังคมและ
วัฒนธรรมของคนในรุ่นปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น หลักการและแนวคิดท่ีส าคัญของการท่องเท่ียว
แบบยั่งยืนในค าจ ากัดความของ WTO จึงประกอบด้วย 
 

      1. การท่องเท่ียวต้องตระหนักถึงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
      2. การเคารพในสังคม วัฒนธรรมและประเพณีของประชาชนพื้นเมือง 
รวมไปถึงการรู้จักปรับตัวและเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละ
ชุมชน 
      3. การสร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนควรก่อให้เกิดการกระจายของรายได้อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการท่องเท่ียว (tourism stakeholder) นอกจากนี้ ยังควรท่ีจะก่อให้เกิดการจ้างงาน
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และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นรวมไปถึงการมีส่วนส าคัญในการช่วยลดความยากจน
ในท้องถิ่นด้วย 

2.1.1.2 ปัจจัยในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
          การก าหนดแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 5 
ประการ คือ 
     (1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว  
      หมายถึงส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีก าเนิดขึ้นมาเองตาม
ธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นแล้วสืบทอดต่อกันมา เช่น ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ 
              (2) นักท่องเที่ยว  
      เป็นกลุ่มคนท่ีมีความส าคัญต่อการท่องเท่ียวในฐานะผู้บริโภคทรัพยากร
การท่องเท่ียว มีความต้องการ (Demand) ท่ีท าให้คนในแหล่งท่องเท่ียวและกลุ่มนักธุรกิจ
ท่องเท่ียวต้องตอบสนอง ซึ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรการท่องเท่ียว ก่อให้เกิด
ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุนี้นักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพจึงจ าเป็นต่อการ
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
             (3) กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว  
      กลุ่มธุรกิจท่ีให้ความส าคัญกับธุรกิจการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก และ
พยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเท่ียว จนอาจละเลยผลกระทบด้านลบท่ีจะเกิดขึ้น การเกิดการพัฒนาการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน กลุ่มธุรกิจนี้จะต้องค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวและเป็น
ตัวกลางท่ีช่วยกล่ันกรองคุณภาพของนักท่องเท่ียว  
             (4) ชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว  
      มีบทบาทเป็นท้ังผู้ผลิตทรัพยากรการท่องเท่ียว และผู้ดูแลทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว ในบางครั้งคนนอกชุมชน เข้ามาสร้างผลประโยชน์ในเชิงรายได้โดยไม่ตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีตามมา คนในชุมชนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวกลับไม่ได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียว
อย่างยุติธรรม การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนจึงให้ความส าคัญกับการกระจาย
ผลประโยชน์ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน ความรักท้องถิ่นเป็นปัจจัยอยู่ในหลักการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน กระบวนการเรียนรู้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยเน้นการให้ความส าคัญกับ
การท่องเท่ียวที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วิถีชีวิตและทรัพยากรชุมชน สร้างความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ท าให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับทรัพยากรของตนเอง 
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             (5) นักวิชาการและสถาบันการศึกษา  
      มีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน (Facilitator) ช่วยน าความรู้ทาง
วิชาการหรือภูมิปัญญาสากลมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อยกระดับและค าอธิบายองค์ความรู้
ท้องถิ่น ท่ีเรียกว่า ภูมิปัญญาให้เป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นสากลได้ และยิ่งทรัพยากรการท่องเท่ียว
ได้รับการศึกษาค้นคว้ามากเท่าใด คนในชุมชน นักท่องเท่ียว และกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว จะ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียวมากขึ้นเท่านั้น นอกจากบทบาทการเป็นผู้ค้นคว้าแล้ว 
นักวิชาการอาจเข้าไปมีบทบาทในการเป็นวิทยากรช่วยประสานงานและอ านวยการให้เกิด
การพูดคุยกันของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียว อันจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 
 การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเป็นการตระหนักในการจัดสรรทรัพยากรของแหล่งท่องเท่ียว
เพื่อให้เกิดความเจริญ มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้เกิดความเสมอภาคกัน 
ในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยปัจจัยในการท างานร่วมกัน ท้ัง การ
รักษาแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ นักท่องเท่ียว กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว ชุมชนท่ี
มีแหล่งท่องเท่ียว และนักวิชาการหรือสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง จึงจะท าให้การเกิดพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 
2.1.1.3 หลักการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

                                 หลักการในการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
หลักการส าคัญ 1 ประการ คือ 
     (1 )  การอนุ รักษ์ โ ดยใช้ท รัพยากรอย่ า งพอ ดี  (Using Resource 
Sustainablye)  
       ต้องมีวิธีการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่เดิม ท้ังมรดกทางธรรมชาติและ
มรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพค านึงถึงต้นทุน คุณภาพของธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
           การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว หมายถึง การสงวนรักษาคุณภาพ
ของทรัพยากรให้มีคุณค่าต่อชีวิต รู้วิธีการใช้อย่างคุ้มค่า ปรับปรุง บ ารุงให้เกิดประโยชน์ได้
นาน เพิ่มพูน และสร้างไว้ให้มีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
           การปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากร ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิมไว้ให้
มากท่ีสุด เกิดผลกระทบท่ีเป็นผลเสียน้อยท่ีสุด โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านประยุกต์กับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยความประหยัด สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน 
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      (2) ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นกับการลดของเสีย 
(Reducing Overconsumption and Waste)  
      ผู้ท่ีเกี่ยวข้องร่วมมือวางแผนการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือจักการทรัพยากรอื่นท่ีมีคุณสมบัติและคุณภาพใช้แทนกันได้ เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรท่ีหายาก ส่วนการลดของเสีย เช่น ขยะส่ิงปฏิกูล ต้องหาวิธีการจัดการโดยการแยก
ประเภทขยะ น าระบบหมุนเวียนการใช้ การใช้ซ้ า และการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (Reuse 
Renew Recycle) ขยะเปียกน ามาเป็นปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ได้ 
     (3) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรม (Maintain Diversity)  
      ต้องวางแผนขยายรากฐานการท่องเท่ียว โดยการรักษาและส่งเสริมให้มี
ความหลากหลายเพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่เดิม โดยการเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานการบริการ เพื่อให้
นักท่องเท่ียวใช้เวลาในการท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้นนานขึ้นหรือกลับมาเท่ียวซ้ าอีก 
     (4) ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การวางแผน (Integrating 
Tourism Into Planning)  
      ต้องมีการประสานแผนการพัฒนาในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล อบต.) แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากระทรวง ทบวง กรม 
     (5) การน าท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถ่ิน (Supporting Local 
Economy)  
      ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นโดยหาความโดดเด่นของทรัพยากร น าไปประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายการ
ท่องเท่ียว ให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปมากขึ้น กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น 
     (6) การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถ่ิน 
(Involving Local Communities)  
      ร่วมกันท างานกับท้องถิ่นแบบเป็นองค์รวม (Participation Approach) 
โดยเข้าไปในลักษณะหน่วยงานร่วมจัด และประสานงานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น 
เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 
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     (7 )  มีการประชุม กับผู้ มี ส่ วน เ ก่ียวข้อ งที่ มีผลประโยชน์ ร่วมกัน 
(Consulting Stakeholders and The Public)  
      ต้องมีการประสานงานประชาคมในพื้นท่ี ท้ังองค์กรส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
ผู้ประกอบการการท่องเท่ียว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
พื้นท่ี ประชุมหารือในการเพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเท่ียว ประเมินผลกระทบ และร่วมกัน
ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 
     (8) การพัฒนาบุคลากร (Training Staff)  
      ต้องส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้ การฝึกอบรม ส่งเจ้าหน้าท่ีมาดูงาน
อย่างสม่ าเสมอ ให้ความรู้ มีแนวความคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเท่ียว 
     (9) การจัดเตรียมข้อมูล คู่ มือในการบริการข่าวสารการท่องเที่ยว 
(Marketing Tourism Responsibly)  
      ร่วมมือผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว ข่าวสารการ
บริการขาย พร้อมต่อการเผยแพร่ อาจท าในรูปส่ือทัศนูปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ เช่นคู่มือการ
ท่องเท่ียว คู่มือการตลาดการท่องเท่ียวในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ หนังสือคู่มือ วีดีโอ เป็นต้น 
     (10) ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย (Undertaking Research)  
       จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาและเพิ่มคุณภาพของการท่องเท่ียว การลงทุนใน
ธุรกิจท่องเท่ียว โดยต้องมีการประเมิน การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอย่าง
สม่ าเสมอ โดยการสอบถามจากผู้ใช้บริการจริง การสอบความเห็นจากใบประเมินผลหรือการ
วิจัยทางการตลาดการท่องเท่ียว เพื่อทราบผลของการบริการน ามาปรับปรุง แก้ไขการจัดการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความประทับใจและพึงพอใจของนักท่องเท่ียว  

 ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการจัดการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนท่ีน ามา
ประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางด้านท่ีพักโรงแรมตากอากาศ ว่าด้วยการอนุรักษ์ใช้
ทรัพยากร อย่างพอดี สงวนรักษาและฟื้นฟู ให้เกิดผลกระทบของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 
และลดการบริโภคทรัพยากรเกินความจ าเป็น และท างานประเมิน ตรวจสอบ และวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไขการจัดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
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2.1.2 แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
2.1.2.1 ความหมายและลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

                       Ecotourism ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว น าค า 2 ค ามารวมกัน คือ Eco 
แปลว่าบ้านหรือท่ีอยู่อาศัย และ Tourism แปลว่าการท่องเท่ียว Ecotourism จึงแปลว่า การ
ท่องเท่ียวเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย หมายถึงการท่องเท่ียวท่ีเน้นด้านส่ิงแวดล้อมอันเป็นท่ีอยู่อาศัยของ
ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ท้ังพืช สัตว์ และมนุษย์ ความหมายใกล้เคียงของ Ecotourism คือ Green Tourism 
แปลว่า การท่องเท่ียวสีเขียว หมายถึงการท่องเท่ียวสถานท่ีทางธรรมชาติโดยสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของ
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ Biotourism แปลว่า การท่องเท่ียวเชิงชีวภาพ หมายถึง การ
ท่องเท่ียวที่เน้นการศึกษาส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ และ Agrotourism แปลว่า การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
เป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นด้านเกษตรกรรม เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชผลไร่นาและวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

            การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) บัญญัติค าว่า การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ มาใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2541 โดยให้ความหมายตรงกับค าว่า Ecotourism ใน
ภาษาอังกฤษ ศัพท์บัญญัตินี้ได้รับความเห็นชอบจากราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบัญญัติศัพท์ เพื่อขยายความการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้ชัดเจนขึ้น จึงขอกล่าวค านิยามท่ี
นักวิชาการได้ให้ไว้ดังนี้  

            องค์การส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment 
ProgramหรือUNEP) สมาคมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism Society) และองค์การ การ
ท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) ให้ค านิยามว่า “การท่องเท่ียวท่ีไม่เป็นการรบกวน
ลักษณะทางธรรมชาติ มุ่งหวังในด้านการศึกษา มีความพอใจต่อทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ตาม
ธรรมชาติมีความเข้าใจต่อวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยไม่เป็นการ
รบกวนต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีจะท าให้เกิดการอนุรักษ์ต่อ
ทรัพยากรของประชากรในท้องถิ่น” 

            การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ค านิยามว่า “การเดินทางไปยัง
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ช่ืนชม และเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพธรรมชาติ สภาพสังคมวัฒนธรรม และชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้และความ
รับผิดชอบต่อระบบนิเวศ” 

            สถาบันวิ จัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) 
ท าการศึกษาก าหนดนโยบายการท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ และขอให้ราชบัณฑิตสถานก าหนด
ความหมายค าว่า Ecotourism หรือ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง “การท่องเท่ียวอย่างมีความ
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รับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ
ส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” 

            ลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีต้องท าความเข้าใจเพิ่มเติม คือ การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีแตกต่าง จากการท่องเท่ียวแบบปกติท่ีมุ่งเน้นความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวเป็นหลักและเน้นการส่งเสริมเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ แต่ให้
ความส าคัญในการให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกมากกว่าความพึงพอใจท่ีไม่มีขอบเขตของ
นักท่องเท่ียว การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศต้องได้รับการจัดการท่ีดี มีการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการประสานความเข้าใจกับนักท่องเท่ียวและประโยชน์ท่ีเหมาะสมตามความหวังของ
นักท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ได้ถูกจ ากัดท่ีขนาดของการท่องเท่ียว แต่จ ากัดท่ีรูปแบบ
กิจกรรมและขนาดท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ตอบสนองนักท่องเท่ียวได้ทุกกลุ่ม ทุกระดับ และมีรายได้สูงได้
เช่นกัน    
 จากการศึกษาความหมายและนโยบายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท าให้ทราบว่าการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (Sustainable tourism)  ซึ่ง
หมายถึงรูปแบบของการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
และแหล่งวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศส่ิงแวดล้อม จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช้ทรัพยากรอันท่ีมีจ ากัดอย่างเห็นคุณค่าสามารถ
รักษาเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้นานท่ีสุด เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด และใช้
ประโยชน์ยาวนานท่ีสุด 

 
2.1.2.2 องค์ประกอบหลักที่ส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

        องค์ประกอบหลักส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงนิ เวศ 4 ประการ 
ประกอบด้วย 

            (1) องค์ประกอบด้านพื้นที่  
           มุ่งเน้นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ประสานการท่องเท่ียวแลความพึง
พอใจในการเรียนรู้และสัมผัสกับระบบนิเวศ (Eco-system) ซึ่งรวมไปถึงการรวมลักษณะ
วัฒนธรรมท่ีมีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือส่วนหนึ่งในระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ไว้ 
(Natural-based tourism) ถึงแม้ว่าจะมีความคาบเกี่ยวกันในพื้นท่ี แต่การท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติ (Natural Tourism) ก็ไม่ใช่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท้ังหมด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการจัดการท่องเท่ียวนั้น ๆ อาจเป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
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ธรรมชาติท่ีมี เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ( Identity or Authentic or Endemic or Unique) 
ธรรมชาตินั้นอาจรวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco-
system) ในพื้นท่ีด้วย 
            (2) องค์ประกอบด้านการจัดการ  
          เป็นการท่องเท่ียวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible travel) โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุม
ไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการส่ิงแวดล้อม การป้องกันและก าจัดมลพิษ การควบคุม
การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีขอบเขตจึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจัดการอย่างยั่งยืน 
(Sustainably Managed Tourism) เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ 
(Responsibly travel) ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
            (3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ  
      เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ (Learning process) โดยมี
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง นักท่องเท่ียว 
ประชาชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว จึงเป็นการท่องเท่ียวด้านส่ิงแวดล้อม
ศึกษา (Environmental education-based tourism) 
            (4) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม  
      เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น
หรือชุมชนท้องถิ่น (Involvement of local community or People participation) ท่ีมี
บทบาทในส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามแผน และร่วมได้รับ
ประโยชน์อย่างเสมอภาค คอยติดตามคอยตรวจสอบ รวมถึงร่วมบ ารุง รักษา ทรัพยากร
ท่องเท่ียวอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น ท้ังการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และการได้รับผลตอบแทน เพื่อน ากลับมาบ ารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเท่ียวด้วย 
ดังนั้นท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ 

  
2.1.2.3 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

                      การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาและการจัดการ
ท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดผลกระทบในทางลบน้อยท่ีสุด แนวคิดนี้ได้รับความสนใจจากประเทศต่าง ๆ 
ต้ังแต่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติและองค์การการ
ท่องเท่ียวโลก ประเทศไทยได้รับเอาแนวคิดนี้มาศึกษาและด าเนินการจนปรากฏผลเป็นรูปธรรม 



Ref. code: 25605916030314DAO

17 
 

พบว่าอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทยในระยะเวลาท่ีผ่านมามีท้ังผลกระทบในทางบวกและ
ผลกระทบในทางลบ 

            ผลกระทบในทางบวก คือ ท าให้เกิดรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยของ
นักท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักท่องเท่ียวต่างประเทศท าให้ประเทศไทยมีรายได้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งนอกเหนือไปจากสินค้าส่งออก นอกจากนี้เงินท่ีนักท่องเท่ียวใช้
จับจ่ายใช้สอยย่อมกระจายลงสู่ท้องถิ่นท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวต้ังอยู่ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 
นอกจากผลดีทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังก่อให้เกิดผลดีด้านสังคมวัฒนธรรม โดยมีการและเปล่ียน
และเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในท้องถิ่นที่มีสถานท่ีท่องเท่ียว 

            ผลกระทบทางด้านลบ คือ ถ้าไม่มีการจัดการท่องเท่ียวท่ีดี จะเกิดผลเสีย
ท าให้สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม ท าให้มีการใช้ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวอย่างส้ินเปลืองใน
ระยะเวลาส้ัน ๆ ชุมชนในท้องถิ่นอาจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการท่องเท่ียวเท่าท่ีควรเนื่องจาก
ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมและจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวและบริการ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
ท่ีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวที่มีเงินทุนอยู่นอกชุมชน ส่วนคนในชุมชนกลับต้องประสบปัญหาต่าง 
ๆ ท่ีนักท่องเท่ียวน าเข้ามา เช่นปัญหาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเส่ือมโทรม ปัญหาการจราจร 
ปัญหาค่าครองชีพในท้องถิ่นท่ีสูงขึ้น ปัญหาขยะ ปัญหาเสียงรบกวน เป็นต้น เพื่อเป็นการลด
ผลกระทบ จึงเกิดทางเลือกในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยอาศัยหลักส าคัญ 2 ประการ คือ ประการ
แรก ต้องเป็นการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน และประการท่ีสอง ต้องเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จาก
หลัก 2 ประการนี้เป็นท่ีมาของการท่องเท่ียวในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
2.1.2.4 หลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

                       การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะส าเร็จต่อเมื่อเน้นความส าคัญของจุดมุ่งหมาย
การอนุรักษ์ธรรมชาติแวดล้อมเข้ากับการปรับตัวของชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญใน
มิติของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถใช้ได้
กับทุกพื้นท่ีควรเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในหลายมิติ เช่น เศรษฐกิจ
ชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชน ทางเลือกในการประกอบอาชีพ รวมถึงการสร้างเสริมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริงในชุมชน  
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

            1. การท่องเท่ียวที่ไม่ท าให้สภาพแวดล้อมเกิดความเส่ือมโทรม  
            2. ก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวต่อทรัพยากรชุมชนในท้องถิ่นและ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยรายได้ส่วนหนึ่งควรย้อนกลับไปสู่การอนุรักษ์ 
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            3. จัดประสบการณ์ให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สภาพ
สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นักท่องเท่ียว โดยควรสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวมีความ
รับผิดชอบท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของตนเองต่อสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
            4. การสร้างหรือการจัดการใด ๆ ควรยอมรับข้อจ ากัดท่ีด ารงอยู่ของ
สภาพแหล่งท่องเท่ียว หากต้องมีการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงควรเป็นไปเพื่อพัฒนา
ทัศนียภาพของท้องถิ่น การลงทุนทางด้านการท่องเท่ียวควรมุ่งเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
           5. ควรให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้ังการวางแผนตัดสินใจ 
ด าเนินการและการควบคุม มิใช่ปล่อยให้พักเขาเป็นเพียงเป้าหมายของการท่องเท่ียว และ
ยอมให้บุคคลภายนอกมาคิดและตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียว เพราะทิศทางจะไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
            6. ควรมีการจัดท าธุรกิจท่ีถูกต้อง เหมาะสม มีมัคคุเทศก์ท่ีมีความรู้เรื่อง
ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวอย่างแท้จริง 
            7. มีการจัดการและควบคุมจ านวนนักท่องเท่ียวให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
และไม่เกินขีดความสามารถท่ีชุมชนในท้องถิ่นและระบบนิ เวศของแหล่งท่อง เท่ียว  
จะรองรับได้ 

 ความแตกต่างของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน คือการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเท่ียว ในขณะท่ีหลักการการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนควร
น าไปใช้กับทุกรูปแบบกิจกรรม การด าเนินการ สถานประกอบการ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา  
 ในการประยุกต์ใช้กับส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง มุ่งเน้นการจัดสรรองค์ประกอบด้านพื้นท่ี 
ในแหล่งท่องเท่ียว แต่ผลกระทบด้านลบย่อมเกิดขึ้นง่าย จากการใช้ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวอย่าง
ส้ินเปลืองในระยะเวลาส้ัน ๆ เช่นการเข้าพักอาศัยในโรงแรมตากอากาศระยะส้ัน ถ้าไม่มีการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่มีนโยบายการบริหารจัดการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของผู้ประกบการท่ีพัก 
แหล่งท่องเท่ียวหรือแหล่งท่ีพักย่อมเส่ือมโทรมลง เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ผลประโยชน์จากการ
ท่องเท่ียวก็จะลดลง ดังนั้นในการออกแบบจัดการส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง จึงต้องให้ความส าคัญกับ
หลักการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีเป็นการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนด้วย  
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2.1.3 ความหมายของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) 
            Qingqing Zang (2011) ให้ความหมายของ การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ า 

(Low carbon Tourism) ไว้ว่า เป็นแนวทางท่ีต่อยอดมาจากการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติท่ีมีลักษณะเฉพาะ เพื่อสนับสนุนต่อยอดการพัฒนาการ
ด้านการท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน 

         Lui Min (2011) การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ า (Low carbon Tourism) นั้น
เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ ท่ีมีลักษณะท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยค านึงทุก ๆ กิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมมีความสมบูรณ์ขึ้น
ภายใต้สภาพพื้นท่ีเฉพาะเจาะจง 

        Zhou Gefen (2013) ให้ความหมายว่า การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ า (Low 
carbon Tourism) นั้นเป็นการท่องเท่ียวลักษณะหนึ่งท่ีประสานกันระหว่างคนในชุมชนกับธรรมชาติ
ท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว อย่างลงตัว   

        อพท.-GIZ (2555) ให้ความหมายของ การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ า หรือ Low 
Carbon Tourism เป็นการจัดการแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ กล่าวคือการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แฝงทุกกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเท่ียว (Tourism Value 
Chain) เป็นการผสมผสานสหวิทยาการ ผนวกกับความร่วมมือของทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อคงไว้ซึ่ง
ประสบการณ์และบริการการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน แนวทางการจัดการแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นกลยุทธ์การส่ือสารท่ีจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
คุณภาพ สร้างโอกาสการรับรู้ให้นักท่องเท่ียว และอาศัยความเป็นหนึ่ง มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็ นแหล่ง
ท่องเท่ียว แบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourist Destination)  

        ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (2555) ให้ความหมายของ การท่องเท่ียว
คาร์บอนต่ า หรือ Low carbon Tourism เป็นกลไกในการขับเคล่ือนวิถีชีวิตแนวใหม่ในขณะท่ีโลก
ก าลังเผชิญวิกฤตการณ์โลกร้อน อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น สาเหตุจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ
ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศท่ีมีปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะกระบวนการเผาไหม้ต่าง ๆ จาก
การใช้ชีวิตของมวลมนุษย์ในโลก โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว “แนวทางการท่องเท่ียว
คาร์บอนต่ า” คือการท่องเท่ียวโดยการลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เช้ือเพลิงคาร์บอนเป็นพลังงานเพื่อ
สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท่ีได้ไปเยี่ยมเยียน  เปิดโอกาสให้ชีวิตได้ศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติและวิถีชีวิตท่ี
ช้าลง เรียบง่าย ส่วนด้านผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ฯ ต้องร่วมมือใช้เครื่องมือบริหาร
ท่ีเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม สร้างชุมชนให้มีส่วนร่วมโดยให้ความส าคัญกับการด ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิต
ชุมชน ตลอดจนกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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        กล่าวได้ว่า การท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ า หรือ Low carbon Tourism เป็นการ
ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีเน้นลดการใช้พลังงานท่ีมาจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ช้ัน
บรรยากาศ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของการท่องเท่ียว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
อาทิเช่น นโยบายการท่องเท่ียว ชุมชนบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว สถานประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร 
ฯ และนักท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 

2.1.4 กระแสการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดย อพท. 
2.1.4.1 วิธีการและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low 

Carbon Tourism) 
                       องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

(องค์การมหาชน) 2555 สนับสนุนให้ชุมชนและสถานประกอบการมีการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นท่ีเช่ือมโยง เป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือ Low Carbon Destination โดยมีการจัดการในภาคการท่องเท่ียว ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ Low Carbon Tourism Management for tourism อ้างอิงจาก องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 2555 

 
ภาพท่ี 2.1 แผนผังการจัดการการท่องเท่ียว Low Carbon Destination 

 ในการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรม อพท.ได้ให้แนวทางในการจัดการด้านต่าง ๆ คือ 1) ด้าน
การจัดการพลังงาน 2) ด้านการจัดการอาคารและพื้นท่ีโดยรอบ 3) ด้านการจัดการของเสีย และ 4) 
ด้านการจัดการน้ า ซึ่งในเชิงของส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างจึงขอยกตัวอย่างรายละเอียด ด้านการจัดการ
อาคารและพื้นท่ีโดยรอบอาคาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานสถาปัตยกรรม 
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2.1.4.2 นโยบายด้านการจัดการอาคาร และพื้นที่โดยรอบอาคาร ที่เก่ียวข้อง
ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

                       การจัดการอาคาร และพื้นท่ีโดยรอบอาคาร เป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่ง การ
จัดการอาคารและพื้นท่ีโดยรอบท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ การออกแบบส่ิง
ปลูกสร้างท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมนั้น จึงถือได้ว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อการประหยัดพลังงาน
และรักษาส่ิงแวดล้อม (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน), 2555 

            1. การรับแสงสว่างจากธรรมชาติ ออกแบบพื้นท่ีเพื่อรับแสงสว่าง
ธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพื่อประหยัดพลังงานการส่องสว่างจากหลอดไฟ เช่น ห้องโถง 
ทางเดิน ห้องน้ า และ ออกแบบพื้นท่ีอาคารเพื่อหลีกเล่ียงการรับแสงอาทิตย์โดยตรงในห้อง
ปรับอากาศ เช่น ติดต้ังฉนวนกันความร้อน ใช้กระจกกันความร้อน ติดม่านกันแดด เป็นต้น  
            2. การรับลมธรรมชาติ ออกแบบพื้นท่ีเพื่อรับลมธรรมชาติ และการ
ออกแบบช่องเปิดเพื่อเอื้อต่อการเคล่ือนไหวของลม เช่น ห้องโถง ทางเดิน ห้องน้ า ห้องพัก 
เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ  
            3. ปลูกต้นไม้เพื่อพื้นท่ีสีเขียวเพื่อให้ เกิดความร่มรื่น และป้องกัน  
ความร้อน 
            4. จัดวางต าแหน่งต้นไม้ภายนอกอาคารโดยใช้ร่มเงาจากต้นไม้เพื่อกรอง
แสงเสมือนเป็นฉนวนป้องกันความร้อนจากธรรมชาติ 
            5. จัดให้มีการถ่ายเทอากาศท่ีดีบริเวณท่ีต้ังอาคารสถานประกอบการโดย
ใช้บ่อน้ า สระ ต้นไม้ หรือพืชท่ีคายน้ าเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับพื้นท่ี 
           6. จัดให้มีระบบระบายลมภายใต้หลังคาอาคารด้วยวิธีธรรมชาติโดยการ
ใช้หลังคาท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติท่ีไม่กักเก็บความร้อน 
            7. หมั่นตรวจสอบรอยรั่วซึมของอาคารในกรณีท่ีมีระบบปรับอากาศ 
            8. เลือกสีทาอาคารรวมท้ังสีหลังคาโทนสว่าง เพื่อช่วยสะท้อนรังสีความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ 
            9. ใช้วัสดุก่อสร้างท่ีสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นหรือในพื้นท่ี เพื่อช่วยลด
การใช้พลังงานในการขนส่งและยังเป็นการสร้างงานให้คนในพื้นท่ี และรายได้กลับสู่ชุมชน 
            10. สถานประกอบการบางแห่งจะมีพนักงาน หรือให้บริการแก่ผู้เข้าพักท่ี
สูบบุหรี่อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ควันบุหรี่เป็นผลเสียต่อสุขภาพผู้สูบ และผู้ไม่สูบบุหรี่ท่ีอยู่
ใกล้เคียง รวมไปถึงการท าให้สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการดูแย่ลง ดังนั้น สถาน
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ประกอบการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจึงควรมีมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ภายในอาคาร
และห้องพัก เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย หรือสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่
ผู้เข้าพักส่วนรวม เพื่อภาพพจน์ท่ีดีของสถานประกอบการ โดยมีการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่
ภายในหอ้งพัก หรือจัดพื้นท่ีสูบบุหรี่ออกจากพื้นท่ีอื่น ๆ และมีป้ายบอกชัดเจน 
      ในการประยุกต์ใช้กับส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง ในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว จะเน้นด้าน

การจัดวางอาคารท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นท่ี อาทิเช่น ลักษณะท่ีต้ังอาคารกับการใช้
ประโยชน์จากแสงสว่าง ลมธรรมชาติ การออกแบบสภาพแวดล้อมปรุงแต่งท่ีสามารถส่งประโยชน์
มายังอาคาร อีกท้ังด้านวัสดุของอาคารท่ีช่วยลดพลังงาน ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นตัวแปรส าคัญ
ในการศึกษาวิจัย 

 
2.1.4.3 ประโยชน์ของการจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low 

Carbon Tourism) 
                      ในส่วนของสถานประกอบการท่ีพักได้ประโยชน์ท้ังในทางตรงและทางอ้อม 

โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 2557 
กล่าวถึงประโยชน์ไว้ ดังนี้ 

            1. ประโยชน์โดยตรง สถานประกอบการสามารถลดค่าใช้ จ่ายในการ
ด าเนินงานจากการลดค่าไฟฟ้า ปริมาณการใช้น้ า กระดาษ และอื่น ๆ  
            2. เป็นการสร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
มีส่วนท าให้บุคลากรของสถานประกอบการเกิดความภาคภูมิใจ และมีก าลังใจในการท างาน 
ส่วนผู้เข้าพักเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสถานประกอบการ 
            3. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานประกอบการเอง ในปัจจุบัน การ
ใช้คุณธรรมหรือความดีเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ถือว่าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น และเป็น
แนวโน้มของโลกท่ีผู้ประกอบการท้ังหลายควรยึดถือ เป็นภาพพจน์ท่ีดีขององค์กร 
            4. สร้างรายได้ และส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น โดยรายได้จากลูกค้า หรือ
นักท่องเท่ียวพิจารณาเลือกใช้บริการจากสถานประกอบการท่ีมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดความพึงพอใจส่งผลให้มีผู้เข้าพักมากข้ึน 
            5. นักท่องเท่ียวได้รับประโยชน์ในส่วนของความพึงพอใจต่อมาตรการท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของสถานประกอบการนอกเหนือจากในด้านคุณภาพและการบริการ 
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 โรงแรมตากอากาศได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ าโดยตรง ท้ัง
ทางด้านการลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานประกอบการ ท่ีสร้างจิตส านึก
ของผู้ให้บริการสู่ผู้รับบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  
2.2 สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาการท่องเที่ยว (Sustainable Development In 
Architecture) 

2.2.1 สถาปัตยกรรมกับการออกแบบที่ยั่งยืน 

              จากการประชุม Earth Summit เกิดสนธิสัญญาด้วยแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 
หลังจากนั้น ปี ค.ศ.1993 เกิดการรวมตัวกันของ สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค ฯ ท่ีเมืองชิคาโก เพื่อ
หาแนวทางในการท าให้สถาปัตยกรรมไม่ท าลายสภาวะแวดล้อม โดยใช้ช่ือหัวข้อว่า “สถาปัตยกรรม
ของโลกท่ียั่งยืน (The Architecture of a Sustainable World)” การออกแบบท่ีสนองแนวคิด
ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสถาปนิกอย่างกว้างขวางท้ังในยุโรปและอเมริกา เกิดแนวทางและ
หลักการออกแบบอย่างยั่งยืน (guiding principles of sustainable design) ในอเมริกา โดยความ
ร่วมมือของสถาบันสถาปนิกแห่งอเมริกา (The American Institute of Architects หรือ AIA) 
สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งอเมริกา (American Society of Landscape Architects หรือ ASLA) กลุ่ม
กรีนพีซ (Greenpeace) ส่วนในยุโรปได้ก าหนดแนวทางในการออกแบบร่วมกันว่า “European 
Directives and Building Design” (Zeiher, 1996: 67) 
    สาระส าคัญของหลักการออกแบบท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ี
ยั่งยืน ประกอบด้วย 

         1. ให้อาคารเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และแสดงออกถึงความส าคัญของ
สภาพแวดล้อมต่อชีวิตมนุษย์ 
         2. เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสภาพแวดล้อมเหล่านั้ นต่อจิตใจ 
อารมณ์ และความรู้สึก โดยใช้ประโยชน์ท่ีได้จากธรรมชาติ 
         3. ส่งเสริมคุณค่าของมนุษย์และคุณภาพชีวิตในการปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่น ชุมชน 
และแหล่งธรรมชาติ รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 
         4. วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมต่อความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น ต้องสัมพันธ์กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมได้ดี 
         5. ถ่ายทอดวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีต่อประวัติความเป็นมาของท่ีต้ัง และ
ความสัมพันธ์ที่มีต่อท้องถิ่น ภูมิภาค และโลก 
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         6. สร้างสรรค์โดยใช้ความพิ เศษของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
         7. ใช้เทคโนโลยีท่ีเรียบง่ายท่ีสุดเหมาะกับประโยชน์ใช้สอย โดยใช้กลวิธีทาง
ธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี 
         8. ใช้วัสดุท่ีหาได้ง่ายจากพื้นท่ีชนิดท่ีหมุนเวียนน ากลับมาใช้ได้ใหม่ (renewable 
indigenous materials) ตามความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
         9. เน้น “เล็ก ๆ ” แต่มีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่เหลือเศษ รวมท้ัง
น าระบบ “Reuse และ Recycling” มาใช้อีกด้วย  
      ความส าคัญของสถาปัตยกรรมกับการออกแบบท่ียั่งยืน ผู้วิจัยเห็นว่า สภาพแวดล้อมของ

บริบทท่ีต้ัง เป็นตัวแปรท่ีส าคัญของการออกแบบซึ่งสอดคล้องกับการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ท่ีสามารถ
ใช้ประโยชน์จากบริบทของทรัพยากรเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว แต่ผลกระทบทางลบต้องน้อยท่ีสุด
ด้วย สอดคล้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม ท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากบริบทแวดล้อมได้ แต่ต้อง
ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมด้วยเช่นกัน  

2.2.2 มาตรฐานใบไม้เขียว โดยมูลนิธิใบไม้เขียว 

              มาตรฐานใบไม้เขียว ด าเนินการโดยมูลนิธิใบไม้เขียว เพื่อออกใบรับรองมาตรฐาน
การด าเนินงานแบบคาร์บอนต่ าของธุรกิจโรงแรม และกระตุ้นให้ธุรกิจท่ีพักในประเทศไทยด าเนินการ
แบบคาร์บอนต่ า ก่อต้ังขึ้นภายใต้การท างานของหน่วยงานธุรกิจท่ีพักแรมในการอนุรักษ์และดูแล
ส่ิงแวดล้อม องค์กรท่ีมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรม ประกอบด้วย การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย (THA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 
สมาคมพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ประเทศไทย) (ADEQ) การประปานครหลวง United Nations 
Environment Programme (UNEP) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 
The Asia Foundation 

 
2.2.2.1 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิใบไม้เขียว 

                       1. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ สนับสนุนการศึกษาและวิจัย แก่ผู้ประกอบการ
ในสาขาอาชีพ ให้เข้าใจในวิธีการด าเนินงานท่ีมีส่วนในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
                       2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการในธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศไทยมี
การพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและรักษาส่ิงแวดล้อม 
                       3. เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในธุรกิจต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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                       4. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพ
ของภาคเทคโนโลยีในการรักษาส่ิงแวดล้อมในกิจกรรมของธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียว 

2.2.2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการใบไม้เขียว 
                       1. เพื่อผลักดันให้ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวในประเทศไทย มีการพั

 ฒนามาตรฐานการด าเนินงานและส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
                 2. เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมและ
การท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใ ช้บริการ และการพัฒนา
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี 
                 3. เพื่อส่งเสริมการมีบทบาทและส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อมในธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเท่ียว 
                 4. เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวในการพัฒนาแบบยั่งยืน 

2.2.2.3 มาตรฐานของโรงแรมใบไม้เขียว 
                       ในการจัดท ามาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเท่ียวของโครงการใบไม้เขียว แบ่งการจัดการเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
            1. Screening Questionnaire ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องขอ
การด าเนินธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม และ
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้โรงแรมกรอกรายละเอียดและส่งกลับท่ีมูลนิธิใบไม้เขียว 
            2. Qualifying Questionnaire โดยโรงแรมท่ีผ่านการตรวจสอบขั้นต้น 
จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการฯ (Letter of Participation) และท า
แบบสอบถามการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของโรงแรมในด้าน
การด าเนินการจัดการการใช้พลังงานและส่ิงแวดล้อมขั้นพื้นฐาน ท่ีไม่ท าให้เกิดความเสียหาย
และเป็นผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศโดยตรง เช่น การน าสัตว์ป่ามาเล้ียงใน
บริเวณโรงแรม การใช้โฟมในการตกแต่งหรือท าป้ายโฆษณาต่าง ๆ และการน าพืชหรือ
ผลิตภัณฑ์จากป่ามาตกแต่งอาคารสถานท่ี เป็นต้น 
            3. Grading Questionnaire ในการประเมินขั้นที่ 3 โรงแรมจะได้รับแบบ
ประเมินการรักษาส่ิงแวดล้อมในการด าเนินงานโรงแรม (Grading Questionnaire) เป็นการ
ตรวจสอบบทบาท และการมีส่วนร่วมของโรงแรมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
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ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น ในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการแก่
ผู้บริโภค 
            การตรวจสอบการปฏิบัติการทุกแผนกในการด าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย
ค าถามรวม 18 หมวด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบพัฒนาการและความก้าวหน้าใน
การให้บริการของสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
            หมวดท่ี 1 นโยบายและการส่ือสาร 
            หมวดท่ี 2 การพัฒนาบุคลากร  
            หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ 
            หมวดท่ี 4 เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ 
            หมวดท่ี 5 การจัดการของเสีย 
            หมวดท่ี 6 ประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน 
            หมวดท่ี 7 ประสิทธิภาพการใช้น้ า 
            หมวดท่ี 8 ครัว และห้องอาหาร 
            หมวดท่ี 9 ห้องซักรีด 
            หมวดท่ี 10 การจัดซื้อ 
            หมวดท่ี 11 คุณภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษทางอากาศ และเสียง 
            หมวดท่ี 12 น้ า และคุณภาพน้ า 
            หมวดท่ี 13 สปา และการนวดเพื่อสุขภาพ 
            หมวดท่ี 14 สถานท่ีออกก าลังกาย สระว่ายน้ า และกิจกรรมกลางแจ้ง 
            หมวดท่ี 15 ความปลอดภัยในโรงแรม 
            หมวดท่ี 16 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
            หมวดท่ี 17 การมีส่วนร่วมกับชุมชน และองค์กรท้องถิ่น 
            หมวดท่ี 18 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

      โดยในขั้นตอนท่ี 3 จะแบ่งการท างานออกเป็น 
            1. เมื่อโรงแรมได้รับแบบสอบถามแล้ว จะมีเวลา 30 วัน ในการตรวจสอบ
การด าเนินธุรกิจตามแบบสอบถามนั้น ๆ และจะต้องแนบเอกสารรูปภาพ หรือข้อมูลท่ี
สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตอบแบบสอบถาม 
            2. เมื่อส่งมาถึงกรรมการแล้ว กรรมการจะส่งต่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการตรวจสอบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
และพลังงานในโรงแรม คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบแบบสอบถามและเอกสารท่ี



Ref. code: 25605916030314DAO

27 
 

แนบมาเพื่อเตรียมพร้อมในการไปตรวจสอบ ท่ีโรงแรมนั้น ๆ โรงแรมจะได้รับการติดต่อ
ภายใน 48 ช่ัวโมง คณะตรวจสอบจะเดินทางไปท าการตรวจสอบโรงแรมและเมื่อได้รั บผล
การตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการจะประมวลผลคะแนน เปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐานท่ี
ได้จากโรงแรมอ้างอิง 20 โรงแรม เพื่อจัดอันดับของโรงแรมในการเข้ารับเกียรติบัตรใบไม้
เขียว 1-5 ใบ 
 

ตารางท่ี 2.1 
คะแนนมาตรฐานของโรงแรมใบไม้เขียว เล่มท่ี 1 
น้อยกว่าร้อยละ 45.34 ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว จ านวน 1 ใบ 
ต้ังแต่ร้อยละ 45.34-55.89 ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว จ านวน 2 ใบ 
ต้ังแต่ร้อยละ 55.90-66.44 ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว จ านวน 3 ใบ 
ต้ังแต่ร้อยละ 66.45-77.99 ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว จ านวน 4 ใบ 
มากกว่าร้อยละ 77.99 ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว จ านวน 5 ใบ 

 
ตารางท่ี 2.2 
คะแนนมาตรฐานของโรงแรมใบไม้เขียว เล่มท่ี 2 
น้อยกว่าร้อยละ 52 ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว จ านวน 1 ใบ 
ต้ังแต่ร้อยละ 52-56.8 ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว จ านวน 2 ใบ 
ต้ังแต่ร้อยละ 56.9-61.7 ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว จ านวน 3 ใบ 
ต้ังแต่ร้อยละ 61.8-66.5 ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว จ านวน 4 ใบ 
มากกว่าร้อยละ 66.5 ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว จ านวน 5 ใบ 

  
      การรับรองมาตรฐานของโรงแรมใบไม้เขียว เป็นแระโยชน์ต่อการส่งเสริมการจัดการ

ทรัพยากรของธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างมาก อีกท้ังผู้วิจัยเห็นว่า รูปลักษณ์ ลักษณะองค์ประกอบของการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมกับแนวความคิดด้านพลังงาน ก็มีความส าคัญ ท่ีจะส่งเสริมให้โรงแรมมี
คุณภาพมากขึ้น 
  

2.2.3 มาตรฐาน ASEAN Green Hotel Recognition Award 
              รางวัลมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน (ASEAN Green Hotel Awards) เป็น

ความร่วมมือกันของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN: Association of 
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South East Asian Nations) ท่ีตกลงร่วมกันในการด าเนินการด้านสถานท่ีทางกายภาพของโรงแรม 
และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ชุมชน และนักท่องเท่ียวต่อการด าเนินการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ า 
(สมพงศ์ โสทะรักษ์ และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2556) โดยยึดหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ท่องเท่ียวสีเขียว เช่น นโยบายส่ิงแวดล้อมและการด าเนินการส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม การ
ใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียว การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น การจัดการขยะ การจัดการของ
เสีย การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงาน (กรมการท่องเท่ียว, 2555) 
           มาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน มีเกณฑ์ตัวช้ีวัดประกอบด้วย 11 หมวด 30 
ข้อก าหนด และ 80 เกณฑ์ โดยมี 17 ข้อก าหนดท่ีจ าเป็นต้องผ่าน ได้แก่ 

หมวดท่ี 1 นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและการด าเนินงานส าหรับการบริหารงาน
โรงแรม 

          หมวดท่ี 2 การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
          หมวดท่ี 3 ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น 
          หมวดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
          หมวดท่ี 5 การจัดการขยะ 
          หมวดท่ี 6 ประสิทธิภาพพลังงาน 
          หมวดท่ี 7 ประสิทธิภาพน้ าและคุณภาพน้ า 
          หมวดท่ี 8 การจัดการคุณภาพอากาศ (ภายในและภายนอกอาคาร) 
          หมวดท่ี 9 การจัดการเสียง 
          หมวดท่ี 10 การจัดการน้ าเสียและการบ าบัด 
          หมวดท่ี 11 การจัดการขยะมีพิษและขยะอันตราย 
        จากมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน ให้ความส าคัญกับการจัดการและลดการใช้
ทรัพยากรท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ ในการน ามาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบโรงแรมตาก
อากาศ จะน าหมวดของการจัดการพลังงาน น้ า ขยะ คุณภาพอากาศ มาพิจารณาวางผัง ท่ีมีความ
ครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ ส่งเสริมให้สถาปัตยกรรมมีคุณค่า เกิดประโยชน์มากท่ีสุด และเกิดผลเสีย
น้อยท่ีสุด   

2.2.4 มาตรฐาน Green Globe 
              มาตรฐาน Green Globe เป็นมาตรฐานท่ีให้การรับรองจาก Green Globe 

2014 ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีให้รับรองเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักตาม
แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda21 แผนแม่บทโลกส าหรับการด าเนินงานในศตวรรษท่ี 21 เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน) โดยเป็นมาตรฐานท่ีให้การรับรองธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม เพื่อสร้างความ
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ตระหนักต่อส่ิงแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานการจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม ท่ีไม่ไ ด้เจาะจง
เฉพาะธุรกิจโรงแรม ยังรวมไปถึงธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ ผู้จัดน าเท่ียว สวนสาธารณะ รีสอร์ท ขนส่ง 
สนามบิน และ อื่นๆ โดยมาตรฐานลูกโลกสีเขียว ไม่ได้ให้ความส าคัญเฉพาะการจัดการเท่านั้น แต่เน้น
ถึงแนวทางการด าเนินการต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีประเมินได้ ประกอบด้วยการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การลดปริมาณของเสีย การน ากลับมาใช้ใหม่และการน าไปแปรรูป ประสิทธิภาพของการใช้
พลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การจัดการเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ า การจัดการเรื่องน้ า
เสีย การป้องกันการควบคุมคุณภาพอากาศ และการควบคุมเสียง การจัดซื้อท่ีค านึงถึงการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม การลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
 

2.2.5 The Global Sustainable Tourism Council 
              The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) เป็นองค์กรอิสระท่ีไม่

หวังผลก าไรซึ่งท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจเดินทาง
และการท่องเท่ียว โดยแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาท่ีใช้เวลาหลายปี GSTC ได้
ก าหนดมาตรฐานการท่องเท่ียวโดยเป็นข้อตกลงและพันธะผูกพันส าหรับองค์กรท่ีสนใจธุรกิจการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

         1. เพื่อน าเสนอการจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างมีระบบและรักษาส่ิงแวดล้อม 
         2. เพื่อเพิ่มประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจให้เจ้าของชุมชนและลดผลกระทบ
ในเชิงลบ 
         3. เพื่อประโยชน์สูงสุดท่ีชุมชนพึงได้รับ ตลอดจนผู้มาเยือน และเพื่อประโยชน์เชิง
มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดขึ้น 
        4. เพื่อประโยชน์สูงสุดทางส่ิงแวดล้อมและผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดขึ้น 
โดย GSTC ได้ให้หลักเกณฑ์ด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนส าหรับโรงแรม และบริษัททัวร์ ได้ 
4 หมวด ดังนี้ 
        หมวด A การแสดงว่ามีการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ 
        A1 องค์กรมีการด าเนินการตามระบบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในระยะ
ยาวซึ่งเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและขอบเขตธุรกิจ โดยให้ความส าคัญกับประเด็น
เรื่องส่ิงแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม คุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัย 
        A2 องค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ของทางการครบถ้วน
ทุกข้อ ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย แรงงาน 
และส่ิงแวดล้อมด้วย 
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         A3 พนักงานทุกคนขององค์กรได้รับค าแนะน าและได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ คุณภาพ สุขอนามัย 
และความปลอดภัยตามก าหนดเวลาอันควร 
        A4 มีการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และมีการด าเนินการเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้น 
        A5 ข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ต้องไม่มีการให้ค ามั่นสัญญาเกินกว่าท่ีจะปฏิบัติได้ 
        A6 การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ตบแต่งใหม่ ด าเนินงาน หรือทุบอาคารและ
โครงสร้างพื้นฐาน  
           A6.1 ปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องการใช้พื้นท่ี (zoning) และตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีท่ีได้รับความคุ้มครอง และค านึงถึงเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมด้วย 
           A6.2 ในการวางแผน ก าหนดสถานท่ีออกแบบและประเมินผลกระทบ ต้องมี
ความเคารพกับมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีอยู่รอบ ๆ พื้นท่ีด้วย 
           A6.3 ใช้วัสดุอุปกรณ์และการปฏิบัติเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนท่ีเหมาะสม
กับท้องถิ่น 
           A6.4 มีบริการให้ความช่วยเหลือแก่คนท่ีมีความต้องการพิเศษเฉพาะความ
เหมาะสม 
        A7 สิทธิในการใช้ท่ีดิน และน้ า รวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิของชุมชน ซึ่งรวมถึงการได้รับความยินยอมจากคนในชุมชน
โดยไม่บีบบังคับให้มีการย้ายท่ีอยู่โดยไม่สมัครใจ 
        A8 มีการให้ข้อมูลและแปลความหมายของส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมแก่ลูกค้า รวมถึงการอธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้
เหมาะสมเมื่อไปเยี่ยมชมสถานท่ีทางธรรมชาติ วัฒนธรรมของคนในพื้นท่ี และสถานท่ีท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 
       หมวด B พยายามให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจกับชุมชนใน
ท้องถ่ินให้มากที่สุด และดูแลให้เกิดผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุด 
        B1 องค์กรให้การสนับสนุนความริเริ่มในการพัฒนาชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานใน
ท้องถิ่นซึ่งรวมถึงด้านการศึกษา การฝึกอบรม สุขภาพ และสุขอนามัยด้วย 
       B2 คนในพื้นท่ีได้รับสิทธิในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม ซึ่งรวมถึงโอกาสในการ
ได้รับต าแหน่งในฝ่ายบริหารด้วย โดยพนักงานทุกคนต้องได้รับสิทธิในการเข้ารับการฝึกอบรม
และมีโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอย่างเท่าเทียม 
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        B3 องค์กรมีการซื้อและขายสินค้าและบริการในท้องถิ่นตามหลักการค้าอย่าง  
เป็นธรรม 
        B4 องค์กรเปิดโอกาสให้กิจการขนาดเล็กในท้องถิ่นพัฒนาตนเองและขาย
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต ตามหลักความยั่งยืนซึ่งอิงอยู่กับธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ของพื้นท่ีนั้น ๆ รวมถึงอาหาร เครื่องด่ืม งานฝีมือ การแสดงพื้นบ้าน และผลผลิตการเกษตร 
        B5 มีการจัดท าจรรยาบรรณส าหรับการด าเนินกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร และด าเนินตามหลักจรรยาบรรณท่ีท าขึ้นมาโดยได้รับความร่วมมือและ
ความเห็นชอบจากชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ 
        B6 องค์กรมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการค้าประเวณี การแสวงประโยชน์ 
หรือการคุกคามทางเพศในรูปแบบอื่น โดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน ผู้หญิง และชนกลุ่มน้อย 
        B7 องค์กรมีการเปิดโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกันให้กับผู้หญิง ละเว้น
การจ้างแรงงานเด็ก คนกลุ่มน้อยในท้องถิ่น และคนอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงต าแหน่ง ใน  
ฝ่ายบริหารด้วย  
        B8 เคารพต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานท้ังในระดับชาติและระดับสากล โดยท่ี
พนักงานได้รับค่าจ้างอย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีพ 
        B9 กิจกรรมขององค์กรไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อบริการพื้นฐานอย่างเช่น อาหาร 
น้ า พลังงาน สาธารณสุข หรือสุขอนามัยต่อชุมชนข้างเคียง 
        B10 กิจกรรมการท่องเท่ียวไม่ส่งผลทางลบต่อการใช้ชีวิตของคนในชุมชน ซึ่ง
รวมถึงเรื่องของการใช้ทรัพยากรบนบกและบนดิน สิทธิในการใช้ถนน การสัญจร และการ
อาศัยในอาคารบ้านเรือน 
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       หมวด C พยายามให้เกิดผลประโยชน์กับมรดกทางวัฒนธรรมให้มากที่สุด และ
ดูแลให้เกิดผลกระทบทางลบน้อยที่สุด 
        C1 องค์กรด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้หรือวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเข้าเยี่ยม
ชมสถานท่ีท่ีมีความอ่อนไหวทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เพื่อท าให้ผลกระทบทางลบ
จากการเข้าเย่ียมชมของนักท่องเท่ียวและเพิ่มความพึงพอใจจากการเข้าเย่ียมชม 
        C2 ไม่ซื้อขาย แลกเปล่ียน หรือจัดแสดงโบราณวัตถุ และส่ิงท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศหรือกฎหมายสากล 
        C3 องค์กรมีส่วนช่วยในการคุ้มครองและอนุรักษ์สถานท่ีในท้องถิ่นซึ่งมีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม และศาสนา โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปใน
สถานท่ีนั้นของคนในท้องถิ่น 
        C4 องค์กรมีการน าองค์ประกอบทางศิลปะ สถาปัตยกรรม หรือมรดกทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน การออกแบบ ตกแต่ง อาหาร
หรือร้านค้าและในขณะเดียวกัน ก็ต้องเคารพต่อสิทธิทางปัญญาของชุมชนในท้องถิ่นด้วย 

 
       หมวด D พยายามให้เกิดผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด และดูแลให้
เกิดผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุด 
  D1 การอนุรักษ์ทรัพยากร 
     D1.1 นโยบายการจัดซื้อให้ความส าคัญกับสินค้าท่ีผลิตขึ้นมาอย่างเหมาะสม
กับสภาพในท้องถิ่น และช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศ ซึ่งรวมถึงวัสดุก่อสร้าง สินค้า
ทุน อาหาร เครื่องด่ืม และสินค้าเพื่อการบริโภค 
     D1.2 องค์กรมีการตรวจวัดปริมาณการซื้อ และใช้สินค้าอุปโภคบริโภค และมี
การแสวงหาวิธีท่ีจะลดการใช้สินค้าเหล่านี้ 
     D1.3 มีการตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงาน ระบุถึงแหล่งท่ีมาของพลังงาน 
และด าเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานโดยรวม พร้อมส่งเสริมให้มีการใช้พลังงาน
หมุนเวียน 
     D1.4 มีการตรวจวัดปริมาณการใช้น้ า ระบุถึงแหล่งน้ าท่ีใช้ และด าเนิน
มาตรการเพื่อลดปริมาณการใช้น้ าโดยรวม การจัดหาแหล่งน้ าต้องเป็นไปตามหลักความยั่งยืน
และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อม 
          D2 การลดมลภาวะ 
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     D2.1 มีการตรวจวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกแหล่งขององค์กร และมี
กระบวนการในการจ ากัดการปล่อยก๊าซให้ต่ าท่ีสุด พร้อมท้ังส่งเสริมให้มีการชดเชยก๊าซท่ี
ปล่อยออกมา 
     D2.2 องค์กรมีการสนับสนุนให้ลูกค้า พนักงาน และผู้ผลิตสินค้าลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่ง 
     D2.3 น้ าเสียและน้ าท้ิง ต้องผ่านการบ าบัดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะได้
น ามาใช้ซ้ าอย่างปลอดภัยโดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อประชากรในพื้นท่ีและส่ิงแวดล้อม 
     D2.4 มีการตรวจวัดปริมาณขยะ และมีกลไกในการลดปริมาณขยะ (reduce) 
โดยเมื่อไหร่ท่ีไม่สามารถลดปริมาณขยะได้ให้ใช้วิธีน ามาใช้ซ้ า (reuse) หรือน ากลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) โดยขยะท่ีเหลือท้ิงต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อประชากรในพื้นท่ีและส่ิงแวดล้อม 
     D2.5 จ ากัดการใช้สารท่ีเป็นอันตรายอย่างเช่น ยาฆ่าแมลง สีทาอาคาร สาร
ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้ า และสารท าความสะอาดให้น้อยท่ีสุด และถ้าเป็นไปได้ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการท่ีไม่เป็นอันตรายแทน โดยดูแลให้มีกระบวนการจัดเก็บ ใช้งาน 
และท้ิงสารเคมีอย่างเหมาะสม 
     D2.6 องค์กรมีการด าเนินการเพื่อลดมลภาวะทางเสียง แสง การปล่อยน้ าเสีย 
การกัดเซาะ การปล่อยสารท่ีท าลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ รวมถึงการปนเปื้อนในอากาศ 
น้ า และดิน 
        D3 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และภูมิทัศน์ 
     D3.1 ไม่จับ บริโภค ซื้อขาย แลกเปล่ียน สัตว์ป่า ยกเว้นจะเป็นกิจกรรมท่ีถูก
ก าหนดให้ปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืน และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศจนถึงกฎหมาย
สากล  
     D3.2 ไม่มีการกักขังสัตว์ป่าท่ีจับมาได้ ยกเว้นเพื่อการด าเนินกิจกรรมท่ีมีการ
ก าหนดเอาไว้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศและกฎหมายสากล สัตว์
ป่าสงวนต้องได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าท่ีอย่างมีมนุษยธรรมและจัดให้อยู่ในสถานท่ีท่ี
เหมาะสม 
     D3.3 องค์กรมีมาตรการหลีกเล่ียงการน าส่ิงมีชีวิตต่างสายพันธุ์เข้ามาในพื้นท่ี 
โดยหากเป็นไปได้ให้ใช้ส่ิงมีชีวิตสายพันธุ์ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิทัศน์ตามธรรมชาติ 
     D3.4 องค์กรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งรวมถึงพื้นท่ีอนุรักษ์ตามธรรมชาติ และพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
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     D3.5 ในการปฏิสัมพันธ์กับส่ิงมีชีวิตในป่า ต้องค านึงถึงผลกระทบสะสม โดย
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการด ารงอยู่และพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตในป่า ท้ังนี้ต้องดูแล
ให้เกิดการรบกวนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด พร้อมท้ังช่วยฟื้นฟูและชดเชยด้วย
การให้ความสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ 
      หลักการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของโรงแรมจะประกอบด้วย 4 หมวด คือ การบริหาร

จัดการ ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจกับชุมชนในท้องถิ่น ประโยชน์กับมรดกวัฒนธรรม และ
ประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างมากท่ีสุด คือ ด้าน
การบริหารจัดการ การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ตบแต่งใหม่ ด าเนินการทุบอาคารและโครงสร้าง
พื้นฐาน ท่ีเห็นผลชัดเจนถึงการปฏิบัติเพื่อท าให้เกิดความยั่งยืน 

2.2.6 แนวความคิด 7 Greens 
              การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 2554 ได้ก าหนดหลักการท่ีมีพื้นฐานมา

จากองค์ประกอบทางการท่องเท่ียวเกิดเป็นแนวความคิดท่ีส่ือถึงการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เรียกว่า แนวความคิด 7 Greens ซึ่งประกอบด้วย 

(1) หัวใจสีเขียว (Green Heart)  

                       “เท่ียวด้วยใจคิด เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” แนวทางท่ีทุกคนมีส่วน
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การสร้างหัวใจสีเขียว ในฐานะแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ มี 3 แนวทาง คือ  
            แนวปฏิบัติท่ี 1 สร้างการรับรู้  และตระหนักถึงผลกระทบของการ
ท่องเท่ียวต่อทรัพยากรท่องเท่ียวท้ังทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 
            แนวปฏิบั ติ ท่ี  2  สร้ างการรับรู้  และความตระหนัก เกี่ ยวกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือภาวะโลกร้อนท่ีมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียว และ
ผลกระทบของการท่องเท่ียว ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังการปรับตัวเพื่อ
รับมือกับภาวะโลกร้อน และแนวทางปฏิบัติท่ีช่วยลดก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ 
            แนวปฏิบัติท่ี 3 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติแสดงออกถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติ รวมท้ังการปรับตัวเพื่อรับมือ
กับภาวะโลกร้อน 
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           การสร้างหัวใจสีเขียว ในฐานะผู้ประกอบการเรื่องท่ีพัก แนวปฏิบัติของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในธุรกิจท่ีพัก ท าได้โดยการแสดงออกถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียว ท้ัง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมท้ังการปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน โดยการ  

           1. ปรับปรุงหรือพัฒนานโยบาย และปณิธานขององค์กร ท่ีสะท้อนถึงการ
รักษาส่ิงแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
           2. ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการด าเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปตามนโยบาย
และปณิธาน ตามท่ีระบุในข้อ 1 
           3. ปรับปรุงหรือพัฒนากรอบจรรยาบรรณให้บุคลากรในสถานประกอบการ 
ได้ยึดถือ และน าไปปฏิบัติเพื่อการรักษาส่ิงแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
           4. เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ของแหล่งท่องเท่ียว และความเช่ือของท้องถิ่นที่มีต่อส่ิงแวดล้อม 
           5. จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติและข้อปฏิบัติส าหรับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร  

        (2) รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) 
                      “ท่องเท่ียวใกล้ไกล ใช้พลังงานให้คุ้มค่า” เป็นการเลือกวิธีการเดินทางและ
รูปแบบการให้บริการระบบคมนาคมหรือการขนส่งจากแหล่งอาศัย ไปยังแหล่งท่องเท่ียว ท่ี
เน้นการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วย
รักษาส่ิงแวดล้อม 
            การสร้างรูปแบบการเดินทางสีเขียว ในฐานะผู้ประกอบการท่ีพัก แนว
ปฏิบัติของผู้ประกอบการท าได้โดย ปรับเปล่ียนวิธีด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
สามารถลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน 
            1. ผู้ประกอบการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจท่ีพัก เช่น นโยบาย มี
แผนและกิจกรรม ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือค านึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว และเป็น
ธุรกิจท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
            2. ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรทุกฉบับ 
            3. พนักงานหรือทีมงานในองค์กรได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีและวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
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            4. ผู้ประกอบธุรกิจท่ีพัก ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ใช้บริการ หรือนักท่องเท่ียว 
เกี่ยวกับนโยบายและปณิธานการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและบทบาทในการลด
ภาวะโลกร้อน เช่น มีป้ายส่ือความหมาย แผ่นพับ หรือ DVD ในยานพาหนะ เป็นต้น 
            5. มีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเน้นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น 
วัตถุดิบท่ีใช้ในการปรุงอาหาร เครื่องด่ืม ของท่ีระลึก สินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ เป็นต้น 
            6. ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถย่อยสลายได้หรือย่อยสลายยาก 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
            7. มีการตรวจวัดการใช้พลังงานของรถยนต์ และมีมาตรการลดปริมาณ
การใช้พลังงานพร้อมพยายามปรับเปล่ียนมาใช้พลังงานทดแทน 
            8. หมั่นตรวจซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ เครื่องท าความเย็น เครื่องท า  
ความร้อน และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงาน
น้อยท่ีสุด 
            9. มีการตรวจวัดการใช้น้ าและมีมาตรการลดการใช้น้ า เช่น ใช้โถชักโครก 
ท่ีมีการใช้น้ าสองระดับและจ ากัดการไหลของน้ าบริเวณอ่างล้างมือ เป็นต้น 
            10. พนักงานขับรถ ขับเรือ ต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเน้นถึงความ
ปลอดภัยและการขับขี่แบบประหยัดพลังงาน 
            11. มีการบ าบัดน้ าเสียและน้ าท้ิงอย่างมีประสิทธิภาพ 
            12. จ้างงานคนท้องถิ่นและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 

        (3) แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) 
                       "ท่องเท่ียวท่ัวทิศ เลือกแหล่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม" แหล่งท่องเท่ียวที่มี
การบริหารจัดการตามกรอบนโยบายและการด าเนินงานใน ทิศทางของการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความระมัดระวังหรือ มีปณิธาน (Commitment) อย่างชัดเจนใน
การปกป้องรักษาส่ิงแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างถูกวิธี ในฐานะของ
เจ้าของแหล่งท่องเท่ียว การน าแนวคิด 7 Greens ไปใช้ในการบริการจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียว
ของตนเอง ก็คงต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของการบริการจัดการพื้นท่ี โดยน าหลักการต่าง ๆท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดการเคารพธรรมชาติ ฯลฯ เข้ามาใช้ให้มากขึ้น นอกเหนือจากการค านึงถึง
การสร้างจุดสนใจเพื่อดึงดูดจ านวนนักท่องเท่ียวและการเพิ่มการจับจ่ายของนักท่องเท่ียวให้
มากขึ้น โดยแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ส าหรับภาคส่วนต่าง ๆ คือ 
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            การสร้ างแหล่ง ท่อง เ ท่ียว สี เขี ยว ในฐานะของแหล่ง ท่อง เ ท่ียว 
ทางธรรมชาติ 
          แนวปฏิบัติท่ี 1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการแหล่งท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการ 
                1. ก าหนดนโยบาย มีปณิธาน และแผนงานท่ีให้ความส าคัญต่อความ
ยั่งยืนในระยะยาว ท้ังในเรื่องส่ิงแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ รวมท้ังการ
หลีกเล่ียง ลดละ ทดแทน การปฏิบัติท่ีเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
                2. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย อนุสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
และกฎระเบียบในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                3. บุคลากรหรือพนักงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน และวิธีปฏิบัติท่ีหลีกเล่ียง 
ลดละ ทดแทน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
                4. มีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์แหล่งท่องเท่ียว ตามศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และคุณค่าประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว เช่น ใช้แนวคิด
ช่วงช้ันโอกาสทางการท่องเท่ียว (ROS) ส าหรับแหล่งธรรมชาติ ใช้แนวคิดการแบ่งโซนทาง
ประวัติศาสตร์ส าหรับแหล่งโบราณสถาน เป็นต้น 
                5. การออกแบบ ก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงหลักการออกแบบ ก่อสร้างท่ียั่งยืน 
(Sustainable design/construction) และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และคนพิการ
สามารถมาใช้ได้โดยสะดวกและปลอดภัยและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
                6. จัดให้มีกิจกรรมท่องเท่ียว นันทนาการ ท่ีให้ความเพลิดเพลิน 
สนุกสนานและให้โอกาสในการเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด โดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้นต้อง
สอดคล้องกับคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อม และมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกน้อยท่ีสุด 
                7. มีการก าหนดขีดความสามารถรองรับได้ (carrying capacity) ของ
แหล่งท่องเท่ียว ท้ังในด้านจ านวน นักท่องเท่ียว (ต่อวัน ต่อเดือน หรือต่อปี) ความมากน้อย
ของส่ิงปลูกสร้าง และการบริหารจัดการท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อม
น้อยท่ีสุด 
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                8. ส่ือท่ีใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวมีความ
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงท้ังหมด และต้องไม่สัญญาเสนอส่ิงหนึ่งส่ิงใดให้แก่นักท่องเท่ียว 
โดยไม่สามารถกระท าได้จริง 
            9. ก าหนดระเบียบหรือข้อควรปฏิบัติ การใช้พื้นท่ีส าหรับนักท่องเท่ียว
โดยมีการแจ้ง หรือช้ีแจง ให้นักท่องเท่ียวรับทราบในโอกาสแรกที่เดินทางมาถึง 
           10. มีข้อมูลและบริการการส่ือความหมาย ( Interpretation) เกี่ยวกับ
พื้นท่ีคุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว และองค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญๆ ท่ีมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน รวมท้ังค าอธิบายขอความร่วมมือให้นักท่องเท่ียวปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเหมาะสมด้วย 
           11. มีการประเมิน ตรวจวัด ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอย่าง
สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง พร้อมท้ังมีการแก้ไข/ปรับปรุงส่ิงท่ีจ าเป็นตามความเหมาะสม 
           แนวปฏิบัติท่ี 2 การปฏิบัติท่ีมุ่งเน้นการรักษาส่ิงแวดล้อมและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย 
           1. มีการป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจาก
การพัฒนา ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
รวมท้ังจากผู้ประกอบการน าเท่ียว กิจกรรม และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
           2.  ไม่สนับสนุนให้นัก ท่อง เ ท่ียวซื้ อ สิน ค้า ของ ท่ีระ ลึก ท่ีท าจาก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายาก หรือก าลังสูญพันธุ์หรือมีแนวโน้มลดน้อยลง เช่น เปลือกหอย 
ปะการัง กล้วยไม้ป่า เป็นต้น 
           3. ใช้ชนิดพันธุ์พืชท้องถิ่นในการตกแต่ง และฟื้นฟูภูมิทัศน์ พร้อม
หลีกเล่ียงการน าชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น (Alien Species) มาปลูกในพื้นท่ี หรือน าสัตว์ต่างถิ่นมา
ปล่อยหรือเล้ียงในพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นอุทยานแห่งชาติ และพื้นท่ี
อนุรักษ์ประเภทอื่น ๆ 
           4. การน าสัตว์ป่ามาใช้แสดงให้นักท่องเท่ียวชม เช่น ช้าง นก โลมา ฯลฯ 
จะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และการเล้ียงดูสัตว์จะต้องให้เป็นไปตามระเบียบ หรือ
ข้อก าหนดของทางราชการ 
           5. ไม่มีการกักขังสัตว์ป่า ยกเว้นกฎหมายจะอนุญาต และต้องปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สัตว์ป่าหวงห้ามหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ควรมอบให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมายเป็น ผู้ดูแลจัดการ 
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           6. ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นท่ี
อนุรักษ์ประเภทต่าง ๆและการด าเนินการใด ๆ ต้องไม่เป็นการรบกวน หรือก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติน้อยท่ีสุด 
           7. ปลูกเสริมต้นไม้ท้องถิ่นในพื้นท่ีเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความ 
ร่มรื่น และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณท่ีเ ส่ือมโทรมสอง
ข้างถนน และโซนบริการ 
           8. มีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท้ัง
วัสดุก่อสร้าง อาหาร สินค้าทุน และส่ิงอุปโภค-บริโภคต่าง ๆลดการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถ
ย่อยสลายได้ หรือย่อยสลายยาก และสินค้าท่ีใช้ครั้งเดียว แล้วทิ้งไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
ได้อีก 
           9. มีการตรวจวัดการใช้พลังงานทุกชนิด ทุกประเภท รู้แหล่งท่ีมาและมี
มาตรการลดปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมพร้อมท้ังใช้พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ า เป็นต้น 
           10. มีการตรวจวัดการใช้น้ า รู้แหล่งท่ีมาและมีมาตรการลดปริมาณการใช้
น้ าโดยรวม โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนน้ าจืด ตัวอย่าง เช่น แหล่ง
ท่องเท่ียว ตามชายฝ่ัง ทะเล และเกาะ เป็นต้น 
           11. จัดให้มียานพาหนะขนส่งนักท่องเท่ียวท่ีปลอดคาร์บอน หรือปล่อย
ก๊าซคาร์บอนน้อยท่ีสุด ส าหรับใช้บริการแก่นักท่องเท่ียว เมื่อเดินทางเข้ามาถึงพื้นท่ี เช่น มี
บริการรถจักรยาน หรือระบบขนส่งมวลชนลักษณะอื่น ๆ ท่ีสามารถอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 
           12. มีการตรวจวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งท่ีมาต่าง  ๆ 
ภายในพื้นท่ี พร้อมท้ังมี กระบวนการ และวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 
แหล่งต่าง ๆ เหล่านั้น 
           13. มีการบ าบัดน้ าเสียและน้ าท้ิง (waste water) อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น มีบ่อบ าบัดน้ าเสียท่ีได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงล าห้วย แม่น้ า หรือทะเล และหากกระท า
ได้ก็น ากลับมาใช้เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ เช่น รดน้ าต้นไม้ ล้างรถ ล้างเรือ เป็นต้น 
           14. มีการจัดการของเสียและขยะ (solid waste) ต้ังแต่เรื่องการลด
ปริมาณของเสียและขยะ ให้น้อยท่ีสุดโดยเฉพาะของเสียและขยะท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้
อีก ไปจนถึงการแยกขยะของเสียและการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีและก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
น้อยท่ีสุด 
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           15. ลดการใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายทุกชนิด ได้แก่ ยาก าจัดวัชพืช สีทา
บ้าน น้ ายาฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้ าและน้ ายาท าความสะอาดให้เหลือน้อยท่ีสุด และพยายาม
ทดแทนโดยการใช้สารท่ีไม่มีพิษมีภัยต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม 
           16. ลดมลภาวะทางเสียงและแสง มลภาวะอันเกิดจากน้ าไหลบ่าหน้าดิน 
การกัดเซาะพังทลายของดินการใช้สารประกอบท่ีท าลายโอโซน และสารพิษตกค้างในอากาศ
และดิน 
 

        (4) กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) 
                      “สนุกกับกิจกรรมท่องเท่ียวหลากหลาย ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม” กิจกรรม
ท่องเท่ียวท่ีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับคุณค่าของทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมท่ีให้ความเพลิดเพลิน หรือสนุกสนาน ให้โอกาสในการเรียนรู้และ
เพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักท่องเท่ียว โดยส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมน้อย
ท่ีสุด โดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง คือ ชุมชนเจ้าของพื้นท่ี นักท่องเท่ียว เจ้าของธุรกิจน า
เท่ียว และเจ้าของธุรกิจท่องเท่ียว 

        (5) ชุมชนสีเขียว (Green Community) 
                      “เท่ียวอย่างรู้ค่า รักษาเอกลักษณ์ชุมชน” แหล่งท่องเท่ียวชุมชนท้ังในเมือง
และชนบท ท่ีมีการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในทิศทางท่ียั่งยืน พร้อมมีการด าเนินงานท่ี
เน้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอัน
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน การท่องเท่ียวนั้นสามารถเป็นได้ท้ังผู้สร้างและผู้ท าลายไปพร้อม ๆ
กัน สถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งนั้นครั้งหนึ่งเคยได้ช่ือว่างดงามด้วยธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ 
ดึงดูดใจด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านท่ีซื่อใส แต่หลายแห่งเวลาผ่านไปไม่กี่ปีแหล่งท่องเท่ียวที่เคย
ยอดฮิตกลับลดความน่าสนใจลง เพราะการพัฒนาพื้นท่ีท่ีผิดท่ีผิดทาง ใส่ความสะดวกสบาย
และการบริการโดยไม่ค านึงถึงความแปลกแยก ระหว่างความใหม่และความเก่าท่ีงดงาม การ
ลงทุนท่ีแห่แหนเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับความต้องการท่ีเพิ่มมากขึ้น ส่ิงท่ีตามมาก็คือ 
ความเส่ือมโทรม ของสถานท่ี ธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

        (6) การบริการสีเขียว (Green Service) 
                     “เลือกใช้บริการธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” รูปแบบการให้บริการของ
ธุรกิจท่องเท่ียวแขนงต่าง ๆ ท่ีสร้างความประทับใจแก่นักท่องเท่ียวด้วยมาตรฐานคุณภาพท่ีดี 
ควบคู่ไปกับการมีปณิธานและการด าเนินการรักษาส่ิงแวดล้อม พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการให้บริการต่าง ๆ 



Ref. code: 25605916030314DAO

41 
 

           การสร้างบริการสีเขียว ส าหรับผู้ประกอบการด้านท่ีพัก 
           แนวปฏิบัติท่ี 1 ผู้ประกอบการท่ีให้บริการทางการท่องเท่ียวทุกแขนงมี
การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการธุรกิจและการบริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ โดย 
           1. มีนโยบาย ปณิธาน และแผนงานท่ีให้ความส าคัญต่อความยั่งยืนใน
ระยะยาว ท้ังในเรื่องส่ิงแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ รวมทั้งการหลีกเล่ียง ลดละ 
ทดแทน การปฏิบัติท่ีเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
           2. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย อนุสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
และกฎระเบียบในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
           3. บุคลากรหรือพนักงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม รวมถึงวิธีปฏิบัติท่ี
หลีกเล่ียง ลดละ ทดแทน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
           4 .  มี การออกแบบ ก่ อสร้ า งอาคาร  และระบบสาธารณู ปโภค 
สาธารณูปการ สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงหลักการออกแบบ ก่อสร้าง
ท่ียั่งยืน (sustainable design construction) และ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ เด็กเล็กและคน
พิการสามารถใช้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
           5. มีแผนและแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น เช้ือเพลิง 
ไฟฟ้า น้ า ฯลฯ อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเชิงธุรกิจและการบริการ 
           6. มีแผนและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อสินค้า และการบริการท่ีไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 
           7. มีการใหข้้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว ทรัพยากรหรือส่ิงแวดล้อม และ
กิจกรรมท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง รวมท้ังเชิญชวนให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
           8. มีแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยใช้ประเด็นด้านการบริการท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสถานบริการ 
           9. การประชาสัมพันธ์และการตลาดต้องถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ท้ังหมด และต้องไม่สัญญาเสนอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ให้แก่นักท่องเท่ียวโดยไม่สามารถกระท าได้จริง 
           10. มีการประเมิน ตรวจวัดความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว หรือผู้มาใช้
บริการอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง พร้อมท้ังมีการแก้ไขปรับปรุง ส่ิงท่ีจ าเป็นตามความ
เหมาะสม 
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          แนวปฏิบัติท่ี 2 มีการปฏิบัติท่ีมุ่งเน้นการรักษาส่ิงแวดล้อมและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ 
           1. มีการป้องกัน ตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมอันเกิดตาม
ธรรมชาติและจากการพัฒนาหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคใน
บริเวณสถานประกอบการอย่างสม่ าเสมอ เช่น การตัดต้นไม้ การพังทลายของดิน น้ าป่าไหล
บ่า ความเส่ือมโทรมของชายหาด เป็นต้น 

           2. ไม่ขยายขอบเขตของสถานประกอบการ ลุกล้ าพื้นท่ีสาธารณะประเภท
ต่าง ๆ เช่น พื้นท่ีป่า ชายหาด ล าห้วย ล าธาร ทางเท้าหรือถนน เป็นต้น 
          3. ใช้พันธุ์พืชท้องถิ่นในการตกแต่งหรือฟื้นฟูภูมิทัศน์ (หลีกเล่ียงการน า
พืชต่างถิ่นเข้ามาปลูก) ในสถานประกอบการ 
          4. การน าสัตว์มาใช้แสดงให้นักท่องเท่ียวชมจะต้องได้รับอนุญาตอย่าง
ถูกต้องและการเล้ียงดูสัตว์ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
          5. ไม่น าทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายากหรือก าลังสูญพันธุ์หรือมีแนวโน้มลด
น้อยลง เช่น เปลือกหอย ปะการัง กล้วยไม้ป่า ฯลฯ มาจ าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว 
          6. ไม่มีการกักขังสัตว์ป่ายกเว้นกฎหมายจะอนุญาตและต้องปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ถ้าเป็นสัตว์ป่าหวงห้ามหรือสัตว์ป่าคุ้มครองควรมอบให้พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายเป็นผู้ดูแลจัดการแทน 
          7. ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นท่ี
อนุรักษ์ประเภทต่าง ๆ ท่ีต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบการ 
          8. มีการจัดซื้อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และช่วย
ลดการใช้พลังงาน หรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยท่ีสุด 

           9. มกีารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูลในสถานประกอบการ 
           10. มีการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
           11. มีการประหยัดและการจัดการการใช้น้ าท่ีดี ได้แก่ 
           12. มีการบ าบัดและจัดการน้ าเสียในสถานประกอบการ 

          13.  มีการประหยัดและจัดการการใช้พลังงานเช้ือ เพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีควรปฏิบัติ ประกอบด้วย 

           14. มีการประหยัดและจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
           15. หลีกเล่ียงการใช้เครื่องปั่นผ้าแห้งหากไม่จ าเป็น 
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          16. มีการใช้พลังงานทดแทนในองค์กร เช่น การใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ พลังงานลมพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

           17. มีการจัดการสารเคมีและสารอันตราย  
           แนวปฏิบัติท่ี 3                                                                                                                       

          1. ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดย
ส่วนรวม เช่น การศึกษาสุขอนามัย น้ าอุปโภค-บริโภค ความสะอาด เป็นต้น                                                                                          
          2. ให้การสนับสนุนแก่ชุมชนท้องถิ่นท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่นทั้งในรูปตัวเงินและ
วัสดุอุปกรณ์                                                          
          3. มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการก าหนดทิศทางและแผนพัฒนาการ
ท่องเท่ียวชุมชนอย่างยั่งยืน 
          4. ให้การสนับสนุนแก่ชุมชน จัดท ากฎกติกาหรือจรรยาบรรณส าหรับการ
ปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม และลดการใช้พลังงานในชีวิตความ
เป็นอยู่ประจ าวัน                                           
          5. สนับสนุนชุมชนให้ได้รับการฝึกอบรมด้านความรู้และทักษะการบริหาร
จัดการและให้บริการทางการท่องเท่ียวรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถขายเป็น
สินค้า/ของท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชุมชน เช่น อาหาร/เครื่องด่ืม 
เครื่องหัตถกรรม ศิลปะการแสดง เป็นต้น                             
          6. มีการจ้างงานโดยคนท้องถิ่นเข้าท างานในสถานประกอบการในหน้าท่ี
ต่าง ๆ และจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามความจ าเป็น                                                                    
          7. ให้ความเท่าเทียมเสมอภาคในเรื่องการจ้างงานโดยเฉพาะผู้หญิง และ
ชนกลุ่มน้อย หลีกเล่ียงการใช้แรงงานเด็ก                                                                                                                        
          8. ให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน/คุ้มครองแรงงานและ
จ่ายค่าจ้างในอัตราท่ีเพียงพอกับการด ารงชีวิต                                                                                                                
          9. รับซื้อสินค้าจากท้องถิ่นเท่าท่ีสามารถจะกระท าได้ และให้ราคา 
ท่ีเป็นธรรม                                             
          10. มีการใช้บริการของชุมชนท้องถิ่น เช่น ร้านอาหาร เครื่องด่ืม ท่ีพัก 
พาหนะขนส่ง มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น                                                                                                             



Ref. code: 25605916030314DAO

44 
 

         11. การให้บริการพื้นฐานแก่นักท่องเท่ียวในสถานประกอบการ เช่น น้ า
อุปโภค ไฟฟ้า สุขอนามัยความปลอดภัย ฯลฯ ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็น
ปัญหาต่อชุมชนใกล้เคียง 

 ดังนั้น หากผู้ประกอบการไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดในธุรกิจการท่องเท่ียว หากน าส่ิง
เหล่านี้ไปปฏิบัติก็สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเท่ียวได้ นอกเหนือจากการบริการท่ีมี
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

        (7) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green Plus) 
                      “จิตอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” การแสดงออกของบุคคล กลุ่ม
บุคคลและองค์กรในการสนับสนุนแรงกาย หรือสติปัญญา หรือบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อร่วมมือ
ด าเนินการในการปกป้องรักษาและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว หรือกิจกรรมท่ีช่วย
ลดภัยคุกคามอันเกิดจากภาวะโลกร้อน 
           การสร้ า งความรับ ผิดชอบต่อ สังคมและ ส่ิงแวด ล้อม  ในฐานะ
ผู้ประกอบการด้านท่ีพัก แนวปฏิบัติคือ มีส่วนร่วมหรือสนับสนุน การรักษาหรือฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรมท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ 
           1. รณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานทุกระดับน าแนวทางและข้อปฏิบัติใน
การรักษาหรือฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม และวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือบริษัท
ไปปฏิบัติท่ีบ้านตามความเหมาะสม 

           2. มีการรณรงค์ให้บุคคลท่ัวไปและองค์กรต่าง ๆ บริจาคทุนทรัพย์ หรือ
สละแรงกาย หรือก าลังความคิดในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษา
หรือฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

           3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเป็นโปรแกรมพิเศษ ท่ี
ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นท่ีด้อยโอกาส หรืออยู่ในเขตทุรกันดาร หรือท่ีได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ เช่น บริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บริจาคเส้ือผ้า เครื่องนอน 
อาหารกระป๋อง-อาหารแห้ง เป็นต้น 

           จากแนวความคิด 7 Greens น ามาใช้ในการออกแบบส่ิงแวดล้อมสรรค์
สร้างได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.3 

ตารางการประยุกต์ใช้แนวความคิด 7 Greens ในการออกแบบส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง 

Green Heart สร้างการรับรู้ และตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีผลกระทบต่อการ

ท่องเท่ียว รวมทั้งปรับตัวเพ่ือรับมือในแนวทางที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ  

Green  

Logistics 

การเดินทางในการจัดซื้อสินค้า และขนส่งวัสดุก่อสร้าง ระยะใกล้ ลดการปล่อยก๊าซ-

คาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมการใช้วัสดุภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

Green 

Attraction 

1. การออกแบบอาคารและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 

โดยค านึงถึงหลักการออกแบบก่อสร้างที่ย่ังยืน (Sustainable design/construction) 

2. ปลูกเสริมต้นไม้ท้องถ่ินฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโซนบริการ 

3. ออกแบบโดยใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติให้มากที่สุด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 

พลังงานน้ า เป็นต้น 

4. มีการบริการจัดการน้ า รองรับความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ าของแหล่งท่องเท่ียวชายฝั่งทะเล หมู่

เกาะ   

Green Activity กิจกรรมภายในโรงแรมตากอากาศสอดคล้องกลมกลืนกับคุณค่าทรัพยากร ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น 

จัดให้มีพื้นที่สปา นวดแผนไทย สระว่ายน้ า ข่ีจักรยาน เป็นต้น 

Green 

Community 

ส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ชุมชน ด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ส่งเสริมอาชีพ

ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ให้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของเอกลักษณ์ของโรงแรม 
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ตารางท่ี 2.3 

ตารางการประยุกต์ใช้แนวความคิด 7 Greens ในการออกแบบส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง (ต่อ) 

Green Service 1. การออกแบบอาคารและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 

โดยค านึงถึงหลักการออกแบบก่อสร้างที่ย่ังยืน (Sustainable design/construction) และเปิดโอกาส

ให้ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และคนพิการสามารถใช้ได้อย่างสะดวก                                                                                                                 

2. มีการป้องกัน ตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดตามธรรมชาติ และจากการพัฒนา

หรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณสถานประกอบการอย่าง

สม่ าเสมอ เช่น การตัดต้นไม้ การพังทลายของดิน น้ าป่าไหลบ่า ความเสื่อมโทรมของชายหาด เป็นต้น                                                                     

3. เลือกซื้อสินค้าหรือวัสดุที่มีฉลากเขียวหรือมีฉลากคาร์บอน (ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการ ผลิตที่ปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในปริมาณน้อย) หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์                                                                                                         

4. ปลูกต้นไม้หรือสร้างก าแพงป้องกันการรบกวนจากภายนอก                                                                            

5. ใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ กักเก็บน้ าฝนไว้ใช้  

Green Plus รณรงค์โครงการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 
       2.2.7 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ าในประเทศไทย (อพท.- GIZ) 
ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

     แนวทางการจัดการการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ าในประเทศไทย  โดยการ
พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการการท่องเท่ียวและการปกป้องสภาพอากาศ ได้รับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(อพท.)  และ กระทรวงส่ิงแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู แห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมณี ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ( GIZ) 2554 ให้
ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่การบริการในภาคการท่องเท่ียวดังนี้ (อพท.-GIZ,2555: 19-24) 
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ภาพท่ื 2.2 ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่การบริการในภาคการท่องเท่ียว  

       
 แนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในด้านส่ิงแวดล้อมสรรค์
สร้างของภาคการท่องเท่ียว ดังนี้ 

              2.2.7.1 สิ่งปลูกสร้างอนุรักษ์พลังงาน 
                        การใช้พลังงานในภาคการท่องเท่ียวในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบใน

กระบวนการท าความร้อน และกระบวนการท าความเย็น ระบบแสงส่องสว่าง กระบวนการท าความ
สะอาด และส่วนส านักงาน ท้ังนี้การประหยัดพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพควรเริ่มต้ังแต่การออกแบบส่ิง
ปลูกสร้าง โดยการน าฉนวนป้องกันความร้อน เข้ามาใช้ในการก่อสร้างอาคาร เช่น ผนัง ฝ้าเพดาน 
และกระจกกันความร้อน เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะในการประหยัดพลังงานอย่างง่ายและมีต้นทุนต่ าอีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้ร่ม
เงา เช่น การวางต าแหน่งต้นไม้ภายนอกอาคารให้ช่วยกรองแสง ท าหน้าท่ีเสมือนฉนวนป้องกันความ
ร้อนจากธรรมชาติ นอกจากนั้นการสร้างระบบหมุนเวียนอากาศภายในตัวอาคารก็เป็นตัวแปรหนึ่งท่ี
ช่วยประหยัดพลังงานได้ โดยท่ัวไปแล้วค่าเฉล่ียระบายอากาศเฉล่ียประมาณ 100 Wh/m2 ต่อปี 
สามารถท าให้คนท่ีอาศัยภายในตัวอาคารรู้สึกอยู่สบาย บางครั้ง เทคโนโลยีสมันใหม่ อาจไม่สู้ ภูมิ
ปัญญาแบบไทย ๆ ท่ีหาง่ายใกล้ตัว และไม่เสียค่าใช้จ่ายมากอีกด้วย 
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              2.2.7.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน 
                         การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางการท่องเท่ียวที่ส าคัญ สถาปัตยกรรมท้ังภายนอกและภายในตัวอาคารนั้น มีอิทธิพลต่อผู้อยู่อาศัย 
การออกแบบงานสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม นอกจากจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวและผู้
มาเยือนแล้ว ยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเผยแพร่เอกลักษณ์แหล่งท่องเท่ียว
ผ่านงานออกแบบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ได้อีกทางหนึ่ง ส่วนการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ
สภาพแวดล้อมนั้น ควรเลือกใช้วัสดุท่ีให้ความรู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ อาทิเช่น กรวด 
หิน ไม้ งานหัตถกรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

        (1) สถาปัตยกรรมด้ังเดิมตามอย่างวิถีไทย 
                        เป็นทางเลือกในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ 
ด้วยคุณสมบัติของการปลูกเรือนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีน่าสนใจท าให้อาคารหรือส่ิงปลูก
สร้างแบบด้ังเดิมของไทย สามารถอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเหตุผล
และคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
            1. แสงธรรมชาติสามารถส่องผ่านได้ 
            2. มีระบบระบายอากาศตามธรรมชาติ 
           3. ใช้ไม้เป็นวัสดุในการก่อสร้างเนื่องจากวัสดุท่ีท าจากไม้สามารถระบาย
ความร้อนได้ดี 
           4. ใช้วัสดุการก่อสร้างท่ีสามารถหาได้ในพื้นท่ี 
           5. หลังคามีฉนวนกันความร้อนจากธรรมชาติเนื่องจากหลังคาบ้านแบบ
ไทยมักจะใช้วัสดุปกคลุมจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ใบจาก หญ้าคา เป็นต้น 
           6. มีระบบปรับอากาศธรรมชาติจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของพื้นท่ีอยู่
อาศัย อาทิเช่น สวน ต้นไม้ และน้ า เป็นต้น 
     (2) สถาปัตยกรรมกับพลังงาน 
         2.1 แสงธรรมชาติ แสงสว่างท่ีได้มาจากดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างท่ีมี
ต้นทุนต่ า เปรียบเทียบระบบแสงสว่างท่ีได้จากหลอดไฟ เนื่องจากเสียค่าบริการการแสไฟฟ้า 
หลักการพื้นฐานในหารประหยัดพลังงานด้วยการใช้ระบบแสงสว่างจากธรรมชาติ คือ เล่ียง
การปะทะคล่ืนความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง ร่มเงาธรรมชาติจากภายนอกตัวอาคารช่วย
ท าให้ภายในห้องพักอาศัยเย็นลง ประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่าการใช้ม่านกรองแสงธรรมดา 
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      2.2 ระบบระบายลมธรรมชาติ องค์ประกอบส่วนหลังคาของส่ิงปลูกสร้าง
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีคุณสมบัติไม่เก็บกักความร้อน อาทิ
เช่น ใบจาก ไม้ ในบางพื้นท่ีพบว่ามีการออกแบบหลังคายกระดับลดหล่ันเป็นช้ัน ๆ ท าให้
อากาศร้อนระบายออกจากภายในตัวอาคารได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อาจจะเรียกวิธีการ
นี้ว่า “ระบบหลังคาระบายอากาศสองช้ัน” ระบบดังกล่าวสามารถประยุกต์หลักการเข้ากับ
การออกแบบผนังระบายความร้อนได้อีกด้วย การระบายลมด้วยวิธีธรรมชาตินี้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหากเราค านึงถึงต าแหน่งและการจัดวางผังการ
ก่อสร้างอาคารให้รับกับทิศทางลม ดังปรากฏในภาพท่ี 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.3 ต าแหน่งและการจัดวางผังการก่อสร้างอาคารให้รับกับทิศทางลม. จาก Technology of 
Ecological Architecture, 1999  
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     2.3 วัสดุก่อสร้างตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การใช้วัสดุก่อสร้างท่ีสามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่นในพื้นท่ี หรือใกล้กับท่ีต้ังแหล่ง
ท่องเท่ียวมีผลดีหลายประการ อาทิเช่น ลดการใช้พลังงานในการขนส่ง เพิ่มประสบการณ์
แปลกใหม่ให้กับนักท่องเท่ียว และยังช่วยสร้างงานให้กับคนในพื้นท่ี สร้างรายได้กลับคืนสู่
ชุมชนอีกประการหนึ่ง แม้ว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยในการก่อสร้างอาคารด้วยคอนกรีต 
อาจจะมีราคาถูกกกว่าการสร้างส่ิงปลูกสร้างด้วยวัสดุภูมิปัญญาท้องถิ่น สมมุติเราสร้างบ้าน
คอนกรีต 1 หลัง ใช้เหล็กจ านวน 1 ตัน จะสูญเสียพลังงานในกระบวนการผลิตเหล็กท้ังส้ิน 
143,000 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งส้ินประมาณ 32.5 ตัน
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ไม้ในการออกแบบตกแต่งภายใน ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ได้ โดยเนื้อไม้มีค่าปัจจัยฉนวนความร้อน 0.13 วัตต์ และเนื้อไม้ 1 ลูกบาศก์เมตรนั้น สามารถ
กักเก็บคาร์บอนได้ เฉล่ีย 1 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ 

     2.4 หลักการใช้การคายระเหยในการท าความเย็นภายในอาคาร 
การใช้ม่านน้ าในการตกแต่งห้องภายในอาคาร อาทิเช่น ท าม่านน้ าหลังโต๊ะพนักงานต้อนรับ 
ส่วนภายนอกอาคารนั้น การใช้บ่อ สระน้ า ต้นไม้ หรือพืชท่ีมีการคายน้ า สามารถช่วยเพิ่ม
ความชุ่มช้ืนให้กับพื้นท่ี แต่ควรค านึงถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและพลังงานในการปั๊มน้ าเพื่อท า
ม่านน้ าด้วย 

 เป้าหมายหลักของแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในด้าน
ส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างของภาคการท่องเท่ียว เพื่อหลีกเล่ียงการสูญเสียพลังงานจากการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของสถาปนิกผู้รับผิดชอบและการใช้วัสดุก่อสร้างให้ได้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 
 
2.3 องค์ประกอบการออกแบบสถาปัตยกรรม 

2.3.1 การวางผังและลักษณะทางกายภาพของที่ต้ัง 

   การวางผังบริเวณเป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคัญของกระบวนการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมและทุกแผนงาน ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมโยธา และสุขาภิบาล ผังบริเวณท่ีได้รับการวาง
อย่างถูกต้องจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และท่ีส าคัญ มีความสวยงามน่าประทับใจ 
ผังท่ีดียังช่วยยกระดับจิตใจของผู้ใช้สอยได้ (เดชา บุญค้ า, 2539: 1) 

         การวางผังกับการส ารวจศึกษาบริเวณท าไปพร้อม ๆกับการสร้างวัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม จะช่วยให้การสอดประสานกันระหว่างศักยภาพของบริเวณ ตลอดจนรูปโฉมทางธรรมชาติ
วัฒนธรรมของบริเวณนั้นเข้ากันได้ดีกับการออกแบบ โดยยังมีความยืดหยุ่นอยู่ ในการพัฒนาบริเวณให้



Ref. code: 25605916030314DAO

51 
 

เกิดผลดีและเข้าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เราจะต้องจัดเตรียมโปรแกรมให้ดีท่ีสุด เนื่องจาก
โปรแกรมเกิดขึ้นจากความต้องการเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นตัวก าหนดวัตถุประสงค์รวมของโครงการ (เด
ชา บุญค้ า, 2539: 6) 

2.3.1.1 การวางผังโดยใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมของที่ต้ังในการประหยัด
พลังงานแก่อาคาร 
             แนวคิดของการออกแบบวางผัง คือการใช้ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีต้ัง
อาคาร (site element) เพื่อท าให้สภาพแวดล้อมเย็นลงกว่าเดิม และเลือกรูปแบบการวางต าแหน่ง
ท่ีต้ังอาคาร ทีมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีต้ัง (micro climate) เพื่อประโยชน์สูงสุด 
การสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมให้เย็นลง เพื่อลดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในกับภาบนอก 
เป็นผลให้สามารถลดภาระในการท าความเย็น (cooling load) ให้กับอาคาร ถ้าเป็นส่วนของอาคารท่ี
สัมผัสดินจะใช้เทคนิคการน าความเย็นจากพื้นดินซึงได้ปรุงแต่งสภาพแวดล้อมแล้วมาใช้ เป็นต้น 
(สุนทร บุญญาธิการ, 2541: 74) 

            แนวคิดส าคัญในการวิเคราะห์ท่ีต้ัง และออกแบบวางผัง คือการน า
ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมโดยรอบมาใช้กับอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน กล่าวคือเมื่อเริ่มออกแบบ 
ผู้ออกแบบควรวิเคราะห์สภาพท่ีต้ัง ซึ่งขั้นตอนนั้นอาจเริ่มต้ังแต่การได้มาของท่ีต้ังเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการในขั้นต้น การวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ทราบถึงข้อจ ากัด และอุปสรรคและโอกาส
ท่ีเอื้ออ านวย  ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากท่ีต้ัง โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศใบแถบนั้นมีอะไรท่ีเป็นเครื่อง
เอื้ออ านวยประโยชน์ในเชิงพลังงานได้บ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งอาคารประหยัดพลังงาน 

            สภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการออกแบบส่ิงแวดล้อมสรรค์
สร้างให้เหมาะสมกับการใช้สอยและสร้างความสบายแก่ผู้อยู่อาศัย โดยท าการพิจารณาตรวจสอบ
สภาพอากาศ (local climate condition) ท่ีแจ้จริงของสถานท่ีเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในกระบวนการ
ออกแบบ องค์ประกอบท่ีส าคัญของภูมิอากาศท่ีมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม ได้แก่ 

            1. รังสีดวงอาทิตย์ (solar radiation) 
            2. อุณหภูมิของอากาศ (air temperature) 
            3. ความช้ืนและฝน (humidity and precipitation) 
            4. การเคล่ือนไหวของอากาศหรือลม (air movement or wind) 
 นอกจากสภาพภูมิอากาศของท่ีต้ังแล้ว ยังต้องค านึงถึงกายภาพของท่ีต้ังโครงการเป็น
สาระส าคัญในการวางผัง โดย “การออกแบบเชิงนิเวศหรือการออกแบบโดยใช้ธรรมชาตินั้น 
(ecological design or design with nature)” ควรเข้าใจระบบนิเวศ  ไม่ว่าจะเป็นกายภาพ ชีวภาพ 
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หรือกระบวนการทางสังคมก็แล้วแต่ จะต้องมีรูปแบบท่ีกลมกลืนกับท่ีต้ัง ไม่สร้างผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ และกายภาพของท่ีต้ัง (Thomson and Steiner, 1997: 321) 

   
2 .3 .1 .2  การวางผั งที่ ใ ห้ ความส าคัญในการวางทิศทางของอาคาร 

(Orientation) 
                       จากองค์ประกอบข้างต้น รังสีจากดวงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม

อย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นเขตภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน
ช้ืน (Tropical Architecture ) นั้น วัตถุประสงค์หลักของการออกแบบต้องป้องกันความร้อนจากดวง
อาทิตย์และขับไล่ความช้ืนออกไป ดังท่ี ตรึงใจ บูรณสมภพ ได้กล่าวในหนังสือ “การออกแบบอาคารท่ี
มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน (design of energy-efficient buildings)” ถึงวิธีการวางผัง
อาคารไว้ดังนี้ 

            1. หันด้านแคบของอาคารไปทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก เพื่อให้ได้รับ
แสงอาทิตย์น้อยท่ีสุด 
            2. ให้มีช่องเปิดด้านทิศเหนือ-ทิศใต้ เพื่อให้ง่ายกับการกันแดด และให้ร่ม
เงากับอาคาร พยายามท าผนังด้านทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกให้เป็นผนังทึบ เพราะสองทิศนี้
ยากต่อการบังแดด เนื่องจากมุมของแสงอาทิตย์จะทอดต่ า  
            3. หน้าต่างท่ีเปิดทางด้านทิศเหนือ-ทิศใต้ เป็นทิศท่ีรับลมได้ตลอดปี ซึ่ง
จะช่วยขับความช้ืนออกไป 
            4. ในต าแหน่งท่ีต้ังท่ีไม่สามารถวางอาคารได้ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ให้
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเข้าช่วยเพื่อบังแดดและดักลมโดยท าให้เกิดเป็นช่องลม เช่น แนว
ต้นไม้ ก าแพง รั้ว เป็นต้น (ตรึงใจ บูรณสมภพ, 2539: 28) 

 
2.3.2 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

2.3.2.1 แนวความคิดเร่ืองสถาปัตยกรรมด้ังเดิม และเอกลักษณ์ท้องถ่ิน 
                       สถาปั ตยกร รม ด้ั ง เ ดิ มหรื อ สถาปั ตยกรรมพื้ น ถิ่ น  ( Vernacular 

Architecture) คือการก่อสร้างท่ีมนุษย์สร้างขึ้นในแต่ละท้องถิ่นโดยภูมิปัญญาชุมชนท่ีมีลักษณะ
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม โดยกลมกลืนไม่ท าลายสภาพด้ังเดิม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในธุรกิจการ
ท่องเท่ียว อีกท้ังสถาปนิกจะต้องน ามาพิจารณาประกอบการออกแบบเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์อันเป็น
จุดขายให้กับนักท่องเท่ียวอีกด้วย 
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            (วีระ อินพันทัง , 2541: 77) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม 
พื้นถิ่นว่า “’งานสถาปัตยกรรมพื้นท่ีท่ีปรากฏอยู่ท่ัวไปในชนบทล้วนเป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีอยู่
ร่วมกับธรรมชาติ มีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังรูปลักษณ์และระบบนิเวศ กล่าวได้ว่า 
สถาปัตยกรรมพื้นบ้านเป็นสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืนมาต้ังแต่อดีตกาล” 
            สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในแต่ละภาคมีความแตกต่างกันในแต่ภูมิภาคขึ้นอยู่
กับปัจจัยลักษณะของพื้นท่ี ท้ังลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น 
เป็นต้น ท าให้การแสดงออกซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น สถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง 
สถาปัตยกรรมไทยอีสาน สถาปัตยกรรมไทยล้านนา สถาปัตยกรรมไทยทักษิณ ซึ่งแต่ละภูมิภาคมี
ลักษณะเด่นท่ีต่างกัน ด้วยรูปแบบ องค์ประกอบ และวัสดุทางสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกัน 
            เกาะช้าง จังหวัดตราด อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งใน
ภูมิภาคตะวันออกมีสภาพเป็นเกาะ มีภูมิอากาศคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทย สถาปัตยกรรมจึง
ผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคกลาง และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ ดังจะได้กล่าวใน
หัวข้อต่อไป      
 

2.3.2.2 สถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น (hot 
humid climate) 
              สภาพภูมิอากาศประเทศไทย มีลักษณะแบบร้อนช้ืน (hot humid 
climate) มีอุณหภูมิเฉล่ียค่อนข้างสูง มีฝนตกชุกความช้ืนสูง มีความแตกต่างของอุณหภูมิของแต่ละ
ฤดูกาลน้อย ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ ผลท่ีได้รับคือ 
อุณหภูมิท่ัวไปค่อนข้างสูง มีแสงสว่างมาก มีความช้ืนสูง ความแตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละวันน้อย 
ท าให้ความร้อนในเวลากลางคืนไม่ลดลงมาก 
 

(1) สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินภาคกลาง 

                     สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคกลาง หรือท่ีสะท้อนออกมาในรูปแบบของ 
บ้านไทย มีองค์ประกอบในการออกแบบให้มีสภาพอากาศใกล้เคียงกับสภาพอากาศภายนอก 
เช่น ร้อนในตอนกลางวัน และเย็นลงในตอนกลางคืน ประกอบกับสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้ออ านวยให้เกิดสภาวะน่าสบาย คือ มีต้นไม้ หรือแหล่งน้ า ช่วยปรับแต่งสภาพแวดล้อม 
ช่วยลดความรุนแรงสภาพอากาศในช่วงกลางวัน นับได้ว่าบ้านไทยมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
ส าหรับภูมิภาคอากาศแบบร้อนช้ืน  
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ภาพท่ี 2.4  การไหลเวียนอากาศผ่านบ้านเรือนไทย. จาก เทคนิคการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน 
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า, โดย สุนทร บุญญาธิการ, 2542: 37 

 
      จากภาพท่ี 2.4 A อุณหภูมิภายนอกประมาณ 35 องศาเซลเซียส B อุณหภูมิภายใต้ร่มไม้

ประมาณ 32 องศาเซลเซียส C บริเวณใต้ถุนบ้านไทย ร่างกายจะรู้สึกเสมือนอุณหภูมิต่ ากว่า 28 องศา
เซลเซียส เพราะอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม 

 
            (สุนทร บุญญาธิการ, 2542: 35) กล่าวถึงแนวคิดและองค์ประกอบของ
การสร้างอาคารพื้นถิ่นภาคกลาง ประกอบด้วย 
            1. การปลูกอาคารท่ีมีลักษณะเป็นเรือนกลุ่มหลาย ๆ หลัง เช่ือมด้วยชาน
บ้าน ให้ลมพัดผ่านสะดวก เป็นการใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของกระแสลมตามธรรมชาติ 
สร้างความรู้สึกสบายต่อผู้ใช้สอยอาคาร 
            2. หลังคาทรงสูงช่วยระบายน้ าฝนและป้องกันการรั่วซึมของฝนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีชายคายื่นยาวเพื่อช่วยลดอิทธิพลของความร้อนจากแสงแดด  
ให้กับตัวบ้าน 
            3. ยกพื้นสูงเป็นใต้ถุน เพื่อหลีกเล่ียงจากน้ าท่วมหรือสัตว์ร้าย (อรศิริ 
ปาณินท์, 2539) ขณะเดียวกันช่วงฤดูร้อนเวลากลางวัน ใช้ใต้ถุนเป็นท่ีพักผ่อน หรือท างาน 
โดยมีแนวความคิดในการสร้างความรู้สึกสบาย ด้ายการใช้อิทธิพลจากความเย็นของดิน มีตัว
บ่นเป็นเครื่องสกัดความร้อนจากด้านบน มีต้นไม้รอบบริเวณบ้านเป็นเครื่องกรองแสงแดด
และความร้อน และยอมให้ลมผ่านสู่ตัวบ้าน ท าให้อากาศบริเวณใต้ถุนมีอากาศเย็นกว่า
อุณหภูมิท่ีวัดได้จริง 
           4. ใช้วัสดุน้ าหนักเบา และมีค่าการสะสมความร้อนน้อยท าให้อุณหภูมิ
ภายในบ้านเปล่ียนแปลงไปพร้อมกับอุณหภูมิภายนอก วัสดุท่ีใช้ก่อสร้างหาได้จากธรรมชาติ 
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เช่น หลังคาหรือผนังไม้ ผนังฝาขัดแตะ ท่ีมีช่องระบายอากาศโดยรอบท าให้ลมสามารถพัดเข้า
สู่อาคารสร้างความเย็นสบายให้กับผู้อยู่อาศัย เป็นต้น 

(2) สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินภาคใต้ 

        จากสภาพแวดล้อมทางสังคมและการพิจารณาอาชีพ จะเห็นได้ว่าความ
ต้องการพื้นท่ีใช้สอยในภาคใต้ คล้ายคลึงกับภาคอื่น ๆ คือ มีการสร้างท่ีพักอาศัยแยกเป็นหลัง 
ๆ มีการขยายของครอบครัวและแยกครัวออกจากเรือนนอน โดยใช้ชานเป็นตัวเช่ือม ลักษณะ
ชานของภาคใต้จะแคบเพราะมีฝนตกชุก ท าให้การเดินระหว่างเรือนแต่ละหลังสะดวกขึ้น 
เรือนไทยภาคใต้ตอนบนเป็นเรือนของชวนไทยพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะเฉพาะตัวของ
ภาคท่ีต้องกันความช้ืน เช่น ตัวเรือนต้องไม่ใหญ่ ทรงเต้ียกว่าเรือนไทยภาคกลางเพื่อลดแรง
ต้านลมในฤดูมรสุม ยกพื้นไม่สูงนักพอให้ลมพัดเพื่อไล่ความช้ืน เนื่องจากฝนตกชุก พื้นดินช้ืน
มากกว่าภาคอื่นท าให้เสาเรือนผุง่าย จึงแก้ปัญหาโดยการไม่ฝังเสาลงดิน แต่รับตีนเสาท่ีท า
ด้วยหิน ปะการัง หรือไม้ ภายหลังท าด้วยปูน ท าลวดลายต่าง ๆ 

 
ภาพท่ี 2.5 ลักษณะสถาปัตยกรรมบ้านไทยภาคใต้. จาก
http://52011111060g7.blogspot.com/2012/05/blog-post_5423.html: เรือนไทยภาคใต้, 
โดย ศราวุทธ 

            กล่าวถึงแนวคิดและองค์ประกอบของการสร้างอาคารพื้นถิ่นภาคใต้ 
ประกอบด้วย หลังคา รูปแบบหลังคา 3 แบบท่ีพบ คือ  
            1. หลังคาจ่ัว ชาวมุสลิมเรียกว่า “แมและ” เช่ือว่าได้รับอิทธิพลจากเรือน
ไทยภาคกลาง แต่จะมีข้อแตกต่างไปจากภาคกลาง ตรงท่ีมีปั้นลมปีกนกท่ีได้รับอิทธิพลจาก
รูปแบบสถาปัตยกรรมจากมาเลเซีย ไม่เหมือนปั้นลมไทย ซึ่งปลายปั้นลมท้ังสองข้างจะมีเหงา
ปั้นลมประดับอยู ่

http://52011111060g7.blogspot.com/2012/05/blog-post_5423.html


Ref. code: 25605916030314DAO

56 
 

            2. หลังคาปั้นหยา หรือหลังคาลีมะ ค าว่า “ลีมะ” แปลว่า “ห้า” หมายถึง
หลังคาท่ีนับสันหลังคาได้ 5 ล้น เป็นรูปทรงหลังคาท่ีได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบ
อาณานิคมของชาวตะวันตก หลังคาทรงปั้นหยานี้นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้  
            3. หลังคามนิลา ชาวมุสลิมเรียกว่า “บลานอ” ซึ่งหมายถึง ชาวฮอลันดา 
หลังคาแบบนี้เช่ือว่าได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมของชาวฮอลันดา เป็นหลังคาท่ีมี
โครงสร้างเช่นเดียวกับหลังคาปั้นหยา แต่เป็นหลังคาท่ีมีจ่ัวติดอยู่ เพื่อระบายอากาศและดู
สวยงาม หลังคาบลานอนี้จะมีรูปแบบท่ีสวยงามกว่าแบบอื่น เหมาะท่ีจะมีจ่ัวอย่างน้อย 
3 จ่ัว โดยมีหลังจ่ัวแฝด และมีจ่ัวขนาดเล็กสร้างคลุมเฉลียงหน้าบ้านติดกับบันไดทางขึ้น เพื่อ
ใช้รับรองแขกอย่างไม่เป็นทางการ 
            หลังคาท้ัง 3 รูปแบบ สัดส่วนของหลังคาจะมีทรงกรวด หรือทรงเต้ีย 
ขึ้นอยู่กับช่างแต่ละพื้นถิ่น และวัสดุท่ีใช้มุงหลังคามุด้วยกระเบื้องดินเผา ความลาดชันของ
หลังคาต่างกัน ยอดปั้นลมไม่แหลมเหมือนยอดปั้นลมในภาคกลาง หางปั้นลมนิยมท าเป็น 
หางปลา 
            ฝาเรือน นิยมตีเกล็ดตามแนวนอน หรือฝาสายบัวในแนวต้ัง ประตู
หน้าต่างใช้แกนหมุนวงกบเข้าเดือย แกะสลักเป็นรูปดาวหรือดอกไม้ บานประตูหน้าต่างเซาะ
ร่อง แกะเป็นลวดลายบานหน้าต่างท าเป็นลูกฟัก กรอบบนและกรอบล่างฉลุโปร่งเพื่อ 
ระบายอากาศ 
           พื้นเรือน ปูด้วยไม้กระดานต่างระดับกัน พื้นเรือนนอนจะสูงกว่าระเบียง
และชาน บันไดเรือนคล้ายเรือนภาคอื่น มีตุ่มหรืออ่างใส่น้ าล้างเท้าเช่นกัน   

 
2.3.2.3 แนวคิดการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน 

                       แนวความคิดการออกแบบเป็นการน าเอาปัจจัยธรรมชาติมาประยุกต์ใช้
ในการประหยัดพลังงาน  โดยเน้นถึงการออกแบบและเลือกใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมส าหรับภูมิภาค  
(ในท่ีนี้คือ เขตร้อนช้ืนอย่างประเทศไทย) ท้ังนี้  เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด  และยังคงไว้
ซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  หัวใจส าคัญของแนวความคิดนี้ก็คือ  การน าเอาปัจจัย
ธรรมชาติและส่ิงเอื้ออ านวยท่ีสามารถหาได้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ  เพื่อการประหยัดพลังงาน
และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี 

            ตัวแปรการออกแบบโดยใช้พลังงาน (New Design Concept With 
Energy Awareness) ท่ีเป็นหลักในการพิจารณา มีดังนี้ 
            1. การใช้ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีต้ังอาคาร (Site  Elements) 
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           2. การเลือกท่ี ต้ังและทิศทางของอาคาร  (Building Placement and 
Orientation) 

           3. การพิจารณาออกแบบและเลือกระบบเปลือกอาคาร(envelope 
component consideration) 

           4. การพิจารณาเลือกระบบท่ีน ามาใช้ภายในอาคาร( indoor environment 
consideration) 
 
 จากการศึกษาแนวความคิดใหม่ในการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน ของ สุนทร 
บุญญาธิการ 2542 มีรายละเอียดดังนี้ 

   (1) การใช้ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับที่ต้ังอาคาร(site  elements) 

                 คือ การใช้ตัวแปรต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีต้ังอาคารเพื่อท าให้สภาพแวดล้อมรอบ
อาคารเย็นลงกว่าเดิม จากการวิจัย (สุนทร บุญญาธิการ และ ธนิต จินดาวณิค, 2536) พบว่า 
การใช้ปัจจัยต่าง ๆท่ีเอื้ออ านวยจะสามารถลดอุณหภูมิในบริเวณท่ีต้ังอาคารลงให้ต่ ากว่า
บริเวณท่ีห่างไกลออกไปได้ ประมาณ ๓ องศาเซลเซียส 

    (2) การเลือกที่ต้ังและทิศทางของอาคาร(building placement and 
orientation) 

         คือ การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมให้เย็น เพื่อลดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ
ภายในและภายนอก เป็นผลให้สามารถลดภาระในการท าความเย็น (cooling load) ให้กับ
อาคาร  ถ้าเป็นส่วนของอาคารท่ีสัมผัสผิวดิน เช่น ช้ันล่างก็จะใช้เทคนิคของการน าความเย็น
จากพื้นดินซึ่งได้ปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแล้วมาใช้ โดยให้พื้นอาคารสัมผัสพื้นดิน
ท่ีเย็นมาก ๆ หรือใช้การถมดินรอบอาคาร เพื่อให้ความเย็นจากพื้นดินค่อยๆแผ่กระจายสู่
บริเวณรอบอาคารและใต้อาคาร ท าให้พื้นอาคารช้ันล่างมีความเย็นลงใกล้เคียงกับอุณหภูมิ
ของดิน ซึ่งเป็นผลท าให้อุณหภูมิภายใน อาคารต่ ากว่าอุณหภูมิภายนอกอาคาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงเวลากลางวัน จากการวิจัย (สุนทร บุญญาธิการ และบัณฑิต เอื้ออาภรณ์, 
2539) พบว่า ถ้าสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมได้ถูกต้อง อุณหภูมิดินโดยเฉล่ียจะมี
ค่าประมาณ ๒๗-๒๘ องศาเซลเซียส แต่มีข้อควรระมัดระวังในการใช้เทคนิคนี้คือ ต้องมีการ
ควบคุมความช้ืนจากดิน และมีการเลือกใช้วัสดุท่ีมีค่าความเป็นตัวน าสูง เพื่อน าเอาความเย็น
จากดินมาใช้ 

        แนวความคิดใหม่ในการเลือกทิศทางและต าแหน่งของอาคาร คือ ให้อาคาร
สามารถสกัดกั้นความร้อนจกภายนอกเข้าสู่อาคารได้มากท่ีสุด ซึ่งรวมถึงการออกแบบช่องเปิดและการ
ควบคุมการรั่วซึมของอากาศเข้าสู่อาคารอันจะเป็นผลให้อุณหภูมิภายในอาคารต่ าลงได้มากท่ีสุด 
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     (3) การพิจารณาออกแบบและเลือกระบบเปลอืกอาคาร (envelope  

component consideration) 

         ในระบบเปลือกอาคารท่ีเป็นส่วนทึบแสงหรือผนังทึบต้องเลือกระบบผนังท่ี
สามารถป้องกันความร้อนและความช้ืนได้ดี เพราะวัสดุแต่ละชนิดเมื่อน ามาวิเคราะห์ แล้วจะ
พบว่า มีความแตกต่างกันมากในส่วนท่ีเป็นผนังโปร่งแสง ดังนั้น ควรพิจารณาเลือกใช้กระจก
ท่ียอมให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาในอาคารได้มาก แต่อยู่ในอัตราท่ีพอเหมาะ คือไม่มาก
จนเกินไป โดยควบคุมให้ความร้อนเข้ามาได้น้อยท่ีสุดในเชิงปฏิบัติจะต้องทราบว่ารังสีจาก
ดวงอาทิตย์ ท่ีส่องมายังพื้นโลกนั้นเป็นคล่ืนส้ัน เมื่อผ่านผิวกระจกเข้ามาและกระทบวัสดุทึบ
แสงก็จะแปรสภาพเป็นคล่ืนยาวหรือ ความร้อนจะไม่สามารถแผ่รังสิความร้อนผ่านกระจก
เดิมออกไปได้ท าให้ความร้อนถูกกักเก็บไว้ภายในซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้อุณหภูมิภายใน
ร้อนขึ้น 

      (4) การพิจารณาเลือกระบบที่น ามาใช้ภายในอาคาร(indoor 
environment consideration) 

                 คือ การเลือกสรรวัสดุท่ีมีค่าการกักเก็บความร้อนและความช้ืนน้อย เช่น วัสดุ
ผิวมัน วัสดุท่ีมีน้ าหนักเบาไปพร้อม ๆกับการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องเรือนเฉพาะเท่าท่ี
จ าเป็น และเลือกใช้ชนิดท่ีมีน้ าหนักเบาและไม่ดูดความช้ืน ด้านอุปกรณ์ ควรใช้อุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงและใช้ไฟน้อย เพราะไฟฟ้าเป็นแหล่งก าเนิดของความร้อน อุปกรณ์ท่ีท าให้
เกิดความร้อนควรอยู่นอกบริเวณตัวอาคาร เช่น การแยกครัวแบบไทย ครัวแบบตะวันตก 
และการวางตู้เย็นไว้นอกอาคารหรืออยู่ในบริเวณท่ีไม่เพิ่มความร้อนให้กับระบบปรับอากาศ 
ส่วนระบบท่อน้ า ท่อระบายน้ าหรือส่วนต่าง ๆท่ีเป็นแหล่งก าเนิดความช้ืน ควรอยู่ในท่อของ
ผนังนอกอาคารท้ังหมด เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนช้ืนจึงไม่มีปัญหา เรื่องท่อต่าง  ๆจะ
กลายเป็นน้ าแข็งในฤดูหนาว ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้ท่ออยู่ภายในอาคาร ใน
เชิงปฏิบัติอาคารท่ีออกแบบด้วยระบบใหม่นี้ ถือเป็นอาคารประเภท Passive Building ซึ่งได้
ประยุกต์ใช้ระบบต่าง ๆอย่างครบวงจร ท าให้มีส่วนท่ีต้องปรับอากาศน้อยมากและเมื่อปรับ
อากาศแล้วก็จะใช้พลังงานเพียงส่วนน้อย 

 

2.3.3 ภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบภูมิทัศน์ 
              ภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบภูมิทัศน์ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้าง

สภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย การออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีดีจะต้องประสานกันระหว่าง
สถาปัตยกรรมกับงานภูมิสถาปัตยกรรม เพราะสภาพอากาศจะเป็นตัวแปรท่ีส าคัญในการสร้างสภาวะ
น่าสบายในตัวอาคาร 



Ref. code: 25605916030314DAO

59 
 

2.3.3.1 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมโดยการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
ในการสร้างสภาวะน่าสบายแก่อาคารและบริเวณรอบข้าง 

    (1) การใช้น้ าในการจัดภูมิทัศน์ 

                        น้ าเป็นตัวสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในงานออกแบบได้ดีท่ีสุด 
ถ้าหากเราใช้ในลักษณะท่ีเป็นธรรมชาติขนาดใหญ่ ๆ ท้ังนี้เนื่องจากน้ าเป็นตัวประกอบท่ีมี
ลักษณะให้เอกภาพ (เดชา บุญค้ า, 2539: 49) 
      น้ าดึงดูดมนุษย์เข้าหาตัวมันได้มาก เพราะท าให้ผ่อนคลาย น้ าให้ความ
เย็นและให้ความสะท้อน  ถ้าอยู่ในสระหรือบ่อท่ีใหญ่และนิ่ง น้ าให้ความรู้สึกเย็นสบาย น้ า
เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการด ารงชีวิตท่ีสมดุลในเขตท่ีร้อนแห้ง น้ าช่วยให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ อีกท้ัง
เสียงชนิดต่าง ๆท่ีเกิดจากน้ าก็ช่วยให้เกิดความรู้สึกขึ้นได้ 
            แหล่งน้ าขนาดใหญ่ท่ีมีความลึกต้ังแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป สามารถใช้เป็น
แหล่งสร้างความเย็นให้กับสภาพแวดล้อมได้ โดยการให้กระแสลมท่ีพัดผ่านบริเวณผิวหน้า
ของน้ าท่ีเย็นและแลกเปล่ียนความร้อนกับอากาศนั้นน าเข้ามาภายในอาคาร แต่มีข้อควรระวัง
ในเรื่องของความช้ืนท่ีมากับลมด้วย  จะพบว่าเมื่อลมพัดผ่านผิวน้ าในระยะทางท่ียาวเพียงพอ 
อุณหภูมิอากาศจะค่อยๆเย็นลงไปด้วยเช่นกับความช้ืนท่ีเพิ่มขึ้น ผลท่ีได้ก็คือ อากาศมี
อุณหภูมิเย็นลงกว่าเดิมแต่มีความช้ืนเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น  อากาศท่ีอุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซียส ความช้ืน 50 เปอร์เซ็น เมื่อพัดผ่านพื้นน้ าท่ีมีอุณหภูมิประมาณ  28 องศาเซลเซียส
ในบริเวณกว้าง จะท าให้อุณหภูมิของอากาศท่ีพัดผ่านแหล่งน้ านั้นมีอุณหภูมิลดต่ าลงได้ถึง 3 
องศาเซลเซียส หรือมีอุณหภูมิประมาณ 32 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีมีความช้ืนเพิ่มขึ้น  50 
เปอร์เซ็น เป็น 58 เปอร์เซ็น (สุนทร บุญญาธิการ,2541:88) 

 
ภาพท่ี 2.6 แสดงเทคนิคการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า  เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายนอก ก่อนท่ีจะพัด
ผ่านเข้าไปภายในบริเวณท่ีต้ังอาคาร. จาก เทคนิคการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน เพื่อคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีกว่า (น.89), โดย สุนทร  บุญญาธิการ, 2542  
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     (2) การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ 

                         การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่ในสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนแบบ 
บ้านเรานั้น  การมีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจ านวนมากเป็นปัจจัยหนึ่ง ท่ีช่วยลดการรุนแรงของ
อุณหภูมิอากาศในเวลากลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะต้นไม้จะใช้พลังงานความร้อน
จากดวงอาทิตย์และสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิต  โดยการดูดเอาน้ าใต้ดินขึ้นมาแปลง
สภาพให้เป็นไอน้ าผ่านออกมาทางปากใบกระบวนการสังเคราะห์แสงดังกล่าวจะต้องใช้ความ
ร้อนประมาณ  220 BTU  เพื่อท าให้น้ า  1  ลิตร  เปล่ียนเป็นไอ  ดังนั้น  อาจประมาณการ
ได้ว่า  ถ้าหากต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งสามารถดูดน้ าจากดินขึ้นมาแล้วแปลงสภาพน้ าให้เป็น
ไอในอัตราประมาณ  130  ลิตรต่อวัน  ต้นไม้ต้นนั้นจะมีความสามารถในการลดความร้อน
ให้กับสภาพแวดล้อมเทียบเท่ากับเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตันเลยทีเดียว  (12,000 BTU) 
            การใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางปลูกในบริเวณรอบ ๆ อาคาร  
นอกจากจะช่วยให้สภาพแวดล้อมบริเวณต้นไม้นั้นเย็นกว่าอากาศภายนอกท่ัวไป  ใบของ
ต้นไม้จะช่วยกรองแสงแดดท่ีจะส่องลงมายังผิวดินโดยตรง  เพื่อเป็นการป้องกันการถ่ายเท
ความร้อนท่ีเกิดจากแสงแดดโดยตรงสู่ดิน  และช่วยในการบังแสงแดดท่ีจะส่องเข้าสู่ช่องเปิด
ของตัวอาคารในบางมุมหรือบางช่วงเวลา 

 

ภาพท่ี 2.7 แสดงตัวอย่างการใช้ต้นไม้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเย็นคือ  การยอมให้ลมพัดผ่านใต้พุ่ม
ใบท้ังระดับบนและระดับล่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงท่ีอยู่ติดผิวดิน  เพื่อให้เกิดการระเหยของน้ าเป็น
ผลให้ผิวดินเย็นลงกว่าปกติส่วนต้นไม้ใหญ่จะเป็นการลดความร้อนท่ีเกิดจากรังสีดวงอาทิตย์โดยตรง. 
จาก เทคนิคการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า (น.89), โดย สุนทร  
บุญญาธิการ, 2542 
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      แนวทางพิจารณาในการออกแบบ อิทธิพลของต้นไม้ใหญ่จะช่วยท าให้อุณหภูมิใต้ต้นไม้

เย็นลงในช่วงกลางวัน แต่ในเวลากลางคืน อุณหภูมิใต้ต้นไม้จะสูงกว่าอุณหภูมิอากาศในบริเวณท่ีโล่ง

แจ้ง เพราะในท่ีโล่งแจ้งท่ีร้อนกว่าใต้ต้นไม้ในเวลากลางวันนั้น เมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการแลกเปล่ียน

รังสีความร้อนกับท้องฟ้า  (Longwave Radiation Heat Exchange) ได้ดีกว่าอากาศใต้ต้นไม้ ท าให้

อุณหภูมิลดต่ าลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการเลือกใช้ต้นไม้จึงต้องค านึงถึงความหนาของพุ่มใบ เพราะ

ถ้าต้นไม้รอบ ๆ บริเวณอาคารมีพุ่มใบท่ีหนาทึบเกินไปจะท าให้อุณหภูมิใต้ต้นไม้ในเวลากลางคืนไม่เย็น

ลงเท่าท่ีควร เพราะพุ่มใบท่ีหนาทึบสกัดกั้นการแลกเปล่ียนความเย็นกับท้องฟ้า (สุนทร บุญญาธิการ , 

2542: 101) 

      การใช้ประโยชน์จากพืชคลุมดิน เป็นการปรุงแต่สภาพแวดล้อมในระดับท่ีต่ าลงมาจาก

พุ่มใบของต้นไม้ใหญ่ ท าหน้าท่ีดูซับเอาน้ าจากใต้ดินมาระเหย ท าให้ระดับผิวดินมีอุณหภูมิต่ ากว่า

อากาศมาก ในบางกรณี อุณหภูมิท่ีผิวดินภายใต้พุ่มใบของพุ่มไม้อาจมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิ

กระเปาะเปียก ซึ่งท าให้ดินบริเวณนั้นเย็น และความเย็นดังกล่าวก็จะดูดซึมเข้าสู่ผิวดินจนสามารถท า

ให้ดินในบริเวณนั้นส่งผ่านความเย็นต่อเนื่องกันถึงพื้นท่ีใต้อาคารได้ (สุนทร บุญญาธิการ, 2542: 102) 

การปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดิน เป็นเสมือนฉนวนป้องกันความร้อนให้กับดิน ในขณะเดียวกันก็เป็นการ

เหนี่ยวน าความเย็นลงสู่ดินซึ่งมีผลทางด้านการแลกเปล่ียนรังสีความร้อนสู่ผิวดินท่ีเย็นกว่า เนื่องจาก

ความแตกต่างของอุณหภูมิ นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีร่มรื่นต่อสายตาและป้องกัน

การสะท้อนของแสง และป้องกันฝุ่นท่ีเกิดจากดินแห้งอีกด้วย 

 

2.3.4 สถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบตกแต่งภายใน 

              การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทโรงแรมตากอากาศ ควรจะค านึงถึง
ความสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบภายในกับการเช่ือมต่อภายนอก และจะต้องสนองความต้องการ
ของผู้ใช้สอย (Tan Hock  Beng, 1994:186-189) 

         การน าเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาใช้ในการตกแต่งประดับอาคาร หรืองาน
สถาปัตยกรรมภายใน  เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีผู้ออกแบบ และผู้ประกอบการควรค านึงถึง (Tan Hock  
Beng, 1995:18-20) 

        วัสดุท่ีหาได้ในท้องถิ่นถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งท่ีผู้ออกแบบนิยมน ามาใช้ในงาน
สถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งนอกจากจะสร้างบรรยากาศท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นแล้ว ยังสร้างรายได้
โดยตรงแก่ชุมชนนั้น ๆ (Tan Hock  Beng, 1994:189-190) 
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2.3.5 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

2.3.5.1 วัสดุที่หาได้ในท้องถ่ินเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ 
                     หลักการและแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ียั่งยืน ได้กล่าวถึง

การใช้วัสดุท้องถิ่นไว้ว่า “สถาปัตยกรรมควรจะออกแบบ โดยการใช้วัสดุท่ีหาได้ในท้องถิ่นชนิดท่ีน า
กลับมาใช้ใหม่ได้อีก (renewable indigenous building materials)  ตามความเหมาะสม  เพราะ
จะเป็นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเกิดประโยชน์และคุ้มค่า” (Zeiher, 1996:67) 

            บาหลีเป็นดินแดนท่ีมีเสน่ห์และสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุม
โลกได้  สถาปัตยกรรมมีเอกลักษณ์และสะท้อนวัฒนธรรมอันเหนียวแน่น สถาปัตยกรรมมีความ
กลมกลืนกันเกือบท้ังเกาะ จนท าให้ภาพรวมของบาหลีมีศักยภาพในด้านเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม  
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตัน ฮก เบ็ง (1994: 41) ได้กล่าวถึงบาหลีไว้ว่า “การใช้วัสดุพื้นถิ่นของ
บาหลีผสมผสานกับเทคโนโลยีท้องถิ่นได้อย่างลงตัว” วัสดุท่ีมีเอกลักษณ์ของบาหลี ได้แก่ หญ้าแฝก
หรือรกต้นตาล ซึ่งรกต้นตาลนี้สามารถมีอายุใช้งานได้ถึง 30 – 40 ปี 

            เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนช้ืนและมีฝนตกชุก โดยมีอุณหภูมิสูง
เกือบตลอดปี ปัญหาอย่างหนึ่งของการออกแบบคือ การลดปริมาณความร้อนท่ีเข้ามาในอาคาร การ
เลือกวัสดุมาใช้ประกอบอาคารจึงต้องควบคุมความร้อนให้เข้ามาในอาคารให้น้อยท่ีสุด 

 
2.3.5.2 การใช้วัสดุที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 

                       หลังจากมีแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  (Sustainable Development)                
วงกาสถาปนิกท่ัวโลกได้ต่ืนตัวกันในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มสถาปนิกสหภาพยุโรป (EU) ได้ก าหนดแนวทางในการ
ออกแบบแห่งอนาคตในจ านวนนั้นได้ช้ีให้เห็นความส าคัญของการใช้ทรัพยากรประเภทท่ีกลับน ามาใช้
ใหม่อีกด้วย  หรือถือว่า การหมุนใช้ (Recycling) เป็นทางออกท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นวิธีที่ประหยัดพลังงานด้วย คือ ใช้พลังงานน้อยลงเพราะกระบวนการใน
การจะผลิตของนั้นอยู่ขั้นเดียว คือ ขั้นเอาของท่ีใช้แล้วนี้ไปเข้าโรงงานหล่อหลอมขึ้นมาใหม่แทนท่ี
จะต้องท าเต็มทุกขั้นตอนอย่างเดิม ซึ่งจะต้องมีการขนส่งไปเอาวัตถุดิบมาเข้าโรงงาน 
 

2.3.5.6 การเลือกใช้วัสดุประหยัดพลังงาน 
              ในการเลือกใช้วัสดุในแต่ละองค์ประกอบของอาคารมีความแตกต่างกัน 
ในการเลือกใช้วัสดุควรพิจารณาคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (สุนทร บุญญาธิการ, 2542: 151) 
คุณสมบัติทางด้านประหยัดพลังงานและการกันความช้ืน 
            1. มีความสามารถในการกันความช้ืนได้ดี (มีค่า R-Value สูง) 
            2. ไม่สะสมความร้อนหรือไม่มีความจุความร้อนสูง 

3. มีความต้านทานการขยายตัว-หดตัวได้ดี เพื่อลดปัญหาการแตกร้าว  
ในกรณีท่ีใช้กับภายนอก 
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            4. ไม่ดูดหรืออมความร้อน 
            5. กันน้ าได้ดี 
       คุณสมบัติในการก่อสร้างและระบบเศรษฐกิจ 
            1. มีน้ าหนักเบา 
            2. มีความยืดหยุ่นในการท างานสูง 
            3. มีความสามารถในการต้านทานแรงลมและการส่ันสะเทือน 
            4. หาง่ายในพื้นท่ี 
            5. ท างานง่าย 
            6. ราคาประหยัด 
            7. ค่าบ ารุงรักษาต่ าและมีความต้านทานสูง 
      คุณสมบัติทางด้านท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
            1. ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม 
            2. มีความสวยงามและทนทาน  
            3. มีอัตราการกันไฟสูงหรือไม่ติดไฟ 

(1) วัสดุผนังอาคาร 

                        ในการเลือกใช้ผนังอาคารประเภทใดนั้นต้องเลือกด้วยเหตุผลว่า ผนังท า
หน้าท่ีอะไรให้กับตัวอาคาร ปัจจัยท่ีส าคัญในการเลือกวัสดุผนังอาคาร ได้แก่ กันความร้อน 
กันความช้ืน กันเสียง กันไฟ ประหยัดพลังงาน คงทนต่อแรงกระทบ ด้วยเหตุนี้ท าให้การ
ออกแบบอาคาร ต้องเลือกผนังหลายชนิดด้วยเหตุผลท่ีต่างกันของผนังอาคารแต่ละส่วน เช่น 

            1. ผนังบริเวณส่วนซักล้าง ต้องทนต่อความช้ืนและแรงกระทบได้ดี 

            2. ผนังครัว สามารถป้องกันไฟ ทนต่อแรกกระแทกและท าความ 
สะอาดง่าย 

            3. ผนังห้องน้ า กันความช้ืนได้ดี มีความแข็งแรงสามารถแขวนอุปกรณ์
ต่าง ๆ ได้ และเดินท่องานระบบได้สะดวก มีความสามารถกันเสียงออกจากห้องน้ าได้ 

            4. วัสดุท่ีบุด้านในของผนังอาคาร ควรเป็นวัสดุท่ีมีมวลน้อย น้ าหนักเบา 
มีค่ากักเก็บความร้อนและความช้ืนน้อย  

            5. ผนังภายนอกอาคาร ต้องมีความแข็งแรง มีการสะสมความร้อนในผนัง
น้อยท่ีสุด โดยใช้ผนังระบบฉนวนกันความร้อนภายนอก  
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             (2) วัสดุพื้นอาคาร 

                        การเลือกใช้วัสดุพื้นสามารถใช้วัสดุพื้นท่ีเป็นตัวน าท่ีดี (Conductor) เช่น 
หินอ่อน แกรนิต หรือกระเบื้อง เพื่อช่วยน าความเย็นจากดินเข้ามาภายในบ้าน แต่ต้องมี
ระบบป้องกันความช้ืนท่ีดี ตัวอย่างวัสดุพื้นตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น 

            1. ไม้ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนในระดับหนึ่ง ถ้าน ามาใช้กับพื้นช้ันล่าง จะลด
ค่าการน าความร้อนจากดินลงไปมาก ท าให้สูญเสียความรู้สึกเย็นจากสภาพแวดล้อมลงไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้หินชนิดต่าง ๆ  

            2. หินแกรนิต มีความคงทน แต่ให้ความรู้สึกแข็งกระด้าง เหมาะกับการ
ใช้บริเวณพื้นนอกบ้าน 

            3. หินอ่อน ให้ความรู้สึกท่ีนุ่มนวลกว่าแกรนิต แต่ดูแลรักษายาก 

            4. กระเบื้องเคลือบ มีความคงทนและดูแลรักษาง่ายแต่ดูด้อยค่ากว่าหิน
ธรรมชาติ 

 

             (3) วัสดุมุงหลังคา 

                        การเลือกวัสดุมุงหลังคาเบื้องต้นต้องเข้าใจถึงความต้องการและหน้าท่ี
หลักของวัสดุหลังคา คือ ความต้องการในการกันรั่ว การกันความร้อน ความแข็งแรงทนทาน
และความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เป็นหัวใจส าคัญส าหรับหน้าท่ีหลังคา 
การออกแบบและเลือกวัสดุหลังคาควรพิจารณาระบบกันความร้อนของหลังคา โดยต้อง
เข้าใจถึงระบบการถ่ายเทอากาศท่ีสมบูรณ์ภายใต้ผิวหลังคา ส่ิงท่ีควรค านึงคือ ความร้อนของ
ผิวหลังคา มีอุณหภูมิสูงมาก ดังนั้นระดับต่ าจากผิวหลังคาลงมาต้องมีระบบฉนวนเพื่อป้องกัน
ความร้อนไม่ให้เข้ามาในอาคารได้อย่างสมบูรณ์ ระบบกับความร้อนของหลังคา ประกอบด้วย 
อะลูมินัมฟอยล์ 1 ช้ัน โฟมหนา 6 นิ้ว ช้ันในสุดป(Laminated) ด้วยแผ่นยิปซัม ดังตัวอย่าง
รูปตัดหลังคา ต่อไปนี้  
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ภาพท่ี 2.8 วัสดุและระบบป้องกันความร้อนของหลังคา. จาก เทคนิคการออกแบบบ้านประหยัด

พลังงาน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า (น.89), โดย สุนทร บุญญาธิการ, 2542 

        

     (4) การเลือกใช้กระจก 

                        การเลือกใช้กระจกต้องค านึงถึงการแผ่รังสีความร้อนของผิวกระจกไปยัง
ผู้ใช้อาคาร เนื่องจากเป็นวัสดุท่ีน าความร้อนได้ดี สามารถถ่ายเทความร้อนได้มาก การน า
กระจกมาใช้มีข้อดีคือการน าแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารได้มาก แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอม
ให้ความร้อนเข้ามาให้น้อยท่ีสุดด้วย ตัวอย่างกระจกท่ียอมให้ความร้อนเข้ามาน้อย ได้แก่  
กระจก ฮีตมิเรอร์ (Heat Mirror) และกระจกฮีตสต็อป (Heat stop) เป็นระบบกระจก 2 ช้ัน 
(Double Glazing) ท่ีเคลือบด้วยสารท่ีมีสภาพการแผ่รังสีต่ า (Low-E) ท้ังสองด้านของฟิล์ม 
(Film) ท่ีอยู่ระหว่างช่องว่างอากาศโดยท่ีอากาศท้ังสองข้างจะท าหน้าท่ีเป็นช่องว่างอากาศจะ
สะท้อนรังสี (Reflective Air Space) มีสารดูดความช้ืนในช่องว่างของอากาศ กระจกชนิดนี้
สามารถสะท้อนความร้อนออกไปจากกระจกได้มาก ยอมให้แสงธรรมชาติเข้ามามากช่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต ยอมให้ผ่านไม่ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ 

2.3.5.7 การใช้วัสดุทดแทนการใช้ทรัพยากรจากต้นก าเนิด 
                       การใช้วัสดุทดแทนเป็นทางเลือกหนึ่งของสถาปนิก  เนื่องจากต้องการ

หลีกเล่ียงการใช้วัสดุโดยตรงจากธรรมชาติ ท่ีอาจมีไม่เพียงต่อความต้องการของการก่อสร้างอาคาร จึง
ควรเลือกใช้วัสดุทดแทนเพราะเป็นการไม่เพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศ   

2.3.5 กฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

                  องค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีมีบทบาทต่อการออกแบบของ
สถาปนิกท่ีมิอาจจะละเลยหรือหลีกเล่ียงได้เลย คือก าหมายและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษา



Ref. code: 25605916030314DAO

66 
 

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และยั่งยืนส าหรับอาคาร
ประเภทโรงแรมตากอากาศ ดังนั้นสถาปนิกจึงต้องศึกษาถึงข้อจ ากัดของกฎหมาย ว่ามีบทบาท  
และมีความส าคัญอย่างไร ตลอดจนศึกษาว่าปัจจุบันกฎหมายเอื้ออ านวยต่องานออกแบบของสถาปนิก
อย่างไร มีความเหมาะสมกับแบบแผนใหม่เพื่อรองรับการท่องเท่ียวดังกล่าวอย่างไร  

           กฎหมายท่ีประกาศใช้ในปัจจุบันซึ่งมีผลบั งคับใช้และมีบทบาทในการ
ออกแบบอาคาร ประเภท โรงแรมตากอากาศคือ  

           พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (หรือประกาศกระทรวง  กฎหมาย
กระทรวง ท่ีออกตามความนัย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยกระทรวงมหาดไทย) 

          พระราชบัญญัติ ส่ง เสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.  2535 
(กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม) 

           พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 โดยกระทรวงมหาดไทย 
 

             (1) ระยะถอยร่นของตัวอาคาร 
   เป็นส่วนส าคัญท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน พอสรุปได้ดังนี้ 

            บริเวณท่ี 1 เป็นพื้นท่ีในบริเวณท่ีวัดจากแนวชายฝ่ังทะเล เข้าไปใน
แผ่นดิน เป็นระยะ 50 เมตร ตลอดแนวชายฝ่ังทะเล ก าหนดให้ 20 เมตรแรก เป็นท่ีว่าง ห้าม
ก่อสร้างอาคารทุกชนิด ส่วนระยะท่ีเหลือ อีก 30 เมตร อนุญาตให้ก่อสร้างได้เฉพาะอาคาร
เด่ียวช้ันเดียว มีพื้นท่ีรวมกันในแต่ละหลังไม่เกิน 75 ตารางเมตร ระยะห่างของอาคารแต่ละ
หลังไม่ต่ ากว่า 4 เมตร ระยะห่างของอาคารท่ีแนวเขตท่ีดินชิดท่ีดินเอกชนไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
            บริเวณท่ี 2 พื้นท่ีในบริเวณท่ีวัดจากแนวเขตท่ีดิน  จากแนวเขตบริเวณท่ี 
1 ตลอดแนวออกไปอีก 150 เมตร  ก าหนดให้ก่อสร้างอาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ัน  หรือ
ช้ันหนึ่งช้ันใด ในหลังเดียวกัน ไม่เกิน 2000 ตารางเมตร ระยะห่างของตัวอาคาร  ไม่ต่ ากว่า 
2 เมตร  
            บริเวณท่ี 3 พื้นท่ีในบริเวณท่ีวัดจากแนวเขตบริเวณท่ี 2 ตลอดแนว
ออกไปอีก 300 เมตร ก าหนดให้ระยะถอยร่นเหมือนกันกับระยะท่ี 2 

      (2) ความสูงของตัวอาคาร 
                        นอกจากกฎหมายจะก าหนดประเภทของอาคาร ลักษณะ  ขนาดของ
พื้นท่ีใช้สอยแล้ว ความสูงยังนับเป็นข้อก าหนดหนึ่งท่ีมีข้อบังคับชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อาคารท่ีก่อสร้างบริเวณชายฝ่ังทะเลความสูงท่ีก าหนด พอสรุปได้ดังนี้ คือ 
            บริเวณท่ี 1 (วัดจากชายฝ่ังทะเลเข้าไปในบริเวณท่ีก่อสร้าง เป็นระยะ  
50 เมตร) ก าหนดให้ก่อสร้างอาคาร ท่ีมีความสูงได้ไม่เกิน 8 เมตร  
            บริเวณท่ี 2 (วัดเข้าไปจากระยะบริเวณท่ี 1 เป็นระยะอีก 150 เมตร) 
ก าหนดให้ก่อสร้างอาคาร ท่ีมีความสูงได้ไม่เกิน 12 เมตร  



Ref. code: 25605916030314DAO

67 
 

            บริเวณท่ี 3 (วัดเข้าไปจากระยะบริเวณท่ี 2 เป็นระยะอีก 300 เมตร) 
ก าหนดให้ก่อสร้างอาคาร ท่ีมีความสูงได้ไม่เกิน 21 เมตร ท้ังนี้ความสูงก าหนดให้วัดจากระดับ
พื้นดินท่ีจะปลูกสร้างขึ้นไปถึงยอดสุดของอาคาร 

      (3) สัดส่วนของที่ว่าง 
                        สัดส่วนของพื้นท่ีว่าง ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ
กฎกระทรวงท่ีมีผลบังคับใช้ ต่ออาคารท่ีก่อสร้างบริเวณชายฝ่ังทะเล พอสรุปได้ดังนี้ คือ 
            บริเวณท่ี 1 ต้องมีพื้นท่ีว่างของอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ 
พื้นท่ีท้ังหมด 
            บริเวณท่ี 2 ต้องมีพื้นท่ีว่างของอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ 
พื้นท่ีท้ังหมด 
            บริเวณท่ี 3 ต้องมีพื้นท่ีว่างของอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ 
พื้นท่ีท้ังหมด (สมาคมสถาปนิกสยามฯ, 2539) 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

3.1 การออกแบบการวิจัย 
ในการวิจัย ผู้วิจัยสนใจรูปแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศตามแนวคิดการ

ท่องเท่ียวคาร์บอนต่่า มีกระบวนการและแนวความคิดท่ีผสมผสาน ท้ังด้านนโยบายของสถาน
ประกอบการ การบริการจัดการท่ีพัก และการออกแบบสถาปัตยกรรม ในการศึกษาพบว่างานวิจัย
ลักษณะนี้เหมาะกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการด่าเนินการในการวิจัย เริ่มจากการท่าการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโครงการเพื่อท่าการส่ารวจ (Exploratory Sequential Design) และเก็บข้อมูลจาก
เอกสารน่ามาวิเคราะห์ (Documentary Research) ลงพื้นท่ีเพื่อเข้าถึงข้อมูลทางกายภาพท้ังระบบ
การจัดการ และรูปแบบสถาปัตยกรรม เก็บข้อมูลโดยการท่า mapping ขั้นตอนต่อมาคือการ
สัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการท้ัง ผู้ประกอบการ สถาปนิกผู้ออกแบบ ขั้นตอนสุดท้ายคือ
วิเคราะห์ผลในเชิงคุณภาพ ออกมาเป็นแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศตาม
แนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่่า 
 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

      3.2.1 กลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาในการลงพื้นที่ เก็บข้อมูล และท าการสัมภาษณ์ 
         จากการคัดเลือกโครงการกรณีศึกษาบนพื้นท่ีหมู่เกาะช้าง ผู้วิจัยด่าเนินการค้นคว้า
ข้อมูลโครงการเบ้ืองต้น โดยการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต่าบลเกาะช้างเหนือ 
และเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต่าบลเกาะช้างใต้ พบว่า บางโครงการมีการก่อสร้างท่ีผิด
กฎหมาย และบางโครงการก่าลังอยู่ในช่วงปิดปรับปรุง ผู้วิจัยจึงด่าเนินการติดต่อสอบถามเพื่อขอ
ข้อมูล สัมภาษณ์ และลงพื้นท่ีส่ารวจ โรงแรมตัวอย่าง 3 โครงการ เพื่อน่ามาศึกษาวิจัย ดังนี้ 

        1. โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง  
        2. โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

 3. โรงแรมเดอะสปา เกาะช้างรีสอร์ท 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการท าการสัมภาษณ์ 

         การได้ข้อมูลแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมของกลุ่มสถาปนิกโดยเฉพาะ
เป็นผู้ออกแบบโรงแรมตากอากาศ และผู้ประกอบการในการการจัดการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างของ
โรงแรมตากอากาศตามแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่่า 
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3.3 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
      ตัวแปรต้นในการวิจัยคือ การบริหารจัดการโครงการ และองค์ประกอบการออกแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีพักตากอากาศ ท้ังในด้านบริบทแวดล้อมของท่ีต้ังและการวางผัง สถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมภายในและการตกแต่ง
ภายใน วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และ
ทฤษฎีการออกแบบรับรู้สถาปัตยกรรม ส่งผลต่อตัวแปรตามคือเกิดเป็นสถาปัตยกรรมโรงแรมตาก
อากาศตามแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่่า 
 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 3.4.1 โครงร่างเกณฑ์ชี้วัดการประเมิน และแบบสัมภาษณ์ 
    ทบทวนมาตรฐานการประเมินอาคารประหยัดพลังงาน เพื่อหาเกณฑ์ช้ีวัดเพื่อ
สร้างแบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์ในการลงพื้นท่ีส่ารวจ และสัมภาษณ์ 
 3.4.2 Drawing หรือ แบบพิมพ์เขียว 
    แบบสถาปัตยกรรมของโรงแรมตากอากาศ ท้ังแบบผังบริเวณและแบบอาคาร
ห้องพัก ใช้ในการวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบ และวิธีการออกแบบปรับปรุง  
 3.4.3 โปรแกรม eQuest 3.64 จ าลองปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปีของ
เคร่ืองปรับอากาศ  
    โปรแกรม eQuest ถูกพัฒนาโดยบริษัท Pacific Gas and Electric Company 
บริษัท San Diego Gas & Electric และบริษัท Southern Californai Public Edison ภายใต้การ
สนับสนุนจากคณะกรรมการสาธารณูปโภคแคลิฟอร์เนีย (California Public Utilities Commission
) โดยโปรแกรมนี้พัฒนาระบบประมวลผลกราฟฟิกในการใช้สร้างแบบจ่าลอง ซึ่งท่าให้เกิดข้อดีของการ
สร้างแบบจ่าลองท่ีง่ายขึ้น ผนวกกับการค่านวณปริมาณความต้องการในการใช้พลังงานต่อปีตามหลัก
ของซอร์ฟแวร์ DOE-2 ซึ่งใช้สมการค่านวณแบบ RTS (radiant time series)คิดปริมาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าจากภาระการท่าความเย็นรายช่ัวโมง ซึ่ ง ไ ด้ผลท่ีแม่นย่าและรวดเร็วใกล้เคียงกับ
สภาพแวดล้อมจริง (ณัฐฐาอัมพร อินทร์พรหม, 2558) 
 
 3.4.4 โปรแกรม PHOENICS VR จ าลองการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 
    การวิเคราะห์คุณภาพชองอากาศภายในห้องด้วยโปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิง
ค่านวณ (Computational Fluid Dynamics; CFD) PHOENIC FLAIR เพื่อศึกษาทิศทางการไหลของ
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อากาศและความเร็วลม และท่าการปรับปรุงสถาปัตยกรรรมเพื่อตอบสนองการระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติ 
 3.4.5 โปรแกรม DIALux จ าลองปริมาณแสงสว่างภายในอาคารจากรังสีดวงอาทิตย์ 

               การจ่าลองสภาพแสงธรรมชาติและรูปแบบท้องฟ้าเสมือนจริงในโปรแกรม 
DIALux ท่ีใช้สมการทางคณิตศาสตร์ในการจ่าลองสถาปัตยกรรม และค่านวณวิเคราะห์ข้อมูลด้านแสง
สว่างท้ังแสงสว่างธรรมชาติ และแสงประดิษฐ์ด้วยสภาพเสมือนจริงของแหล่งก่าเนิดแสง และ
สภาพแวดล้อม 

 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการและสื่อสารสนเทศ  
              ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจาก แนวความคิด 

บทความ เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัย เพื่อเป็นองค์ความรู้ และแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบ
ท่ีพักตากอากาศแบบคาร์บอนต่่า เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

3.5.2 การเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ และสัมภาษณ์เชิงลึก 
              ศึกษาโครงการตัวอย่าง โดยคัดเลือกจากเกณฑ์การได้รับการรองรับจากองค์กรท่ี

เกี่ยวข้อง เน้นคุณค่าของสถาปัตยกรรมท่ีให้ความส่าคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล mapping และการสัมภาษณ์ บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง โดย
เน้นพิจารณาด้านบริบทแวดล้อมของท่ีต้ังและการวางผัง สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภูมิ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมภายในและการตกแต่งภายใน วัสดุและ
เทคโนโลยีการก่อสร้าง การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และทฤษฎีการออกแบบ
รับรู้สถาปัตยกรรม 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.6.1 วิเคราะห์บริบทของพื้นที่เกาะช้าง 
3.6.1.1 การวิเคราะห์สภาพอากาศ โดยใช้โปรแกรม Climate Consultant 

                       ในกระบวนการวิเคราะห์สภาพอากาศ โดยการใช้โปรแกรม Climate 
Consultant คือการป้อนข้อมูลทางสภาพอากาศของพื้นท่ีเกาะช้าง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ทุก ๆ 3 
ช่ัวโมง ตลอดระยะเวลา 1 ปี เข้าสู่โปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมวิเคราะห์ และสรุปออกมาเป็นกราฟ 
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และน่าผลจากกราฟมาใช้ในการออกแบบ โดยข้อมูลเบื้องต้นของสภาพอากาศพื้นท่ีเกาะช้าง  
มีดังต่อไปนี้ 

 
ภาพท่ี 3.1 ตารางสรุปสภาพอากาศ ปี 2560 เกาะช้าง จังหวัดตราด 
 

      ในการใช้โปรแกรม จะเลือกเกณฑ์ ASHRAE Standard 55 and Current Handbook 
of Fundamentals Model 

 
ภาพท่ี 3.2 รายละเอียด เกณฑ์ ASHRAE Standard 55 and Current Handbook of 
Fundamentals Model 
 
 การเลือกใช้เกณฑ์ข้างต้น เป็นการพิจารณาสภาวะสบาย ท่ีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิกระเปราะ
แห้ง ความหนาของเส้ือผ้า อัตราการเผาผลาญในการท่ากิจกรรมต่าง ๆ ความเร็วลม ความช้ืน และ
อุณหภูมิเฉล่ีย พื้นท่ีภายใน สันนิษฐานว่าหมายถึงอุณหภูมิใกล้เคียงกับกับอุณหภูมิกระเปาะแห้ง ใน
พื้นท่ีท่ีคนส่วนใหญ่มีความสะดวกสบายจะค่านวณโดยใช้ PMV (Predicted Mean Vote) ในรูปแบบ
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ของท่ีอยู่อาศัย คนปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ เช่น ใส่เส้ือผ้า ให้ตรงกับฤดูกาลและรู้สึกสบายใน
ความเร็วลมท่ีสูงขึ้น ดังนั้นความสะดวกสบายจึงมีช่วงท่ีกว้างขึ้นกว่าในอาคารท่ีมีระบบ HVAC (ระบบ
ปรับอากาศ) โดยค่ามาตรฐานส่าหรับเกณฑ์ของ ASHRAE Standard 55 and Current Handbook  
of Fundamentals Model มีดังนี้ 

 
ภาพท่ี 3.3 ค่ามาตรฐานสภาวะสบายของเกณฑ์ ASHRAE Standard 55 and Current Handbook 
of Fundamentals Model 
 

3.6.1.2 วิเคราะห์สภาวะน่าสบายจากอุณหภูมิและการแผ่รังสีความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์ 

(1) อุณหภูมิ 
                       อุณหภูมิอากาศท่ีน่ามาวิเคราะห์ ได้แก่ อุณหภูมิกระเปราะแห้ง (Dry 
Bulb) อุณหภูมิกระเปราะเปียก (Wet Bulb) โดยอุณหภูมิในสภาวะอากาศน่าสบาย 
(Comfort Zone)  เท่ากับ 22-27°C จากการบันทึกค่าอุณหภูมิกระเปราะแห้ง (Dry Bulb) 
ทุก 3 ช่ัวโมง ตลอดท้ังปี 2560 สามารถสรุปเป็นกราฟได้ดังนี้  
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ภาพท่ี 3.4 กราฟแสดงภาพสามมิติ ของอุณหภูมิกระเปราะแห้ง (Dry Bulb) รายวัน (รูปซ้าย) ราย
เดือน (รูปขวา) ในปี 2560 
 

      จากภาพท่ี 3.4 กราฟภาพสามมิติ กราฟสีฟ้าแสดงช่วงท่ีอุณหภูมิอยู่ในสภาวะสบาย คือ 
21°C - 27°C ในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 9.00 น. กราฟสีแดง อุณภูมิจะเปล่ียนแปลงสูงขึ้นมากใน
ช่วงเวลา 9.00 น ถึง 10.00 น. อุณหภูมิจะสูงสุดในช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. และลดลงเรื่อย 
ๆ ถึงเวลา 22.00 อุณหภูมิจะเริ่มเข้าสู่สภาวะสบายอีกครั้ง 

 
ภาพท่ี 3.5  กราฟแสดงอุณหภูมิของแต่ละเดือน ในปี 2560 กับสภาวะน่าสบาย 
 
 จากภาพท่ี 3.5 แสดงผลอุณหภูมิเฉล่ีย ตลอดท้ังปี อยู่ท่ี 28°C อุณหภูมิเฉล่ียต่่าสุด 20°C 
อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 34°C ในเดือนมิถุนายนมีอุณหภูมิสูงสุด 37.5°C และเดือนกุมภาพันธ์มีอุณหภูมิ
ต่่าสุด อยู่ท่ี 20°C ถ้าวัดจากสภาวะน่าสบายท่ีอุณหภูมิ 21-27°C เดือนท่ีมีอุณหภูมิต่่าสุดอยู่ในช่วงนี้
คือ เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และธันวาคม เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิกระเปราะแห้ง (Dry 
Bulb) กับความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ของแต่ละเดือน ในปี 2560 จะเห็นได้ว่า ความช้ืน
สัมพัทธ์ท่ีเหมาะสม ในสภาวะสบาย อยู่ในช่วง 20-75% จากกราฟแสดงว่าพื้นท่ีเกาะช้าง ในช่วงท่ีมี
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อุณหภูมิสูง ความช้ืนสัมพัทธ์จะต่่าลง และในช่วงท่ีอุณหภูมิต่่า ความช้ืนสัมพัทธ์สูงขึ้น ซึ่งค่ าเฉล่ีย
ความช้ืนสัมพัทธ์ มีค่าสูงกว่าสภาวะน่าสบาย ดังภาพท่ี 3.6 

 
ภาพท่ี 3.6 กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกระเปราะแห้ง (Dry Bulb) กับความช้ืน
สัมพัทธ์ (Relative Humidity) ของแต่ละเดือน ในปี 2560 
 

 เปรียบเทียบอุณหภูมิกระเปราะแห้ง (Dry Bulb) อุณหภูมิจุดน้่าค้าง (Dew Point) และ
สภาวะสบาย (Comfort Zone) ของแต่ละเดือน ในปี 2560 ดังภาพท่ี3.7 

 
ภาพท่ี 3.7 กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิกระเปราะแห้ง (Dry Bulb) อุณหภูมิจุดน้่าค้าง (Dew Point) 
และสภาวะสบาย (Comfort Zone) ของแต่ละเดือน ในปี 2560 
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ภาพท่ี 3.8 กราฟแสดงอุณหภูมิพื้นดิน (°C) ในแต่ละระดับความลึก ของแต่ละเดือน ในปี 2560 

 
 จากภาพท่ี 3.8 แสดงว่า อุณหภูมิพื้นดินมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 28 °C พื้นดินท่ีความลึก 0.5 

เมตร มีค่าเฉล่ียอุณหภูมิพื้นดินอยู่ระหว่าง 26.5°C - 31°C พื้นดินท่ีความลึก 2.0 เมตร มีค่าเฉล่ีย
อุณหภูมิพื้นดินอยู่ระหว่าง 27°C - 30°C พื้นดินท่ีความลึก 4.0 เมตร มีค่าเฉล่ียอุณหภูมิพื้นดินอยู่
ระหว่าง 27.5°C - 29°C 

(2) การแผ่รังสีความร้อน 
   การแผ่รังสีความร้อนท่ีน่ามาวิเคราะห์ ได้แก่ รังสีรวมบนพื้นราบ (Global Horizontal 
Radiation) คือผลรวมของรังสีตรงและรังสีกระจาย รังสีตรง (Direct Normal) และรังสี
กระจาย (Diffuse Solar Radiation) การแสดงผล เปรียบเทียบค่าการแผ่รังสีความร้อน
โดยตรง(Direct Normal) รังสีแห่งโลก (Global Horizontal) และผลรวมของพื้นผิว (Total 
Surface) ในแต่ละเดือน ของปี 2560 มีดังนี้ 

 
ภาพท่ี 3.9 กราฟแสดงผลค่าเฉล่ียรายช่ัวโมง ของการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ ของปี 2560 
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ภาพท่ี 3.10 กราฟแสดงผลค่าเฉล่ียรายวัน ของการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ ของปี 2560 
 
 จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ท่าให้เกิดช่วงของแสงสว่างท่ีแตกต่างกัน ดังรูปท่ี  โดย
ค่าเฉล่ียของแสงสว่าง Direct Normal เท่ากับ 20,000 Lux และ Global Horizontal เท่ากับ 
46,000 Lux  

 
ภาพท่ี 3.11 กราฟแสดงค่าเฉล่ียแสงสว่างในแต่ละเดือน ของปี 2560 



Ref. code: 25605916030314DAO

77 
 

 
ภาพท่ี 3.12 กราฟแสดงการปกคลุมของเมฆบนท้องฟ้า (%) ในแต่ละเดือน ของปี 2017 
 จากกราฟแสดงการปกคลุมของเมฆบนท้องฟ้า ในปี 2560 มีค่าเฉล่ียการเกิดเมฆปก
คลุมบนท้องฟ้า 68 เปอร์เซน มีผลถึงการค่านวณปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์ท่ีถูกสะท้อนหรือดูดซับไว้
ก่อนท่ีจะมาถึงผิวโลก รวมท้ังปริมาณรังสีจากพื้นผิวโลกท่ีถูกสะท้อนกลับหรือดูดซับไว้ก่อนท่ีจะกลับสู่
อวกาศ โดยค่าการปกคลุมของเมฆ (%) จะแสดงค่าประมาณปริมาณเมฆปกคลุมท่ีสัมพันธ์กับลักษณะ
ของเมฆปกคลุม ดังนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2561) 
 
ตารางท่ี 3.1 
ลักษณะของเมฆกับค่าปริมาณเมฆปกคลุม 

เมฆปกคลุม ค่าประมาณปริมาณเมฆปกคลุม 
ไม่มีเมฆ  ท้องฟ้าไม่มีเมฆปกคลุมหรือไม่สามารถมองเห็นเมฆ

ได้ 
ท้องฟ้าสดใส (Clear) 10% สังเกตเห็นเมฆ แต่ปกคลุมท้องฟ้าใน

อัตราส่วนน้อยกว่า 1/10 (10%) 
เมฆเป็นกลุ่มก้อนแยกตัวอย่างชัดเจน 
(Isolated) 

10-25% เมฆปกคลุมท้องฟ้าในอัตราส่วนระหว่าง 
1/10 (10%) และ 1/4 (25%) 

เมฆกระจายตัว (Scattered) 25-50% เมฆปกคลุมท้องฟ้าในอัตราส่วนระหว่าง 
1/4 (25%) และ 1/2 (50%) 

เมฆแตกแยก (Broken) 50-90% เมฆปกคลุมท้องฟ้าในอัตราส่วนระหว่าง 
1/2 (50%) และ 9/10 (90%) 
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ตารางท่ี 3.1 
ลักษณะของเมฆกับค่าปริมาณเมฆปกคลุม (ต่อ) 

เมฆปกคลุม ค่าประมาณปริมาณเมฆปกคลุม 
เมฆมาก ครึ้มฝน (Overcast) 90%เมฆปกคลุมท้องฟ้าในอัตราส่วนมากกว่า 

9/10 (90%)  
ท้องฟ้าถูกบดบัง (Obscured) ไม่สามารถมองเห็นเมฆได้ เนื่องจาก 1/4 ของ

ท้องฟ้าถูกบดบัง ไม่สามารถเห็นได้ชัดเจน 
 

(3) ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ 
                        ความสัมพันธ์ของ อุณหภูมิอากาศ แปรผันตรงกับ รังสีจากดวงอาทิตย์ 

ในเดือนท่ีมีค่ารังสีจากดวงอาทิตย์มากเช่น เดือนมีนาคม อุณหภูมิยิ่งสูง ท่าให้อากาศร้อน ดังภาพท่ี 
3.13  

 
ภาพท่ี 3.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิอากาศกับรังสีดวงอาทิตย์ ของแต่ละเดือน  
ในปี 2560 

3.6.1.3 วิเคราะห์การแสดงเงาจากดวงอาทิตย์ 
                       แสงเงาจากดวงอาทิตย์มีความแตกต่างกันทุดช่วงฤดูกาล ตามการโคจร

ของดวงอาทิตย์ ท่าให้ กราฟ Sun Shading Chart แต่ละเวลา แต่ละเดือน มีความแตกต่างกัน ดัง
ภาพท่ี 3.14 และ 3.15 
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ภาพท่ี 3.14 กราฟแสดงเงาจากดวงอาทิตย์ ช่วง Winter Spring ช่วง(Dec 21- June 21) 

 
ภาพท่ี 3.15 กราฟแสดงเงาจากดวงอาทิตย์ ช่วง Summer Fall(June 21-Dec 21) 
 

3.6.1.4 วิเคราะห์สภาวะน่าสบายจากทิศทางและความเร็วลม 
(1) ความเร็วลม 

 
ภาพท่ี 3.16 กราฟแสดงความเร็วลม (m/s) ในแต่ละเดือน ของปี 2560 
 

      จากภาพความเร็วลมเฉล่ีย เท่ากับ 1.5 m/s 
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(2) แผนภูมิลม  
       แผนภูมิลม ค่าเฉล่ียในปี 2560 แสดงผลดังนี้ 

 
ภาพท่ี 3.17 แสดงค่าสีในแผนภูมิลม บอกค่าอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ์ 
 

 
ภาพท่ี 3.18 แผนภูมิลมเฉล่ียของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2560 

 
 จากรูปภาพท่ี 3.18 แผนภูมิลมเฉล่ียของเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2560 แสดงให้
เห็นว่าความเร็วลมมากส่งผลให้อุณภูมิอากาศลดลง  
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ภาพท่ี 3.19 แผนภูมิลมของเดือนมกราคม ภาพท่ี 3.20 แผนภูมิลมของเดือนกุมภาพันธ์ 

  
ภาพท่ี 3.21 แผนภูมิลมของเดือนมีนาคม ภาพท่ี 3.22 แผนภูมิลมของเดือนเมษายน 

  
ภาพท่ี 3.23 แผนภูมิลมของเดือนพฤษภาคม  ภาพท่ี 3.24 แผนภูมิลมของเดือนมิถุนายน 
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ภาพท่ี 3.25 แผนภูมิลมของเดือนกรกฎาคม ภาพท่ี 3.26 แผนภูมิลมของเดือนสิงหาคม 

  
ภาพท่ี 3.27 แผนภูมิลมของเดือนกันยายน ภาพท่ี 3.28 แผนภูมิลมของเดือนตุลาคม 

  
ภาพท่ี 3.29 แผนภูมิลมของเดือนพฤศจิกายน ภาพท่ี 3.30 แผนภูมิลมของเดือนธันวาคม 
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3.6.1.5 วิเคราะห์สภาวะน่าสบายจากแผนภูมิ PSYCHROMETRIC 
          แผนภูมิ PSYCHOMETRIC แสดงค่าองค์ประกอบของอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
คือ อุณหภูมิอากาศ (Dry Bulb Temperature) อุณหภูมิกระเปราะเปียก (Wet Bulb 
Temperature) และความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity) เปรียบเทียบกับสภาวะสบาย 
ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 3.31 กราฟแสดง Comport Indoor ในปี 2017 
 
 จากภาพท่ี 3.31 ค่าอุณหภูมิอากาศ และความช้ืนสัมพัทธ์ ส่วนใหญ่อยู่นอกสภาวะน่า
สบาย ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิ เท่ากับ 28°C ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย มีค่าอยู่ในช่วง 80-100% แสดงถึงค่า
ความช้ืนสัมพัทธ์ที่สูงมาก 
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ภาพท่ี 3.32 กราฟความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกระเปราะแห้ง (Dry Bulb) กับสภาวะน่าสบาย 
 

 
ภาพท่ี 3.33 กราฟความสัมพันธ์ของ Global Horiz Radiation กับสภาวะน่าสบาย 
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ภาพท่ี 3.34 กราฟความสัมพันธ์ของการปกคลุมของเมฆ (Sky Cover) กับสภาวะน่าสบาย 

 
ภาพท่ี 3.35 กราฟความสัมพันธ์ของความเร็วลม (Wind Speed) กับสภาวะน่าสบาย 

 
 เมื่อพิจารณาโดยละเอียดของกลยุทธ์ในการออกแบบ พบค่าเฉล่ียของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
สภาพอากาศ ของเดือนมกราคมถึงธันวาคม ในปี 2560 มีดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.36 ค่าเฉล่ียของปัจจัยทางสภาพอากาศบนพื้นท่ีเกาะช้าง จังหวัดตราด 

 
ภาพท่ี 3.37 กราฟแสดง Comport Indoor โดยละเอียดในปี 2017 

 
ภาพท่ี 3.38 กราฟความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกระเปราะแห้ง (Dry Bulb) โดยละเอียดกับสภาวะ 
น่าสบาย 
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ภาพท่ี 3.39 กราฟความสัมพันธ์ของ Global Horiz Radiation โดยละเอียดกับสภาวะน่าสบาย 

 

 
ภาพท่ี 3.40 กราฟความสัมพันธ์ของการปกคลุมของเมฆ (Sky Cover) โดยละเอียดกับสภาวะ 
น่าสบาย 

 
ภาพท่ี 3.41 กราฟความสัมพันธ์ของความเร็วลม (Wind Speed) โดยละเอียดกับสภาวะน่าสบาย 
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      จากผลการวิเคราะห์ สภาพอากาศพื้นท่ีเกาะช้าง สามารถสรุปเป็นกราฟแสดงผลแบบ
รายวันและรายเดือน ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.2 
กราฟสรุปข้อมูลสภาพอากาศ รายวันและรายเดือน 

รายวัน รายเดือน 
DRY BULB TEMPERATURE 

  

WET BULB TEMPERATURE 
  

WET BULB DEPRESSION 
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ตารางท่ี 3.2 
กราฟสรุปข้อมูลสภาพอากาศ รายวันและรายเดือน (ต่อ) 

รายวัน รายเดือน 
RELATIVE HUMIDITY 

 
 
 
 

 

 

WIND SPEED 
  

GLOBAL HORIZ RADIATION 
  

DIRECT NORMAL RADIATION 
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ตารางท่ี 3.2 
กราฟสรุปข้อมูลสภาพอากาศ รายวันและรายเดือน (ต่อ) 

รายวัน รายเดือน 

DIRECT NORMAL RADIATION 

  

TILTED SURFACE RADIATION 
  

 
 3.6.1.6 การวิเคราะห์แผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์  

      การโคจรของดวงอาทิตย์มีค่าเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล พิจารณาจาก กราฟการโคจรของดวง
อาทิตย์ (Stereographic Sun Part) และกราฟ Cartesian Sun Part การวิเคราะห์มีความส่าคัญใน
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม คือ การวางทิศทางของอาคาร และสภาวะแวดล้อมรอบอาคาร การ
ออกแบบช่องเปิด การออกแบบส่วนบังแสงอาทิตย์  โดยแผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ สมมุติเวลา 
พิกัดพื้นท่ีเกาะช้าง จังหวัดตราด 12° 2' 52.497" N    102° 19' 24.534" E  มีดังต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 3.42 แผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ ของพื้นท่ีเกาะช้าง จังหวัดตราด 

 

 
ภาพท่ี 3.43  แผนผัง Cartecian ของพื้นท่ีเกาะช้าง จังหวัดตราด 
 

3.6.2 วิเคราะห์มาตรฐานการประเมินอาคารเขียว ประเภทโรงแรม 
              ทบทวนเกณฑ์ช้ีวัดการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดย

พิจารณาจาก มาตรฐานโครงการใบไม้เขียว มาตรฐานอาคารเขียวของไทย (TREES) ส่าหรับอาคาร
ก่อสร้างและปรับปรุงใหม่ และเทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมในการออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนช้ืน 
เพื่อสรุปตัวแปรท่ีส่าคัญ เสนอเป็นมาตรฐานการประเมินท่ีมักมุ่งเน้นเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของ
โรงแรมตากอากาศให้ครอบคลุมองค์ประกอบเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมมากขึ้น เพื่อให้
เกิดประโยชน์ท้ังกับสถาปนิกและผู้ประกอบการโรงแรม 
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3.6.2.1 หลักเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา (LEED: 
Leadership in Energy and Environmental Design) 

                      เป็นมาตรฐานสากลท่ีได้รับความนิยมน่ามาใช้ในการประเมินอาคาร
อนุรักษ์พลังงาน แบ่งออกเป็นหลายแบบเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ในการศึกษาผู้วิจัยเลือก
พิจารณา LEED for Building Design and Construction (LEED BD+C) ซึ่ ง ใช้ส่าหรับประเมิน
อาคารท่ีสร้างใหม่ หรืออาคารท่ีปรับปรุง โดยออกแบบการประเมินเพื่อใช้ส่าหรับอาคารส่านักงานเป็น
หลัก แต่สามารถน่ามาพิจารณาใช้กับอาคารประเภทอื่น ๆ ได้ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
เกณฑ์การประเมิน แบ่งได้ 8 หมวด ดังนี้ 1) Location and Transportation 2) Sustainable Site 
3) Water Efficiency 4) Energy and Atmosphere 5) Materials and Resources 6) Indoor 
Environment Quality 7 )  Innovation 8 )  Regional Priority ( U.S. Green Building Council, 
2018)  

3.6.2.2 เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai’ 
s Rating of Energy and Environmental Sustainable: TREES) 
            เกณฑ์การประเมิน จัดท่าโดยสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute) 
ส่าหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC) มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับรองอาคารหรือ
ส่ิงก่อสร้างในเมืองไทยท่ีมีความยั่งยืนทางพลังงานและส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้มาตรฐานดังกล่าว
เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลอย่าง LEED เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมไทยหันมาใส่ใจถึงความส่าคัญ
ของอาคารเขียว (Green Building) และเป็นการพัฒนาสถาปัตยกรรมท่ียั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เกณฑ์การประเมิน แบ่งได้ 8 หมวด ดังนี้  1) การบริหารจัดการอาคาร (Building 
Management) 2) ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape) 3) การประหยัดน้่า (Water 
Conservation) 4) พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 5) วัสดุและทรัพยากรใน
การก่อสร้าง (Materials and Resources) 6) คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor 
Environmental Quality) 7) การป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Protection) 
8) นวัตกรรม (Green Innovation) (สถาบันอาคารเขียวไทย, 2555)   
  3.6.2.3 การประเมินโครงการใบไม้เขียว (Green Leaf Standard for 
ASEAN) 
               มาตรฐานโครงการใบไม้เขียว ด่าเนินการโดยมูลนิธิใบไม้เขียว เพื่อออก
ใบรับรองมาตรฐานการด่าเนินงานแบบคาร์บอนต่่าของธุรกิจโรงแรม และกระตุ้นให้ธุรกิจท่ีพักใน
ประเทศไทยด่าเนินการแบบคาร์บอนต่่า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย มีการพัฒนามาตรฐานการด่าเนินงานและส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่ อ
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พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ การพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการมีบทบาทและส่วนร่วม
ในการรักษาส่ิงแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว และเพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริ ม
ศักยภาพของธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวในการพัฒนาแบบยั่งยืน เกณฑ์การประเมิน แบ่งได้ 18 
หมวด ดังนี้ 1) นโยบายและการส่ือสาร 2) การพัฒนาบุคลากร 3) คณะกรรมการ 4) เป้าหมาย และ
แผนปฏิบัติการ 5) การจัดการของเสีย 6) ประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน 7) ประสิทธิภาพการใช้น้่า 
8) ครัว และห้องอาหาร 9) ห้องซักรีด 10) การจัดซื้อ 11) คุณภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษทาง
อากาศ และเสียง 12) น้่า และคุณภาพน้่า 13) สปา และการนวดเพื่อสุขภาพ 14) สถานท่ีออกก่าลัง
กาย สระว่ายน้่า และกิจกรรมกลางแจ้ง 15) ความปลอดภัยในโรงแรม 16) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
17) การมีส่วนร่วมกับชุมชน และองค์กรท้องถิ่น 18) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (จิรพล สินธุนาวา , 
2551)    

 3.6.2.4 มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน (ASEAN Green Hotel Awards) 
           เป็นความร่วมมือกันของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN: Association of South East Asian Nations) ท่ีตกลงร่วมกันในการด่าเนินการ
ด้านสถานท่ีทางกายภาพของโรงแรม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ชุมชน และนักท่องเท่ียวต่อการ
ด่าเนินการท่องเท่ียวแนวคิดคาร์บอนต่่า (สมพงศ์ โสทะรักษ์ และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ , 2556) โดย
ยึดหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด่าเนินการท่องเท่ียวสีเขียว เช่น นโยบายส่ิงแวดล้อมและการ
ด่าเนินการส่าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม การใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียว การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
องค์กรส่วนท้องถิ่น การจัดการขยะ การจัดการของเสีย  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (กรมการ
ท่องเท่ียว, 2555) เกณฑ์การประเมิน แบ่งได้ 11 หมวด ดังนี้ 1) นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและการ
ด่าเนินงานส่าหรับการบริหารงานโรงแรม 2) การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 3) ความ
ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) การจัดการขยะ 6) 
ประสิทธิภาพพลังงาน 7) ประสิทธิภาพน้่าและคุณภาพน้่า 8) การจัดการคุณภาพอากาศ (ภายในและ
ภายนอกอาคาร) 9) การจัดการเสียง 10) การจัดการน้่าเสียและการบ่าบัด 11) การจัดการขยะมีพิษ
และขยะอันตราย 

 3.6.2.5 เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการที่พกัสีเขียว 
            เกณฑ์การประเมินสถานประกอบการท่ีพักสีเขียวโดยกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ท่ีให้บริการท่ีพักแรม ซึ่งหมายรวมถึง โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล บ้านเช่า และ
เกสต์เฮ้าส์ เน้นการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีการสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นการเสริมสร้าง
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การด่าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวสีเขียว ตามแนวทาง
การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน  เกณฑ์การประเมิน แบ่งได้ 3 หมวด ดังนี้  1) การจัดการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและส่ิงอ่านวยความสะดวก 2) การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากร 3) การจัดการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, 
2555) 

 3.6.2.6 เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานการประเมินอาคารเขียว ประเภทโรงแรม 
 
ตารางท่ี 3.3 
เปรียบเทียบหมวดหมู่การประเมินอาคารเขียวจากมาตรฐานต่าง ๆ (ท่ีมา: ผู้วิจัย)  

LEED BD+C TREES โครงการใบไม้เขียว โรงแรมสีเขียวอาเซียน สถาน
ประกอบการที่พัก

สีเขียว 

1) Location and 
Transportation✓ 
 

1) การบริหาร
จัดการอาคาร 
(Building 
Management) 
✓ 

1) นโยบายและการ
สื่อสาร ✓ 

1) นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ด่าเนินงานส่าหรับการ
บริหารงานโรงแรม 

1) การจัดการ
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สิ่งอ่านวยความ
สะดวก✓ 

2) Sustainable 
Site✓ 

2) ผังบริเวณและ
ภูมิทัศน์ (Site 
and Landscape) 
✓ 

2) การพัฒนา
บุคลากร 

2) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
✓ 

2) การจัดการ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร✓ 

3) Water 
Efficiency✓ 

3) การประหยัด
น่้า (Water 
Conservation) 
✓ 

3) คณะกรรมการ 3) ความร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กร
ท้องถ่ิน 

3) การจัดการ
ด้านสังคมและ
การมีส่วนร่วม
ของท้องถ่ิน 

4) Energy and 
Atmosphere✓ 

4) พลังงานและ
บรรยากาศ 
(Energy and 
Atmosphere) 
✓ 

4) เป้าหมาย และ
แผนปฏิบัติการ✓ 

4) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
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ตารางท่ี 3.3 
เปรียบเทียบหมวดหมู่การประเมินอาคารเขียวจากมาตรฐานต่าง ๆ (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 

LEED BD+C TREES โครงการใบไม้เขียว โรงแรมสีเขียว
อาเซียน 

สถาน
ประกอบการที่

พักสีเขียว 
5) Materials 
and 
Resources✓ 

5) วัสดุและ
ทรัพยากรในการ

ก่อสร้าง 
(Materials and 
Resources) ✓ 

5) การจัดการของเสีย✓ 5) การจัดการขยะ
✓ 

 

6) Indoor 
Environment 
Quality✓ 

6) คุณภาพของ
สภาวะแวดล้อม
ภายในอาคาร 
(Indoor 
Environmental 
Quality) ✓ 

6) ประสิทธิภาพและการ
ใช้พลังงาน 
✓ 

6) ประสิทธิภาพ
พลังงาน 
✓ 

 

7) Innovation✓ 7) การป้องกัน
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Protection) ✓ 

7) ประสิทธิภาพการใช้น่้า
✓ 

7) ประสิทธิภาพน่้า
และคุณภาพน่้า✓ 

 

8) Regional 
Priority 

8) นวัตกรรม 
(Green 
Innovation) ✓ 

8) ครัว และห้องอาหาร 8) การจัดการ
คุณภาพอากาศ 
(ภายในและ
ภายนอกอาคาร) ✓ 

 

  9) ห้องซักรีด 9) การจัดการเสียง  
  10) การจัดซื้อ✓ 10) การจัดการน่้า

เสียและการบ่าบัด
✓ 

 

  11) คุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร มลพิษทาง
อากาศ และเสียง✓ 

11) การจัดการขยะ
มีพิษและขยะ
อันตราย✓ 

 

  12) น่้า และคุณภาพน่้า
✓ 
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ตารางท่ี 3.3 
เปรียบเทียบหมวดหมู่การประเมินอาคารเขียวจากมาตรฐานต่าง ๆ (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 

LEED BD+C TREES โครงการใบไม้เขียว โรงแรมสีเขียว
อาเซียน 

สถาน
ประกอบการที่พัก

สีเขียว 

  13) สปา และการนวดเพ่ือ
สุขภาพ 

  

  14) สถานที่ออกก่าลังกาย 
สระว่ายน่้า และกิจกรรม
กลางแจ้ง 

  

  15) ความปลอดภัยในโรงแรม   

  16) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
✓ 

  

  17) การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
และองค์กรท้องถ่ิน 

  

  18) การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม                          

  

หมายเหตุ: จากตารางท่ี สัญลักษณ์ ✓ แสดงความสัมพันธ์ของหมวดหมู่ท่ีคล้ายกันของเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละมาตรฐาน โดยให้ความส่าคัญกับเนื้อหาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง 
เพื่อน่ามาพิจารณาร่วมกับทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม และก่าหนดเกณฑ์ช้ีวัดการออกแบบ
สถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศ ด้วยแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่่า 
 

3.6.3 เกณฑ์ชี้วัดการประเมินสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศ 
              จากการทบทวนเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวหลายมาตรฐาน ผนวกกับทฤษฎีการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม น่ามาสู่เกณฑ์ช้ีวัดการออกแบบโครงการโรงแรมตากอากาศด้วยแนวคิดการ
ท่องเท่ียวคาร์บอนต่่า 8 หมวด โดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและส่ิงแวดล้อม
ไทย หรือTREES ส่าหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ และเพิ่มเติมหมวดท่ี 3 ด้าน
สถาปัตยกรรมและการออกแบบผนวกกับหมวดวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นส่วนส่าคัญ
ของการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมเพื่อการออกแบบและปรับปรุง ดังตารางท่ี 3.4 
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ตารางท่ี 3.4 
เกณฑ์ช้ีวัดการออกแบบโครงการโรงแรมตากอากาศ ด้วยแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่่า (ท่ีมา : 
ผู้วิจัย) 

หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management: BM) 

หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) 

หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) 

หมวดท่ี 4 การประหยัดน้่า (Water Conservation: WC) 

หมวดท่ี 5 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere: EA) 

หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) 

หมวดท่ี 7 การป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Protection: EP) 

หมวดท่ี 8 นวัตกรรม (Green Innovation: GI) 

 
เกณฑ์ช้ีวัดในแต่ละหมวด มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.5 
หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management: BM) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 
 
                BM1 การเตรียมความพร้อมเป็นอาคารเขียว 
                 มีแผนการด่าเนินการ ต้องประกอบด้วย 
                      1. รายช่ือคณะท่างาน และหัวหน้าโครงการ (เจ้าของโครงการ 
สถาปนิกหรือวิศวกรออกแบบปรึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านTREES ท่ีปรึกษาด้านการ
ทดสอบและปรับแต่งระบบ (commissioning) เป็นต้น) 
                      2. กิจกรรมต่าง ๆ โดยระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
                      3. รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคและวิธีการท่ีจะ
น่ามาใช้โดยย่อ 
                     4. ตารางเวลาของแต่ละกิจกรรมว่าด่าเนินการในช่วงใดและนาน
เท่าไร 
 

Ref. 
TREES 

(BMPM1)  
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ตารางท่ี 3.5 
หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management: BM) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
 
               BM2 การประชาสัมพันธ์สู่สังคม  
                การด่าเนินการแบงเป็น 2 ส่วน 
                      1. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการขณะท่าการก่อสร้าง 
โดยระบุเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
อย่างเป็นทางการ แสดงสัญลักษณ์และช่ือของสถาบันอย่างชัดเจน มีขนาดตัวอักษร
เหมาะสม พ้อมท้ังระบุประเภทของเกณฑ์ท่ีใช้ ต้องท่าป้าย 2 ภาษา ท้ังไทย และ
อังกฤษสูงไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ติดให้เห็นชัดเจนด้านหน้า
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
                      2. การประชาสัมพันธ์ให้สังคมทราบ เป็นการจัดท่าข้อมูลน่าเสนอ
เกี่ยวกับอาคาร ในหลักการและแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเป็นอาคาร
เขียว เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับบุคคลท่ัวไปและผู้สนใจ โดยรูปแบบข้อมูล
อาคารท่ีจัดท่าเพื่อประชาสัมพันธ์ ต้องประกอบด้วยการด่าเนินการดังต่อไปนี้อย่าง
น้อย 2 ประเภท 
                         2.1 การพิมพ์แจกจ่ายแผ่นพับ ด้วยกระดาษรีไซเคิล หรือวัสดุอื่น 
อย่างน้อย 500 แผ่น และต้องแจกจ่ายในงานสัมมนาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ ก่อสร้างอาคาร หรือใช้งานอาคาร 
                         2.2 น่าเสนอข้อมูลในรูปแบบของเว็ปไซต์ แสดงแนวความคิด
รายละเอียดครอบคลุมการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว   
                         2.3 การจัดโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรนอกสถานท่ีอย่างน้อย 
3 แห่ง 
                         2.4 การจัดพื้นท่ีแสดงนิทรรศการถาวรในอาคาร โดยมีขนาด
พื้นท่ีและการแสดงผลงานอย่างเหมาะสม 
                         2.5 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารอย่าง
ครอบคลุมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เย่ียมชมอาคาร 
                         2.6 การจัดเยี่ยมชมอาคาร ท้ังสถานท่ีก่อสร้างหรือเมื่ออาคาร
แล้วเสร็จก็ได้ โดยเชิญองค์กรภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 3 แห่ง (แห่งละไม่ต่่ากว่า 
50 คน) 

TREES 
(BM1) 
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ตารางท่ี 3.5 
หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management: BM) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                         2.7 การเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการในรูปแบบการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 
บทความ 
                         2.8 วิธีการอื่น ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม สามารถพิสูจน์และแสดงผล
เชิงปริมาณได้ โดยเสนอให้สถาบันอาคารเขียวไทย พิจารณา    
BM3 คู่มือการฝึกอบรมแนะน ากีใช้งานและการบ ารุงอาคาร 
                       3.1 จัดท่าคู่มือการใช้งานอาคารและบ่ารุงรักษาอาคาร 
                       3.2 การฝึกอบรมและแนะน่าการใช้งานและบ่ารุงรักษาอาคาร
ส่าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของอาคาร โดยคู่มือจะต้องครอบคลุมระบบต่าง ๆ คือ 
(1) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (2) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (3) ระบบ
สุขาภิบาล (4) ระบบท่าน้่าร้อนภายในอาคาร (5) ระบบอ่านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เช่น ลิฟต์โดยสาร บันไดเล่ือน ประตูอัตโนมัติ (6)ระบบพลังงานหวันเวียน เช่น 
กังหันลมผลิตไฟฟ้า เป็นต้น โดยเนื้อหาของแต่ละหัวข้อ อย่างน้อยต้องระบุถึง
ประเภทของระบบ ลักษณะการท่างาน แผนผังการท่างาน ขั้นตอนการท่างาน 
วิธีการบ่ารุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งาน ภาพถ่ายของงานระบบ ข้อแนะน่าการใช้
งานเพื่อประหยัดพลังงาน ตลอดจนหัวข้ออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
               BM4 การติดตามประเมินผลขณะออกแบบก่อสร้าง และเม่ืออาคาร
แล้วเสร็จ 
ขยายผลจาก BM1 โดยก่าหนดให้มีข้อ 5 
                      5. การประเมินกิจกรรมจ่าง ๆ ถึงความส่าเร็จและข้อจ่ากัดท่ีพบ
ในช่วงออกแบบ ก่อสร้าง และเมื่ออาคารแล้วเสร็จ โดยการท่าคะแนน น้อย ปาน
กลาง และมาก โดยระบุรายละเอียดข้อเสนอแนะตามสมควร                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREES 
(BM2) 

 
 

TREES 
(BM3) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Ref. code: 25605916030314DAO

100 
 

ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 
                SL1 ศึกษากฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับ โรงแรมตากอากาศบนพื้นที่
เกาะช้าง  
                 ตัวอย่าง เช่น กฎกระทรวง พ.ศ.2546 ก่าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นท่ีบางส่วนในท้องท่ีกิ่งอ่าเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด พิจารณาจาก ระยะถอยร่นของอาคาร ความสูงของอาคาร และอัตราส่วนของท่ีว่าง ดังภาพ
ท่ี 3.44 

 
ภาพท่ี 3.44 กฎหมายการก่อสร้างอาคารท่ีติดชายฝ่ังทะเล กิ่งอ่าเภอเกาะช้าง (ผู้วิจัย) 
                      “แนวชายฝ่ังทะเล” หมายความว่า แนวท่ีน้่าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทาง
ธรรมชาติ 
                      “บริเวณท่ี 1” หมายถึง พื้นท่ีในบริเวณท่ีวัดจากแนวชายฝ่ังทะเลของจังหวัด
ตราดและและแนวชายฝ่ังทะเลของเกาะทุกเกาะในจังหวัดตราด ยกเว้นบริเวณท่ี 4 เข้าไปใน
แผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร ตลอดแนวชายฝ่ังทะเล 
                      “บริเวณท่ี 2” หมายถึง พื้นท่ีในบริเวณท่ีวัดจากแนวเขตบริเวณท่ี 1 ตลอดแนว
เข้าไปอีกเป็นระยะ 150 เมตร 
                      “บริเวณท่ี 3” หมายถึง พื้นท่ีในบริเวณท่ีวัดจากแนวเขตบริเวณท่ี 2 ตลอดแนว
เข้าไปอีกเป็นระยะ 300 เมตร 
                      “บริเวณท่ี 4” หมายถึง พื้นท่ีในบริเวณหมู่เกาะกระและเกาะรัง 
 

SL2 หลีกเลี่ยงท่ีต้ังที่ไม่เหมาะสมกับการสร้างอาคาร (TREES SL P1) 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
ไม่ก่อสร้างอาคาร พื้นท่ีดาดแข็งในงานภูมิทัศน์ ถนน หรือท่ีจอดรถบนที่ดิน ท่ีมีลักษณะตามนี้ 
                      1. พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์สงวน หรือสัตว์ท่ีใกล้สูญพันธ์หรือเขตป่าสงวน
หรือเขตอนุรักษ์ หรือเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าตามกฎหมายไทย รวมทั้งเขตพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงมีชีวิต 
พื้นท่ีแหล่งต้นน้่าล่าธาร หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติแตกต่างจากท่ีอื่น ๆ หรือเป็นพื้นท่ีอันมี
คุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ 
                      2. พื้นท่ีท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาท่ีอยู่ในระยะ 15 เมตรจากแหล่งน้่าธรรมชาติ 
โดยพื้นท่ีดังกล่าว เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้่าท่ีมีการขยายพันธ  ์ 
                      3. พื้นท่ีท่ีเคยเป็นสวนป่าก่อนจะน่ามาท่าโครงการ ยกเว้นว่าจะได้น่าพื้นท่ีขนาด
เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมมาแลกเปล่ียนเพื่อปลูกสวนป่าใหม่ทดแทน 
                      4. หลีกเล่ียงการเลือกท่ีต้ังโครงการในพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางระบบนิเวศสูง หรือ
ขัดแย้งกับผังเมือง เช่น พื้นท่ีลุ่มต่่าน้่าท่วมถึง พื้นท่ีท่ีเป็นทางไหลผ่านของน้่าธรรมชาติ พื้นท่ีรับน้่า
จากบริเวณรอบ ๆ พื้นท่ีแก้มลิง (Retention Area) พื้นท่ีชุ่มน้่า (Wetland) พื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน
เกินร้อยละ 30 เป็นต้น 
 

          SL3 การลดผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ (TREES SL P2) 
                ทางเลือกท่ี 1 พื้นท่ีท่ีเคยพัฒนามาแล้ว (Previously Developed Area) หรือพื้นท่ีท่ี
คุณค่าทางระบบนิเวศต่่า ต้องออกแบบให้มีพื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (Ecological OpenSpace) ให้มี
ขนาดอย่างน้อย 10% ของพื้นท่ีฐานอาคาร (Building Footprint) โดยพื้นท่ีว่างเชิงนิเวศต้องมี
พื้นท่ีสีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 25 ของพื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (นับรวมพื้นท่ีบ่อน้่า ลักษณะธรรมชาติ
ท่ีมีการจัดพื้นท่ีพักผ่อนหย่อนใจโดยรอบ) และต้องไม่ใช่พื้นท่ีส่าหรับรถยนต์หรือท่ีจอดรถยนต์ 
พื้นท่ีดาดแข็ง (Hardscape) สามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของพื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศได้ หากกิจกรรมบน
พื้นท่ีดาดแข็ง เป็นไปเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ทางเดินเท้า ลานกิจกรรม 
เป็นต้น ในการพิจารณาไม่นับรวมพื้นท่ีหลังคา 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                 ค่านวณทางเลือกท่ี 1 ในกรณีท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีเคยพัฒนามาแล้วหรือพื้นท่ีท่ีคุณค่าทาง
ระบบนิเวศต่่า 

A= พื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (Ecological Open Space) 
B= พื้นท่ีฐานอาคาร (Building Footprint) 
C= พื้นท่ีสีเขียว 
พื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (A)≥ 0.1 x พื้นท่ีฐานอาคาร (B) 
โดยพื้นท่ีสีเขียว (C) ≥0.25 x พื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (A) 

ภาพท่ี 3.45 สัดส่วนพื้นท่ีทางเลือกท่ี 1 
 
                 ทางเลือกท่ี 2 ในกรณีท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีไม่เคยพัฒนามาก่อน ควรส่ารวจพื้นท่ีและบันทึก
องค์ประกอบสภาพแวดล้อมท่ีมีคุณค่าทางระบบนิเวศและหลีกเล่ียงการก่อสร้างในบริเวณนี้ และ
ต้องจ่ากัดขอบเขตของการพัฒนาไม่ให้เกิน 15 เมตร จากขอบอาคาร ( เพื่อไม่ให้มีการพัฒนาท่ีลุก
ล่้าเข้าไปยังพื้นท่ีท่ียังมีความมบูรณ์เกินแนวเขตเส้นรอบรูปของอาคารมากเกินไป) ส่าหรับพื้นท่ีซึม
น้่าได้ ขอบทางเดิน ถนน และท่ีจอดรถ ต้องจ่ากัดของเขตการพัฒนา ไม่ให้เกิน 5 เมตร โดยห้าม
รบกวนพื้นท่ีนอกเหนือจากขอบเขตการพัฒนา 
                **ทางเลือกท่ี 2 ไม่มีการค่านวณ 
 
                SL4 การพัฒนาโครงการบนพื้นทีท่ี่มีการพัฒนาแล้ว (TREES SL 1) 
                       1. เลือกท่ีต้ังโครงการท่ีมีสาธารณูปการ ให้อยู่ในรัศมี 500 เมตร วัดจากระยะ
ทางเข้าหลักของโครงการให้ครบ 10 ประเภท และสาธารณูปการเหล่านี้ต้องสามารถเข้าถึงได้
ภายในรัศมีท่ีก่าหนด (ไม่ถูกกั้นด้วยคลองหรือรั้ว เป็นต้น)  1. วัดหรือสถานท่ีทางศาสนา 2. ร้านค้า
ประเภทต่าง ๆ 3. ไปรษณีย์ 4. สถานีต่ารวจ 5. สถานีดับเพลิง 6. ร้านเสริมสวยและนวดแผน
โบราณ 7. ร้านอาหาร 8. สวนสาธารณะ 9. สถานศึกษา 10. พิพิธภัณฑ์ 11. โรงพยาบาลและสถานี
อนามัย 12. ซุปเปอร์มาร์เก็ต 13. ตลาด 14. ร้านเสริมสวย 15. ร้านกาแฟและ/หรือร้าน 16. 
ส่านักงาน 17. สถานีราชการต่าง ๆ 18. อื่น ๆ 
                      2. เลือกท่ีต้ังโครงการท่ีเช่ือมต่อกับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน และ/หรือ จัดท่ี
จอดรถภายในโครงการท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                            (1) ระบบขนส่งมวลชนแบบราง (ภายในระยะ 500 เมตร จากทางเข้าหลัก
ของโครงการ)       
                            (2) ระบบขนส่งมวลชนทางถนน (ภายในระยะ 500 เมตร จากทางเข้าหลัก
ของโครงการ) 
                            (3) ระบบท่ีจอดจักรยาน และห้องอาบน้่า 
                            (4) ระบบท่ีจอดรถประสิทธิภาพสูง เช่น Eco car CNG Hybrid E20+ 
ไฟฟ้า ในพื้นท่ีท่ีใกล้ทางเข้าอาคารท่ีสุด 
                            (5) ระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น ๆ เช่นทางน้่า หรือระบบท่ีเป็นระบบ
ขนส่งมวลชนท่ียั่งยืน  
 
               SL5 การวางผังโครงการและลักษณะทางกายภาพของที่ต้ัง มีพื้นที่เปิดโล่งเชิง
นิเวศไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ฐานอาคารหรือ 20% ของพื้นที่โครงการ (TREES SL 3.1) 
                แนวทางด่าเนินการสัมพันธ์กับ SL3 ดังนี ้
ตารางท่ี 3.7 
นิยามลักษณะพื้นท่ี 

 
 
 

 
 



Ref. code: 25605916030314DAO

104 
 

ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
ตารางท่ี 3.8  
แนวทางการพิจารณาลักษณะพื้นท่ี  

 
                ทางเลือกท่ี 1 ออกแบบให้มีพื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (Ecological Open Space) ให้มี
พื้นท่ี ไม่น้อยกว่า 25% ของพื้นท่ีฐานอาคาร (Building Footprint) ต้องออกแบบให้มีพื้นท่ีเปิดโล่ง
เชิงนิเวศ โดยพื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศต้องมีพื้นท่ีสีเขียว อย่างน้อย ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีเปิดโล่งเชิง
นิเวศ (นับรวมพื้นท่ีบ่อลักษณะธรรมชาติท่ีมีการจัดพื้นท่ีพักผ่อน หย่อนใจโดยรอบ) และจะต้องไม่
ใช้พื้นท่ีส่าหรับรถยนต์หรือท่ีจอดรถยนต์ พื้นท่ีดาดแข็งสามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของพื้นท่ีเปิดโล่ง
เชิงนิเวศได้หากกิจกรรมบนพื้นท่ีดาดแข็งเป็นไปเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน อาทิเช่น 
ทางเดินเท้า ลานกิจกรรม เป็นต้น ไม่นับรวมพื้นท่ีหลังคา 
                 ค่านวณทางเลือกท่ี 1                            

A= พื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (Ecological Open Space) 
B= พื้นท่ีฐานอาคาร (Building Footprint) 
 C= พื้นท่ีสีเขียว 
 พื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (A)≥ 0.25 x พื้นท่ีฐานอาคาร (B) 
 โดยพื้นท่ีสีเขียว (C) ≥0.4 x พื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (A) 
 

ภาพท่ี 3.46 สัดส่วนพื้นท่ีทางเลือกท่ี 1 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                  ซึ่งสามารถนับพื้นท่ีหลังคาเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศได้ แต่ลักษณะของพื้นท่ีหลังคา 
ต้องตรงตามลักษณะของพื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศท่ีถูกก่าหนดไว้ในทางเลือกท่ี 1 
                ค่านวณทางเลือกท่ี 2  

A= พื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (Ecological Open Space) 
B= พื้นท่ีฐานอาคาร (Building Footprint) 
C1,C2 = พื้นท่ีสีเขียว 
พื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ (A+D)≥ 0.2 x พื้นท่ีโครงการ (B) 
โดยพื้นท่ีสีเขียว  ≥0.4 x พื้นท่ีเปิดโล่งเชิงนิเวศ 
 

ภาพท่ี 3.47 สัดส่วนพื้นท่ีทางเลือกท่ี 2 
 
               SL6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม และการโคจรของดวงอาทิตย์ 
ของโครงการ (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
                ใช้แผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม เน 
ต้นไม้ อาคาร หรือส่ิงก่อนสร้างอื่น ๆ ท่ีอยู่โดยรอบ เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันหรือใช้ประโยชน์
จากแสงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้  
                      1. ระยะห่างของสภาพแวดล้อมหรือส่ิงก่อสร้างโดยรอบกับต่าแหน่งอ้างอิง 
                      2. ความสูงของสภาพแวดล้อมหรือส่ิงก่อสร้าง 
                      3. ค่านวณหามุมจากต่าแหน่งอ้างอิงไปยังส่วนท่ีสูงท่ีสุดของสภาพแวดล้อมหรือ
ส่ิงก่อสร้าง 
                      4. น่าข้อมูลไปก่าหนดลงในแผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ของบริบทท่ีศึกษา
และวิเคราะห์ผล 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                ตัวอย่าง (ขั้นตอนท่ี 1) เตรียมข้อมูล ระยะ ความสูง และมุมของสภาพแวดล้อม
โดยรอบของต่าแหน่งอ้างอิง มาค่านวณหามุม แอลติจูด ระหว่างต่าแหน่งอ้างอิงไปยัง
สภาพแวดล้อมนั้น ๆ 

 
ภาพท่ี 3.48 เตรียมข้อมูลระยะทางและมุมแอซิมัท    ภาพท่ี 3.49 วิเคราะห์เพื่อหามุมแอลติจูด 
ระหว่างของสภาพแวดล้อมท่ีอยู่โดยรอบต่าแหน่งอ้างอิง  ต่าแหน่งอ้างอิงไปยงั สภาพแวดล้อม 

                 (ขั้นตอนท่ี 2) น่าข้อมูลของมุมแอซิมัท และแอลติจูด ก่าหนดลงในแผนผังการโคจร
ของดวงอาทิตย์ โดยจะได้แนวกรอบพื้นท่ีของส่ิงแวดล้อมนั้น ๆ 

 
ภาพท่ี 3.50 การก่าหนดแนวกรอบพื้นท่ีของส่ิงแวดล้อมลงในแผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ 

 
ภาพท่ี 3.51 โครงร่างของส่ิงแวดล้อมตามแนวกรอบของพื้นท่ีส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                (ข้ันตอนท่ี 3) น่าไปสู่การวิเคราะห์ผลได้หลายแนวทาง เช่น 
                       1. แนวต้นไม้สามารถช่วยบังแสงอาทิตย์ได้ ในช่วงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 
โดยในเดือนสิงหาคม สามารถบังแสงอาทิตย์ได้ต้ังแต่เวลาประมาณ 15.30 - 17.30 น. ส่วนในเดือน
ธันวาคม จะสามารถบังแสงอาทิย์ได้ต้ังแต่เวลาประมาณ 15.10 - 17.00 น. 
                       2. แนวอาคารไม่สามารถช่วยบังแสงแดดได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในแนวทิศ
ทางการโคจรของดวงอาทิตย์ 
                       3. ทิศทางการโคจร และต่าแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเดือน ธันวาคม - 
เมษายน ช่วงเวลาประมาณ 10.00 - 11.30 อยู่ในต่าแหน่งท่ีมุมตกกระทบ เท่ากับมุมสะท้อน ท่าให้
มีโอกาสเกิดแสงท้อนจากแนวอาคาร มายังต่าแหน่งอ้างอิงได้เช่นกัน ดังภาพท่ี 3.51 และ 3.52 
                 (ขั้นตอนท่ี 4) น่าโครงร่างโดยสังเขปของส่ิงแวดล้อม ลงแทนท่ีแนวกรอบพื้นท่ี จะท่า
ให้ทราบว่าส่ิงแวดล้อมนั้น ๆ มีความสัมพันธ์กับทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย์อย่างไรบ้าง ซึ่ง
ส่ิงแวดล้อมอาจเกิดความผิดเพี้ยนไปบ้าง เพราะเกิดจากการแปลงมุมจากแนวโค้งมาเป็นแนวราบ 

 
ภาพท่ี 3.52 การสะท้อนแสงเนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ในต่าแหน่งทิศทางตรงข้ามกับอาคาร 

 
ภาพท่ี 3.53 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่าแหน่งสภาพแวดล้อมกับการโคจรของดวงอาทิตย์ (อวิรุทธ์ 
ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                จากแนวทาการวิเคราะห์ สามารถน่าไปประยุกต์ใช้กับ การพิจารณาแนวทางการ
ป้องกันแสงแดด และการน่าแสงแดดมาใช้ในอาคาร 

 
               SL7 วางผังโครงการ ต าแหน่งอาคาร และลักษณะทางกายภาพที่เก่ียวข้อง 
สอดคล้องกับทิศทางลม แดด (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
การศึกษาเรื่องกระแสลมกับการระบายอากาศ มีประเด็นส่าคัญ ดังนี้ 
                       1. การวางผังอาคาร การออกแบบรูปทรงและสัดส่วนของอาคารให้เหมาะสม
กับท่ีต้ังนั้น ๆ 
                       2. การประเมินทางเลือกในการใช้วัสดุเปลือกอาคาร และการออกแบบส่วนปิด
ล้อม (enclosure) ต่าง ๆ เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของลม โดยเฉพาะใน
อาคารสูง 
                      3. การก่าหนดต่าแหน่งพื้นท่ีใช้สอย การจัดวางเครื่องเรือน การออกแบบตกแต่ง
ภายใน เพื่อให้ระบายอากาศได้อย่างเพียงพอ 
                      4. การออกแบบต่าแหน่ง ขนาด และจ่านวนของช่องเปิด ท่ีสามารถระบาย
อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                      5. เพื่อออกแบบองค์ประกอบภายนอกอาคาร เช่น แผนกันแดด หลังคา ชายคา 
หรือส่วนยื่นอื่น ๆ ของอาคารท่ีสามารถใช้งานร่วมกับช่องเปิดได้อย่างเหมาะสม  
                      6. ใช้ในการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และอัตราการระบายอากาศ 
(air exchange rate) ภายในอาคารให้เหมาะสมตามมาตรฐานประเภทอาคารและการใช้งาน ท้ัง
ในแง่ของคุณภาพและปริมาณ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีกับผู้อยู่อาศัย 
                       7. เป็นแนวทางการลดการใช้พลังงานในส่วนของระบบปรับอากาศ และศึกษา
ความสัมพันธ์ในการใช้งานร่วมกัน 
 
                การระบายลมด้วยวิธีธรรมชาตินี้สามารถท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
หากเราค่านึงถึงต่าแหน่งและการจัดวางผังการก่อสร้างอาคารให้รับกับทิศทางลม ดังปรากฏในภาพ 
ท่ี 3.53 (Technology of Ecological Architecture, 1999) 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.54 การจัดวางอาคารกกับทิศทางการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 
 
                SL8 หันด้านแคบอาคารไปยังทิศตะวันออก-ตะวันตก 
การจัดวางอาคารมีผลโดยตรงต่อปริมาณการถ่ายเทความร้อนจากแสงอาทิตย์ท่ีถ่ายเทเข้าสู่อาคาร 
ผลของสภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาคาร และปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร 

 
 
 

ภาพท่ี 3.55 (ด้านซ้าย) แสดงการจัดวางต่าแหน่งอาคารท่ีพักอาศัยท่ีไม่มีการปรับอากาศ (ด้านขวา) 
แสดงการจัดวางต่าแหน่งและสัดส่วนของอาคารท่ีพักอาศัยท่ีมีการปรับอากาศ (กระทรวงพลังงาน, 
กรมพัฒนาพลังงงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2550) 
 
               SL9 ออกแบบหรือตรวจสอบการลดพื้นที่ผิวอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้า
สู่อาคาร (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
                การลดพื้นท่ีผิวเปลือกอาคารเป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยในการลดการถ่ายเทความร้อน
เข้าสู่อาคารซึ่งสามารถทดสอบจากสมการพิจารณาร่วมกับอัตราส่วนของพื้นท่ีผิวต่อพื้นท่ีใช้สอย 
ของอาคารมีค่าน้อยท่ีสุด ซึ่งหมายความว่าพื้นท่ีนั้น ๆ ได้รับอิทธิพลจากภายนอกน้อยกว่า 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
ตัวอย่าง เช่น 

 
ภาพท่ี 3.56 การลดพื้นผิวเปลือกอาคารช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร (อวิรุทธ์ ศรีสุธา
พรรณ, 2552) 
 
                SL10 มีพื้นที่ดาดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่
โครงการ (TREES SL 5.2) 
                 เกี่ยวข้องกับการลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน การอัดแน่นของดินและการดาด
แข็งพื้น ท่าให้น้่า ความช้ืน อากาศไม่สามารถลงในดินได้ ท่าให้เกิดการสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ 
*การออกแบบควรความส่าคัญกับการเลือกใช้วัสดุพื้นผิวในงานสถาปัตยกรรม/การใช้วัสดุสีเข้มและ
มีค่าการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ต่่าในงานภูมิทัศน์ เช่น ท่ีจอดรถ ทางเท้า หลังคา และพื้นดาดแข็ง
อื่น ๆ 
                  ให้ร่มเงาแก่พื้นท่ีดาดแข็งท่ีอยู่ภายนอกอาคารโดยใช้พืชพรรณ หรือลดผลกระทบ
จากพื้นท่ีดาดแข็ง โดยเลือกการก่อสร้าง และวัสดุท่ีเหมาะสม โดยประยุกต์ใช้วิธีการดังต่อไปนี้กับ
พื้นท่ีดาดแข็งมากกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ 
 
 
                  ก่าหนดขอบเขตพื้นท่ีดาดแข็งในงานภูมิทัศน์ท้ังหมดของโครงการ (T) โดยพื้นท่ีดาด
แข็งนี้หมายรวมถึง ถนน ทางเท้า ลานกิจกรรม และลานจอดรถ 
                       1. การให้ร่มเงาแก่พื้นท่ีดาดแข็ง เพื่อลดรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ด้วยต้นไม้ใหญ่ 
ขอบเขตร่มเงาต้นไม้หรือโครงสร้าง ในงานภูมิทัศน์อื่น ๆ (Cs) โดยขอบเขตร่มเงาต้นไม้คิด ณ เวลา
ท่ีอาคารเปิดใช้ หรือภายใน 5 ปีหลังการก่อสร้าง พื้นท่ีภายใต้ร่มเงาค่านวณโดยเส้นผ่านศูนย์กลาง  

 

(Pr) + (Pb) + (Cs) + (Ca) + (Cp) ≥ 0.5T 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
ทรงพุ่มของต้นไม้ใหญ่ โดยคิดเสมือนว่า ร่มเงาเกิดขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ตรงศีรษะ หรือเงาท่ีเกิดจาก
ดวงอาทิตย์ ท่ามุม 90 องศากับพื้น 
                       2. การใช้หลังคาคลุมท่ีมีดัชนีการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สูง มากกว่าร้อยละ 30 
ขอบเขตพื้นท่ีดาดแข็งท่ีคลุมด้วยหลังคาท่ีมีวัสดุท่ีมีดัชนีรสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สูงมากกว่าร้อยละ 
30 โดยคิดเป็นพื้นท่ี (Ca) 
                       3. ใช้พืชหรือเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหลังคาคลุม 
ขอบเขตพื้นท่ีดาดแข็งท่ีคลุมด้วยพืชหรือเซลล์แสงอาทิตย์ โดยคิดเป็นพื้นท่ี (Cp) 
                       4. การใช้วัสดุปูพื้นท่ีมีดัชนีการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สูง มากกว่าร้อยละ 30 
ขอบเขตพื้นท่ีดาดแข็งท่ีปูด้วยวัสดุท่ีมีค่าการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์สูงมากกว่าร้อยละ 30 โดยคิด
เป็นพื้นท่ี (Pr) 
                       5. การใช้บล็อกหญ้า (พื้นท่ีปลูกพืชร้อยละ 50 ของพื้นผิวบล็อกหญ้า) 
                ขอบเขตพื้นท่ีดาดแข็งท่ีใช้บล็อกหญ้าหรือมีพื้นท่ีปลูกพืชร้อยละ 50 ของพื้นผิวบล็อก
หญ้า โดยคิดเป็น (Ps) 
 
               SL11 การใช้ประโยชน์จากสภาพภูมิประเทศ (กรณีภูมิประเทศมีความลาดเอียง) 
(อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552)  
                       1. การปรับความลาดเอียงของเนินดิน เพื่อลดพื้นท่ีรับแสงอาทิตย์ให้น้อยลง จะ
ช่วยควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในเนินดิน และช่วยให้เกิดร่มเงาในบริเวณโดยรอบ ดังภาพท่ี 
3.56 

 
ภาพท่ี 3.57 (ซ้าย) การออกแบบเนินดินท่ีไม่สอดคล้องกับทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย์ 
อาจท่าให้เนินดินเกิดการสะสมความร้อนในปริมาณมาก (ขวา) การออกแบบเนินดินท่ีสอดคล้องกับ
ทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย์ ท่าให้ลดพื้นท่ีรับแสงอาทิตย์ ส่งผลให้ความร้อนไม่ถูกสะสมในเนิน
ดินมาก 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                       2. ส่าหรับพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันของภูมิประเทศอยู่แล้ว สามารถออกแบบ
ต่าแหน่งช่องเปิดให้สอดคล้องกับพื้นท่ีใช้สอยและทิศทางลมได้ เช่น ตอนกลางวัน เนื่องจากมี
อุณหภูมิสูง อากาศจะลอยตัวสูงขึ้นจากเชิงเขา ส่วนตอนกลางคืน อุณหภูมิเย็นลงอากาศจะ
เคล่ือนท่ีลงมาจากยอดเขา ดังภาพท่ี 3.57 

 
ภาพท่ี 3.58 ทิศทางลมตอนกลางวัน และตอนกลางคืน 
 
                SL12 การท าความเย็นโดยใช้ผิวสัมผัสดิน (สุนทร บุญญาธิการ และบัณฑิต เอื้อ
อาภรณ์, 2539 และ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552)  
                 การสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมให้เย็นลง เพื่อลดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายใน
กับภายนอก เป็นผลให้สามารถลดภาระในการท่าความเย็น (cooling load) ให้กับอาคาร ถ้าเป็น
ส่วนของอาคารท่ีสัมผัสดิน จะใช้เทคนิคการน่าความเย็นจากพื้นดินซึ่งได้ปรุงแต่งสภาพแวดล้อม
แล้วมาใช้ โดยให้พื้นอาคารสัมผัสพื้นดินท่ีเย็นมาก ๆ หรือใช้การถมดินรอบอาคาร เพื่อให้ความเย็น
จากพื้นดินค่อยๆแผ่กระจายสู่บริเวณรอบอาคารและใต้อาคาร ท่าให้พื้นอาคารช้ันล่างมีความเย็น
ลงใกล้เคียงกับอุณหภูมิของดิน ซึ่งเป็นผลท่าให้อุณหภูมิภายใน อาคารต่่ากว่าอุณหภูมิภายนอก
อาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางวัน (สุนทร บุญญาธิการ และบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ , 
2539) อุณหภูมิของดินท่ีอยู่ลึกลงไปประมาณ 0.60 - 0.70 ม. นั้น จะมีอุณหภูมิท่ีค่อนข้างคงท่ี
ตลอดท้ังวัน และไม่แปรปรวนตามภูมิอากาศ และอุณหภูมิเฉล่ีย อยู่ท่ี 26 - 27 องศาเซลเซียส ซึ่ง
ใกล้เคียงกับเขตสบาย จึงน่ามาเป็นประโยชน์ต่อสถาปัตยกรรมได้ เช่น การฝังบางส่วนของอาคาร
ลงดิน หรือการใช้เนินดินถม (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) ตัวอย่างดังภาพ 3.58 

 
ภาพท่ี 3.59 การใช้ประโยชน์จาก ดินในการท่าความเย็นให้กับอาคาร (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 
2552) 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
               SL13 การใช้ประโยชน์จากพืชพรรณธรรมชาติ 
                ประโยชน์จากพืชพรรณธรรมชาติท่ีช่วยในงานสถาปัตยกรรมคือ การให้ร่มเงาแก่
อาคาร ลดการถ่ายเทความร้อนข้าสู่อาคาร โดยอาศัยพุ่มใบ ท่าหน้าท่ีคล้ายฉนวนป้องกันความร้อน 
ใบช่วยสะท้อนแสง และดูดซับแสงอาทิตย์ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ตลอดจนการ
คายน้่าของพืชช่วยให้เกิดการระเหยของน้่า ลดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ 

 
               SL13.1 การใช้ผนังต้นไม้ (green panel) 
               ป้องกันรังสีดวงอาทิตย์ และใช้การระเหยของน้่าเพื่อลดอุณหภูมิอากาศภายนอก และ
ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร 

 
               SL13.2 มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น ต่อพื้นที่เปิดโล่ง 100 ตารางเมตร (TREES SL 3.2) 

     1. มีพื้นท่ีปลูกต้นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 1 ต้น ต่อพื้นท่ีเปิดโล่ง 100 ตารางเมตร 
*เกณฑ์ต้นไม้ยืนต้น 
 ตัวอย่างการค่านวณ 

 
 

พื้นท่ีเปิดโล่ง 1-100 ตารางเมตร     ต้องมีไม้ยืนต้นอย่างน้อย = 100/100 = 1 ต้น 
พื้นท่ีเปิดโล่ง 101-200 ตารางเมตร     ต้องมีไม้ยืนต้นอย่างน้อย = 180/100 = 1.8 ต้น 
พื้นท่ีเปิดโล่ง 1-100 ตารางเมตร     ต้องมีไม้ยืนต้นอย่างน้อย = 100/100 = 1 ต้น 
                       2. มีร่มเงาปกคลุมอย่างคงทนถาวรภายใน 5 ปีแรก 
                       3. รักษาต้นไม้เดิม และ/หรือ ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติม โดยต้นไม้นั้นต้องมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มเมื่อโตเต็มท่ี ไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร หรือสูงเกินกว่า 6 เมตร และต้อง
ไม่ใช่ต้นไม้ท่ีย้ายโดยการขุดล้อมจากพื้นท่ีอื่นเพื่อน่ามาปลูกในโครงการ ยกเว้นต้นไม้ท่ีมีการ
จ่าหน่ายอย่างถูกกฎหมายหรือท่ีเพาะขึ้นจากเรือนเพาะช่าเท่านั้น 

 
 

 
 

จ่านวนไม้ยืนต้นท่ีต้องมีในโครงการ > พื้นท่ีเปิดโล่ง (ตารางเมตร)/1100 
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หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                SL13.3 วิเคราะห์รูปทรงอาคารและทิศทางการวางต้นไม้ยืนต้น (สถาบันอาคาร
เขียวไทย, 2555)  
                 ทิศตะวันออก ได้รับแสงตรงช่วง เช้า-เท่ียง  ทิศตะวันตก ได้รับความร้อน เท่ียง-เย็น 
ตะวันอ้อมใต้ ทิศใต้ ได้รับแสงและความร้อน เช้า-เย็น ควรปลูกไม้ยืนต้นตลอดท้ังแนวรูปด้าน
อาคาร อาคารท่ีไม่เป็นทรงส่ีเหล่ียม ให้ปลูกไม้ยืนต้นได้ทุกทิศทาง ยกเว้นทิศเหนือ  ระยะห่างผนัง
ขึ้นอยู่กับระยะการทอดเงา ของไม้ยืนต้น (คิดจาก ความสูง และลักษณะทรงพุ่มของไม้ยืนต้นนั้น ๆ 
เมื่อโตเต็มท่ี ระยะการปลูกต้องห่างจากผนังอาคารไม่เกิน 2 เท่า ของความสูงเมื่อโตเต็มท่ีของไม้ยืน
ต้นนั้น ๆ )  
*ในกรณีท่ีพื้นท่ีจ่ากัด ให้ปลูกต้นไม้เฉพาะทิศใต้ และตะวันตก ซึ่งเป็นทิศท่ีมีการถ่ายเทความร้อน
มาก 

 
 
 
ภาพท่ี 3.60 การวางต้นไม้ยืนต้นในทิศใต้ ตะวันตก และตะวันออก ช่วยในการบังแดด (TREES 
SL5.3) 

 
ภาพท่ี 3.61 ตัวอย่างลักษณะทางกายภาพของต้นไม้ 

      
                SL13.4 ปลูกไม้ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รอบ ๆ อาคาร (สุนทร บุญญาธิการ, 
2542) 
                 การมีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจ่านวนมากเป็นปัจจัยหนึ่ง ท่ีช่วยลดการรุนแรงของ
อุณหภูมิอากาศในเวลากลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง ใบของต้นไม้จะช่วยกรองแสงแดดท่ี
จะส่องลงมายังผิวดินโดยตรง  เพื่อเป็นการป้องกันการถ่ายเทความร้อนท่ีเกิดจากแสงแดดโดยตรงสู่
ดิน  และช่วยในการบังแสงแดดท่ีจะส่องเข้าสู่ช่องเปิดของตัวอาคารในบางมุมหรือบางช่วงเวลา 
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หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 

 
ภาพท่ี 3.62 ขนาดต้นไม้กับการลดความรุนแรงของอุณหภูมิอากาศ (สุนทร บุญญาธิการ, 2542) 
 
                 จากรูป เป็นการใช้ต้นไม้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้อุณหภูมิลดลง การยอมให้ลมพัด
ผ่านใต้พุ่มท้ังระดับบนและระดับล่างโดยเฉพาะส่ิงท่ีอยู่ติดผิวดิน เพื่อให้เกิดการระเหยของน้่าเป็น
ผลให้ผิวดินเย็นลงกว่าปกติ ส่วนต้นไม้จะเป็นการลดความร้อนท่ีเกิดจากรังสีดวงอาทิตย์โดยตรง  
                SL13.5 การจัดสวนบนหลังคา หรือสวนแนวต้ัง (TREES SL 5.1)  
                 การจัดสวนบนหลังคา/ไม้เล้ือย/พื้นท่ีสวนแนวต้ัง ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่
อาคารสัดส่วนของพื้นท่ีหลังคาเขียวและสวนแนวต้ัง (มีความชัน 60 วัดจากแนวราบ (ตามนิยาม
ของผนังและหลังคา ใน ASHRAE 90.1 2007)) ท่ีถูกปกคลุมด้วยพืช โดยใช้สมการ 

                                  
 

                 โดย GSA =Green Surface Area, GRA = Green Roof Area (พื้นท่ีสวนหลังคา),  
GWA = Green Wall Area (พื้นท่ีสวนแนวตั้ง)    
                SL13.6 ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากรังสีความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์ (สุนทร บุญญาธิการ, 2542) 
                 เป็นการปรุงแต่สภาพแวดล้อมในระดับท่ีต่่าลงมาจากพุ่มใบของต้นไม้ใหญ่ ท่าหน้าท่ี
ดูซับเอาน้่าจากใต้ดินมาระเหย ท่าให้ระดับผิวดินมีอุณหภูมิต่่ากว่าอากาศมาก ในบางกรณี อุณหภูมิ
ท่ีผิวดินภายใต้พุ่มใบของพุ่มไม้อาจมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิกระเปาะเปียกซึ่งท่าให้ดินบริเวณ
นั้นเย็น และความเย็นดังกล่าวก็จะดูดซึมเข้าสู่ผิวดินจนสามารถท่าให้ดินในบริเวณนั้นส่งผ่านความ
เย็นต่อเนื่องกันถึงพื้นท่ีใต้อาคารได้ 

 

GSA = GRA + GWA x 0.5 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
การปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดิน เป็นเสมือนฉนวนป้องกันความร้อนให้กับดิน ในขณะเดียวกันก็เป็น
การเหนี่ยวน่าความเย็นลงสู่ดินซึ่งมีผลทางด้านการแลกเปล่ียนรังสีความร้อนสู่ผิวดินท่ีเย็นกว่า 
เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีร่มรื่นต่อสายตา
และป้องกันการสะท้อนของแสง และป้องกันฝุ่นท่ีเกิดจากดินแห้งอีกด้วย 
 
                SL13.7 ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากรังสีความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์ (สุนทร บุญญาธิการ, 2542) 
ต้นไม้ และพืชคายน้่าจะคายน้่าให้กับดิน ส่งผลให้ดินมีอุณหภูมิต่่า ความเย็นจากดินและการคายน้่า
ของพืช จะถูกถ่ายเทไปยังอาคาร 
 
                SL13.8 การใช้ต้นไม้เพื่อปรับเปลี่ยนกระแสลมให้อยู่ในทิศทางที่ต้องการ หรือ
เพิ่ม/ลด ความเร็วลมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 

 
ภาพท่ี 3.63 ต้นไม้ก่าหนดทิศทางลมเข้าสู่อาคาร 

 
                SL14 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า 
                      SL14.1 การวางอาคารในน้ า (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
น้่ามีความจุความร้อนมากท่าให้มีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิช้า ไม่ว่าอุณหภูมิในอากาศจะสูงหรือต่่า 
อุณหภูมิน้่าค่อนข้างคงท่ีไม่แปรปรวนมากนัก จึงเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบพื้นท่ีบางส่วนของ
อาคารอยู่ในน้่า โดยให้น้่าเป็นตัวระบายและกักเก็บความร้อน และน่าความเย็นของแหล่งน้่ามาใช้
งาน ดังภาพท่ี 3.63 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.64 วางอาคารในน้่าเพื่อใช้อุณหภูมิของน้่าลดอุณหภูมิของอากาศ 
 
                SL14.2 ออกแบบให้บ่อน้ า หรือสระว่ายน้ า อยู่ในทิศทางที่ลมพัดผ่าน เพื่อเกิด
ความเย็นสู่อาคาร (สุนทร บุญญาธิการ, 2542) 
                 แหล่งน้่าขนาดใหญ่ท่ีมีความลึกต้ังแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป สามารถใช้เป็นแหล่งสร้าง
ความเย็นให้กับสภาพแวดล้อมได้  โดยการให้กระแสลมท่ีพัดผ่านบริเวณผิวหน้าของน้่าท่ีเย็นและ
แลกเปล่ียนความร้อนกับอากาศนั้นน่าเข้ามาภายในอาคาร พบว่าเมื่อลมพัดผ่านผิวน้่าในระยะทาง
ท่ียาวเพียงพอ อุณหภูมิอากาศจะค่อยๆเย็นลงไปด้วยเช่นกับความช้ืนท่ีเพิ่มขึ้น ผลท่ีได้ก็คือ อากาศ
มีอุณหภูมิเย็นลงกว่าเดิมแต่มีความช้ืนเพิ่มขึ้น 

 
ภาพท่ี 3.65 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้่า ดิน และต้นไม้ในการท่าความเย็นให้กับอาคาร (สุนทร 
บุญญาธิการ, 2542) 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 3.66 ออกแบบบ่อน้่า และต้นไม้ในแนวลมพัดผ่าน น่าความเย็นเข้าสู่อาคารปรับอากาศ 
(ซ้าย) และไม่ปรับอากาศ (ขวา) (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552 และสุนทร บุญญาธิการ, 2541) 
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ตารางท่ี 3.6  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
               SL14.3 การใช้น้ าพุ น้ าตก หรือการท าให้น้ าเกิดการกระจายตัวหรือเคลื่อนไหว 
(อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
                เพื่อช่วยให้น้่าเกิดการระเหยกลายเป็นไอ (evaporation) ความร้อนท่ีอยู่รอบ ๆ จะ
ถูกดึงมาใช้ในการเปล่ียนสถานะ ท่าให้อุณหภูมิในอากาศโดยรอบลดลง 
 
                SL14.4 การใช้ระบบการพ่นละอองน้ าบนหลังคา (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
                 ช่วยให้อุณหภูมิผิวหลังคาต่่าลง ท่าให้การถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารลดลง 

 
                SL14.5 การออกแบบบ่อน้ าบนหลังคา (roof pond) 
                 หลักการคือจะปิดบ่อน้่าในเวลากลางวัน เพื่อรักษาความเย็นเอาไว้ โดยน้่าท่ีอุณหภูมิ
ต่่ากว่าอากาศภายในห้องจะแลกเปล่ียนความร้อนผ่านฝ้าเพดาน ส่วนตอนกลางคืนจะเปิดบ่อน้่า 
เพื่อเพื่อแลกเปล่ียนความร้อนกับท้องฟ้า ท่าให้อุณหภูมิต่่าลง 

 
ตารางท่ี 3.9 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 
                AD1 การออกแบบช่องเปิด 
                      AD1.1 ออกแบบช่องเปิดรับแสงสว่างธรรมชาติ 
                      AD1.2 ออกแบบช่องเปิดควบคุมอากาศเข้าสู่อาคาร(ระบบระบายอากาศ
ตามธรรมชาติ) 
                       ช่องเปิดท่ีใช้ส่าหรับระบายความร้อนออกเป็นช่องเปิดท่ีอยู่สูง เช่น ช่องเปิดโถง 
ส่วนช่องเปิดท่ีอยู่ต่่า จะเป็นช่องเปิดท่ีใช้น่าอากาศเย็นเข้ามาในอาคาร 
                      AD1.3 อาคารหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์โดยตรงในห้องปรับอากาศ 
                      AD1.4 เปิดช่องเปิด ทิศ เหนือ-ใต้ 
                       เพื่อให้ง่ายกับการกันแดด และให้ร่มเงากับอาคาร อีกท้ัง ทิศเหนือ-ทิศใต้ เป็น
ทิศท่ีรับลมได้ตลอดปี ซึ่งจะช่วยขับความช้ืนออกไป 
                       AD1.5 ใช้ต้นไม้หรือพืชพรรณธรรมชาติ หรือการจัดภูมิทัศน์เพื่อให้ร่มเงา
กับช่องเปิด ซ่ึงเป็นทางเลือกที่ใช้ร่วมกับการออกแบบอาคารและประบปรุงสภาพแวดล้อมได้ 
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ตารางท่ี 3.9 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                AD1.6 การออกแบบรูปแบบของอุปกรณ์บังแดด ต้องพิจารณาถึงวิธีการดูลรักษา
และการท าความสะอาดด้วย 
                 AD1.7 การออกแบบช่องเปิด เลือกวัสดุไม่ให้เกิดการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
ไปรบกวนอาคารที่อยู่โดยรอบ  
 AD2 วิธีตรวจสอบและประเมินอุปกรณ์บังแดดที่มีการติดต้ังไว้แล้ว (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 
2552) 
                เป็นการตรวจสอบว่าอุปกรณ์บังแดดท่ีถูกออกแบบมานั้นมีประสิทธิภาพในการบัง
แดดมากน้อยเพียงใด โดยจะตรวจสอบต่าแหน่งของดวงอาทิตย์ และน่ามาเขียนเส้นแสดงผลของ
ความสัมพันธ์ ร่วมกับอุปกรณ์บังแดดนั้น ๆ ว่าเกิดลักษณะการบังเงาอย่างไร 
ตัวอย่าง (ข้ันตอนท่ี 1) ต้องการทราบลักษณะการบังเงาท่ีเกิดขึ้นบนช่องเปิดบนผนังอาคารท่ีหันไป
ยังทิศตะวันออก ในวันท่ี 1 พฤษภาคม เวลา 9.00 น. จะต้องเตรียมข้อมูลทิศของอาคารและ
ต่าแหน่งและลักษณะช่องเปิด ในแนวแปลน รูปด้าน และรูปตัด ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.67 แบบผังและรูปด้านแสดงทิศทางและต่าแหน่งช่องเปิดของอาคาร ด้านทิศตะวันออก 
(อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
 
                 การก่าหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับทิศทางของช่องเปิด เช่น ในช่วง
บ่าย ช่องเปิดท่ีหันไปยังทิศตะวันออก ไม่ได้รับอิทธิพลจากรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ จึงอาจ
ตรวจสอบเฉพาะในช่วงเวลาเช้า ส่าหรับช่องเปิดท่ีหันไปทางทิศใต้ อาจต้องตรวจสอบในเวลา  
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ตารางท่ี 3.9 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
09.00 น. และ 16.00 น. หรือช่วงเวลาท่ีใช้งานของพื้นท่ีนัน้ ๆ เป็นต้น ส่าหรับช่วงเดือนท่ี
ตรวจสอบก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ช่องเปิดท่ีหันไปยังทิศเหนือจะได้รับอิทธิพลรังสีตรงจาก
ดวงอาทิตย์เฉพาะในช่วงเดือน เมษายน - กันยายน เท่านั้น เป็นต้น 
                (ข้ันตอนท่ี 2) ก่าหนดต่าแหน่งของวนั เดือน และเวลา ท่ีต้องการทราบข้อมูลลงใน
แผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ 

 
ภาพท่ี 3.68 แผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ 
 
                 (ข้ันตอนท่ี 3) น่าโพรแทรกเตอร์ไปวางทาบ โดยหันแนว CL ไปตามทิศทาง 
ของผนัง 

 
ภาพท่ี 3.69 วางโพรแทรกเตอร์ บนแผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ ด้านทิศตะวันออก 
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ตารางท่ี 3.9 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                อ่านค่าของต่าแหน่งท่ีได้บนโพรแทรกเตอร์ จะอ่านค่ามุมแอซิมัทได้ 6.5 องศา และ
มุมแอลติจูดได้ 45 องศา 
                (ขั้นตอนท่ี 4) น่าค่าท่ีได้ไปก่าหนดลงบนผังพื้น และรูปตัด และน่ามาเขียนเส้น
แสดงผลของความสัมพันธ์ร่วมกับอุปกรณ์บังแดด ก็จะได้ลักษณะเงาท่ีเกิดขึ้น ณ เวลานั้น 
 

 
ภาพท่ี 4.70 น่าค่ามุมท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 3 ไปก่าหนดลงบนผังพื้น และรูปตัด 

 
ภาพท่ี 3.71 เขียนเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมต่าง ๆ 
                  การวิเคราะห์ผลว่าอุปกรณ์บังแดดสามารถป้องกันแวงอาทิต์ได้ตามท่ีต้องการหรือไม่ 
หากเกิดเงาซ้อนทับพื้นท่ีช่องเปิดมากเท่าไหร่ หมายความว่าอุปกรณ์บังแดดนั้น ช่วยป้องกันรังสีตรง
จากดวงอาทิตย์ได้ ซึ่งจะเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการถ่ายเทความร้อนสู่อาคาร อุณห๓มิภายในอาคาร 
สภาวะน่าสบาย และภาระการปรับอากาศ 
AD3 การออกแบบอุปกรณ์บังแดด (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
                 การออกแบบอุปกรณ์บังแดด ตัวอาคาร หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย์ เพื่อช่วยให้เกิดการบังเงาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีใช้งาน 
โดยมีวิธีการเตรียมข้อมูล และก่าหนดรายละเอียดท่ีจ่าเป็น และมีแนวทางในการด่าเนินการได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.9 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
               1. ท่ีต้ังโครงการนั้นอยู่ในละติจูดใด เพื่อท่ีจะเลือกใช้แผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์
ให้ถูกต้อง  
                2. ผนังของอาคารแต่ละด้านหันไปยังทิศทางใดบ้าง และเป็นมุมเท่าไหร่ 
                3. ต้องการให้อุปกรณ์บังแดดสามารถให้ร่มเงากับช่องเปิดได้ต้ังแต่ช่วงเวลาใด ถึง
ช่วงเวลาใดบ้าง หรือช่วงเวลาท่ีอาคารมีการใช้งานเฉพาะ 
                4. หากต้องการให้อุปกรณ์บังแดดสามารถให้ร่มเงากับช่องเปิดได้ตลอดท้ังปี จะต้อง
พิจารณาท่ีมุมแอซิมัทท่ีสูงท่ีสุด และมุมแอลติจูดท่ีต่่าท่ีสุด 
                 5. การพิจารณาข้อจ่ากัดของการออกแบบเช่น ระยะร่นโดยรอบของอาคาร 
องค์ประกอบของอาคารข้างเคียง ฯลฯ ท่ีท่าให้ไม่สามารถออกแบบอุปกรณ์บังแดดได้ตามต้องการ 
                 6. หากต้องการป้องกันแสงอาทิตย์ท่ีสะท้อนเข้ามายังอาคาร จากการสะท้อนจาก
สภาพแวดล้อมหรืออาคารอื่น ๆ จ่าเป็นท่ีจะพิจารณาเรื่องการวิเคราะห์แสงอาทิตย์ในท่ีต้ัง (site 
solar analysis) ประกอบกันไปด้วย 
ตัวอย่าง การออกแบบอุปกรณ์บังแดดทิศเหนือ  
                (ขั้นตอนท่ี 1) จากภาพ รายละเอียดผังพื้น รูปด้าน รูปตัด จะออกแบบอุปกรณ์บังแดด
ส่าหรับช่องเปิดท่ีหันไปยังทิศเหนือ และทิศตะวันตก ให้สามารถป้องกันรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ 
ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ตลอดท้ังปีได้อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.72 ผังพื้น รูปด้าน และรูปตัด ของต่าแหน่งช่องเปิดด้านทิศเหนือ 
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ตารางท่ี 3.9 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
 
                (ขั้นตอนท่ี 2) ส่าหรับช่องเปิดทางด้านทิศเหนือ ก่าหนดต่าแหน่งของวัน เดือน และ
เวลาท่ีต้องการทราบข้อมูลลงในแผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ โดยต่าแหน่งท่ีก่าหนดนั้น
จะต้องเนมุมของต่าแหน่งดวงอาทิตย์ท่ีมีค่าสูงสุด จะแผนผังจะเห็นได้ว่า ในเวลา 09.00 น. ของ
วันท่ี 22 มิถุนายน มีค่ามุมแอซิมัทสูงท่ีสุด คือ 70 องศา ส่วนเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 22 มิถุนายน 
มีค่ามุมแอซิมัทสูงท่ีสุด คือ 70 องศา เช่นกัน ดังภาพท่ี 3.71 

 
ภาพท่ี 3.73 แผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ 

 
                (ขั้นตอนท่ี 3) น่าโพรแทรกเตอร์ไปวางทาบ โดยหันแนว CL ไปตามทิศทางของผนัง 
อ่านค่ามุมแอลติจูดเวลา 09.00 น. ของวันท่ี 22 มิถุนายน ได้ 72 องศา ส่วนท่ีเวลา 16.00 น. อ่าน
ค่าได้ 62.5 องศา ดังรูป โดยค่าท่ีควรน่ามาใช้ในการออกแบบคือมุม 62.5 องศา เพราะเป็นมุมท่ีต่่า
กว่า เยื่องจากหากป้องกันแสงอาทิตย์ท่ีอยู่ในมุม 62.5 องศาได้ ก็จะสามารถป้องกันแสงอาทิตย์ท่ี
อยู่ในมุม 72 องศา ได้เช่นกัน 
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ตารางท่ี 3.9 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.74 วางโพรแทรกเตอร์ บนแผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ ด้านทิศเหนือ 
 
                 (ข้ันตอนท่ี 4) ตัวอย่างการออกแบบอุปกรณ์บังแดด 

 
ภาพท่ี 3.75 ออกแบบอุปกรณ์บังแดด 
                 ตัวอย่าง การออกแบบอุปกรณ์บังแดดทางทิศตะวันตก 
ใช้แนวทางเดียวกับการพิจารณาช่องเปิดทางทิศเหนือ แต่อิทธิพลท่ีได้รับจะเป็นแสงจากรังสีตรง
จากดวงอาทิตย์ในช่วงบ่ายเท่านั้น โดยจะอ่านค่าจากแผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ดังนี้ 
                (ขั้นตอนท่ี 1) พิจารณาเตรียมรายละเอียดของผังพื้น รูปด้าน และรูปตัดของอาคาร
ด้านทิศตะวันตก 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.76 ผังพื้น รูปด้าน และรูปตัด ของต่าแหน่งช่องเปิดด้านทิศตะวันตก 
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ตารางท่ี 3.9 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                (ขั้นตอนท่ี 2) 

 
ภาพท่ี 3.77 แผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ 
                เวลา 16.00 น. ของวันท่ี 22 มิถุนายน มีค่ามุมแอลซิมัทสูงท่ีสุด คือ 20 องศา ส่วนท่ี
เวลา 16.00 น. ของวันท่ี 22 ธันวาคม มีค่ามุมแอลซิมัทสูงท่ีสุด คือ 31 องศา  
                 (ขั้นตอนท่ี 3) 

 
ภาพท่ี 3.78 วางโพรแทรกเตอร์ บนแผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์ ด้านทิศตะวันตก 
 
                 อ่านค่าจากโพรแทรกเตอร์ ค่ามุมแอลติจูดท่ีเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 22 มิถุนายน 
คือ 35 องศา ส่วนเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 22 ธันวาคม อ่านค่าได้ 25 องศา ดังภาพท่ี 3.76 โดย
ค่ามุมท่ีควรน่ามาใช้ในการออกแบบคือ 25 องศา เพราะเป็นมุมท่ีต่่ากว่า 
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ตารางท่ี 3.9 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                 (ขั้นตอนท่ี 4) น่าค่าท่ีได้ไปก่าหนดลงบนผังพื้นและรูปตัด ดังรูป และค่านวณหาความ
ยาวของอุปกรณ์บังแดด จะเห็นว่าความยาวจากอุปกรณ์บังแดดท่ีสามารถป้องกันรังสีตรงจากดวง
อาทิตย์ได้นั้น มีความยาวมาก คือ อุปกรณ์บังแดดแนวต้ังจะยาว 2.58 และ 4.26 เมตร และ
อุปกรณ์บังแดดในแนวนอนจะยาว 2.57 เมตร ท้ังนี้ 
                เนื่องจากมุมท่ีเกิดขึ้นเป็นมุมค่อนข้างต่่า ท่าให้ความยาวของอุปกรณ์บังแดดท่ีเกิดขึ้น
นั้นไม่ดเหมาะสมในการก่อสร้างและการใช้งานจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.79 คิดระยะและมุมของอุปกรณ์บังแดด 
 

                 การสร้างทางเลือกอื่น ในการออกแบบอุปกรณ์บังแดด ดังรูป เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับอาคารและสภาพท่ีต้ังมากท่ีสุด นอกจากนี้หากยังไม่สามารถใช้งานได้อาจจะต้องใช้
วิธีการให้ร่วมเงาแก่ช่องเปิด โดยอาศัยพืชพรรณธรรมชาติ การเลือกใช้กระจกท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์
การน่าความร้อนต่่า หรืออาจจ่าเป็นต้องลดพื้นท่ีช่องเปิดลง 

 
ภาพท่ี 3.80 ตัวอย่างแบบอุปกรณ์บังแดด 
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ตารางท่ี 3.9 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                 AD4 การออกแบบเปลือกอาคาร หรือผนังทึบ 
                  เปลือกอาคาร มีหน้า ท่ี ในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารท่ีไม่พึงปะสงค์ (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
โดยมีระดับการป้องกันควบคุม ดังนี้  
                1. การปิดกั้น (barrier)  
                2. การเช่ือมต่อ (connector) 
                3. การกรอง (filter) 
                4. การผสมผสาน แบบกึ่งปิดกึ่งเปิด 
                     AD4.1 ออกแบบผนังระบายความร้อนได้ดี  
                     AD4.2 ห้องที่ติดระบบปรับอากาศ ต้องไม่มีรอบร่ัวซึมของผนัง 
                     AD4.3 ผนังด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก เป็นผนังทึบ เพราะยากต่อการบัง
แดด  
                     AD4.4 การเลือกทาสีผนังโทนสว่าง (พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 
และ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
                      การเลือกใช้ผนังสีเข้มมากขึ้นจากสีขาว เช่น สีเนื้อ สีเทา สีน้่าตาลอ่อน จะ
สะท้อนแสงจากรังสีดวงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสม และไม่มีการสะสมความร้อนท่ีผนังมากเหมือน
ผนังสีเข้ม 
                AD4.5 ผนังกระจกโปร่งแสง ยอมให้แสงผ่านได้ แต่ควบคุมความร้อนได้ดี 
                 พิจารณาเลือกใช้กระจกท่ียอมให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาในอาคารได้มาก แต่อยู่ใน
อัตราท่ีพอเหมาะ คือไม่มากจนเกินไป โดยควบคุมให้ความร้อนเข้ามาได้น้อยท่ีสุด เช่น กระจกท่ีมี
สภาพการแผ่รังสีต่่า (low-emissivity หรือ low-e glass) กระจกฉนวนกันความร้อน (insulated 
glass) กระจกฮีตมิเรอร์ (heat mirror glass) กระจกฮีตสต็อป (heat stop glass) เป็นต้น ในเชิง
ปฏิบัติจะต้องทราบว่ารังสีจากดวงอาทิตย์ ท่ีส่องมายังพื้นโลกนั้นเป็นคล่ืนส้ัน เมื่อผ่านผิวกระจกเข้า
มาและกระทบวัสดุทึบแสงก็จะแปรสภาพเป็นคล่ืนยาวหรือ ความร้อนจะไม่สามารถแผ่รังสิความ
ร้อนผ่านกระจกเดิมออกไปได้ท่าให้ความร้อนถูกกักเก็บไว้ภายในซึ่งเป็นสาเหตุส่าคัญท่ีท่าให้
อุณหภูมิภายในร้อนขึ้น 
               AD4.6 ผนังห้องน้ า กันความชื้นได้ดี มีความแข็งแรงสามารถแขวนอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ได้ และเดินท่องานระบบได้สะดวก มีความสามารถกันเสียงออกจากห้องน้ าได้ 



Ref. code: 25605916030314DAO

128 
 

ตารางท่ี 3.9 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
               AD5 การออกแบบหลังคา 
                     AD5.1 หลังคายื่นยาวกันรังสีความร้อน 
                     AD5.2 หลังคาระบายอากาศ 2 ชั้น 
                     AD5.3 หลังคาทรงสูง ระบายน้ าได้ดี (สุนทร บุญญาธิการ, 2542) 
                      หลังคาทรงสูงช่วยระบายน้่าฝนและป้องกันการรั่วซึมของฝนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีชายคายื่นยาวเพื่อช่วยลดอิทธิพลของความร้อนจากแสงแดดให้กับตัวบ้าน 
 
                     AD5.4 ช่องว่างระหว่างหลังคาระบายลมได้ดี (กรณีเป็นบังกะโลหลายหลัง 
ระยะระหว่างหลังคาไม่ขวางทิศทางลม) 
 
                AD6 การออกแบบพื้น 
                      AD6.1 พื้นชั้นล่าง วัสดุที่น าความเย็นเข้าสู่อาคารเช่น หิน ชนิดต่าง ๆ 
                       ไม้ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนในระดับหนึ่ง ถ้าน่ามาใช้กับพื้นช้ันล่าง จะลดค่าการ
น่าความร้อนจากดินลงไปมาก ท่าให้สูญเสียความรู้สึกเย็นจากสภาพแวดล้อมลงไปเมื่อเปรียบเทียบ
กับการใช้หินชนิดต่าง ๆ 
                      AD6.2 ใช้วัสดุที่ดูแลรักษาง่าย 
 
                AD7 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources) 
                 วัสดุแต่ละประเภทมีคุณสมบัติทางความร้อนแตกต่างกันโดยอาจจะพิจารณาลงลึกใน
หัวข้อต่อไปนี้ 
                       (1) สัมประสิทธิ์การน่าความร้อนของวัสดุ (thermal conductivity: k) (2) ค่า
การน่าความร้อน ( thermal conductance: c) (3) ค่าความต้านทานความร้อน ( thermal 
resistance: R) (4 )  สัมประ สิทธิ์ ก ารถ่าย เทความร้ อนรวม ( overall coefficient of heat 
transmission: U) (5) ค่าความร้อนจ่าพาะ (specific heat: c) 
                AD7.1 การเลือกใช้วัสดุใช้แล้ว (น าวัสดุก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) (TREES 
MR 3) 
                 การน่ากลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการการแปรสภาพใด ๆ ท้ังส้ิน แต่อาจน่าไป
ซ่อมแซมเพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมกับการใช้งานใหม่ได้ ตัวอย่าง เช่น ประตูจากอาคาร 
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ตารางท่ี 3.9 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
เดิมซ่อมแล้วท่าเป็นประตูใหม่ พื้นอาคารท่ีตัดแล้วเรียงแผ่นใหม่เพื่อท่าเป็นพื้นบริเวณจอดรถ 
กระเบ้ืองหลังคา จากการรื้อถอนอาคารอื่น ผ่านการรับบริจาค เป็นต้น 
                AD7.2 การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล (Recycle) (TREES MR 4) 
เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ท่ีก่าลังจะเป็นขยะ โดยน่าไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะ
การหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วน่ากลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุท่ีผ่านการแปรสภาพนั้น อาจจะเป็น
ผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ หรือ ท่ามาจากวัสดุ พรีคอนซูมเมอร์ (วัสดุท่ีเหลือจาก
กระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็น เศษผ้า เศษเหล็ก สามารคถน่ามาเป็นวัสดุรีไซเคิลในช้ินงานหรือ
วัสดุก่อสร้าง) หรือ โพสคอนซูมเมอร์(วัสดุท่ีผ่านการใช้งานจากผู้บริโภคมาแล้ว) ตัวอย่าง เช่น 
เหล็กเส้น ซีเมนต์ ไม้อัด ยิปซัม 
                      AD7.3 การใช้วัสดุพื้นถ่ินหรือในประเทศ (TREES MR 5) 
                       พิจารณา แหล่งท่ีมาของวัสดุก่อสร้าง จากแหล่งผลิต และแหล่งประกอบ ต้อง
ได้มาในรัศมี 500 กิโลเมตร หรือภายในประเทศ อีกท้ัง เป็นการใช้วัสดุท่ีหาได้ในท้องถิ่นชนิดท่ีน่า
กลับมาใช้ใหม่ได้อีก (renewable indigenous building materials)  ตามความเหมาะสม  เพราะ
จะเป็นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเกิดประโยชน์และคุ้มค่า (Zeiher, 1996:67) 
                      AD7.4 ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามฉลากเขียวและฉลากคาร์บอน
ของไทย ร้อยละ 10-20 ของมูลค่ารวมของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด (TREES MR 6.1) 
                      AD7.5 ใช้วัสดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด (TREES MR 6.2) 
                      AD7.6 ใช้เทคโนโลยีเรียบง่าย กลวิธีธรรมชาติ เหมาะกับภูมิอากาศ 
                      AD7.7 ใช้ทรัพยากรไม่เหลือเศษ 
                      AD7.8 หลังคาเป็นฉนวนกันความร้อนจากธรรมชาติ วัสดุเส้นใยธรรมชาติ 
                      AD7.9 วัสดุผิวมัน วัสดุน้ าหนักเบา ค่าสะสมความร้อนน้อย อุณหภูมิในบ้าน
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับอุณหภูมิภายนอก 
                       มีค่าการสะสมความร้อนน้อยท่าให้อุณหภูมิภายในบ้านเปล่ียนแปลงไปพร้อมกับ
อุณหภูมิภายนอก 
                      AD7.10 ใช้ไม้เป็นวัสดุในการก่อสร้างเนื่องจากวัสดุที่ท าจากไม้สามารถ
ระบายความร้อนได้ดี 
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ตารางท่ี 3.10  
หมวดท่ี 4 การประหยัดน้่า (Water Conservation: WC) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 
                WC1 การประหยัดน้ าและใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ (TREES WC1, 2555)         
                      WC 1.1 เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ และก๊อกน้ า ประหยัดน้ า (TREES WC1, 2555)    
                      WC 1.2 พิจารณาการใช้น้ ารดน้ าต้นไม้                                                               
                      WC 1.3 ติดต้ังถังเก็บน้ าฝน ใช้บางส่วนของโครงการ เพื่อทดแทนน้ าประปา 
(TREES WC1, 2555)                                                                      
                      WC 1.4 ติดมาตรวัดน้ าย่อย เพื่อการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
(TREES WC1, 2555)                                                                                                   

 
ตารางท่ี 3.11 
หมวดท่ี 5 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere: EA) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 
                EA1 พิจารณา ทิศทางของอาคาร ในการลดภาระท าความ เย็ น ขอ ง
เคร่ืองปรับอากาศ และลดภาระการใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ , 2552)                                                                                                             
                EA2 พิจารณาเทคโนโลยีการปรับอากาศ เช่น ระบบปรับอากาศจ่ายลมเย็นจาก
เพดาน ระบบปรับอากาศจ่ายลมเย็นจากใต้พื้น (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552)  
                 การจ่ายลมเย็นจากใต้พื้น (Underfloor Air Distribution System) ภายในอาคารท่ี
ใช้ระบบปรับอากาศ เป็นการการจ่ายลมเย็นในระดับพื้น เพื่อจ่ายลมเย็นโดยตรงมายังระดับความ
สูงท่ีมีการใช้งาน สามารถท่าให้เกิดการเปล่ียนหรือแทนท่ีอากาศ (displacement) ได้เร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมของอากาศเย็นลอยตัวต่่าลง และอากาศร้อนลอยตัว
สูงขึ้น ลดภาระการท่าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ   
                EA3 พิจารณาการใช้ไฟฟ้า และน้ า จากการค านวณค่าไฟฟ้า และค่าน้ าในแต่ละ
เดือน                                                                                                  
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ตารางท่ี 3.12  
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: 
ผู้วิจัย) 

                IE1 ตรวจสอบคุณภาพอากาศเบื้องต้น ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสการรับรู้ของ
ร่างกาย (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
ในเบื้องต้น สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศในอาคารด้วยการใช้ประสาทสัมผัสการรับรู้ของ
ร่างกาย ได้แก่  
                1. การได้กล่ินอับช้ืน หรือกล่ินผิดปกติ 
                2. เกิดอาการระคายเคืองตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
                3. มีอาการไอ จาม น้่ามูกไหล ฯลฯ ในช่วงเวลาท่ีอยู่ในพื้นท่ี นั้น ๆ  
                4. สังเกตเห็นการเจริญเติบโตของเช้ือรา การเน่าเสียหรือการผุพังตามองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของอาคาร 
                5. สังเกตเห็นส่ิงสกปรกเกาะติดอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของเครื่องปรับอากาศ 
                6. มีการติดต้ังวัสดุใหม่ภายในอาคาร เช่น พรม วัสดุท่ีท่าจากไม้อัด การทาสีหรือสาร
ระเหยอื่น ๆ เป็นต้น 
                IE2 ค านวณปริมาณการระบายอากาศภายในอาคารตามเกณฑ์มาตรฐาน (TREES 
IE P1, 2555)   
                      IE2.1 อัตราการระบายอากาศในพื้นที่ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 
                       จะพิจารณาค่านวณอัตราการระบายอากาศ ส่าหรับพื้นท่ีระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติเท่านั้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรม ค่านึงถึงการระบายอากาศ
โดยวิธีธรรมชาติหรือไม่ จากการค่านวณ 
                       การค่านวณส่าหรับพื้นท่ีระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติให้อ้างอิงการออกแบบ
ตาม ASHREA 62.1 - 2007 ส่วนท่ี 5.1 เรื่องความต้องการของต่าแหน่งและขนาดของช่องเปิด 
ส่าหรับการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ มีรายละเอียดดังนี้ 
                       1. พื้นท่ีท่ีระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติท้ังหมด จะต้องอยู่ในระยะ 7.60 เมตร 
(25 ฟุต) โดยไม่มีส่ิงกีดขวางต่อเนื่องไปยังช่องเปิด ท่ีผนังหรือหลังคาท่ีเปิดออกไปยังพื้นท่ีนอก
อาคาร และช่องเปิดเหล่านั้นต้องมีพื้นท่ีอย่างน้อย 4 % ของพื้นท่ีใช้งานสุทธิ ดังแสดงในภาพท่ี 
3.80 
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ตารางท่ี 3.12  
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: 
ผู้วิจัย) (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.81 ตัวอย่างการคิดพื้นท่ีระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 
                2. หากพื้นท่ีภายในอาคารท่ีไม่มีช่องเปิดออกไปยังพื้นท่ีภายนอกอาคารได้โดยตรง 
สามารถท่ีจะออกแบบให้มีการระบายอากาศผ่านพื้นท่ีท่ีอยู่ติดกันได้ ถ้าช่องเปิดระหว่างห้องไม่มีส่ิง
กีดขวาง และมีพื้นท่ีช่องเปิดอย่างน้อย 8 % ของพื้นท่ีห้องท่ีอยู่ด้านในหรือไม่น้อยกว่า 2.3 ตาราง
เมตร (25 ตารางฟุต) ดังแสดงในรูป  

 
ภาพท่ี 3.82 ตัวอย่างการคิดพื้นท่ีระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติผ่านพื้นท่ีท่ีอยู่ติดกัน 
                  หากมีการคิดต้ังมู่ล่ี บานเกล็ด หรือส่ิงกีดขวางอื่น ๆ การค่านวณพื้นท่ีช่องเปิดจะ
พิจารณาเฉพาะพื้นท่ีท่ีสามารถระบายอากาศได้เท่านั้น ผู้ใช้อาคารต้องสามารถควบคุมการเปิด ปิด 
ได้อย่างสะดวก 
                IE3 ตรวจสอบการควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร (TREES 
IE1.3, 2555)   
                     IE3.1 ช่องน าอากาศเข้า ไม่อยู่ต าแหน่งที่มีความร้อนหรือมลพิษ 
                      ศึกษาพื้นท่ีและลักษณะโดยรอบของอาคาร ท่าการออกแบบช่องน่าอากาศเข้า 
โดยต้องอยู่ห่างจากต่าแหน่งท่ีมีความร้อนหรือมลพิษ อาทิเช่น อาคารจอดรถ ท่ีระบายควันจากครัว   
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ตารางท่ี 3.12  
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: 
ผู้วิจัย) (ต่อ) 

ท่ีระบายอากาศจากอาคารอื่น ๆ ถนน ปล่องควันต่าง ๆ เป็นต้น โดยระยะจากช่องน่าอากาศเข้า 
ควรห่างจากต่าแหน่งท่ีมีมลภาวะ ไม่น้อยกว่า 10 เมตร และสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
*** ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด ต้องมีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 7 เท่า ของปริมาตร
ของห้อง ใน 1 ช่ัวโมง (Air Changes per Hour:  ACH) 
               IE3.2 ก าหนดพื้นที่ส่งผ่าน (transition zone) 
มีการออกแบบพื้นท่ีระหว่างภายในกับภายนอก หรือติดต้ังระบบการเก็บฝุ่นละออง บริเวณพื้นของ
ทางเข้าอาคารหลัก และทางเข้ารอง ตัวอย่างเช่น 
 
ตารางท่ี 3.13  
การออกแบบพื้นท่ีระหว่างภายในกับภายนอก 

 
                IE3.3 เลือกวัสดุดูดซับความชื้น และป้องกันฝุ่นละออง (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 
2552)                                                                                                  
                1. วัสดุปูพื้น เลือกใช้ตะแกรงเหล็กวางบนพื้นท่ีลดระดับ เพื่อให้ฝุ่นละอองตกไป
รวมกันอยู่ด้านล่าง สามารถท่าความสะอาดง่าย ไม่ฟุ้งกระจายเข้าไปในอาคาร 
                2. การเลือกใช้วัสดุปูพื้นภายนอกอาคารให้มีลักษณะหยาบ และขรุขระ  
ท่าให้เกิดการเสียดสีและกะเทาะ ฝุ่นละออง เศษดิน หิน ทราย ท่ีดินมากับรองเท้าผู้ใช้งานอาคาร
ให้หลุดออกก่อนเข้าไปภายในอาคาร 
                 3. เลือกวัสดุดูดซับความช้ืนให้มากเป็นพิเศษ 
เช่น พรม สถานท่ีติดต้ังควรเป็นพื้นท่ีท่ีไม่อยู่ใกล้กับแหล่งน้่า แหล่งความช้ืน หรือพื้นท่ีเส่ียงต่อการ
รั่วซึมของน้่าฝน 
               IE3.4 ควบคุมพื้นที่ใช้งานในอาคารที่ เป็นแหล่งก าเนิดและแพร่กระจายของ
มลภาวะ 
                เช่นห้องถ่ายเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องครัว ห้องเก็บอุปกรณ์หรือสารเคมี เป็นต้น 
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ตารางท่ี 3.12  
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: 
ผู้วิจัย) (ต่อ) 

               IE3.5 ลักษณะและต าแหน่งของช่องเปิด มีผลต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
                เช่น ช่องเปิดแบบบานเกล็ด ท่าให้เกิดการรั่วซึมของอากาศ น้่าฝน ความช้ืน ส่งผลต่อ
ภาระการปรับอากาศ และการบริโภคพลังงานของอาคาร 
 
                IE4 ควบคุมพื้นที่สูบบุหร่ี ห่างจากประตู หน้าต่าง หรือช่องน าอากาศเข้า ไม่น้อย
กว่า 10 เมตร (TREES IE1.4, 2555)   
                1. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร 
                2. มีพื้นท่ีสูบบุหรี่โดยเฉพาะ โดยห่างจากประตูหลักต่าง ๆ หรือช่องน่าอากาศเข้า ไม่
น้อยกว่า 10 เมตร         
                                               
               IE5 ควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร โดยแยกระบบววงจรแสงประดิษฐ์ทุก 250 
ตารางเมตร หรือตามความต้องการ (TREES IE3, 2555) 
               ทางเลือก 1 
                จัดเตรียมระบบควบคุมแสงสว่างให้แก่ผู้ใช้งานในอาคาร โดยมีวงจรควบคุมไม่เกิน 
250 ตารางเมตร ต่อ 1 วงจร ในกรณีท่ีห้องมีขนาดเล็กกว่า 250 ตารางเมตร ต้องมีการแยกวงจรใน
แต่ละห้อง 
                ทางเลือก 2 
                ออกแบบระบบควบคุมแสงสว่างในพื้นท่ีท่ีมีการใช้งานประจ่า เช่น ห้องท่างานแบบ
เปิด (Open plan office) ให้ผู้ใช้แต่ละคนมีอิสระในการควบคุมระดับความส่องสว่างของตนเอง 
และออกแบบระบบแสงสว่างเป็นแบบการให้แสงเฉพาะบริเวณท่ีใช้งาน (Task lighting) ให้ได้ 
90% ของผู้ใช้งานประจ่า เช่น การใช้สวิตซ์กระตุก ระบบไฟหรี่ เป็นต้น    
                              
               IE6 ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในระบบปรับอากาศตามค่ามาตรฐานระบบปรับ
อากาศและการระบายอากาศ (แนวคิดของการออกแบบอาคารให้แห้ง) (TREES IE5, 2555)   
               ในการออกแบบเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของพื้นท่ีภายในอาคาร 
จะต้องออกแบบให้เป็นไปตามแนวทางดังนี้ 
               ส่าหรับพื้นท่ีท่ีมีการปรับอากาศ 
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ตารางท่ี 3.12  
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: 
ผู้วิจัย) (ต่อ) 

               ออกแบบระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ วสท. (วสท.-3003) หรือมาตรฐาน ASHREA 55-2004 ดังนี้ 
               1. ออกแบบอาคารให้มีอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ เป็นไปตามมาตรฐานระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ วสท. (วสท.-3003) โดยรายละเอียดของสภาวะการออกแบบ (Design 
condition) ตามท่ี วสท. ก่าหนดดังรายละเอียดในตาราง 
ตารางท่ี 3.14  
อุณหภูมิกระเปาะแห้ง แความช้ืนสัมพัทธ์กับสภาวะน่าสบาย 

 
หมายเหตุ: กรณีท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิเฉล่ียพื้นผิวโดยรอบ (Mean Radiant Temperature: 
MRT) ของพื้นผิวในพื้นท่ีปรับอากาศ หรือความเร็วกระแสลมในพื้นท่ีปรับอากาศ ให้น่าผลดังกล่าว
มาประกอบการพิจารณาการก่าหนดสภาวะน่าสบายการออกแบบในอาคารด้วย 
                 2. ออกแบบอาคารให้มีสภาวะน่าสบายเป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 55-2004 
ตามรายละเอียดในหัวข้อท่ี 5 เรื่อง Conditions that provide thermal comfort ซึ่งเป็นการ
พิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสรุปภาพรวม คือ อัตราการเผาผลาญ (Metabolic 
Rate) ลักษณะของเส้ือผ้า (Clothing Insulation) อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature) อุณหภูมิ
ผิวเฉล่ีย (Radiant Temperature) ความเร็วลม (Air Speed) ความช้ืน (Humidity) 
                 เกณฑ์ในการออกแบบด้านความแตกต่างอุณหภูมิแความช้ืนต่างฤดู (Seasonal 
Temperature and Humidity Design Criteria) คือ สภาพอุณหภูมิความช้ืนภายนอกท่ีใช้
ออกแบบ (Outdoor Design Conditions) สภาพอากาศภายใน (Indoor Design Conditions) 
ภาระการท่าความเย็นภายในอาคาร (Internal Load) ข้อจ่ากัดของระบบ (Limitations on the 
system to control the thermal environment) 
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ตารางท่ี 3.12  
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: 
ผู้วิจัย) (ต่อ) 
                 ส่าหรับพื้นท่ีท่ีไม่มีการปรับอากาศ 
                 1. จะต้องมีการออกแบบระบบช่องเปิดท่ีสามารถปิด-เปิด หรือปรับเปล่ียนเพื่อให้
เกิดสภาะน่าสบายตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ โดยจะต้องไม่มีการติดต้ังระบบปรับอากาศ
ซ้่าซ้อนภายในห้องหรือพื้นท่ีนั้น แต่ท้ังนี้สามารถใช้การระบายอากาศโดยวิธีกล (Mechanical 
Ventilation) เช่น พัดลม เป็นอุปกรณ์สนับสนุนให้เกิดสภาวะน่าสบายได้ โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ASHRAE 55-2004 หัวข้อ 5.3 
 
                IE7 แยกอุปกรณ์ที่ท าให้เกิดความร้อน และแหล่งก าเนิดความชื้นให้อยู่ภายนอก
อาคาร (สัมภาษณ์ อ.ธนวันต์ ผู้ประเมินโครงการใบไม้เขียว, 27 พ.ย. 2560) 
                อุปกรณ์ท่ีท่าให้เกิดความร้อน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น กาน้่าร้อน เมื่อมีการใช้งาน 
ความร้อนจากแหล่งก่าเนิด ท่ีอยู่ภายในห้องหรืออาคาร จะท่าให้อุณหภูมิบริเวณรอบ ๆ เพิ่มสูงขึ้น 
เพิ่มภาระการท่าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ การระบายอากาศโดยวิธีกล ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่ม
สูงขึ้น และ แหล่งก่าเนิดความช้ืน เช่น ท่อน้่า ท่อระบายน้่า ถ้าอยู่ภายในอาคาร จะท่าให้ความช้ืน
เพิ่มสูงขึ้น อาจก่อให้เกิดเช้ือรา หรือเพิ่มภาระในการขจัดความช้ืน ให้อยู่ในสภาะท่ีเหมาะสม 
                   
                 IE8 จัดวางต าแหน่งอาคารและช่องเปิดให้เหมาะสม ไม่เกิดจุดอับชื้น ใช้การ
ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ และเคร่ืองกรองอากาศ (บทสัมภาษณ์ อ.ธนวันต์ ผู้ประเมิน
โครงการใบไม้เขียว และ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
                      IE8.1 แนวคิดของการออกแบบอาคารให้แห้ง 
                       ลดโอกาสเกิดการสะสมของน้่าหนักหรือความช้ืน ท้ังในวัสดุ และบริเวณต่าง ๆ 
ของอาคาร 
                       IE8.2 แนวคิดการออกแบบอาคารให้หลวม (loose building) 
                       เช่น บ้านไทย เพื่อให้เกิดการระบายอากาศผ่านทางช่องว่างของอาคาร ท่าให้
เกิดการหมุนเวียนอากาศ ไม่เกิดการสะสมของเช้ือโรคภายในอาคาร ท้ังยังท่าให้ความร้อนถ่ายเท
ออกได้โดยง่าย (Greiner, 2002; Pencille, 2000) 
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ตารางท่ี 3.12  
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: 
ผู้วิจัย) (ต่อ) 

                 IE8.3 แนวคิดการออกแบบอาคารปิดแน่น (tight building) 
ท่าให้อากาศถ่ายเทได้น้อย ท้ังนี้เพื่อป้องกันการรั่วซึมของอากาศภายนอกไม่ให้เข้ามาภายในอาคาร
มากจนท่าให้ภาระการท่างานของเครื่องปรับอากาศสูงเกินไป 
                  IIE9 เลือกใช้สีทาอาคารที่ปลอดสารพิษ Low – VOCs หรือ zero – VOCs 
paints (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 

 
ตารางท่ี 3.15 
หมวดท่ี 7 การป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Protection: EP) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 
                EP1 การบริการจดัการขยะ การเตรียมพื้นที่แยกขยะ (TREES EP P2)  
                 มีแผนการด่าเนินการบริหารจัดการขยะของอาคาร หรือโครงการ 
                 1. ออกแบบอาคารหรือโครงการให้มีพื้นท่ีหรือห้องคัดแยกขยะ และเก็บเศษวัสดุเพื่อ
น่ากลับมาใช้ใหม่ โดยพื้นท่ีดังกล่าว ต้องมีความมิดชิดและเข้าถึงได้ง่าย 
                 2. มีจุดท้ิงขยะท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนในแต่ละช้ันของอาคาร หรือส่วนของอาคาร โดย
จุดท้ิงขยะดังกล่าวต้องมีถังคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะเปียก ขยะอันตราย และขยะแห้งท่ีมีการแยก
เป็นประเภท เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว และพลาสติก เป็นอย่างน้อย  
 
ตารางท่ี 3.16  
ความสัมพันธ์ของพื้นท่ีอาคารสาธารณะและขนาดพื้นท่ีห้องคัดแยกขยะ 
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ตารางท่ี 3.15 
หมวดท่ี 7 การป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Protection: EP) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 
                EP2 วางต าแหน่งเคร่ืองระบายความร้อนห่างจากที่ดินข้างเคียง เพื่อลดผลกระทบ
มลภาวะทางอากาศ (TREES P2) 
                จัดวางเครื่องระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ ในต่าแหน่งท่ีไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร่าคาญต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียงอาคาร (หากอาคารไม่ใช้เครื่องปรับอากาศม่ ต้อง
ประเมินเกณฑ์นี้) 
                ทางเลือกท่ี 1 
                ไม่วางคอมเพรสเซอร์ และเครื่องระบายความร้อนชนิดต่าง ๆ ติดกับท่ีดินข้างเคียง
น้อยกว่าระยะ 4 เมตร ในกรณีเป็นอาคารสูงหรือใหญ่พิเศษ ต้องเว้นระยะหอระบายความร้อนหรือ
เครื่องระบายความร้อน (คอมเพรสเซอร์) ห่างจากขอบท่ีดิน ไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
                ทางเลือกท่ี 2 
                การเลือกพิจารณาติดต้ังระบบปรับอากาศไม่มีการะบายความร้อนหรือความช้ืนสู่
อากาศ หากแต่ระบายความร้อนลงดิน หรือทะเลสาป เป็นส่ิงท่ีควรพิจารณาเพื่อท่าคะแนนใน
หัวข้อนี้ จุดประสงค์หลักของการติดต้ังระบบปรับอากาศท่ีไม่มีการระบายความร้อนหรือความช้ืนสู่
อากาศเพื่อให้มั่นใจว่าท่ีดินข้างเคียง และสภาพแวดล้อมโดยรอบ จะไม่ถูกรบกวนจาก มลภาวะทาง
เสียงและความร้อน จากการติดต้ังเครื่องระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศของโครงการ 
 

 
ตารางท่ี 3.17 
หมวดท่ี 8 นวัตกรรม (Green Innovation: GI) 
พิจารณาเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงานอื่น ๆ ท่ีได้จากการส่ารวจพื้น ท่ีและสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ ตัวอย่าง ดังตาราง (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 
ตัวอย่าง  
                 GI1 การออกแบบปรับสภาพพื้นที่โครงการ ให้เกิดความชัน เพื่อให้น้่าไหลลงพื้นท่ี
รับน้่า หรือวางถังกักเก็บน้่าฝนใต้ดิน เพื่อส่ารองน้่าไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งหรือน่ามาใช้
ประโยชน์ในการรดน้่าต้นไม้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย                                                                                               
                 GI2 การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ติดต้ังกังหันน้่า 
กังหันลม แผงโซลาร์เซลล์ หรือการผลิตไฟฟ้าจากขยะ เพื่อลดภาระค่าใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ 
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                พื้นท่ีพิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นท่ีเช่ือมโยงซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่องเท่ียวแนวคิดการท่องเท่ียว
คาร์บอนต่่า สภาพพื้นท่ีมีความอุมดมสมบูรณ์ มีท้ังพื้นท่ีติดชายหาด เขา และป่าชายเลน ท่าให้เกิด
ธุรกิจโรงแรมตากอากาศจ่านวนมากบนเกาะแห่งนี้ จากการส่ารวจธุรกิจโรงแรมตากอากาศบนเกาะ
ช้างในปัจจุบัน นิยมใช้เกณฑ์การประเมินโครงการใบไม้เขียวโดยมูลนิธิใบไม้เขียว และสถาน
ประกอบการท่ีพักสีเขียวโดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นรางวัลยืนยันว่าเป็นสถาน
ประกอบการท่ีให้ความส่าคัญกับการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นผลท่าให้นักท่องเท่ียว
เกิดความมั่นใจเข้ามาใช้บริการ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการน่าเกณฑ์ช้ีวัดนี้มาปรับใช้กับธุรกิจโรงแรมท่ีพัก
ตากอากาศ จะช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น กรณีก่อนเริ่มโครงการ 
ผู้ประกอบการสามารถน่าเกณฑ์ไปวิเคราะห์สภาพท่ีต้ัง ภูมิทัศน์ กฎหมายอาคาร ระบบคมนาคม 
ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอ่านวยความสะดวกต่าง ๆ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อการบริหาร
จัดการท่ีดี และกรณีท่ีโรงแรมตากอากาศท่ีต้องการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงโครงการก็สามารถใช้เกณฑ์
ช้ีวัดนี้เข้ามาพิจารณาปรับปรุงโครงการได้โดยอาจเริ่มจากการน่าผังบริเวณโครงการ รูปแบบอาคาร 
และการจัดสภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์ เช่นการจัดต่าแหน่งต้นไม้ ขนาดของต้นไม้ ต่าแหน่งสระน้่า
หรือบ่อน้่า ให้สัมพันธ์กับช่องเปิดของอาคาร ทิศทางลม และรังสีจากดวงอาทิตย์ เพื่อลดผลกระทบ
จากการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร เป็นต้น จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เกณฑ์ช้ีวัดจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อเจ้าของโครงการ และสถาปนิกผู้ออกแบบ ในการท่าให้สถาปัตยกรรมเป็นส่วนส่าคัญท่ีช่วย
พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
4.1 การประเมินโครงการตัวอย่าง สถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศพื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่
เชื่อมโยง ด้วยเกณฑ์ชี้วัดการออกแบบโครงการโรงแรมตากอากาศ ด้วยแนวคิดการท่องเที่ยว
คาร์บอนต่่า 

      โครงการตัวอย่างท่ีได้จากเกณฑ์การคัดเลือก 3 โครงการ คือ  
      1. โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง  
       2. โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 
       3. โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 
 

4.1.1 รายละเอียดทั่วไปของ โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง  

 
ภาพท่ี 4.1 ผังบริเวณของโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง  
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ภาพท่ี 4.2 ผังพื้น อาคาร 2 ช้ัน บริเวณ A ของโรงแรมเดอะสปา เกาะช้างรีสอร์ท 

 
ภาพท่ี 4.3 รูปด้านอาคารห้องพัก ประเภท B ของโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 

 
4.1.2 รายละเอียดทั่วไปของ โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท 

              โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท มีพื้นท่ี 8 ไร่ อยู่บริเวณอ่าวสลักคอกท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม โดย
การน าไม้ เก่ามาใช้ในการก่อสร้างและตกแต่ง ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดเพื่อดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และช่วยลดภาวะโลกร้อน มีการด า เนินการโครงการ Zero Waste 
Management การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพและน าน้ าท่ีบ าบัดมาใช้รดน้ าต้นไม้ 
เพื่อไม่ปล่อยออกไปยังแหล่งน้ าธรรมชาติ มีการคัดแยกขยะและน ามาใช้ประโยชน์ เช่น น าขยะจาก
ครัวมาท าน้ าหมักชีวภาพ การหมักผสมกับเศษใบไม้ กิ่งไม้ แกลบ และมูลสัตว์ ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ มี
การปลูกผักสวนครัวปลอกสารพิษ น าไปบริการในร้านอาหาร มีการวางแผนการจัดการพลังงานและ
น้ าในการจัดการท่ีพักแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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      โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท มุ่งเน้นเป็นโรงแรมเพื่อสุขภาพส าหรับผู้ท่ีอดอาหาร
เพื่อการล้างพิษเพื่อท าความสะอาดภายในร่างกาย และสปาเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยการบริการ
ต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรมการอดอาหารเพื่อล้างพิษ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารมังสวิรัติแบบสากล โยคะ 
การฝึกสมาธิ การนวดบ าบัดแผนต่าง ๆ การอบไอน้ าสมุนไพร และการบริการทางทันตกรรม  

 
ภาพท่ี 4.4 ผังบริเวณของโรงแรมเดอะสปา เกาะช้างรีสอร์ท 

       
 จากรูปท่ี บริเวณ A คืออาคารห้องพักท่ีต้ังอยู่ บนเนินเขา และในป่าท่ีมีการปลูกต้นไม้ 

หลากหลายชนิด ประเภทของห้องพัก มี 2 รูปแบบ คือ อาคารห้องพัก 1 ช้ัน จ านวนห้องพัก 1 ห้อง 
และอาคารห้องพัก 2 ช้ัน จ าวนห้องพัก 2 ห้อง บริเวณ B คืออาคารห้องแบบ standard บริเวณท่ี 1 
บริเวณท่ี 2 บริเวณท่ี 3 บริเวณท่ี 4 บริเวณท่ี 5 บริเวณท่ี 6 บริเวณท่ี 7 บริเวณท่ี 8 บริเวณท่ี 9 
บริเวณท่ี 10 บริเวณท่ี 11 
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      การออกแบบสถาปัตยกรรม อาคารส่วนใหญ่ในพื้นท่ีส่วนกลาง มีการออกแบบให้เปิด
โล่ง โดยใช้การระบายอากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติ อาคารห้องพักถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทท่ีต้ัง และกลมกลืนกับสถาพแวดล้อม มีการยกพื้นสูงไม่ฝังฐานอาคารลงดิน เพื่อให้อากาศ
ไหลเวียนสะดวกและไม่รบกวนธรรมชาติ รูปแบบสถาปัตยกรรมสอดคล้องกับสภาพอากาศในเชตร้อน
ช้ืน มีการใช้วัสดุธรมชาติ คือไม้ เป็นองค์ประกอบของอาคาร มีการออกแบบหลังคาทรงจ่ัวยื่ นยาว 
เพื่อการระบายน้ าฝนได้ดี และการออกแบบช่องเปิดจ านวนมาก เพื่อการระบายอากาศ 

 
ภาพท่ี 4.5 ผังพื้น อาคาร 2 ช้ัน บริเวณ A ของโรงแรมเดอะสปา เกาะช้างรีสอร์ท 

 
ภาพท่ี 4.6 รูปด้านอาคารห้องพัก ในบริเวณ A ของโรงแรมเดอะสปา เกาะช้างรีสอร์ท 
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ภาพท่ี 4.7 รูปแบบการวางอาคารบนเนินดิน ของห้องพัก บริเวณ A ของโรงแรมเดอะสปา เกาะช้างรี
สอร์ท 
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4.1.3 รายละเอียดทั่วไปของ โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

 
 

ภาพท่ี 4.8 ผังบริเวณ อาคารห้องพักฝ่ังทะเล ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์สปา 
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ภาพท่ี 4.9 ผังพื้น อาคาร 2 ช้ัน บริเวณ A ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์สปา 
 

ภาพท่ี 4.10 รูปด้านอาคารห้องพัก ในบริเวณ A ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์สปา 
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4.2.1 การประเมินสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศด้วยเกณฑ์ชี้วัดการออกแบบโครงการโรงแรมตากอากาศ ด้วยแนวคิดการท่องเที่ยว
คาร์บอนต่่า 
ตารางท่ี 4.1 
หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management: BM) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 
BM1 การเตรียมความพร้อมเป็นอาคารเขียว 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

BM2 การประชาสัมพันธ์สู่สังคม 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
(2.2) (2.5) (2.2) (2.4) (2.5) (2.6) 

กลุ่ม อพท.พาคนเข้ามาดูเพราะเป็นศูนย์บ าบัดธรรมชาติ
ศึกษาและแหล่งท่องแนวคิด low carbon 

(2.2) (2.5) 

BM3 คู่มือการฝึกอบรมแนะน ากีใช้งานและการบ ารุงอาคาร 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
BM4 การติดตามประเมินผลขณะออกแบบก่อสร้าง และเมื่ออาคารแลว้เสร็จ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

รวมคะแนนในหมวดที่ 1 
5 คะแนน 6 คะแนน 5 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 
SL1 ศึกษากฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับ โรงแรมตากอากาศบนพื้นที่เกาะช้าง 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

SL2 หลีกเลี่ยงที่ต้ังที่ไม่เหมาะสมกับการสร้างอาคาร (TREES SL P1) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
SL3 การลดผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ (TREES SL P2) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ทางเลือกที่ 2 พ้ืนที่ด้านหน่ึงติดกับคลองสาธารณะ แต่
ขอบเขตอยู่ห่างกันมากจึงไม่เป็นการรบกวนหรือรุกล้ า
ระบบนิเวศ รอบอาคารจ ากัดของเขตของการพัฒนาโดย
การปลูกต้นไม้รอบอาคารและสร้างบ่อน้ า ที่ถูกล้อมรอบ
ด้วยห้องพัก 

ทางเลือกที่ 2 อาคารวางตัวอย่างหลวมในที่ดิน ถูกยก
สูงข้ึนจากระดับดิน หลีกเลี่ยงการก่อสร้างบริเวณที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการพัฒนาไม่ลุกล้ าเข้าไป
ยังพ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์ พ้ืนที่ซึมน้ า ทางเดิน ออกแบบ
ให้น้ าสามารถระบาย และซึมลงสู่ดินได้ 
 

ทางเลือกที่ 1 ที่ดินฝั่งทะเลเป็นที่ดินที่ถูกพัฒนามาแล้ว 
เจ้าของโครงการซื้อ มารับปรุง รื้อถอน เพ่ือสร้างโรงแรตาก
อากาศ มีอัตราส่วนของพ้ืนที่ ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 

   

 
ภาพที่ 4.11 อัตราส่วนพ้ืนที่ โรงแรมคชา เกาะช้าง รสีอรท์ 
แอนด์ สปา  
พ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A)≥ 0.1 x พ้ืนที่ฐานอาคาร (B) 
โดยพ้ืนที่สีเขียว (C) ≥0.25 x พ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A) 
พ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A)≥ 0.1 x พ้ืนที่ฐานอาคาร (B) 
โดยพ้ืนที่สีเขียว (C) ≥0.25 x พ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A) 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 

  พ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A) )≥ 0.1 x พ้ืนที่ฐานอาคาร (B) 
5,665.91 ≥ 0.1 x 4,082.72 
5,665.91 ≥ 408.27 
โดยพ้ืนที่สีเขียว (C) ≥0.25 x พ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A) 
1,433.85 ≥ 0.25 x 5,665.91 
1,433.85 ≥ 1,416.48 
*สรุปได้ว่า การออกแบบมีความเหมาะสม เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

SL4 การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพฒันาแลว้ (TREES SL 1) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
(1.2) (1.3) (1.4) (1.6) (1.7) (1.11) (1.12) (1.13) (1.14) 

(1.15) (1.17) (2.2) (2.3) 
ไม่มี *เลือกท่ีต้ังโครงการจากสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.6) (1.7) (1.11) (1.12) (1.13) 

(1.14) (1.15) (1.16) (1.17) (2.2) (2.3) 
SL5 การวางผังโครงการและลักษณะทางกายภาพของที่ต้ัง มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของพื้นที่ฐานอาคารหรือ 20% ของพื้นที่โครงการ (TREES SL 3.1) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
ค านวณทางเลือกที่ 1 
 

 
ภาพที่ 4.12 อัตราส่วนพ้ืนที่ โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง  
 
พ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A)≥ 0.25 x พ้ืนที่ฐานอาคาร (B) 
5,374.22 ) ≥ 0.25 x 3,054.78 
5,374.22 ) ≥ 763.69 

 

ค านวณทางเลือกที่ 1 

 
ภาพที่ 4.13 อัตราส่วนพ้ืนที่ โรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รี
สอร์ท  
 
พ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A)≥ 0.25 x พ้ืนที่ฐานอาคาร (B) 
6,824.2 ≥ 0.25 x 1,666.47 
6,827.2 ≥ 416.62 
โดยพ้ืนที่สีเขียว (C) ≥0.4 x พ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A) 

ค านวณทางเลือกที่ 1 

 
ภาพที่ 4.14 อัตราส่วนพ้ืนที่ โรงแรมคชา เกาะช้าง รี
สอร์ท แอนด์ สปา  
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
โดย พ้ืนที่ สี เ ขียว (C) ≥0.4 x พ้ืนที่ เปิ ด โล่ ง เชิ ง นิ เ วศ 
2,722.22≥ 0.4 x 5,374.22 
2,722.22 ≥ 2,149.69 
สรุปได้ว่า การวางผังโครงการ มีพ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศไม่
น้อยกว่าร้อยละ25 ของพ้ืนที่ฐานอาคาร และมีพ้ืนที่สีเขียว 
มากกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ ตามเกณฑ์ 
 

4,828.07 ≥ 0.4 x 6,824.2 
4,828.07 ≥ 2,729.68 
สรุปได้ว่า การวางผังโครงการ มีพ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศไม่
น้อยกว่าร้อยละ25 ของพ้ืนที่ฐานอาคาร และมีพ้ืนที่สีเขียว 
มากกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ ตามเกณฑ์ 

พ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A)≥ 0.25 x พ้ืนที่ฐานอาคาร (B) 
5,665.9 ≥ 0.25 x 4,082.72 
5,665.9 ≥ 1,020.68 
โดยพ้ืนที่สีเขียว (C) ≥0.4 x พ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (A) 
2,459.16 ≥ 0.4 x 5,665.9 
2,459.16 ≥ 2,266.36 
สรุปได้ว่า การวางผังโครงการ มีพ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศไม่
น้อยกว่าร้อยละ25 ของพ้ืนที่ฐานอาคาร และมีพ้ืนที่สี
เขียว มากกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ ตาม
เกณฑ์+ 

SL6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม และการโคจรของดวงอาทิตย์ ของโครงการ (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 

ภาพที่ 4.15 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมของผัง
บริเวณ โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง  

 

 

 

 
ภาพที่ 4.16 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมของผังบริเวณ 
โรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท  

 
 

 

 

 
ภาพที่ 4.17 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมของผัง
บริเวณ โรงแรมคชา เกาะช้าง รสีอร์ท แอนด์ สปา  
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ)  

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.18 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมและ
อาคารในการบังแสงอาทิตย์ โรงแรมเดอะเดวา เกาะ
ช้าง  
 
สรุปได้ว่า แนวต้นไม้สามารถช่วยบังแสงอาทิตย์ได้
ในช่วงเดือน โดยเดือนเมษายน-สิงหาคม โดยเดือน 
เมษายน จะบังแดดได้ถึงเวลา 10.00-10.45 น. ใน
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะบังแดดได้ในเวลา 13.45 
– 14.45 น. อาคารช่วยบังแดดได้ ในเดือนมกรา เวลา 
9.30-11.30 น. เดือนมิถุนายน เวลา 6.00-9.45 เดือน 
เดือนธันวาคม เวลา 14..40-18.00 น. 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.19 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมและอาคารใน
การบังแสงอาทิตย์ โรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท  

 
สรุปได้ว่า แนวต้นไม้สามารถช่วยบังแสงอาทิตย์ได้ในช่วง
เดือน โดยเดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม ในเดือนสิงหาคมบัง
แดดได้ในเวลา 13.50 – 15.00 น. ในเดือนตุลาคม บังแดด
ได้ในเวลา 13.30 – 14.45 น. ในเดือนธันวาคม บังแดดได้ใน
เวลา 13.45 – 14.20 น. อาคารสามารถช่วยบังแดดได้ ใน
เดือน กันยายน - ธันวาคม ในเดือนกันยายน บังแดดได้ใน
เวลา 15.30 – 18.00 น. ในเดือนธันวาคม บังแดดได้ในเวลา 
16.00 – 18.00 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.20 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมและอาคารใน
การบังแสงอาทิตย์ โรงแรมคชา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ 
สปา  

 
สรุปได้ว่า แนวต้นไม้สามารถช่วยบังแสงอาทิตย์ได้ในช่วง
เดือน โดยเดือน มกราคมถึงมิถุนายน ในช่วงเวลา 6.30 – 
7.45 น. อาคารสามารถช่วยบังแดดได้ในเดือนมกราคมถึง
เมษายน เวลา 6.00 – 7.15 น. 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
SL7 วางผังโครงการ ต าแหน่งอาคาร และลักษณะทางกายภาพทีเ่ก่ียวข้อง สอดคล้องกับทิศทางลม แดด (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ใช้โปรแกรมการเคลื่อนที่ของลม เพ่ือทดสอบการระบายอากาศ 
SL8 หันด้านแคบอาคารไปยังทิศตะวันออก-ตะวันตก 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

อาคารที่พักอาศัยแบบปรับอากาศ รูปทรงกระบอก 
(รูปแบบอาคาร แบบทรงกระบอก อยู่ในสัดส่วนที่
เหมาะสม) 

 
ภาพที่ 4.21 ผังห้องพัก โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 
 

อาคารที่พักอาศัยแบบปรับอากาศ 
อัตราส่วน 1 : 1.3 (รูปแบบอาคาร อยู่ในสัดส่วนที่
เหมาะสม) 

 
ภาพที่ 4.22 ผังห้องพัก โรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รี
สอร์ท 

อาคารที่พักอาศัยแบบปรับอากาศ 
อัตราส่วน 1 : 1.01 (รูปแบบอาคาร อยู่ในสัดส่วนที่
เหมาะสม) 

 
ภาพที่ 4.23 ผังห้องพัก โรงแรมคชา เกาะช้าง รีสอร์ท 
แอนด์ สปา 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
SL9 ออกแบบหรือตรวจสอบการลดพื้นที่ผิวอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสูอ่าคาร (อวิรุทธ์ ศรสีุธาพรรณ, 2552) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

 

 
ภาพที่ 4.24 รูปทรงอาคาร โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 
 
พ้ืนที่ผิว ต่อ พ้ืนที่ใช้สอย เท่ากับ 3/2 = 1.5 

 

 
ภาพที่ 4.25 รูปทรงอาคาร โรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รี
สอร์ท 
 
พ้ืนที่ผิว ต่อ พ้ืนที่ใช้สอย เท่ากับ 10/2 = 5 

 

 
ภาพที่ 4.26 รูปทรงอาคาร โรงแรมคชา เกาะช้าง รีสอร์ท 
แอนด์ สปา 
 
พ้ืนที่ผิว ต่อ พ้ืนที่ใช้สอย เท่ากับ 16/4 = 4 
 

SL10 มีพื้นที่ดาดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่โครงการ (TREES SL 5.2) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
พ้ืนที่ดาดแข็ง มีต้นไม้ปกคลุม (Cs) มากกว่าร้อยละ 50 เปอร์เซน 

SL11 การใช้ประโยชน์จากสภาพภูมิประเทศ (กรณีภูมิประเทศมีความลาดเอียง) (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ)  

 บริเวณบ้านพัก ภูมิประเทศมีความลาดเอียง 
สถาปัตยกรรมถูกออกแบบ ให้กลมกลืนกับเนินดิน โดยยก
สูงข้ึนลมสามารถไหลผ่านได้ 

 
ภาพที่ 4.27 ต าแหน่งอาคารกับภูมิประเทศ โรงแรม
เดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท 

 

SL12 การท าความเย็นโดยใช้ผิวสัมผัสดิน (สุนทร บุญญาธิการ และบัณฑิต เอ้ืออาภรณ์, 2539 และ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552)  
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
SL13 การใช้ประโยชน์จากพืชพรรณธรรมชาติ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
SL13.1 การใช้ผนังต้นไม้  (green panel) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ 4.28 ผนังต้นไม้ โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.29 ผนังต้นไม้ โรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอรท์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ 4.30 ผนังต้นไม้ โรงแรมคชา เกาะช้าง รสีอร์ท แอนด์ สปา 

 
SL13.2 มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น ต่อพื้นที่เปิดโล่ง 100 ตารางเมตร (TREES SL 3.2) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 

 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 

 
 

 
 
 
 
 

พื้นท่ีเปิดโล่ง 5,374.22 ตารางเมตร 
ต้ อ ง มี ต้ น ไ ม้ ยื น ต้ น อ ย่ า ง น้ อ ย  5 ,374.22 / 1 0 0   
 เท่ากับ 53.74 ต้น  
ซึ่ง ในโครงการมีต้นไม้มากกว่า 53 ต้น   
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.31 แผนผังไม้ยืนต้น โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 

โรงแรมเดอะสปาเ กาะช้างรีสอร์ท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นท่ีเปิดโล่ง 6,824.2 ตารางเมตร 
ต้องมีต้นไม้ยืนต้นอย่างน้อย 6,824.2 /100 เท่ากับ 68.24 ต้น  
ซึ่ง ในโครงการมีต้นไม้มากกว่า 68.24 ต้น   
 
 

ภาพท่ี 4.32 แผนผังไม้ยืนต้น โรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ)  

โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
     
  

 
 
 

 
พื้นท่ีเปิดโล่ง 5,665.91 ตารางเมตร 
ต้องมีต้นไม้ยืนต้นอย่างน้อย 5,665.91 /100 เท่ากับ 56.66 ต้น  
ซึ่ง ในโครงการมีต้นไม้มากกว่า 56.66 ต้น   
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.33 แผนผังไม้ยืนต้น โรงแรมคชา เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
SL13.3 วิเคราะห์รูปทรงอาคารและทิศทางการวางต้นไม้ยืนต้น (สถาบันอาคารเขียวไทย, 2555)  

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ทิศการวางไม้ยืนต้นรอบอาคาร ยกเว้นด้านที่ติดกับบ่อน้ า 
 

ทิศการวางไม้ยืนต้นกระจายรอบอาคาร ทุกทิศทาง ทิศทางการวางไม้ยืนต้น ด้านใดด้านหน่ึงหรือมุมใดมุมหน่ึง
ของอาคาร 

SL13.4 ปลูกไม้ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รอบ ๆ อาคาร (สุนทร  บุญญาธิการ, 2542) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
SL13.5 การจัดสวนบนหลังคา หรือสวนแนวต้ัง (TREES SL 5.1) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

SL13.6 ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ (สุนทร บุญญาธิการ, 2542) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
SL13.7 การใช้ต้นไม้เพื่อปรับเปลี่ยนกระแสลมให้อยู่ในทิศทางที่ต้องการ หรอืเพิ่ม/ลด ความเร็วลมให้อยู่ในปรมิาณที่เหมาะสม (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ปลูกต้นไม้พุ่มหนาแน่น และไม้ยืนต้นกระจายตามทางเดิน
และรอบอาคารโดยไม่บังช่องเปิด ท าให้ลมสามารถเข้าสู่
อาคารได้ ปลูกไม้พุ่มรอบอาคารอย่างหนาแน่นแต่ไม่บัง
ช่องเปิด แต่การออกแบบอาคารเป็นระบบปรับอากาศท า 

วางต าแหน่งไม้ยืนต้นกระจายเพ่ือให้ร่มเงา ทั่วทุกด้านของ
อาคาร แต่ไม้ยืนต้นเป็นประเภท หมาก มะพร้าว ซึ่งมี
จ านวนพุ่มรัศมีไม่กว้างมาก ท าให้ลมมีการเคลื่อนไหวเข้า
สู่อาคารได้ดี และไม้พุ่มจ านวนมาก จะถูกตัดแต่งให้อยู่ใน
ระดับที่เสมอกับพ้ืนอาคารหรือหน้าต่าง ท าให้ไม่บังลม  

ปลุกไม้พุ่มเป็นแนวรอบอาคารด้านที่ไม่มีช่องเปิด โดย
เฉพาะที่ติดกับทางเดิน และปลูกไม้ยืนต้นกระจายตามมุม
ต่าง ๆ ของอาคาร อย่างเหมาะสม ไม่แน่นจนเกินไป ท าให้ล
ทสามารถไหลป่านได้สะดวก 162 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
ให้ไม่มีการใช้งานช่องเปิด การวางต าแหน่งต้นไม้จึงไม่
ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของลมเข้าสู่อาคาร 

สอดคล้องกับการออกแบบช่องเปิดเพ่ือการระบายอากาศ
ด้วยวิธีธรรมชาติ 

 

SL14 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า 
SL14.1 การวางอาคารในน้ า (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

SL14.2 ออกแบบให้บ่อน้ า หรือสระวา่ยน้ า อยูใ่นทิศทางที่ลมพัดผ่าน เพือ่เกิดความเย็นสู่อาคาร (สุนทร บุญญาธิการ, 2542) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
ออกแบบอาคาร 4 หลัง ล้อมรอบบ่อน้ า และสระว่ายน้ า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของห้องพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขุดบ่อน้ าขนาดใหญ่ลึก 2 เมตร เชื่อมต่อจากแหล่งน้ าจาก
ป่าชายเลน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก 
ของห้องพัก 

ออกแบบสระว่ายน้ า อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของ
อาคาร 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.34 ทิศทางลมภายในโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.35 ทิศทางลมภายในโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รี
สอร์ท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.36 ทิศทางลมภายในโรงแรมคชาเกาะช้าง รี
สอร์ทแอด์สปา 

SL14.3 การใช้น้ าพุ น้ าตก หรือการท าให้น้ าเกิดการกระจายตัวหรือเคลื่อนไหว (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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ตารางท่ี 4.2  
หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
มีน้ าพุจากอาคารร้านอาหารพุ่งข้ามทางเดินลงสู่สระว่ายน้ า 

 
ภาพที่ 4.37 น้ าพุของสระว่ายน้ าโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 

มีน้ าพุจากอาคารร้านอาหารพุ่งข้ามทางเดินลงสู่สระ
ว่ายน้ า 

 
ภาพที่ 4.38 น้ าพุในบ่อน้ าโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง  
รีสอร์ท 

 

SL14.4 การใช้ระบบการพ่นละอองน้ าบนหลังคา (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
SL14.5 การออกแบบบ่อน้ าบนหลังคา (roof pond) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

รวมคะแนนในหมวดที่ 2 
30 คะแนน 33 คะแนน 26 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.3 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 

AD1 การออกแบบช่องเปิด 
AD1.1 ออกแบบช่องเปิดรับแสงสว่างธรรมชาติ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

 

 
ภาพที่ 4.39 ช่องเปิดรับแสงธรรมชาติของห้องพักโรงแรม
เดอะเดวาเกาะช้าง 

 

 
ภาพที่ 4.40 ช่องเปิดรับแสงธรรมชาติของห้องพักโรงแรม
เดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท 

 

 
ภาพที่ 4.41 ช่องเปิดรับแสงธรรมชาติของห้องพักโรงแรมค
ชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

AD1.2 ออกแบบช่องเปิดควบคุมอากาศเข้าสู่อาคาร(ระบบระบายอากาศตามธรรมชาติ) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 166 



Ref. code: 25605916030314DAO

167 
 

ตารางท่ี 4.3 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
AD1.3 อาคารหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์โดยตรงในห้องปรบัอากาศ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ช่องเปิดอยู่ในทิศทางที่หลากหลายตามการวางทิศทาง
ของอาคารเข้าหาบ่อน้ าตรงกลาง และมีวิธีหลีกเลี่ยง
แสงอาทิตย์โดยตรง โดยออกแบบช่องเปิดที่ใหญ่ที่สุดให้
ผนังกระจกเลื่อนเข้ามาภายใน และให้พื้นที่ระเบียงได้รับ
แสงอาทิตย์โดยตรง 

หลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์โดยตรง โดยให้ต าแหน่งช่องเปิด
ขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก รับแสงแดดอ่อนจะส่อง
ช่วงเช้า โดยมีพ้ืนที่ระเบียงเป็นพ้ืนที่รับแสงโดยตรง ใน
เวลาบ่าย จะเกิดร่มเงาจากการบังเงาของอาคาร 

ช่องเปิดขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก รับแสงแดดอ่อนจะ
ส่องช่วงเช้า โดยมีพ้ืนที่ระเบียงเป็นพ้ืนที่รับแสงโดยตรง ใน
เวลาบ่าย จะเกิดร่มเงาจากการบังเงาของอาคาร 

AD1.4 เปิดช่องเปิด ทิศ เหนือ-ใต ้
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
AD1.5 ใช้ต้นไม้หรือพืชพรรณธรรมชาติ หรือการจัดภูมิทัศน์เพื่อให้ร่มเงากับช่องเปิด ซึ่งเป็นทางเลือกทีรใ่ช้รว่มกับการออกแบบอาคารและประบปรุงสภาพแวดลอ้มได้ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

AD1.6 การออกแบบรูปแบบของอุปกรณ์บังแดด ต้องพิจารณาถึงวิธีการดูแลรักษาและการท าความสะอาดด้วย 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
มีอุปกรณ์บังแดด คือขอบปูนด้านบนช่องเปิด ระแนงไม้ 
และผนังหญ้าคา 

 

ไม่มีอุปกรณ์อื่น (มีเพียงหลังคาคลุมและต้นไม้) 
 

ไม่มีอุปกรณ์อื่น (มีเพียงหลังคาคลุม) 
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ตารางท่ี 4.3 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
 
ภาพที่ 4.42 อุปกรณ์บังแดดห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะ
ช้าง 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.43 ผนังหญ้าคาของห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะ
ช้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.44 หลังคาบังแดดของห้องพักโรงแรม
เดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.45 หลังคาบังแดดของห้องพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รี
สอร์ท แอนด์ สปา 
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ตารางท่ี 4.3 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
AD1.7 การออกแบบช่องเปิด เลือกวัสดุไม่ให้เกิดการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ไปรบกวนอาคารที่อยู่โดยรอบ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ช่องเปิดวัสดุกระจก มีผนังหญ้าคา หรือระแนงไม้ กรอง
การสะท้อนแสงสู่ภายนอก 

หลังคาทรงจั่ว ย่ืนยาว และต้นไม้ ปิดคลุมช่องเปิด ไม่เกิด
การสะท้อนแสงสู่ภายนอก 

วัสดุกระจก ไม่มีการกรองการสะท้อนแสงสู่ภายนอก 

AD2 วิธีตรวจสอบและประเมินอุปกรณ์บังแดดที่มีการติดต้ังไว้แล้ว (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
ร่นผนังกระจกเข้าภายในอาคาร ให้พ้ืนที่ระเบียงรับ

แสงอาทิตย์ 
หลังคาย่ืนยาวปกคลุม หลังคาปกคลุม 

AD3 การออกแบบอุปกรณ์บังแดด (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
ใช้พิจารณาในการออกแบบปรับปรงุ 

AD4 การออกแบบเปลือกอาคาร หรือผนังทึบ 
AD4.1 ออกแบบผนังระบายความร้อนได้ดี 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

AD4.2 ห้องที่ติดระบบปรับอากาศ ต้องไม่มีรอบรั่วซึมของผนัง 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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ตารางท่ี 4.3 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
AD4.3 ผนังด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก เป็นผนังทึบ เพราะยากต่อการบังแดด 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

มีช่องเปิดกระจกขนาดใหญ่ด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทึบ ทิศตะวันออก เป็นช่องเปิด การวางอาคารหันหลังชนกัน ดังน้ัน มีท้ังผนังทึบด้าน
ตะวันออกและตะวันตก 

AD4.4 การเลือกทาสีผนังโทนสวา่ง (พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 และ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
สีเทาอ่อน (สีปูนเปลือย) สีน้ าตาลคล้ายสีดิน สีส้มอ่อน สีเหลืองไข่ไก่ สีเหลืองอ่อน 
AD4.5 ผนังกระจกโปร่งแสง ยอมให้แสงผ่านได้ แต่ควบคุมความร้อนได้ดี 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ผนังกระจกใสถัดจากระเบียง ติดผ้าม่านกันแสง 

 
ภาพที่ 4.46 กระจกใสของห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะ
ช้าง 

กระจกใส ติดม่านกันแสง กระจกใสออกเทา ติดม่านกันแสง 

 
ภาพที่ 4.47 กระจกของห้องพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รี
สอร์ท แอนด์ สปา 
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ตารางท่ี 4.3 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
AD4.6 ผนังห้องน้ า กันความช้ืนได้ดี มีความแข็งแรงสามารถแขวนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ และเดินท่องานระบบได้สะดวก มีความสามารถกันเสียงออกจากห้องน้ าได้ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ผนังมีความชื้น 
AD5 การออกแบบหลังคา 
AD5.1 หลังคายื่นยาวกันรังสีความร้อน 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ส่วนใหญ่หลังคาไม่ช่วยกันรังสีความร้อน 

 

 
ภาพที่ 4.48 หลังคาของห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะ
ช้าง 

 
 

หลังคาย่ืนยาว ความชันมาก

 
 

ภาพที่ 4.49 หลังคาของห้องพักโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง
รีสอร์ท 

 
 

หลังคาย่ืนยาว ประมาณ 1 เมตร ความชันน้อย 

 
ภาพที่ 4.50 หลังคาของห้องพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รี
สอร์ท แอนด์ สปา 
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ตารางท่ี 4.3 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
AD5.2 หลังคาระบายอากาศ 2 ช้ัน 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

AD5.3 หลังคาทรงสูง ระบายน้ าได้ดี (สุนทร บุญญาธิการ, 2542) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
AD5.4 ช่องว่างระหวา่งหลังคาระบายลมได้ดี (กรณีเป็นบังกะโลหลายหลัง ระยะระหวา่งหลังคาไม่ขวางทิศทางลม) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ช่องว่างระหว่างหลงัคา ห่างกันน้อยมาก มีระยะห่างระหว่างหลังคา ช่องว่างระหว่างหลงัคาของแต่ละหลงัห่างกันมาก 
AD6 การออกแบบพื้น 
AD6.1 พื้นชั้นล่าง วัสดุที่น าความเย็นเขา้สู่อาคารเช่น หิน ชนิดต่าง ๆ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

วัสดุปูนเปลือย พ้ืนคอนกรีตปูกระเบื้อง และพ้ืนไม้ พ้ืนคอนกรีตปูกระเบื้อง 
AD6.2 ใช้วัสดุที่ดูแลรักษาง่าย 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1. สดุพ้ืนทางเดินไม้ ต้องซ่อมแซมเป็นประจ า 
2. วัสดุผนังหญ้าคา เปลี่ยนทุก ๆ 2 ปี 
3. ผนังทาสีใหม่ทุกปี เพ่ือมีความชื้นเกิดเชื้อรา 
 

1. ไม้ภายนอกใช้ไม้ตะเคียน ทนแดด ฝน ได้ดี 
2. ใช้ปูนท าผนังคล้ายดิน กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ไม่
ต้องดูแลรักษาบ่อย 
 

1. กระเบื้องปูระเบียงดินเผา ฝังคราบ ต้องรื้อเปลี่ยน 
2. ประตูไม้อัด ใช้แล้วบวม ต้องเปลี่ยน 
3. หัวเตียงนอนเป็นผ้า มีปัญหาเชื้อราและกลิ่นอับชื้น 
4. เก้าอี้โซฟาเป็นผ้า เกิดเชื้อรา 

172 



Ref. code: 25605916030314DAO

173 
 

 
ตารางท่ี 4.3 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
4. โครงสร้างผนังด้านนอก เป็นเหล็ก ต้องขัดและทาสีบ่อย 
เน่ืองจากเป็นสนิม 

แต่ก็มีบางส่วนที่ดูแลรักษายาก  
1. วัสดุไม้ มือ 2 ใช้มุงหลังคา ไม่ทน ยางไม้หมดและกรอบ 
ต้องเปลี่ยนทุก ๆ 3 ปี หลังจากน้ันเปลี่ยนเป็นใช้ Shingle 
roof ท าให้ระยะเวลาใช้งานมากข้ึนเป็น 7-8 ปี 
2. วัสดุไม้ เมื่อมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นท าให้เกิดความชื่นสู่
อาคาร จึงตัดแต่งต้นไม้ให้รังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบ
หลังคาอาคารได้ 

 

AD7 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
 1) ซื้อไม้มือสอง จากอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์ 

2) ระแนง ลูกต้ังของระเบียง ท าจากซี่ของล้อเกวียน
โบราณ 

3) ไม้ค้างพริกไทย ไม้คอกวัวคอกม้า ท าเป็นรั้วตกแต่ง 
4) น ารอมข้าวมาสานท าฝ้าเพดานส่วนต้อนรับ 

 

 

AD7.2 การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล (Recycle) (TREES MR 4)  
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
 ใช้ไม้เก่า Recycle old wood  173 
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ตารางท่ี 4.3 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
AD7.3 การใช้วัสดุพื้นถ่ินหรือในประเทศ (TREES MR 5) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

แหล่งวัสดุภายในเกาะ และตัวเมืองตราด ไม่เกิน 500 กิโลเมตร ข้อจ ากัดคือ การขนส่งทางเรือ จึงไม่มีแหล่งวัสดุให้เลือกมานัก 
AD7.4 ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามฉลากเขียวและฉลากคาร์บอนของไทย ร้อยละ 10-20 ของมูลค่ารวมของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด (TREES MR 6.1) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

AD7.5 ใช้วัสดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าวสัดุก่อสร้างทั้งหมด (TREES MR 6.2) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
AD7.6 ใช้เทคโนโลยีเรียบง่าย กลวิธีธรรมชาติ เหมาะกับภูมิอากาศ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ใช้วัสดุธรรมชาติ หญ้าคา มุงผนังภายนอก ใช้ไม้ ท าผนัง พ้ืนภายนอกและหลังคา  
AD7.7 ใช้ทรัพยากรไม่เหลอืเศษ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

AD7.8 หลังคาเป็นฉนวนกันความร้อนจากธรรมชาติ วัสดุเส้นใยธรรมชาติ 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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ตารางท่ี 4.3 
หมวดท่ี 3 สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Architecture and Design: AD) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
AD7.9 วัสดุผิวมัน วัสดุน้ าหนักเบา ค่าสะสมความร้อนน้อย อุณหภูมิในบ้านเปลี่ยนแปลงไปพรอ้มกับอุณหภูมิภายนอก 
มีค่าการสะสมความร้อนน้อยท าให้อุณหภูมิภายในบ้านเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับอุณหภูมิภายนอก 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ผนังปูนเปลือยขัดมัน   
AD7.10 ใช้ไม้เป็นวัสดุในการก่อสร้างเน่ืองจากวัสดุที่ท าจากไม้สามารถระบายความร้อนได้ดี 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ตะแนนรวมในหมวดที่ 3 
12 คะแนน 22 คะแนน 14 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.4 
หมวดท่ี 4 การประหยัดน้ า (Water Conservation: WC) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 

WC1 การประหยัดน้ าและใช้น้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ (TREES WC1, 2555) 
WC 1.1 เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ และก๊อกน้ า ประหยัดน้ า (TREES WC1, 2555)  

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

สุขภัณฑ์ลดการใช้น้ า ฝักบัวมือปุ่มให้แรงข้ึนแต่ใช้น้ าน้อย 
ใช้สปรงิเกอร์รดน้ าต้นไม้ 

 
ภาพที่ 4.51 สุขภัณฑ์ภายในห้องพักโรงแรมเดอะเดวา 
เกาะช้าง 

แต่มีอ่างอาบน้ าทุกห้องหัก 

 
ภาพที่ 4.52 อ่างอาบน้ าภายในห้องพักโรงแรมเดอะเดวา 
เกาะช้าง 

ใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า สุขภัณฑ์ ต้ังเวลาให้ ฟลัชวาล์ว 7 วินาที ตามคู่มือของ
โครงการใบไม้เขียว ให้สะอาดภายในครั้งเดียว มีสุขภัณฑ์ 2 
ปุ่ม ปุ่มหนักปุ่มเบา ฝักบัวฝอยแอแรเคเตอร์ แต่ มีอ่าง
อาบน้ าทุกห้องพัก 
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ตารางท่ี 4.4 
หมวดท่ี 4 การประหยัดน้ า (Water Conservation: WC) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
WC 1.2 พิจารณาการใช้น้ ารดน้ าต้นไม้ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ใช้น้ าจากหอเก็บน้ า ติดสปริงเกอร์ รดน้ าต้นไม้ กรองแยกกากน้ าท้ิงจากห้องพัก มารดน้ าต้นไม้ เป็น
ช่วงเวลา 

ส่วนหน่ึงสูบข้ึนมาแล้วบ าบัด อีกส่วนหน่ึงคือน้ าท้ิง เอาไป
บ าบัด  

WC 1.3 ติดต้ังถังเก็บน้ าฝน ใช้บางส่วนของโครงการ เพื่อทดแทนน้ าประปา (TREES WC1, 2555) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
มีบ่อน้ าท่ีหอเก็บน้ า หน้าฝนเก็บน้ าไว้ หน้าร้อนซื้อน้ ามา

เติม ต่อท่อมาจากอีกฝั่งหน่ึงของโรงแรม 
 

1) ถังเก็บน้ าฝน ประมาณ 10 กว่าแทงค์ทั้งใต้ดินและบน
ดิน และใช้น้ าบ่อบาดาล ไว้ใช้ในช่วงเดือนเมษายน 

2) น้ าใช้ตามบ้าน จะขุดฝังแทงค์ โข่ 4 ชั้นลงในดิน พอฝน
ตกฝน 8 เดือน หน้าร้อน4 เดือน ผ่านที่ของโรงแรม จะสบู

น้ า มาบ าบัด ระบบบ าบัดเหมือนประปาขนาดเล็ก 

ใช้น้ าบาดาล ขุดเจาะจากท่ีดินอีกแปลงหน่ึงอยู่ตรงกันข้าม 
และเก็บน้ าฝน ช่วงหน้าน้ าจะมีน้ าใช้ ช่วงหน้าแล้งต้องซื้อน้ า 

เท่ียวละ 600 บาท 

WC 1.4 ติดมาตรวัดน้ าย่อย เพือ่การบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ (TREES WC1, 2555)  
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
ติดต้ังเป็นโซน ติดต้ังเป็นโซน ติดต้ังเป็นโซน 

รวมคะแนน หมวดที่ 4 
4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.5 
หมวดท่ี 5 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere: EA) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 
EA1 พิจารณา ทิศทางของอาคาร ในการลดภาระท าความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ และลดภาระการใช้ไฟฟา้ส่องสวา่ง (อวิรทุธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

EA2 พิจารณาเทคโนโลยีการปรับอากาศ เช่น ระบบปรับอากาศจ่ายลมเย็นจากเพดาน ระบบปรับอากาศจ่ายลมเย็นจากใต้พื้น (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552)  
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
EA3 พิจารณาการใช้ไฟฟ้า และน้ า จากการค านวณค่าไฟฟ้า และค่าน้ าในแต่ละเดือน 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

จ านวนห้องพัก 59 ห้อง high season ค่าไฟฟ้าประมาณ 
200,000 บาท 
1. อุปกรณ์ไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน 
2. การประหยัดไฟ แต่ละห้องใช้ key tack ระบบประตู 

 

จ านวนห้องพัก 26 ห้อง high season 50,000 บาท ต่อ
เดือน Low season 20,000-30,000 บาท ต่อเดือน 
มีการคิดค่าไฟเป็น peak และ of peak การท ากิจกรรม
ต่าง ๆ จะใช้ไฟเวลาท่ีคนส่วนใหญ่ไม่ใช้ ซักผ้าเวลาเสาร์
อาทิตย์ คนหยุดงานใช้ไฟน้อย เป็นการจัดการที่ช่วยลดค่า
ไฟ จะมีเวลาตารางบอกว่า วันไหนต้องท าไร 

 

จ านวนห้องพัก 206 ห้อง 
ระบบน้ าร้อนรวม จะท าน้ าร้อนแล้วเก็บไว้ในถัง heat 
pump จะท างานตลอดเวลา การใช้ระบบน้ีจึงไม่ท างาน
หนักในช่วงใดช่วงหน่ึง จึงรักษาการใช้ได้ ท่ีจะไม่ท างาน
ตลอด เวลาท่ีลูกค้ากลับมาตอนเย็น แล้วเปิดพร้อมกัน 

 

หมายเหตุ การค านวณการใช้พลังงานไฟฟ้า จะค านวณในโปรแกรม eQuest ในข้ันตอนต่อไป 
รวมคะแนน หมวดที่ 5 

1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.6 
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 
IE1 ตรวจสอบคุณภาพอากาศเบื้องต้น ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสการรับรู้ของร่างกาย (อวิรุทธ ์ศรีสุธาพรรณ, 2552) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1. ภายในห้องพักมีความชื้นสูง 
2. สังเกตเห็นการเจริญเติบโตของเชื้อรา และการผุผังบาง
จุด 

1. ภายในห้องพักมีความชื้นสูง 
2. สังเกตเห็นการเจริญเติบโตของเชื้อรา และการผุผังบาง
จุด 

1. สังเกตเห็นการเจริญเติบโตของเชื้อรา และการผุผังบาง
จุด 

พบปัยหาคุณภาพอากาศโดยการรับรู้ทางร่างกาย 
IE2 ค านวณปริมาณการระบายอากาศภายในอาคารตามเกณฑ์มาตรฐาน (TREES IE P1, 2555) 
IE2.1 อัตราการระบายอากาศในพื้นที่ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ค านวณพ้ืนที่ระบายอากาศโดยวิธีทางธรรมชาติ แบบที่ 1) 

 
ภาพที่ 4.53 ผังอาคารห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 
พ้ืนที่ภายในห้อง 60 ตารางเมตร 

ค านวณพ้ืนที่ระบายอากาศโดยวิธีทางธรรมชาติ แบบที่ 1) 

 
ภาพที่ 4.54 ผังอาคารห้องพักโรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรี
สอร์ท 

ค านวณพ้ืนที่ระบายอากาศโดยวิธีทางธรรมชาติ แบบที่ 1) 

 
ภาพที่ 4.55 ผังอาคารห้องพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รสีอรท์ 
แอนด์ สปา 
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ตารางท่ี 4.6 
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ)  
พ้ืนที่ช่องเปิด เท่ากับ (1x2)+(1.2x2) = 4.4 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ช่องเปิดคิดเป็น 7.33 % ของ พ้ืนที่ห้อง 
 

พ้ืนที่ภายในห้อง 27 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ช่องเปิด เท่ากับ 4(0.65x1)+(1x1)+(1.65x2)+(1x2) = 
8.9 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ช่องเปิดคิดเป็น 32 % ของ พ้ืนที่ห้อง 
 

พ้ืนที่ภายในห้อง 65 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ช่องเปิด เท่ากับ 2(1x2)+2(1.55x1) = 7.1 ตาราง
เมตร 
พ้ืนที่ช่องเปิดคิดเป็น 10.9 % ของ พ้ืนที่ห้อง 
 

IE3 ตรวจสอบการควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกสู่ภายในอาคาร (TREES IE1.3, 2555) 
IE3.1 ช่องน าอากาศเข้า ไม่อยู่ต าแหน่งที่มีความร้อนหรือมลพิษ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

IE3.2 ก าหนดพื้นที่ส่งผ่าน (transition zone) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
มีผนังทางเข้า 2 ชั้น 

 
ภาพที่ 4.56 ผังอาคารห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะ
ช้าง 

ห้องพักรูปแบบที่ 1 มีประตูทางเข้า 2 ชั้น 

 
ภาพที่ 4.57 ผังอาคารห้องพักโรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรี
สอร์ท 

ทางเข้ามีระเบียงก่อนถึงทางเข้าหลัก 

 
ภาพที่ 4.58 ผังอาคารห้องพักโรงแรมคชาเกาะช้าง รี
สอร์ท แอนด์ สปา 
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ตารางท่ี 4.6 
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
IE3.3 เลือกวัสดุดูดซับความช้ืน และป้องกันฝุ่นละออง (อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

พ้ืนทางเดินหลักก่อนเข้าถึงอาคาร เป็นพ้ืนไม้ตีเว้นร่อง ฝุ่น
ละอองสามารถตกลงด้านล่างได้ 

 
ภาพที่ 4.59 ทางเดินหลักเข้าสู่ห้องพักโรงแรมเดอะเดวา 
เกาะช้าง 

พ้ืนทางเดินหลักก่อนเข้าถึงอาคาร เป็นพ้ืนไม้ตีเว้นร่อง ฝุ่น
ละอองสามารถตกลงด้านล่างได้ 

 
ภาพที่ 4.60 ทางเดินหลักเข้าสู่ห้องพักโรงแรมเดอะสปา
เกาะช้างรีสอร์ท 

พ้ืนผิวภายนอกมีลักษณะหยาบ และขรุชระ 

 
ภาพที่ 4.61 ทางเดินหลักเข้าสู่ห้องพักโรงแรมคชาเกาะชา้ง 
รีสอร์ท แอนด์ สปา 

IE3.4 ควบคุมพื้นที่ใช้งานในอาคารทีเ่ป็นแหล่งก าเนิดและแพร่กระจายของมลภาวะ 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
จัดห้องหรือพ้ืนที่เป็นสัดส่วน ควบคุมการแพร่กระจายของ
มลภาวะ 

จัดห้องหรือพ้ืนที่เป็นสัดส่วน ควบคุมการแพร่กระจายของ
มลภาวะ 

จัดห้องหรือพ้ืนที่เป็นสัดส่วน ควบคุมการแพร่กระจายของ
มลภาวะ 

IE3.5 ลักษณะและต าแหน่งของช่องเปิด มีผลต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
ช่องเปิดของอาคารไม่ท าให้เกิดการรั่วซึมของอากาศ 
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ตารางท่ี 4.6 
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
IE4 ควบคุมพื้นที่สูบบุหรี่ ห่างจากประตู หน้าต่าง หรือช่องน าอากาศเข้า ไม่น้อยกว่า 10 เมตร (TREES IE1.4, 2555) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

มีพ้ืนที่ส าหรับสูบบุหรี่ และที่ใส่บุหรี่ บริเวณชายหาด มีพ้ืนที่ส าหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ ห่างจากอาคารที่พัก 
เกิน 10 เมตร 

 
ภาพที่ 4.62 ที่ส าหรับสูบบุหรี่ภายนอกของโรงแรม
เดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท 

ได้รับรางวัลโรงแรมปลอดบุหรี่ จากมูลนิธิใบไม้ขียว 

 
ภาพที่ 4.63 รางวัลโรงแรมปลอดบุหรี่ของโรงแรมคชาเกาะ
ช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

IE5 ควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร โดยแยกระบบววงจรแสงประดิษฐ์ทุก 250 ตารางเมตร หรือตามความต้องการ (TREES IE3, 2555) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
ติดไฟ แบบ timer ต้ังเวลา ให้ปิดดับเองได้ และปรับเวลา
ตามฤดูกาล บางฤดูที่มืดช้า ก็จะยืดระยะเวลาออกไปอีก
ส าหรับการเปิดไฟ บางช่วงที่มืดเร็วก็ต้ังเร็วเพ่ือความ
ปลอดภัยของแขก 
 

1. การลดจ านวนวัตต์ ถ้าเทียบช่วงเดียวกัน จะลด
ประมาณ 20% ถ้าค่าไฟ 50,000 บาท จะลดประมาณ 
10,000 บาท 
2. ติดสวิตซ์กระตุก บริเวณส านักงาน 
3) ใช้หลอดไฟ LED 
 

1. แยกระบบไฟ ดับดวงเว้นดวงได้ เปิดเต็มได้ แล้วแต่สภาพ
แสง 
2. ติดไฟ แบบ timer ต้ังเวลา ให้ปิดดับเองได้ และปรับ
เวลาตามฤดูกาล 
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ตารางท่ี 4.6 
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
IE6 ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในระบบปรับอากาศตามค่ามาตรฐานระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ (แนวคิดของการออกแบบอาคารให้แห้ง) (TREES IE5, 2555) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

ส าหรับพ้ืนที่ปรับอากาศและการปรบัเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่ปรับอากาศ 
จากการประเมินสภาพอากาศของพ้ืนที่เกาะช้าง ท่ีสัมพันธ์กับสภาวะน่าสบาย พิจารณาจาก อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม ดังน้ี 

 
ภาพที่ 4.64 ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของอากาศ (ซ้าย) อุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ (กลาง) ทิศทางความเร็วลม (ขวา) 

 
ภาพที่ 4.65 ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของอากาศ (ซ้าย) และความชื้นสัมพัทธ์ (กลาง) ความเร็วลม (ขวา)  
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ตารางท่ี 4.6 
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 

 

 
ภาพที่ 4.66  แผนภูมิ PSYCHOMETRIC 
                  จากการประเมินสภาพอากาศ สรุปได้ว่า พ้ืนที่เกาะช้าง มีค่าของอุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส และค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 80-90% และ 
ความเร็วลมเฉลี่ย 1.4 m/s 
                  ส าหรับการออกแบบเพ่ือปรับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในสภาวะสบาย ที่อุณหภูมิ 24 องศา และความชื้นสัมพัทธ์ 55 % สามารถท าได้โดย 
                  1. อาคารไม่ปรับอากาศ ออกแบบอาคารให้โปร่งโล่ง ให้ลมสามารถไหลเวียนเข้าออกได้อย่างสะดวก เพ่ือลดอุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศได้ 
                  2. อาคารที่มีการปรับอากาศ สามารถช่วยลดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ได้ ท าให้อากาศแห้ง และอยู่นสภาวะสบาย 
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ตารางท่ี 4.6 
หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IE) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) (ต่อ) 
IE7 แยกอุปกรณ์ที่ท าให้เกิดความร้อน และแหล่งก าเนิดความช้ืนให้อยู่ภายนอกอาคาร (สัมภาษณ์ อ.ธนวันต์ ผู้ประเมินโครงการใบไม้เขียว, 27 พ.ย. 2560) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

IE8 จัดวางต าแหน่งอาคารและชอ่งเปิดให้เหมาะสม ไม่เกิดจุดอับชื้น ใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ และเคร่ืองกรองอากาศ (บทสัมภาษณ์ อ.ธนวันต์ ผู้ประเมินโครงการ
ใบไม้เขียว และ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ, 2552) 
IE8.1 แนวคิดของการออกแบบอาคารให้แห้ง 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

มีช่องเปิดให้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในอาคาร แต่ไม่มี
ช่องเปิดให้ลมเข้าเพ่ือระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 

มีช่องเปิดให้ใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ และ 
ยกพ้ืนสูงให้ลมสามารถเคลื่อนไหวเพ่ือปรับอุณหภูมิ
อากาศได้ 

มีช่องเปิดเพ่ือการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 
 

IE8.2 แนวคิดการออกแบบอาคารให้หลวม (loose building) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
อาคารทรงกระบอกทึบตัน ช่องระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติน้อย 

อาคารยกใต้ถุนสูง โปร่ง วางห่างกันอย่างหลวม เกิด
ช่องว่างให้อากาศหมุนเวียน 

อาคารทึบ 2 ชั้น มีช่องเปิดให้ใช้การระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติน้อย 

IIE9 เลือกใช้สีทาอาคารที่ปลอดสารพิษ Low – VOCs หรือ zero – VOCs paints (อวิรุทธ์ ศรสีุธาพรรณ, 2552) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
รวมคะแนน หมวดที่ 6 

9 คะแนน 13 คะแนน 11 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.7 
หมวดท่ี 7 การป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Protection: EP) (ท่ีมา: ผู้วิจัย) 
EP1 การบริการจัดการขยะ การเตรียมพื้นที่แยกขยะ (TREES EP P2) 
มีแผนการด าเนินการบริหารจัดการขยะของอาคาร หรอืโครงการ 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

พ้ืนที่อาคารสาธารณะรวม ประมาณ 3,000 ตารางเมตร 
ต้องมีขนาดพ้ืนที่ห้องคัดแยกขยะ 18 ตารางเมตร  
หมายเหตุ :  
จัดการแยกขยะ และจัดเก็บในที่ดินฝั่งตรงข้าม เพ่ือ
จัดการเผาขยะของโรงแรม 

พ้ืนที่อาคารสาธารณะรวม 1,6000 ตารางเมตร ต้องมี
ขนาดพ้ืนที่ห้องคัดแยกขยะ 18 ตารางเมตร 
หมายเหตุ :  
1. แยกขยะต้ังแต่ต้นทาง 
2. แยกเศษอาหารเพ่ือท าน้ าหมัก EM 
3. เคยเลี้ยงหมูเพ่ือก าจัดเศษอาหาร แต่เลิกเพราะกลิ่น
รบกวน 
4. มีห้องเก็บขยะโดยเฉพาะ และมีเครื่องปรับอากาศเพ่ือ
ลดการแพร่เชื้อโรคในขณะที่จัดเก็บ 

พ้ืนที่อาคารสาธารณะรวม 4,000 ตารางเมตร ต้องมีขนาด
พ้ืนที่ห้องคัดแยกขยะ 18 ตารางเมตร 
หมายเหตุ :  
1. แยกขยะต้ังแต่ต้นทาง 
2. มีการแยกขยะเปียก ขยะแห้งก่อนน าไปก าจัด เศษอาหาร
น าไปท า EM แยกเป็นหมวด ๆ 
 

EP2 วางต าแหน่งเคร่ืองระบายความร้อนหา่งจากที่ดินข้างเคียง เพื่อลดผลกระทบมลภาวะทางอากาศ (TREES P2) 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 1 

รวมคะแนน หมวดที่ 7 
2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.8 
หมวดท่ี 8 นวัตกรรม (Green Innovation: GI) 
พิจารณาเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงานอื่น ๆ ท่ีได้จากการส ารวจพ้ืนที่และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ตัวอย่าง ดังตาราง (ที่มา: ผู้วิจัย) 

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

 1. การออกแบบปรับสภาพพ้ืนที่โครงการ ให้น้ าไหลลง
พ้ืนที่รับน้ า 
2. ขุดวางแทงค์ 4 ชั้น เพ่ือเก็บน้ าจากแหล่งน้ าในพ้ืนที่
ข้างเคียง มาส ารอง และบ าบัดใช้คล้ายระบบประปาขนาด
ย่อม ใช้ภายในโครงการ 

 

 
ตารางท่ี 4.9 
ผลการส ารวจ โรงแรมท่ีมีการบริหารจัดการ และการออกแบบท่ีให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมตามแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ า  

โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง โรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ท โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
63 คะแนน 82 คะแนน 63 คะแนน 

 
 โรงแรมท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดคือ โรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท ได้คะแนน 82 คะแนน และรองลงมาได้คะแนนเท่ากัน คือ โรงแรมเดอะเดวา 
เกาะช้าง และโรงแรมคชา เกาะช้าง รีสอร์ท ได้คะแนน 63 คะแนน 
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บทท่ี 5 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
 
5.1 หลักการวิเคราะห์ผลจากการจ าลองด้วยเคร่ืองมือในการวิจัย 
 

5.1.1 การวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศด้วยโปรแกรม 
eQuest 3.64 

              จากการทบทวนงานวิ จัยเรื่อง การวิเคราะห์ความไวของอิทธิพลตัวแปร
องค์ประกอบกรอบอาคารท่ีมีผลต่อปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศในบ้านจัดสรร
ประเภทบ้านเด่ียว ของณัฐฐาอัมพร อินทร์พรหม พบว่า องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีส่งผลต่อ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ 1) อัตราส่วนช่องเปิดต่อพื้นท่ีผนังด้านต่าง ๆ ในแต่
ละช้ัน 2) รูปแบบหลังคา เช่น หลังคาปั้นหยา หลังคาจ่ัว เป็นต้น 3) ระยะยื่นของชายคา 4) ระดับสี
ของผนังและหลังคา สามารถแบ่งตามระดับความเข้มซึ่งสัมพันธ์กับค่าการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์ (ค่า 
abs.) ได้ 3 ระดับ คือ ระดับสีอ่อน ระดับสีกลาง และระดับสี เป็นต้น 5) ชนิดของวัสดุผนังอาคาร 
วัสดุกระจกบริเวณช่องเปิด เป็นต้น ดังนั้น ในการวิเคราะห์จะใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ข้างต้นในการพิจารณาหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ด้วยโปรแกรม eQuest 3.64 
โดยใช้ข้อมูลจากตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 5.1 
ค่าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีใช้ในการสร้างแบบจ าลองเพื่อหาปริมาณการใช้พลังงานของ
เครื่องปรับอากาศ (ณัฐฐาอัมพร อินทร์พรหม, 2558) 

รายการวัสดุ     ที่มา 
1.ผนัง 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความ
ร้อนของผนัง (Btu/ft2 hrºF.) 

อิฐมวลเบา อิฐมอญ คอนกรีต
ส าเร็จรูป 

อิฐ
บล็อก 

กฤษณ์ อ่อน
งาม, 2554 

และ กัญญาภัค 
แต้พิพัฒน์พงศ์, 

2553 

0.459 0.760 0.893 0.589 
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ตารางท่ี 5.1 
ค่าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีใช้ในการสร้างแบบจ าลองเพื่อหาปริมาณการใช้พลังงานของ
เครื่องปรับอากาศ (ณัฐฐาอัมพร อินทร์พรหม, 2558) (ต่อ) 

รายการวัสดุ     ที่มา 
2. สีทาภายนอกผนังและหลังคา 
(ค่า abs.) 

สีอ่อน 
(0.4) 

สีกลาง 
(0.6) 

สีเข้ม 
(0.9) 

 ณัฐฐาอัมพร 
อินทร์พรหม, 

2558 
3. กระจก  
ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความ
ร้อนจากรังสีอาทิตย์ของกระจก 
(SHGC) 

กระจกใส 
 
 

กระจกใส 2 
ชั้น 

กระจกเขียว Low-e 
2 ชั้น 

กฤษณ์ อ่อน
งาม, 2554 

และ กัญญาภัค 
แต้พิพัฒน์พงศ์, 

2553 
0.81 0.70 0.62 0.28 

4. หลังคา 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความ
ร้อนของหลังคา (Btu/ft2 hrºF.) 

กระเบื้อง
คอนกรีต 

Reflective 
Foil 

กระเบื้อง
คอนกรีต 

Reflective 
Foil ฉนวน
ใยแก้ว 3” 

กระเบื้อง
คอนกรีต 

Reflective 
Foil ฉนวน
ใยแก้ว 6” 

 

0.086 0.046 0.028  
 

5.1.2 การวิเคราะห์การระบายอากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติด้วยโปรแกรม 
PHOENICS VR 

              การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ มีความส าคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรม
โรงแรมตากอากาศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสภาพอากาศบนพื้นท่ีหมู่เกาะช้าง และพื้นท่ีเช่ือมโยง
จากการวิเคราะห์ ผ่านโปรแกรม Climate consultant ท่ีบ่งบอกว่าอากาศมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดท้ังปี 
อยู่ท่ี 28 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ์สูงถึง 80-90% เกินจากค่ามาตรฐานของสภาวะสบาย
ของมนุษย์ ท่ีอุณหภูมิท่ีอยู่ในช่วงเขตสบายเท่ากับ 22-27 องศาเซลเซียส  และความช้ืนสัมพัทธ์ท่ีอยู่
ในเขตสบาย คือ 20-75% ดังนั้นการค านึงถึงการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติจึงมีความส าคัญท่ีช่วย
ลดอุณหภูมิในอากาศและช่วยขับไล่ความช้ืนในอากาศได้ โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากการปรับ
อากาศด้วยระบบกลหรือเครื่องปรับอากาศ 
       ในการวิเคราะห์การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ จะพิจารณาช่องทางท่ีอากาศ
เข้าและออก โดยเฉพาะการออกแบบช่องเปิดท่ีสามารถช่วยให้ลมหรือของไหลเคล่ือนท่ีได้อย่าง
สะดวก จึงเลือกใช้เครื่องมือการจ าลองของไหลของอากาศด้วยโปรแกรมพลศาสตร์ของไหล หรือ 
โปรแกรม PHOENIC VR ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้จ าลองอากาศภายในห้อง โดยการจ าลองนี้จะพิจารณา
การเปล่ียนแปลงความเร็วของลมเม่ือผ่านพื้นท่ีรอบ ๆ อาคารห้องพักของโรงแรมตากอากาศ และ
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พิจารณาความเร็วและทิศทางของลมท่ีพัดเข้ามาในอาคารและไหลออกสู่ภายนอกอาคาร ในการ
ออกแบบปรับปรุงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องกับการไหลของอากาศ จะเทียบค่าจาก
แบบจ าลองกับความเร็วลมในสภาวะสบายท่ีมนุษย์สามารถรับรู้ได้ ดังตารางท่ี 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2 
ตารางแสดงผลของความเร็วลมท่ีมีต่อความรู้สึกของผู้ใช้งาน (Olygay, 1973, p.20) 

ความเร็วลม  
ผลที่เกิดข้ึน ฟุตต่อนาที 

(feet per minute: fpm) 
เมตรต่อวินาที (m/s) 

0 - 50 0 - 0.25 ไม่สามารถรู้สึกได้ว่ามีลมพัด 
50 - 100 0.25 - 0.51 รู้สึกสบายตามปกติทั่วไป 
100 - 200 0.51 - 1.02 รับรู้ได้ว่ามีลมพัดมากข้ึน แต่ยังรู้สึกสบาย 
200 - 300 1.02 - 1.52 มีลมแรงรบกวนการท างานบ้าง แต่ยังอยู่ในเกณฑ์

ที่ยอมรับได้ 
> 300 > 1.52 มีลมพัดแรงรบกวนการท างานมาก ท าให้ท างาน

ไม่สะดวก 
 

5.1.3 การวิเคราะห์ปริมาณแสงสว่างธรรมชาติด้วยโปรแกรมจ าลองแสงสว่าง 
DIALux evo 

              การทดลองนี้ เป็นการจ าลองค่าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่เหมาะสมของคุณภาพแสงสว่างของห้องพัก
ในท่ีพักตากอากาศโดยการออกแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นแนวทางในการท าให้พื้นท่ีใช้งานมีปริมาณ
ความสว่างท่ีเพียงพอ และได้คุณภาพท่ีเหมาะสม การน าโปรแกรม DIALux evo มาใช้เพื่อค านวณหา
ค่าความส่องสว่างท่ีรังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบไปยังพื้นท่ีใช้งานภายในอาคารห้องพักของโรงแรมตาก
อากาศ เพื่อวิเคราะห์การออกแบบว่าแต่ละพื้นท่ีถูกค านึงถึงการใช้แสงสว่างธรรมชาติในเวลากลางวัน
มากน้อยเพียงใดท่ีจะส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในการติดต้ังแสงประดิษฐ์  

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งก าเนิดแสงจากธรรมชาติ การโคจรของดวงอาทิตย์มีความส าคัญในการ
ระบุแนวแสงธรรมชาติเช้าสู่อาคาร ส่งผลให้เกิดฤดูกาล การท่ีโลกเอียงท ามุม 23.5 องศากับเส้นต้ัง
ฉากระนาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ท าให้เกิดวันท่ีดวงอาทิตย์อยู่ในต าแหน่งส าคัญดังภาพท่ี 5.1 
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ภาพท่ี 5.1 ต าแหน่งของวันส าคัญจากการโคจรของดวงอาทิตย์ (วฤทธ์ มิตรธรรมศิริ, 2557) 

 
      ในงานวิจัยการค านวณผลของปริมาณความส่องสว่าง จะพิจารณา 3 วันส าคัญ คือ วันท่ี 

21-22 มิถุนายน (Summer Solstice) วันท่ี 20-21 มีนาคม (Vernal Equinox) และวันท่ี 21-22 
ธันวาคม (Winter Solstic) และพิจารณาลักษณะท้องฟ้าท่ีมีผลต่อปริมาณความส่องสว่าง 2 ลักษณะ 
ตามปริมาณของเมฆท่ีน้อยท่ีสุดและมากท่ีสุด คือ ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear Sky) ซึ่งมีเมฆน้อยกว่า 1 
ส่วน และท้องฟ้าท่ีมีเมฆเต็ม (Overcast) ซึ่งมีเมฆ 8 ส่วน 

      ในการวัดค่าแสงสว่างจากแบบจ าลองในห้องนอนจะต้ังค่าวัดสูงขึ้นจากพื้น 60 
เซนติเมตร เท่ากับระดับของเตียงนอน ในห้องน้ าจะวัดท่ีความสูง 70 เซนติเมตร เทียบกับระดับ
สุขภัณฑ์ ค่าแสงท่ีได้จะให้ผลเป็นจุดในพื้นท่ีระนาบนอนห่างกัน 0.5 เมตร ท่ัวท้ังพื้นท่ีภายในอาคาร 
และจะแปรเป็นสีตามความเข้มของแสงสว่าง แต่ละสีแทนค่าของปริมาณความส่องสว่าง ซึ่งหมายถึง
ระดับความเข้มของแสงบนระนาบเฉพาะพื้นท่ี Illuminance มีหน่วยเป็น Lux ดังภาพท่ี 5.2 

 
ภาพท่ี 5.2 สีกับปริมาณค่าความส่องสว่างท่ีแสดงผลในโปรแกรม DIALux 

 
 ซึ่งความเหมาะสมของค่าความส่องสว่างของพื้นท่ีใช้งานประเภทท่ีอยู่อาศัยเทียบได้กับ
เกณฑ์มาตรฐานของ IES (Illuminating Engineering Society) ดังตารางท่ี 5.3 
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ตารางท่ี 5.3 
ความส่องสว่างตามมาตรฐาน IES ของพื้นท่ีการใช้งานหลักของท่ีอยู่อาศัย (The Lighting 
Gandbook) 

 
 
 
 

Applications and Task 

Horizontal (Eh) Targets Uniformity Targets Over Area 
of Coverage 1st ratio Eh/2nd 

ratio Ev if difference 
uniformities apply 

Visual Ages of Observers (year) 
where ay least half are 

<25               25-65              >65 Avg : Min 
Living Room 15                   30                   60 5 : 1 

Dining Informal 50                  100                 200 4 : 1 
Kitchen General 25                   50                  100 5 : 1 

Bathroom: Shower/Tubs 25                   50                  100 2 : 1 
       : Toilets and Bidets 50                  100                 200 2 : 1 

Bedroom General 25                   50                  100 3 :1 
 
                ในการวิเคราะห์ปริมาณความส่องสว่างท่ีได้จากการค านวณของโปรแกรม จะน ามาเทียบ
กับค่ามาตรฐาน IES ท่ีมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีใช้งาน ตามช่วงอายุคน ต้ังแต่ 25-65 ปี และ
ค านวณหาค่าความสม่ าเสมอของการส่องสว่าง (Illuminance Uniformity) โดยน าค่าความเข้มของ
แสงท่ีต่ าท่ีสุด หารด้วย ความเข้มแสงเฉล่ีย และน าไปเทียบกับค่ามาตรฐาน IES ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ี
เหมาะสมหรือไม่ 
 
5.2 ผลการวิเคราะห์การจ าลองด้วยเคร่ืองมือทางการวิจัยของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 
 

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ก่อนการออกแบบปรับปรุง 
5.2.1.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศด้วย

โปรแกรม eQuest 3.64 ก่อนการออกแบบปรับปรุง 
(1) แบบจ าลอง อาคารห้องพัก 2 ช้ัน จ านวน 2 ห้อง 

                        ลักษณะอาคารเป็นอาคารทรงกระบอกค่อนข้างทึบ มีหน้าต่างบานใหญ่
รับแสงสว่างจากธรรมชาติ และหันหน้าเข้าสู่บ่อน้ า การออกแบบมีช่องเปิดน้อย เหมาะส าหรับอาคาร
ท่ีมีระบบปรับอากาศ วัสดุอาคารท าจากคอนกรีต มีผนัง 2 ช้ัน ผนังช้ันนอกใช้โครงสร้างเหล็กมุงด้วย
หญ้าคา ดังภาพท่ี 5.3 
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ภาพท่ี 5.3 แบบจ าลองเสมอนจริงของ อาคารห้องพัก 2 ช้ัน โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 
 

  
ภาพท่ี 5.4 แบบจ าลองอาคารห้องพัก 2 ช้ันโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง ในโปรแกรม eQuest 3.64 

       
 ในการค านวณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศในโปรแกรม eQuest จะ

ค านวณเฉพาะพื้นท่ีปรับอากาศเท่านั้น ดังภาพท่ี 5.4 

 
ภาพท่ี 5.5 พื้นท่ีปรับอากาศของห้องพักช้ัน 1 และช้ัน 2 ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 
 

(2) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ 

                        ในการจ าลองต้องก าหนดค่าของตัวแปรท่ีส่งผลต่อปริมาณการใช้  
พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง มีข้อมูลตัวแปรดังตารางท่ี 5.4 
                         
 

พ้ืนที่ปรับอากาศ 27.4 ตารางเมตร  
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ตารางท่ี 5.4 
ตารางข้อมูลส าหรับการค านวณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ของโรงแรมเดอะเดวา 
เกาะช้าง 

ตัวแปรควบคุม รายละเอียด 
1. ด้านสภาพแวดล้อม 1. Weather file THA_Koh Chang Trat_IWEC 
 2. อาคารข้างเคียง ไม่มีผลกับการค านวณ 
2. ด้านกายภาพของห้องพักกรณีศึกษา ขนาดพ้ืนที่ปรับอากาศ 

ห้องนอน 
27.4 ตร.ม. 

3. ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1. เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(Split System Single Zone ) 
ค่า EER = 11 (อ้างอิงจาก 
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5) 

2. เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ  ไม่ค านวณ 
4. ด้านกิจกรรมการใชง้านภายในอาคาร เวลาในการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศ 
ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 
20.00 น. – 8.00 น. 

5. ด้าน วัสดุประกอบอาคาร รายการวัสดุ ค่าตัวเลขเชิงค านวณ 
5.1. ผนังอาคาร อิฐมอญ ฉาบปูนเรียบ ทาสี 0.760 Btu/ft2 hrºF. 
5.2. สีทาผนัง สีเทากลาง abs. = 0.6 
5.3. สีทาหลังคา สีเทากลาง abs. = 0.6 
5.4. ชนิดกระจก กระจกใส SHGC 0.81 
5.5. วัสดุมุงหลังคา หลังคาคอนกรีตฉาบเรียบ 0.086 Btu/ft2 hrºF.  

 
 เมื่อน าค่าตัวแปรใส่ในโปรแกรมจ าลองได้ผลการวิเคราะห์ดังภาพท่ี 5.6 
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ภาพท่ี 5.6 แผนภูมิพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 
 

 จากภาพท่ี 5.6 ค่าพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศในเดือนเมษายน มีค่าสูงท่ีสุด 
และในเดือนธันวาคมมีค่าต่ าท่ีสุด ผลรวมค่าพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศต่อปี เท่ากับ 4,851.9 
กิโลวัติ-ช่ัวโมง ซึ่งคิดตามพื้นท่ีท่ีใช้เครื่องปรับอากาศท้ังหลังรวมกัน 2 ห้องนอน คือ 54.8 ตารางเมตร 
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศตารางเมตรละ 88.54 กิโลวัต-ิช่ัวโมง   ดังนั้นถ้าคิด
ค่าหลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ 1 ห้อง พื้นท่ี 27.4 ตารางเมตร ดังภาพท่ี  จะมีปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าต่อปี เท่ากับ 2,426 กิโลวัต-ิช่ัวโมง  

5.2.1.2 ผลการวิเคราะห์การระบายอากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติด้วยโปรแกรม 
PHOENICS VR ก่อนการออกแบบปรับปรุง 

(1) แบบจ าลองอาคารภายในโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 

 
ภาพท่ี 5.7 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษาและพื้นท่ีรอบอาคารในโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 
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ภาพท่ี 5.8 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษาในโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 
 

 
(2) แบบจ าลองความเร็วลมโดยรอบพื้นที่อาคาร 

                       การก าหนดขนาดและขอบเขตแบบจ าลอง โดยท่ัวไปจะก าหนดให้
ความสูงแบบจ าลองมีค่า 6 เท่าของความสูงของอาคารท่ีสูงท่ีสุด ระยะห่างจากอาคารถึง Inlet 
(ทิศทางลมเข้า) จะมีความกว้างเป็น 6 เท่า ของความสูงอาคาร ระยะห่างจากอาคารถึง Outlet 
(ทิศทางลมออก) จะมีระยะความกว้างเป็น 10 เท่าของความสูงอาคาร และด้านข้างอีกสองด้านท่ี
เหลือจากขอบอาคารถึงขอบเขตแบบจ าลอง มีระยะเป็น 3 เท่าของความสูงอาคาร ดังภาพ 

 

 
ภาพท่ี 5.9 ขอบเขตแบบจ าลองโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง จากโปรแกรม PHOENICS 

      ความเร็วลมผังบริเวณอ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคารช้ัน 1 มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
1.52 m/s ให้ความรู้สึกถึงลมแรงรบกวนบ้าง แต่ยังอยู่ในเกณฑ์รับได้ ดังภาพท่ี 5.10 และความเร็วลม
ผังบริเวณอ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคารช้ัน 2 มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 1.82 m/s ให้ความรู้สึกถึง
ลมแรงรบกวน ดังภาพท่ี 5.11 
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ภาพท่ี 5.10 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคาร
ห้องพักช้ัน 1 ของโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 

 
ภาพท่ี 5.11 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคาร
ห้องพักช้ัน 2 ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 
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(3) แบบจ าลองความเร็วลมภายในอาคารที่พัก 

 
ภาพท่ี 5.12 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 1 อ้างอิงความสูง 1 เมตร 
จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 
 

 
ภาพท่ี 5.13 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 2 อ้างอิงความสูง 1 เมตร 
จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะเดว เกาะช้าง 
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ภาพท่ี 5.14 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรูปตัดอาคารห้องพักของโรงแรมเดอะเดวาเกาะ
ช้าง 
 
 จากผลการค านวณในระดับผังอาคารช้ัน 1 และ 2 และรูปด้านของอาคาร แสดงให้เห็น
ว่าภายนอกอาคารมีการเคล่ือนท่ีของลม ในอัตราความเร็วในช่วง  1.0 - 2.0 m/s แต่ภายในอาคารมี
ความเร็วลมอยู่ในช่วง 0 – 0.2 m/s แสดงถึงการออกแบบช่องเปิดท่ีไม่เอื้อต่อการระบายอากาศด้วย
วิธีธรรมชาติ จึงท าให้ลมไม่สามารถเคล่ือนท่ีจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารได้ 
 การตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณโปรแกรม จะพิจารณาจากกราฟแสดงความ
ผันผวนของความเร็วลม หากกราฟมีเส้นขนานตามแนวแกน x แสดงถึงการทดสอบมีความคงท่ี และ
กราฟแสดงความผิดพลาดจากการทดสอบ หากกราฟมีการลดลงอย่างคงท่ี แสดงถึงการทดสอบมี
ความผิดพลาดลดลง นอกจากนี้การพิจารณาความน่าเช่ือถือของผลการทดลองจากการค านวณของ
โปรแกรม จะน าค่า Residual Sum ของ P1 หารด้วยผลรวมของค่าสมบูรณ์ Net Source ของ U1 
V1 และ W1 จาก INLET ค่าท่ีได้ต้องน้อยกว่า 0.01 จึงจะมีความน่าเช่ือถือ 

 
ภาพท่ี 5.15 ค่าความผิดพลาดแล้วความเสถียรของผลการทดสอบโปรแกรมพลศาสตร์ของไหล 
โรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 
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5.2.1.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแสงสว่างธรรมชาติด้วยโปรแกรมจ าลองแสงสว่าง DIALux evo ก่อนการออกแบบปรับปรุง 

 
ภาพที่ 5.16 แบบจ าลองอาคารที่พักโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง ในโปรแกรม DIALux 

 
(1) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 20-21 มีนาคม 

ตารางที่ 5.5 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 
ชว่งเวลา ลักษณะของทอ้งฟ้า 

ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้า (Overcast) 

20-21 
มีนาคม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 5.17 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 1 

 

 
ภาพที่ 5.18 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 2 

 
 

 
ภาพที่ 5.19 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 1 

 

 
ภาพที่ 5.20 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 2 
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ตารางที่ 5.6 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

20-21 มีนาคม ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้า (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มาตรฐาน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom (F1) 529 1725 4.13 128.1 : 1 664 2977 3.18 208.8 : 1 
Bedroom (F2) 606 2538 5.08 119.3 : 1 755 3295 3.95 191.1 : 1 

มาตรฐาน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets (F1) 

144 790 1.34 107.5 : 1 97.3 646 0.76 128 : 1 

Toilets and 
Bidets (F2) 

188 986 1.98 94.9 : 1 159 1031 1.13 140.7 : 1 

  
จากตารางที่ 5.6 ปริมาณความส่องสว่างภายในอาคารที่พักของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้างทั้งสภาพท้องฟ้าแจ่มใสและมีเมฆมาก มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและ
ไม่มีความสม่่าเสมอของแสงสว่างภายในห้องนอนและห้องน้่า บริเวณช่องเปิดจะมคีวามเข้มของแสงสว่างมาก 

(2) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 21-22 มิถุนายน 
ตารางที่ 5.7 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง  

ชว่งเวลา ลักษณะของทอ้งฟ้า 

ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้า (Overcast) 

21-22 
มิถุนายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 5.21 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 1 

 
 

ภาพที่ 5.22 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 2 

 

 
ภาพที่ 5.23 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 1 

 
 

ภาพที่ 5.24 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 2 
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ตารางที่ 5.8 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

21-22
มิถุนายน 

ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้า (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มาตรฐาน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom (F1) 697 2637 4.38 159.1 : 1 676 3030 3.24 208.6 : 1 
Bedroom (F2) 783 3535 5.59 140.1 : 1 769 3354 4.02 191.3 : 1 
มาตรฐาน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets (F1) 

95.8 533 1.00 95.8 : 1 99.1 658 0.78 127.1 : 1 

Toilets and 
Bidets (F2) 

134 622 1.57 85.4 : 1 162 1049 1.15 140.9 : 1 

  
 จากตารางที่ 5.8 ปริมาณความส่องสว่างภายในอาคารที่พักของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้างทั้งสภาพท้องฟ้าแจ่มใสและมีเมฆมาก มีค่าสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานและไม่มีความสม่่าเสมอของแสงสว่างภายในห้องนอนและห้องน้่า บริเวณช่องเปิดจะมคีวามเข้มของแสงสว่างมาก 
       (3) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 21-22 ธันวาคม 

ตารางที่ 5.9 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง  
ชว่งเวลา ลักษณะของทอ้งฟ้า 

ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้า (Overcast) 

21-22 
ธันวาคม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 5.25 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 1 

 

 
 

ภาพที่ 5.26 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 2 

 

 
ภาพที่ 5.27 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 1 

 

 
 

ภาพที่ 5.28 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 2 

202 



Ref. code: 25605916030314DAO

 

ตารางที่ 5.10 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

21-22 
ธันวาคม 

ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้า (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 
มาตรฐาน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom (F1) 474 1374 3.82 124.1 : 1 548 2457 2.63 208.4 : 1 
Bedroom (F2) 543 2131 4.94 109.9 : 1 623 2720 3.26 191.1 : 1 
มาตรฐาน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets (F1) 

188 1192 1.75 107.4 : 1 80.3 533 0.63 127.5 : 1 

Toilets and 
Bidets (F2) 

326 1809 3.06 106.5 : 1 131 851 0.93 140.9: 1 

 
      จากตารางที่ 5.10 ปริมาณความส่องสว่างภายในอาคารที่พักของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้างทั้งสภาพท้องฟ้าแจ่มใสและมีเมฆมาก มีค่าสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานและไม่มีความสม่่าเสมอของแสงสว่างภายในห้องนอนและห้องน้่า บริเวณช่องเปิดจะมคีวามเข้มของแสงสว่างมาก 
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5.2.2 ผลการวิเคราะห์หลังการออกแบบปรับปรุง 

5.2.2.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศด้วย
โปรแกรม eQuest 3.64 หลังการออกแบบปรับปรุง 

(1) แบบจ าลอง อาคารห้องพัก 2 ช้ัน จ านวน 2 ห้อง 

                        ในการปรับปรุงอาคารนอกจากการเปล่ียนแปลงวัสดุประกอบอาคารแล้ว 
ยังปรับเปล่ียนให้ เพิ่มช่องเปิดโดยการดัดแปลงช่องแสงเดิมท่ีปิดเป็นหน้าต่างท่ีสามารถเปิดให้เกิดการ
ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ และการเพิ่มหลังคาช้ันบนสุด เพื่อรับความร้อนโดยตรงจากดวง
อาทิตย์ ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารมากเกินไป  

 

 
ภาพท่ี 5.29 แบบจ าลองเสมือนจริงของการปรับปรุงอาคารท่ีพัก 2 ช้ันโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 
 

  
ภาพท่ี 5.30 แบบจ าลองอาคารห้องพัก 2 ช้ันโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้างในโปรแกรม 
 eQuest 3.64 หลังการปรับปรุง 
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(2) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ 

 
ตารางท่ี 5.11 
ตารางรายการปรับปรุงวัสดุประกอบอาคารส าหรับการค านวณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องปรับอากาศ ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง  

รายการปรับปรุง รายละเอียด 
ด้าน วัสดุประกอบอาคาร รายการวัสดุ ค่าตัวเลขเชิงค านวณ 
1. ผนังอาคาร อิฐมอญ ฉาบปูนเรียบ ทาสี 0.760 Btu/ft2 hrºF. 
2. สีทาผนัง สีเทาอ่อน abs. = 0.4 
3. สีทาหลังคา สีเทาอ่อน abs. = 0.4 
4. ชนิดกระจก กระจก Low-e 2 ช้ัน SHGC 0.28 
5. วัสดุมุงหลังคา หลังคา 2 ช้ันคอนกรีตฉาบ

เรียบ 
0.086 Btu/ft2 hrºF.  

 

 
ภาพท่ี 5.31 แผนภูมิพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 

       
 หลังการปรับปรุง ผลรวมค่าพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศต่อปี เท่ากับ 2 ,558.9 

กิโลวัติ-ช่ัวโมง ซึ่งคิดตามพื้นท่ีท่ีใช้เครื่องปรับอากาศท้ังหลังรวมกัน 2 ห้องนอน คือ 54.8 ตารางเมตร 
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ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศตารางเมตรละ 46.7 กิโลวัติ -ช่ัวโมง  ดังนั้นถ้าคิด
ค่าหลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ 1 ห้อง พื้นท่ี 27.4 ตารางเมตร ดังภาพท่ี  จะมีปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าต่อปี เท่ากับ 1,279.58 กิโลวัติ-ช่ัวโมง เมื่อเทียบกับปริมาณค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปีก่อน
การปรับปรุงลดลง 1,146.42 กิโลวัต-ิช่ัวโมง 
 

5.2.2.2 ผลการวิเคราะห์การระบายอากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติด้วยโปรแกรม 
PHOENICS VR หลังการออกแบบปรับปรุง 

(1) แบบจ าลองจากการปรับปรุงอาคารที่พัก โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 

 
ภาพท่ี 5.32 อาคารท่ีพักโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง หลังการปรับปรุง 

 
(2) แบบจ าลองความเร็วลมโดยรอบพื้นที่อาคาร 

                        ความเร็วลมผังบริเวณอ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคารช้ัน 1 มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 1.51  m/s ท าให้รู้สึกว่ามีลมรบกวนบ้างแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ และความเร็วลมผัง
บริเวณอ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคารช้ัน 2  มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 1.83 m/s ให้ความรู้สึกถึงลม
แรงรบกวน การออกแบบในแง่ของการวางผังบริเวณ วางต าแหน่งอาคารขวางลม ใช้ประสิทธิภาพจาก
ลมธรรมชาติได้เต็มท่ี แต่มีส่วนประกอบอื่น ๆ ท่ีท าให้ใช้ลมธรรมชาติไม่เต็มประสิทธิภาพ คือ การต้ัง
ก าแพงทึบล้อมรอบพื้นท่ีท้ังหมดของโรงแรม การปลูกต้นไม้หนาแน่นเพื่อความเป็นส่วนตัวของอาคาร
ท่ีพักแต่ท าให้ปิดทางเข้าของลม ดังภาพท่ี 5.33 และ 5.34 
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ภาพท่ี 5.33 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคาร
ห้องพักช้ัน 1 ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง หลังการปรับปรุง 

 

 
ภาพท่ี 5.34 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคาร
ห้องพักช้ัน 2 ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง หลังการปรับปรุง 
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(3) แบบจ าลองความเร็วลมภายในอาคารที่พัก 

 
ภาพท่ี 5.35 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 1 อ้างอิงความสูง 1 เมตร 
จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง หลังการปรับปรุง 

 

 
ภาพท่ี 5.36 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 2 อ้างอิงความสูง 1 เมตร 
จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง หลังการปรับปรุง 
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ภาพท่ี 5.37 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรูปตัดอาคารห้องพัก ของโรงแรมเดอะเดวา 
เกาะช้าง หลังการปรับปรุง 
 
       อาคารท่ีเลือกพิจารณาคืออาคารท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีมีอาคารล้อมรอบ ความเร็วลม
ต่ า ซึ่งจากผลการค านวณในระดับผังอาคารช้ัน 1 และรูปด้านของอาคาร แสดงให้เห็นว่าลมท่ีพัดมายัง
อาคารมีค่าต่ ามาก อยู่ในช่วง 0 – 1.5 m/s ความเร็วลมท่ีมีค่ามากส่วนใหญ่อยู่ตามช่องว่างระหว่าง
อาคาร ซึ่งเป็นข้อดีของการออกแบบอาคารรูปทรงกระบอก ท่ีท าให้ลมสามารถไหลไปตามทิศทางผิว
รอบอาคารได้ และผลการค านวณความเร็วลมของผังอาคารช้ัน 2 มีทิศทางและความเร็วลมมาจากฝ่ัง
ซ้ายของอาคาร แต่ความเร็วลมต่ าฝ่ังขวาของอาคาร ในการปรับปรุงจากเดิมท่ีปิดทึบให้เป็นช่องเปิด 
ท าให้ลมสามารถไหลเข้าสู่ภายในอาคารได้บริเวณระเบียง แต่เมื่อไม่มีช่องเปิดในแนวตรงข้าม ลมจึงไม่
สามารถเคล่ือนท่ีผ่านพื้นท่ีภายในออกสู่ภายนอกอีกฝ่ังของอาคารได้ จึงท าให้ฝ่ังขวาของอาคารเป็น
พื้นท่ีอับลม การแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงสถาปัตยกรรมจึงเป็นไปได้ยาก  

 
ภาพท่ี 5.38 ค่าความผิดพลาดแล้วความเสถียรของผลการทดสอบโปรแกรมพลศาสตร์ของไหล 
โรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง หลังการปรับปรุง
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5.2.2.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแสงสว่างธรรมชาติด้วยโปรแกรมจ าลองแสงสว่าง DIALux evo หลังการออกแบบปรับปรุง 

 
ภาพที่ 5.39 แบบจ ำลองอำคำรที่พักโรงแรมเดอะเดวำ เกำะช้ำง ในโปรแกรม DIALux 
 

(1) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 20-21 มีนาคม 
ตำรำงที่ 5.12 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง  

ช่วงเวลำ ลักษณะของท้องฟ้ำ 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้ำ (Overcast) 

20-21 มีนำคม 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 5.40 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.41 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.42 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.43 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 
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ตำรำงที่ 5.13 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

20-21 
มีนำคม 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มำตรฐำน IES 50 - - 3 : 1 50 - -  3 : 1 
Bedroom (F1) 523 1639 4.07 128.5 : 1 654 2803 3.03 215.8 : 1 
Bedroom (F2) 598 2516 5.07 117.9 : 1 744 3275 3.98 186.9 : 1 

มำตรฐำน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets (F1) 

143 786 1.24 115.3 : 1 97.3 646 0.70 139 : 1 

Toilets and 
Bidets (F2) 

187 986 1.96 95.4 : 1 159 1031 1.31 121.4 : 1 

 
       จำกตำรำงที่ 5.13 ปริมำณควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำรที่พักของโรงแรมเดอะเดวำเกำะช้ำงทั้งสภำพท้องฟ้ำแจ่มใสและมีเมฆมำก มีค่ำสูงกว่ำ

เกณฑ์มำตรฐำนและไม่มีควำมสม่ ำเสมอของแสงสว่ำงภำยในห้องนอนและห้องน้ ำ บริเวณช่องเปิดจะมีควำมเข้มของแสงสว่ำงมำก แต่มีค่ำลดลงเมื่อเทียบกับค่ำ
ปริมำณแสงสว่ำงก่อนกำรปรับปรุง 
 

        (2) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 21-22 มิถุนายน 
ตำรำงที่ 5.14 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง  

ช่วงเวลำ ลักษณะของท้องฟ้ำ 
ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้ำ (Overcast) 

21-22 
มิถุนำยน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.44 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 1 

 
ภาพที่ 5.45 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.46 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 1   

 
ภาพที่ 5.47 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ช้ัน 2 
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ตำรำงที่ 5.15 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

21-22 
มิถุนำยน 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มำตรฐำน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom (F1) 690 2508 4.26 162 : 1 666 2853 3.08 216.2 : 1 
Bedroom (F2) 775 3516 5.68 136.4 : 1 757 3333 4.05 186.9 : 1 

มำตรฐำน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets (F1) 

95.8 533 0.99 96.8 : 1 99.1 658 0.71 139.6 : 1 

Toilets and 
Bidets (F2) 

134 621 1.49 89.9 : 1 161 1049 1.34 120.1: 1 

 
จำกตำรำงที่ 5.15 ปริมำณควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำรที่พักของโรงแรมเดอะเดวำเกำะช้ำงทั้งสภำพท้องฟ้ำแจ่มใสและมีเมฆมำก มีค่ำสูงกว่ำเกณ ฑ์

มำตรฐำนและไม่มีควำมสม่ ำเสมอของแสงสว่ำงภำยในห้องนอนและห้องน้ ำ บริเวณช่องเปิดจะมีควำมเข้มของแสงสว่ำงมำก แต่มีค่ำลดลงเมื่อเทียบกับค่ำปริมำณ
แสงสว่ำงก่อนกำรปรับปรุง 

 
(3) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 21-22 ธันวาคม 

ตำรำงที่ 5.16 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง  

ช่วงเวลำ ลักษณะของท้องฟ้ำ 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้ำ (Overcast) 

21-22 
ธันวำคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.48 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.49 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.50 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.51 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 
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ตำรำงที่ 5.17 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

21-22 
ธันวำคม 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มำตรฐำน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom (F1) 468 1302 3.76 124.5 : 1 540 2314 2.50 216 : 1 
Bedroom (F2) 534 2113 4.86 109.9 : 1 614 2703 3.29 186.6 : 1 

มำตรฐำน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets (F1) 

188 1192 1.81 103.9 : 1 80.3 533 0.58 138.4 : 1 

Toilets and 
Bidets (F2) 

326 1808 3.12 104.5 : 1 131 851 1.09 120.2 : 1 

 
      จำกตำรำงที่ 5.17 ปริมำณควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำรที่พักของโรงแรมเดอะเดวำเกำะช้ำงทั้งสภำพท้องฟ้ำแจ่มใสและมีเมฆมำก มีค่ำสูงกว่ำเกณฑ์

มำตรฐำนและไม่มีควำมสม่ ำเสมอของแสงสว่ำงภำยในห้องนอนและห้องน้ ำ บริเวณช่องเปิดจะมคีวำมเข้มของแสงสว่ำงมำก แต่มีค่ำลดลงเมื่อเทียบกับค่ำปริมำณ
แสงสว่ำงก่อนกำรปรับปรุง 
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5.3 ผลการวิเคราะห์การจ าลองด้วยเครื่องมือทางการวิจัยของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รสีอร์ท 
 

5.3.1 ผลการวิเคราะห์ก่อนการออกแบบปรบัปรุง 
5.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศด้วย

โปรแกรม eQuest 3.64 ก่อนการออกแบบปรบัปรุง 
(1) แบบจ าลอง อาคารห้องพัก 2 ชั้น จ านวน 2 ห้อง 

             ลักษณะอาคารที่พัก 2 ช้ัน มีห้องพัก จ านวน 2 ห้อง ตั้งอยู่บนพื้นที่เนิน อาคารยกสูงมีใต้
ถุนให้ลมสามารถพัดผ่าน เช่ือมแต่ละหละงต่อกันด้วยทางเดินไม้ สีของอาคารเป็นสีน้ าตาลคล้ายดิน 
สร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม หลังคาท าจากแผ่นกระเบื้ องไม้มือสอง ผนังก่ออิฐฉาบปูน 
บางส่วนตกแต่งด้วยแผ่นไม้ตีระแนง มีช่องเปิดรอบด้านและชายคาย่ืนยาวกันแดดและฝน 

   
ภาพที่ 5.52 แบบจ าลองเสมอนจรงิของ อาคารห้องพัก 2 ช้ัน โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 

 
ภาพที่ 5.53 แบบจ าลองอาคารห้องพกั 2 ช้ันโรงแรมเดอะสปาเกาะช้างรีสอรท์ ในโปรแกรม 
eQuest 3.64 
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ภาพที่ 5.54 พื้นที่ปรับอากาศของหอ้งพักช้ัน 1 และช้ัน 2 ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รสีอร์ท 
 

(2) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศ 

ตารางที่ 5.18 
ตารางข้อมลูส าหรบัการค านวณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครือ่งปรับอากาศ ของโรงแรมเดอะสปา 
เกาะช้าง รสีอรท์ 

ตัวแปรควบคุม รายละเอียด 
1. ด้านสภาพแวดล้อม 1. Weather file THA_Koh Chang Trat_IWEC 
 2. อาคารข้างเคียง ไม่มีผลกับการค านวณ 
2. ด้านกายภาพของห้องพักกรณีศึกษา ขนาดพื้นที่ปรับอากาศ 

ห้องนอน 
20 ตร.ม. 

3. ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1. เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(Split System Single Zone ) 
ค่า EER = 11 (อ้างอิงจาก 
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5) 

2. เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ  ไม่ค านวณ 
4. ด้านกิจกรรมการใช้งานภายในอาคาร เวลาในการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศ 
ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 
20.00 น. – 8.00 น. 

5. ด้าน วัสดุประกอบอาคาร รายการวัสดุ ค่าตัวเลขในแบบจ าลอง 
5.1. ผนังอาคาร อิฐบล็อก ฉาบปูนเรียบ ทาสี 

ตกแต่งด้วยไม้เก่า 
0.589 Btu/ft2 hrºF. 

 
 
 

ผังพื้นช้ัน 1                                                  ผังพื้นช้ัน 2 

พื้นที่ปรับอากาศเฉลี่ย 20 ตารางเมตร 
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ตารางที่ 5.18 
ตารางข้อมลูส าหรบัการค านวณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครือ่งปรับอากาศ ของโรงแรมเดอะสปา 
เกาะช้าง รสีอรท์ (ต่อ) 

ตัวแปรควบคุม รายละเอียด 
5.2. สีทาผนัง สีน้ าตาลกลาง abs. = 0.6 
5.3. สีทาหลังคา สีน้ าตาลเข้ม abs. = 0.9 
5.4. ชนิดกระจก กระจกใส หนา 6 มม. SHGC 0.81 
5.5. วัสดุมุงหลังคา หลังคาไม้เก่า 0.086 Btu/ft2 hrºF.  

 

 

 
ภาพที่ 5.55 แผนภูมิพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรบัอากาศ ของโรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รสีอรท์ 

       
 จากตารางค่าพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศในเดือนเมษายน มีค่าสูงที่สุด และใน

เดือนธันวาคมมีค่าต่ าที่สุด ผลรวมค่าพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศต่อปี เท่ากับ 1 ,535.4 กิโล
วัติ-ช่ัวโมง ซึ่งคิดตามพื้นที่ที่ใช้เครื่องปรับอากาศทั้งหลังรวมกัน 2 ห้องนอน คือ 40 ตารา งเมตร 
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศตารางเมตรละ 38.39 กิโลวัติ-ช่ัวโมง  ดังนั้นถ้าคิด
ค่าหลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ 1 ห้อง พื้นที่ 20 ตารางเมตร ดังภาพที่  จะมีปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าต่อปี เท่ากับ 767.8 กิโลวัติ-ช่ัวโมง 
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5.3.1.2 ผลการวิเคราะห์การระบายอากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติด้วยโปรแกรม 
PHOENICS VR ก่อนการออกแบบปรับปรุง 

(1) แบบจ าลองอาคารภายในโรงแรมเดอะสปาเกาะชา้ง รีสอร์ท 

 
ภาพที่ 5.56 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษาและพื้นที่รอบอาคาร ในโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 
 

 
ภาพที่ 5.57 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษา ในโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รสีอร์ท 
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(2) แบบจ าลองความเร็วลมโดยรอบพื้นท่ีอาคาร 

 
ภาพที่ 5.58 ขอบเขตแบบจ าลองโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท จากโปรแกรม PHOENICS 

      
 ความเร็วลมผังบริเวณอ้างอิงความสูง1 เมตร จากพื้นอาคารช้ัน 1 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.75 

m/s และความเร็วลมผังบริเวณอ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคารช้ัน 2  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.97 
m/s ให้ความรู้สึกถึงลมแรงรบกวน 

 
ภาพที่ 5.59 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคาร
ห้องพกัช้ัน 1 ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 
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ภาพที่ 5.60 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคาร
ห้องพกัช้ัน 2 ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 
 

(3) แบบจ าลองความเร็วลมภายในอาคารท่ีพัก 

 
ภาพที่ 5.61 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 1 อ้างอิงความสูง 1 เมตร 
จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รสีอรท์ 
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ภาพที่ 5.62 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 2 อ้างอิงความสูง 1 เมตร 
จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รสีอรท์ 

 
ภาพที่ 5.63 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรปูตัดอาคารห้องพัก ของโรงแรมเดอะสปา 
เกาะช้าง รสีอรท์ 

       
 จากผลการค านวณในระดับผังอาคารช้ัน 1 และ 2 และรูปด้านของอาคาร แสดงให้เห็น

ว่าภายนอกอาคารมีการเคลื่อนที่ของลม ในอัตราความเร็วในช่วง  1.0 - 2.5 m/s และภายในอาคารมี
ความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.5 – 1.3 m/s การออกแบบช่องเปิดช่วยให้ลมสามารถเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปใน
อาคาร และเคลื่อนที่ออกสู่ภายนอกอาคารได้ โดยต าแหน่งช่องเปิดบริเวณช้ัน 1 มีทิศทางเดียวกับการ
เคลื่อนที่ของลมท าให้ลมสามารถเคลื่อนที่เข้าและออกในแนวเฉียงบรเิวณ ห้องนอนติดฝั่งระเบียง สว่น
ต าแหน่งช่องเปิดในบริเวณช้ัน 2 ถ้าผู้พักอาศัยเปิดประตูทางเข้า ลมจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านส่วนของ
ห้องนอน มายังประตูบริเวณระเบียงได้โดยตรง เพราะต าแหน่งช่องเปิดวางขวางทิศทางลมอยู่ ทางเข้า
ของลม และทางออกของลมอยู่ในลักษณะตรงข้ามกัน จึงเป็นช่องให้เคลื่อนที่เข้ามาในอาคารได้ดี การ
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ระบายความร้อน และขับความช้ืนจึงมีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้อาศัยรู้สึกสบายโดยไม่ต้องใช้
เครื่องปรับอากาศ 

      ผลจากการทดสอบ กราฟแสดงความผันผวนของความเร็วลม มีความคงที่ตามแนวแกน 
x และความผิดพลาดของการทดสอบมีความลดลงคงที่ มีความน่าเช่ือถือ ดังภาพ 

 
ภาพที่ 5.64 ค่าความผิดพลาดแล้วความเสถียรของผลการทดสอบโปรแกรมพลศาสตร์ของไหล 
โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 
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5.3.1.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแสงสว่างธรรมชาติด้วยโปรแกรมจ าลองแสงสว่าง DIALux evo ก่อนการออกแบบปรับปรุง 

 
ภาพที่ 5.65 แบบจ ำลองอำคำรที่พักโรงแรมเดอะสปำเกำะช้ำง รีสอร์ท ในโปรแกรม DIALux  
 

(1) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 20-21 มีนาคม 
 
ตำรำงที่ 5.19 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคาร โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอรท์ 

ชว่งเวลำ ลักษณะของทอ้งฟ้ำ 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

20-21 
มีนำคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.66 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 
      

 
ภาพที่ 5.67 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.68 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 
     

 
ภาพที่ 5.69 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

 
ตำรำงที่ 5.20 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอรท์ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

20-21 มีนำคม ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 
มำตรฐำน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom (F1) 505 1262 210 2.4 : 1 561 2033 169 3.3 : 1 
Bedroom (F2) 648 1838 245 2.6 : 1 694 2048 223 3.1 : 1 
มำตรฐำน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets (F1) 

273 1990 41.4 6.6 : 1 226 1582 23.0 9.8 : 1 

Toilets and 
Bidets (F2) 

410 1440 97.4 4.2 : 1 570 2064 103 5.5 : 1 

 
      จำกตำรำงที่ 5.20 ปริมำณควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำรที่พักของโรงแรมเดอะสปำเกำะช้ำง รีสอร์ท ทั้งสภำพท้องฟ้ำแจ่มใสและมีเมฆมำก มีค่ำสูง

กว่ำเกณฑ์มำตรฐำน มีเพียงบริเวณห้องนอนชั้น 1 ในบรรยำกำศท้องฟ้ำแจ่มใสที่มีควำมสม่ ำเสมอของแสงสว่ำงทั่วพื้นที่ บริเวณอื่น ๆ ไม่มีควำมสม่ ำเสมอแต่ค่ำ
และโทนสีไม่ต่ำงกันมำก บริเวณช่องเปิดจะมีควำมเข้มของแสงสว่ำงมำก  
 

222 
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(2) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 21-22 มิถุนายน 
 
ตำรำงที่ 5.21 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคาร โรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท 

ชว่งเวลำ ลักษณะของทอ้งฟ้ำ 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

21-22 
มิถุนำยน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.70 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.71 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.72 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.73 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

 

 
ตำรำงที่ 5.22 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอรท์ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

21-22 
มิถุนำยน 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มำตรฐำน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom (F1) 589 1937 243 2.4 : 1 566 2048 170 3.3 : 1 
Bedroom (F2) 747 1958 243 3 : 1 699 2063 225 3.1 : 1 
มำตรฐำน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets (F1) 

174 1029 30.6 5.7 : 1 228 1594 23.1 9.9 : 1 

Toilets and 
Bidets (F2) 

369 1270 94.3 3.9 : 1 574 2079 103 5.6 : 1 

 
จำกตำรำงที่ 5.22 ปรมิำณควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำรที่พักของโรงแรมเดอะสปำเกำะช้ำง รีสอร์ท ทั้งสภำพท้องฟ้ำแจ่มใสและมีเมฆมำก มีค่ำสูงกว่ำ

เกณฑ์มำตรฐำน มีเพียงบริเวณห้องนอนชั้น 2 ในบรรยำกำศท้องฟ้ำแจ่มใสที่มีควำมสม่ ำเสมอของแสงสว่ำงทั่วพื้นที่ บริเวณอื่น ๆ ไม่มีควำมสม่ ำเสมอแต่ค่ำและ
โทนสีไม่ต่ำงกันมำก บริเวณช่องเปิดจะมคีวำมเข้มของแสงสว่ำงมำก  
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(3) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 21-22 ธันวาคม 
 
ตำรำงที่ 5.23 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคาร โรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท 

ชว่งเวลำ ลักษณะของทอ้งฟ้ำ 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

21-22 
ธันวำคม 

   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.74 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 
        

 
ภาพที่ 5.75 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.76 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 
     

 
ภาพที่ 5.77 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

 
ตำรำงที่ 5.24 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอรท์ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

21-22 
ธันวำคม 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มำตรฐำน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom (F1) 491 1190 213 2.3 : 1 463 1678 139 3.3 : 1 
Bedroom (F2) 645 1937 288 2.2 : 1 573 1690 184 3.1 : 1 

มำตรฐำน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets (F1) 

3036 58083 67.9 44.7 : 1 187 1306 19.0 9.8 : 1 

Toilets and 
Bidets (F2) 

497 1717 126 3.9 : 1 470 1703 84.7 5.5 : 1 

 
      จำกตำรำงที่ 5.24 ปริมำณควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำรที่พักของโรงแรมเดอะสปำเกำะช้ำง รีสอร์ท บริเวณห้องนอนชั้น 1 และ ชั้น 2 ในบรรยำกำศ

ท้องฟ้ำแจ่มใสที่มีควำมสม่ ำเสมอของแสงสว่ำงทั่วพื้นที่ แต่บริเวณห้องน้ ำทั้งชั้น 1 และ 2 ไม่มีควำมสม่ ำเสมอแต่ค่ำและโทนสีไม่ต่ำงกันมำก บริเวณช่องเปิดจะมี
ควำมเข้มของแสงสว่ำงมำก  
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5.3.2 ผลการวิเคราะห์หลังการออกแบบปรบัปรุง 
5.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศด้วย

โปรแกรม eQuest 3.64 หลังการออกแบบปรับปรุง 
(1) แบบจ าลอง อาคารห้องพัก 2 ชั้น จ านวน 2 ห้อง 

                        ในการปรับปรุงอาคารนอกจากการเปลี่ยนแปลงวัสดุประกอบอาคารแลว้ 
ยังปรับเปลี่ยนให้ เพิ่มช่องเปิดโดยการดัดแปลงช่องแสงเดิมที่ปิดเป็นหน้าต่างที่สามารถเปิดให้เกิดการ
ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ การต่อหลังคายื่นยาวในส่วนของช่องแสง และออกแบบแผงกันแดด
บริเวณช่องเปิดเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยตรง  
 

 
ภาพที่ 5.78 แบบจ าลองเสมือนจรงิของการปรับปรงุอาคารที่พัก 2 ช้ันโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง 
 รีสอรท์ 
 

 
ภาพที่ 5.79 แบบจ าลองอาคารห้องพกั 2 ช้ันโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รสีอร์ท ในโปรแกรม 
eQuest 3.64 หลงัการปรบัปรุง 
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(2) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศ 

ตารางที่ 5.25 
ตารางรายการปรับปรงุวัสดปุระกอบอาคารส าหรบัการค านวณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องปรบัอากาศ ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอรท์  

รายการปรบัปรุง รายละเอียด 
ด้าน วัสดุประกอบอาคาร รายการวัสด ุ ค่าตัวเลขในแบบจ าลอง 

1. ผนังอาคาร อิฐบลอ็ก ฉาบปูนเรียบ ทาสี 
ตกแต่งด้วยไม้เก่า 

0.589 Btu/ft2 hrºF. 

2. สีทาผนงั สีน  าตาลอ่อน abs. = 0.4 
3. สีทาหลังคา สีน  าตาลอ่อน abs. = 0.4 
4. ชนิดกระจก กระจก Low-e 2 ชั น SHGC 0.28 
5. วัสดุมุงหลังคา กระเบื องคอนกรีต 

Reflective Foil ฉนวนใย
แก้ว 3” 

0.046 Btu/ft2 hrºF.  

 

 
ภาพที่ 5.80 แผนภูมิพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรบัอากาศ ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รสีอร์ท 
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      หลังการปรับปรุง ผลรวมค่าพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศต่อปี เท่ากับ 1 ,270.7 
กิโลวัติ-ช่ัวโมง ซึ่งคิดตามพื้นที่ที่ใช้เครื่องปรับอากาศทั้งหลังรวมกัน 2 ห้องนอน คือ 40 ตารางเมตร 
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศตารางเมตรละ 31.77 กิโลวัติ-ช่ัวโมง  ดังนั้นถ้าคิด
ค่าหลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ 1 ห้อง พื้นที่ 20 ตารางเมตร ดังภาพที่  จะมีปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าต่อปี เท่ากับ 635.4 กิโลวัติ-ช่ัวโมง เมื่อเทียบกับปริมาณค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปีก่อนการ
ปรับปรุงลดลง 132.4 กิโลวัติ-ช่ัวโมง 

  
5.3.2.2 ผลการวิเคราะห์การระบายอากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติด้วยโปรแกรม 

PHOENICS VR หลังการออกแบบปรับปรุง 
(1) แบบจ าลองอาคารท่ีพักโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รสีอร์ท หลัง

ปรับปรุง 

 
ภาพที่ 5.81 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษา ในโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รสีอร์ท หลังการปรบัปรุง 

 
(2) แบบจ าลองความเร็วลมโดยรอบพื้นท่ีอาคาร 

                        ความเร็วลมผังบริเวณอ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคารช้ัน 1 มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.75 m/s และความเร็วลมผังบริเวณอ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคารช้ัน 2  มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.97 m/s ให้ความรู้สึกถึงลมแรงรบกวน 
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ภาพที่ 5.82 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคาร
ห้องพกัช้ัน 1 ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท หลังการปรับปรุง 

 
ภาพที่ 5.83 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังบริเวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคาร
ห้องพกัช้ัน 2 ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท หลังการปรับปรุง 
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(3) แบบจ าลองความเร็วลมภายในอาคารท่ีพัก 

 
ภาพที่ 5.84 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 1 อ้างอิงความสูง 1 เมตร 
จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รสีอรท์ หลังการปรับปรงุ 
 

 
ภาพที่ 5.85 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผังอาคารห้องพัก ช้ัน 2 อ้างอิงความสูง 1 เมตร 
จากพื้นอาคาร ของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รสีอรท์ หลังการปรับปรงุ 
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ภาพที่ 5.86 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรปูตัดอาคารห้องพัก ของโรงแรมเดอะสปา  

เกาะช้าง รสีอรท์ หลงัการปรับปรงุ 
 

 
ภาพที่ 5.87 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรปูตัดอาคารห้องพัก ของโรงแรมเดอะสปา 
 เกาะช้าง รีสอร์ท หลังการปรบัปรุง 
 
 วิธีการปรับปรุงใช้การยื่นความยาวหลังคา และการสร้างอุปกรณ์บังแดดบริเวณช่องเปิด 
ซึ่งไม่มีผลต่อความเร็วลมในอาคารเพราะแบบเดิมมีการออกแบบช่องเปิดเพื่อให้ลมสามารถไหลเข้า
อาคารได้ในทิศทางที่ช่องเปิดตรงกันข้ามกันและอยู่ในต าแหน่งที่ขวางลม แต่ไม่ท าให้เกิดการกระจาย
ทั่วพื้นที่ของห้อง  

      ผลจากการทดสอบ กราฟแสดงความผันผวนของความเร็วลม มีความคงที่ตามแนวแกน 
x และความผิดพลาดของการทดสอบมีความลดลงคงที่ มีความน่าเช่ือถือ ดังภาพ 
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ภาพที่ 5.88 ค่าความผิดพลาดแล้วความเสถียรของผลการทดสอบโปรแกรมพลศาสตร์ของไหล 

โรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท หลงัการปรบัปรุง 
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  5.3.2.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแสงสว่างธรรมชาติด้วยโปรแกรมจ าลองแสงสว่าง DIALux evo หลังการออกแบบปรับปรุง 

 
ภาพที่ 5.89 แบบจ าลองอาคารที่พักโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท ในโปรแกรม DIALux 

 
(1) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 20-21 มีนาคม 

 
ตารางที่ 5.26 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอรท์  

ช่วงเวลา ลักษณะของท้องฟ้า 
ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 

20-21 
มีนาคม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.90 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.91 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.92 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.93 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ชั้น 2 

 
ตารางที่ 5.27 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอรท์ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

20-21 มีนาคม ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้า (Overcast) 
 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มาตรฐาน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom (F1) 399 953 184 2.2 : 1 375 1125 143 2.6 : 1 
Bedroom (F2) 516 1604 194 2.7 : 1 466 1693 146 3.2 : 1 

มาตรฐาน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets (F1) 

273 1978 41.5 6.6 : 1 226 1582 23.4 9.7 : 1 

Toilets and 
Bidets (F2) 

148 983 19.6 7.6 : 1 204 1396 21.4 9.5 : 1 

       
 จากตารางที่ 5.27 ปริมาณความส่องสว่างภายในอาคารที่พักของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน บริเวณห้องนอนชั้น 1 ใน

บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสและมีเมฆมากมีความสม่่าเสมอของแสงสว่างทั่วพื้นที่ บริเวณห้องนอนชั้น 2 ในบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสที่มีความสม่่าเสมอของแสงสว่าง
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ทั่วพื้นที่ แต่บริเวณห้องน้่าทั้งชั้น 1 และ 2 ไม่มีความสม่่าเสมอแต่ค่าและโทนสีไม่ต่างกันมาก เมื่อเทียบกับค่าก่อนการปรับปรุง ปริมาณแสงสว่างมีค่าลดลง และมี
ความสม่่าเสมอของแสงมากขึ้น 

(2) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 21-22 มิถุนายน 
 
ตารางที่ 5.28 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอรท์ 

ช่วงเวลา ลักษณะของท้องฟ้า 
ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 

21-22 
มิถุนายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.94 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ชั้น 1

 
ภาพที่ 5.95 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.96 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ชั้น 1     

 
ภาพที่ 5.97 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ชั้น 2 

 
ตารางที่ 5.29 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอรท์ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

21-22 
มิถุนายน 

ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้า (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 
มาตรฐาน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom (F1) 421 1002 183 2.3 : 1 382 1145 146 2.6 : 1 
Bedroom (F2) 556 1664 183 3 : 1 474 1723 149 3.2 : 1 
มาตรฐาน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets (F1) 

174 1028 31.8 5.5 : 1 231 1610 23.8 9.7 : 1 

Toilets and 
Bidets (F2) 

131 846 17.5 7.5 : 1 208 1421 21.8 9.5 : 1 

       
 จากตารางที่ 5.29 ปริมาณความส่องสว่างภายในอาคารที่พักของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน บริเวณห้องนอนชั้น 1 ใน

บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสและมีเมฆมากมีความสม่่าเสมอของแสงสว่างทั่วพื้นที่ บริเวณห้องนอนชั้น 2 ในบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสที่มีความสม่่าเสมอของแสงสว่าง
ทั่วพื้นที่ แต่บริเวณห้องน้่าทั้งชั้น 1 และ 2 ไม่มีความสม่่าเสมอแต่ค่าและโทนสีไม่ต่างกันมาก เมื่อเทียบกับค่าก่อนการปรับปรุง ปริมาณแสงสว่างมีค่าลดลง และมี
ความสม่่าเสมอของแสงมากขึ้น 
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(2) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 21-22 ธันวาคม 
ตารางที่ 5.30 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอรท์ 

 
ตารางที่ 5.31 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รีสอรท์ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

21-22 
ธันวาคม 

ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้า (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มาตรฐาน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom (F1) 407 962 187 2.2 : 1 310 929 118 2.6 : 1 
Bedroom (F2) 531 1729 242 2.2 : 1 385 1397 121 3.2 : 1 

มาตรฐาน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets (F1) 

3036 58084 69.6 43.6 : 1 187 1306 19.3 9.7 : 1 

Toilets and 
Bidets (F2) 

171 998 26.0 6.6 : 1 169 1153 17.7 9.5 : 1 

       
 จากตารางที่ 5.31 ปรมิาณความส่องสว่างภายในอาคารที่พักของโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน บริเวณห้องนอนชั้น 1 ใน

บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสและมีเมฆมากมีความสม่่าเสมอของแสงสว่างทั่วพื้นที่ บริเวณห้องนอนชั้น 2 ในบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสที่มีความสม่่าเสมอของแสงสว่าง
ทั่วพื้นที่ แต่บริเวณห้องน้่าทั้งชั้น 1 และ 2 ไม่มีความสม่่าเสมอแต่ค่าและโทนสีไม่ต่างกันมาก เมื่อเทียบกับค่าก่อนการปรับปรุง ปริมาณแสงสว่างมีค่าลดลง และมี
ความสม่่าเสมอของแสงมากขึ้น 
 
 
 

ช่วงเวลา ลักษณะของท้องฟ้า 
ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 

21-22 
ธันวาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.98 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ชั้น 1    

 
ภาพที่ 5.99 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.100 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ชั้น 1      

 
ภาพที่ 5.101 ค่าแสงสว่างผังพ้ืน ชั้น 2 
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5.4 ผลการวิเคราะห์การจ าลองด้วยเครื่องมือทางการวิจัยของโรงแรมคชาเกาะชา้ง รีสอร์ทแอนด์
สปา 

5.4.1 ผลการวิเคราะห์ก่อนการออกแบบปรบัปรุง 
5.4.1.1 ผลการวิเคราะห์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศด้วย

โปรแกรม eQuest 3.64 ก่อนการออกแบบปรบัปรุง 
(1) แบบจ าลอง อาคารห้องพัก 2 ชั้น จ านวน 2 ห้อง 

                   ลักษณะอาคารที่พัก 2 ช้ัน จ านวนห้องพัก 4 ห้อง รูปทรงสี่เหลี่ยม ผนัง
ก่ออิฐมวลเบา ทาสีขาวอมเหลืองอ่อนหลังคาทรงปั้นหยา มีระยะยื่นยาวประมาณ 1 เมตร มีหน้าต่าง
บานเลื่อนเปิดระบายอากาศได้ด้าหน้าของอาคาร ส่วนด้านข้างมีช่องเปิดให้แสงธรรมชาติเข้าภายใน
อาคาร 

 
ภาพที่ 5.102 แบบจ าลองเสมอนจรงิของ อาคารห้องพกั 2 ช้ัน โรงแรมคชาเกาะช้าง  
รีสอร์ทแอนด์ สปา 
 

  
ภาพที่ 5.103 แบบจ าลองอาคารห้องพกั 2 ช้ันโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปาใน 
โปรแกรม eQuest 3.64 
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ภาพที่ 5.104 พื้นที่ปรับอากาศของห้องพักช้ัน 1 และช้ัน 2 ของโรงแรมคชาเกาะช้าง  
รีสอร์ทแอนด์ สปา 
 

(2) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศ 

 
ตารางที่ 5.32 
ตารางข้อมลูส าหรบัการค านวณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครือ่งปรับอากาศ ของโรงแรมคชา เกาะช้าง 
รีสอร์ทแอนด์ สปา 

ตัวแปรควบคุม รายละเอียด 
1. ด้านสภาพแวดล้อม 1. Weather file THA_Koh Chang 

Trat_IWEC 
 2. อาคารข้างเคียง ไม่มีผลกับการค านวณ 
2. ด้านกายภาพของห้องพกั
กรณีศึกษา 

ขนาดพื้นที่ปรบัอากาศ 
ห้องนอน 

 23 ตร.ม. 

3. ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1. เครื่องปรบัอากาศ เครื่องปรบัอากาศแบบแยก
ส่วน (Split System Single 
Zone ) ค่า EER = 11 
(อ้างอิงจาก ฉลากประหยัด
ไฟ เบอร์ 5) 

2. เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ  ไม่ค านวณ 
 
 

พื้นที่ปรับอากาศ 23 ตารางเมตร 

                       ผังพื้นช้ัน 1                                          ผังพื้นช้ัน 2  
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ตารางที่ 5.32 
ตารางข้อมลูส าหรบัการค านวณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครือ่งปรับอากาศ ของโรงแรมคชา เกาะช้าง 
รีสอร์ทแอนด์ สปา (ต่อ) 

ตัวแปรควบคุม รายละเอียด 
4) ด้านกิจกรรมการใช้งานภายใน

อาคาร 
เวลาในการใช้งาน
เครื่องปรบัอากาศ 

ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ 
เวลา 20.00 น. – 8.00 น. 

5) ด้าน วัสดุประกอบอาคาร รายการวัสด ุ ค่าตัวเลขเชิงค านวณ 
5.1) ผนังอาคาร อิฐมวลเบา 7.5 ซม. ฉาบ

ปูนเรียบ ทาส ี
0.459 Btu/ft2 hrºF. 

5.2) สีทาผนงั สีขาวอมเหลือง (อ่อน) abs. = 0.4 
5.3) สีทาหลังคา สีน้ าตาลเข้ม abs. = 0.9 
5.4) ชนิดกระจก กระจกใส SHGC 0.81 

5.5) วัสดุมุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีตลอนคู่ 0.086 Btu/ft2 hrºF.  
 

 

 
ภาพที่ 5.105 แผนภูมิพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรบัอากาศ ของโรงแรมคชาเกาะช้าง  
รีสอร์ทแอนด์สปา 

      จากตารางค่าพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศในเดือนเมษายน มีค่าสูงที่สุด และใน
เดือนธันวาคมมีค่าต่ าที่สุด ผลรวมค่าพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศต่อปี เท่ากับ 3 ,669.5 กิโล
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วัติ-ช่ัวโมง ซึ่งคิดตามพื้นที่ที่ใช้เครื่องปรับอากาศทั้งหลังรวมกัน 4 ห้องนอน คือ 92 ตารางเมตร 
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศตารางเมตรละ 39.89 กิโลวัติ-ช่ัวโมง  ดังนั้นถ้าคิด
ค่าหลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ 1 ห้อง พื้นที่ 23 ตารางเมตร ดังภาพที่  จะมีปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าต่อปี เท่ากับ 917.47 กิโลวัติ-ช่ัวโมง  

 
5.4.1.2 ผลการวิเคราะห์การระบายอากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติด้วยโปรแกรม 

PHOENICS VR ก่อนการออกแบบปรับปรุง 
(1) แบบจ าลองอาคารภายในโรงแรมคชา เกาะชา้ง รีสอรท์แอนด์สปา 

 
ภาพที่ 5.106 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษาและพื้นที่รอบอาคาร ในโรงแรมคชาเกาะช้าง  
รีสอร์ทแอนด์สปา 

 
ภาพที่ 5.107 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษา ในโรงแรมคชาเกาะช้าง  
รีสอร์ทแอนด์สปา 
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 (2) แบบจ าลองความเร็วลมโดยรอบพื้นท่ีอาคาร 

 
ภาพที่ 5.108 ขอบเขตแบบจ าลองโรงแรมคชาเกาะช้าง  

รีสอร์ทแอนด์สปา จากโปรแกรม PHOENICS 
      ความเร็วลมผังบริเวณอ้างอิงความสูง1 เมตร จากพื้นอาคารช้ัน 1 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

1.55 m/s และความเร็วลมผังบริเวณอ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคารช้ัน 2 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
1.81 m/s ให้ความรู้สึกถึงลมแรงรบกวน 

 
ภาพที่ 5.109 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผงับรเิวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้น
อาคารห้องพักช้ัน 1 ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 
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ภาพที่ 5.110 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผงับรเิวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้น
อาคารห้องพักช้ัน  ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

 
(3) แบบจ าลองความเร็วลมภายในอาคารท่ีพัก 

 
ภาพที่ 5.111 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผงัอาคารห้องพัก ช้ัน 1 อ้างอิงความสูง 1 เมตร 
จากพื้นอาคาร ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 
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ภาพที่ 5.112 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผงัอาคารห้องพัก ช้ัน 2 อ้างอิงความสูง 1 เมตร 
จากพื้นอาคาร ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

 
ภาพที่ 5.113 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรปูตัดอาคารห้องพัก ของโรงแรมคชาเกาะช้าง 
รีสอร์ทแอนด์สปา 

 
ภาพที่ 5.114 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรปูตัดอาคารห้องพัก ของโรงแรมคชาเกาะช้าง 
รีสอร์ทแอนด์สปา 

      จากผลการทดลอง ลมสามารถไหลเข้ามาในอาคารของผังพื้นช้ัน 1 ได้ดีกว่า ช้ัน 2 
ห้องพักด้านล่างรับลมได้ดีกว่า ในขณะที่ห้องพักด้านมีลมไหลเข้าน้อยมาก มีค่าความเร็วลม อยู่ในช่วง 
0-1.5 m/s ซึ่งความเร็วลมมากในบริเวณช่องเปิด แต่ภายในห้องยังมีการเคลื่อนที่ของลมน้อยมาก 

ผลจากการทดสอบ กราฟแสดงความผันผวนของความเร็วลม มีความคงที่ตามแนวแกน x 
และความผิดพลาดของการทดสอบมีความลดลงคงที่ มีความน่าเช่ือถือ ดังถาพ 
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ภาพที่ 5.115 ค่าความผิดพลาดแล้วความเสถียรของผลการทดสอบโปรแกรมพลศาสตร์ของไหล 
โรงแรมคชาเกาะช้าง รสีอร์ทแอนด์สปา 
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5.4.1.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแสงสว่างธรรมชาติด้วยโปรแกรมจ าลองแสง 
สว่าง DIALux evo ก่อนการออกแบบปรับปรุง 
 

 
ภาพที่ 5.116 แบบจ ำลองอำคำรที่พักโรงแรมคชำเกำะช้ำง รีสอร์ทแอนด์สปำในโปรแกรม DIALux 

 
(1) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 20-21 มีนาคม 

 
ตำรำงที่ 5.33 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคาร โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอรท์แอนด์สปา 

ช่วงเวลำ ลักษณะของท้องฟ้ำ 
ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้ำ (Overcast) 

20-21 มีนำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.117 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.118 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.119 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.120 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 
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ตำรำงที่ 5.34 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

20-21 
มีนำคม 

 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มำตรฐำน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom1 (F1) 661 2803 68.9 9.6 : 1 692 3440 44.3 15.6 : 1 
Bedroom2 (F1) 661 2694 74.8 8.8 : 1 751 3512 57.3 13.1 : 1 
Bedroom1 (F2) 225 464 51.7 4.3 : 1 195 519 38.0 5.1 : 1 
Bedroom2 (F2) 219 447 21.7 10 : 1 198 502 16.3 12. : 1 

มำตรฐำน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets1 (F1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Toilets and 
Bidets2 (F1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Toilets and 
Bidets1 (F2) 

53.9 156 16.1 3.3 : 1 32.3 95.1 8.87 : 1 

Toilets and 
Bidets2 (F2) 

14.3 25.3 5.03 2.8 : 1 7.93 14.6 2.71 : 1 

 
 จำกตำรำงที่ 5.34 ปรมิำณควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำรที่พักของโรงแรมคชำเกำะช้ำง รีสอร์ทแอนด์สปำทั้งบรรยำกำศท้องฟ้ำแจ่มใสและมีเมฆมำก
มีค่ำสูงกว่ำมำตรฐำน และไม่มีควำมสม่ ำเสมอของปริมำณแสงสว่ำง ยกเว้นห้องน้ ำบริเวณชั้น 1 ที่มีปริมำณแสงสว่ำงเท่ำกับศูนย์  
 

(2) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 21-22 มิถุนายน 
(3)  

ตำรำงที่ 5.35 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคาร โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอรท์แอนด์สปา 

ช่วงเวลำ ลักษณะของท้องฟ้ำ 
ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้ำ (Overcast) 

21-22 มิถุนำยน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.121 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.122 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.123 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

        
ภาพที่ 5.124 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 244 
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ตำรำงที่ 5.36 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา เทยีบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

21-22 
มิถุนำยน 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มำตรฐำน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom1 (F1) 655 2936 63.7 10.3 : 1 704 3501 45.1 15.6 : 1 
Bedroom2 (F1) 738 3086 81.9 9 : 1 765 3575 58.3 13.1 : 1 
Bedroom1 (F2) 230 500 48.9 4.7 : 1 199 529 38.6 5.2 : 1 
Bedroom2 (F2) 233 538 24.1 9.7 : 1 201 511 16.6 12.1 : 1 

มำตรฐำน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets1 (F1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Toilets and 
Bidets2 (F1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Toilets and 
Bidets1 (F2) 

56.6 168 17.0 3.3 : 1 32.9 96.8 9.03 3.6 : 1 

Toilets and 
Bidets2 (F2) 

14.8 27.0 5.04 2.9 : 1 8.07 14.9 2.76 2.9 : 1 

      
 จำกตำรำงที่ 5.36 ปริมำณควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำรที่พักของโรงแรมคชำเกำะช้ำง รีสอร์ทแอนด์สปำ ทั้งบรรยำกำศท้องฟ้ำแจ่มใสและมีเมฆมำกมีค่ำ

สูงกว่ำมำตรฐำน และไม่มีควำมสม่ ำเสมอของปริมำณแสงสว่ำง ยกเว้นห้องน้ ำบริเวณชั้น 1 ที่มีปริมำณแสงสว่ำงเท่ำกับศูนย์  
 

(4) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 21-22 ธันวาคม 
(5)  

ตำรำงที่ 5.37 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

ช่วงเวลำ ลักษณะของท้องฟ้ำ 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้ำ (Overcast) 
21-22 ธันวำคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.125 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

    
ภาพที่ 5.126 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.127 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

      
ภาพที่ 5.128 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 
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ตำรำงที่ 5.38 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

21-22 
ธันวำคม 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มำตรฐำน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom1 (F1) 679 2514 77.2 8.8 : 1 571 2839 36.6 15.6 : 1 
Bedroom2 (F1) 594 2271 72.9 8.1 : 1 620 2899 47.3 13.1 : 1 
Bedroom1 (F2) 231 596 61.9 3.7 : 1 161 429 31.3 5.1 : 1 
Bedroom2 (F2) 214 427 21.0 10.2 : 1 210 489 13.0 16.2 : 1 

มำตรฐำน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets1 (F1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Toilets and 
Bidets2 (F1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Toilets and 
Bidets1 (F2) 

53.6 154 16.6 3.2 : 1 26.7 78.5 7.32 3.6 : 1 

Toilets and 
Bidets2 (F2) 

14.8 26.1 5.40 2.7 : 1 6.55 12.1 2.24 2.9 : 1 

       
 จำกตำรำงที่ 5.38 ปรมิำณควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำรที่พักของโรงแรมคชำเกำะช้ำง รีสอร์ทแอนด์สปำ ทั้งบรรยำกำศท้องฟ้ำแจ่มใสและมีเมฆมำก

มีค่ำสูงกว่ำมำตรฐำน และไม่มีควำมสม่ ำเสมอของปริมำณแสงสว่ำง ยกเว้นห้องน้ ำบริเวณชั้น 1 ที่มีปริมำณแสงสว่ำงเท่ำกับศูนย์  
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5.4.2 ผลการวิเคราะห์หลังการออกแบบปรบัปรุง 
5.4.2.1 ผลการวิเคราะห์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศด้วย

โปรแกรม eQuest 3.64 หลังการออกแบบปรับปรุง 
(1) แบบจ าลอง อาคารห้องพัก 2 ชั้น จ านวน 4 ห้อง 

                        ในการปรับปรุงอาคารคือเปลี่ยนกระจกบริเวณช่องเปิดเป็นชนิด Low-e 
เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยตรง และออกแบบแผงกันแดดเพื่อลดผลกระทบจากความร้อน
เข้าสู่ช่องเปิดโดยตรงเช่นกัน อีกทั้งปรับปรุงช่องหน้าต่างที่ปิดให้สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติได้  

 
ภาพที่ 5.129 แบบจ าลองเสมือนจรงิของการปรับปรงุอาคารที่พัก 2 ช้ันโรงแรมคชาเกาะช้าง  
รีสอร์ทแอนด์สปา 
 

 
ภาพที่ 5.130 แบบจ าลองอาคารห้องพกั 2 ช้ันโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา ในโปรแกรม 
eQuest 3.64 หลงัการปรบัปรุง 
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(2) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศ 

 
ตารางที่ 5.39 
ตารางรายการปรับปรงุวัสดปุระกอบอาคารส าหรบัการค านวณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องปรบัอากาศ ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รสีอร์ทแอนด์สปา 
รายการปรบัปรุง รายละเอียด 

ด้าน วัสดุประกอบอาคาร รายการวัสด ุ ค่าตัวเลขเชิงค านวณ 

1. ผนังอาคาร อิฐมวลเบา 7.5 ซม. ฉาบปูน
เรียบ ทาส ี

0.459 Btu/ft2 hrºF. 

2. สีทาผนงั สีขาวอมเหลือง (อ่อน) abs. = 0.4 

3. สีทาหลังคา สีน  าตาลอ่อน abs. = 0.4 

4. ชนิดกระจก กระจก Low-e 2 ชั น SHGC 0.28 
5. วัสดุมุงหลังคา กระเบื องคอนกรีตลอนคู่ 0.086 Btu/ft2 hrºF.  

 

 
ภาพที่ 5.131 แผนภูมิพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรบัอากาศ ของโรงแรมคชาเกาะช้าง  
รีสอร์ทแอนด์สปา 
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      หลังการปรับปรุง ผลรวมค่าพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศต่อปี เท่ากับ 2 ,775.4 
กิโลวัติ-ช่ัวโมง ซึ่งคิดตามพื้นที่ที่ใช้เครื่องปรับอากาศทั้งหลังรวมกัน 4 ห้องนอน คือ 92 ตารางเมตร 
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศตารางเมตรละ 30.17 กิโลวัติ-ช่ัวโมง  ดังนั้นถ้าคิด
ค่าหลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ 1 ห้อง พื้นที่ 23 ตารางเมตร ดังภาพที่  จะมีปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าต่อปี เท่ากับ 693.91 กิโลวัติ-ช่ัวโมง เมื่อเทียบกับปริมาณค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปีก่อน
การปรับปรุงลดลง 223.56 กิโลวัติ-ช่ัวโมง 

 
5.4.2.2 ผลการวิเคราะห์การระบายอากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติด้วยโปรแกรม 

PHOENICS VR หลังการออกแบบปรับปรุง 
(1) แบบจ าลองอาคารท่ีพักโรงแรมคชา เกาะชา้ง รีสอร์ทแอนด์สปา   

หลังการปรับปรุง 

  
ภาพที่ 5.132 แบบจ าลองอาคารกรณีศึกษา โรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา  
หลงัการปรบัปรุง 

(2) แบบจ าลองความเร็วลมโดยรอบพื้นท่ีอาคาร 
                        ความเร็วลมผังบริเวณอ้างอิงความสูง1 เมตร จากพื้นอาคารช้ัน 1 มี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.55 m/s และความเร็วลมผังบริเวณอ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้นอาคารช้ัน 2 มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.81 m/s ให้ความรู้สึกถึงลมแรงรบกวน 
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ภาพที่ 5.133 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผงับรเิวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้น
อาคารห้องพักช้ัน 1 ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา หลังการปรับปรงุ 

 
ภาพที่ 5.134 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผงับรเิวณ อ้างอิงความสูง 1 เมตร จากพื้น
อาคารห้องพักช้ัน  ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา หลงัการปรบัปรุง 
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(3) แบบจ าลองความเร็วลมภายในอาคารท่ีพัก 

 
ภาพที่ 5.135 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผงัอาคารห้องพัก ช้ัน 1 อ้างอิงความสูง 1 เมตร 
จากพื้นอาคาร ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา หลงัการปรบัปรุง 

 
ภาพที่ 5.136 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของผงัอาคารห้องพัก ช้ัน 2 อ้างอิงความสูง 1 เมตร 
จากพื้นอาคาร ของโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา หลงัการปรบัปรุง 



Ref. code: 25605916030314DAO

252 
 

 
ภาพที่ 5.137 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรปูตัดอาคารห้องพัก ของโรงแรมคชาเกาะช้าง 
รีสอร์ทแอนด์สปา หลังการปรบัปรุง 

 
ภาพที่ 5.138 แบบจ าลองทิศทางและความเร็วลมของรปูตัดอาคารห้องพัก ของโรงแรมคชาเกาะช้าง 
รีสอร์ทแอนด์สปา หลังการปรบัปรุง 
 
 การปรับปรุงโดยการดัดแปลงช่องเปิดที่ใช้รับแสงอาทิตย์ ให้สามารถรับลมธรรมชาติได้
ด้วย ส่งผลให้มีการเคลื่อนที่ของลมเข้าไปในอาคารมากข้ึน แต่โดยรวมแล้วยังไม่สามารถใช้ลม
ธรรมชาติในการระบายอากาศภายในห้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

      ผลจากการทดสอบ กราฟแสดงความผันผวนของความเร็วลม มีความคงที่ตามแนวแกน 
x และความผิดพลาดของการทดสอบมีความลดลงคงที่ มีความน่าเช่ือถือ ดังภาพที่ 5.139 

 



Ref. code: 25605916030314DAO

253 
 

 
 

ภาพที่ 5.139 ค่าความผิดพลาดแล้วความเสถียรของผลการทดสอบโปรแกรมพลศาสตร์ของไหล 
โรงแรมคชาเกาะช้าง รสีอร์ทแอนด์สปา หลังการปรับปรงุ 
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5.4.2.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแสงสว่างธรรมชาติด้วยโปรแกรมจ าลองแสงสว่าง DIALux evo หลังการออกแบบปรับปรุง 
 

 
ภาพที่ 5.140 แบบจ ำลองอำคำรที่พักโรงแรมคชำเกำะช้ำง รีสอร์ทแอนด์สปำ ในโปรแกรม DIALux 

 
(1) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 20-21 มีนาคม 

 
ตำรำงที่ 5.40 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

ช่วงเวลำ ลักษณะของท้องฟ้ำ 
ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้ำ (Overcast) 

20-21 มีนำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.141 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 
 

 
ภาพที่ 5.142 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 5.143 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 
 

 
ภาพที่ 5.144 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 
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ตำรำงที่ 5.41 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา เทยีบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

20-21 
มีนำคม 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มำตรฐำน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom1 (F1) 228 982 45.0 5 : 1 203 915 28.1 7.2 : 1 
Bedroom2 (F1) 187 400 45.0 4.2 : 1 197 488 32.3 6 : 1 
Bedroom1 (F2) 225 464 51.5 4.4 : 1 196 519 37.8 5.2 : 1 
Bedroom2 (F2) 219 445 20.9 10.5 : 1 198 502 16.2 12.2 : 1 

มำตรฐำน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets1 (F1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Toilets and 
Bidets2 (F1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Toilets and 
Bidets1 (F2) 

54.3 258 16.2 3.4 : 1 32.7 97.4 8.94 3.7 : 1 

Toilets and 
Bidets2 (F2) 

14.5 25.7 5.16 2.8 : 1 7.98 15.1 2.66 3 : 1 

      
 จำกตำรำงที่ 5.41 หลังกำรปรับปรุง ปริมำณควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำรที่พักของโรงแรมคชำเกำะช้ำง รีสอรท์แอนด์สปำ ทั้งบรรยำกำศท้องฟ้ำ
แจ่มใสและมีเมฆมำกมีค่ำลดลงแต่ยังสูงกว่ำมำตรฐำน และไม่มีควำมสม่ ำเสมอของปริมำณแสงสว่ำง ยกเว้นห้องน้ ำบริเวณชั้น 1 ที่มีปริมำณแสงสว่ำงเท่ำกับศูนย์  
 

(2) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 21-22 มิถุนายน 
ตำรำงที่ 5.42 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

ช่วงเวลำ ลักษณะของท้องฟ้ำ 
ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้ำ (Overcast) 

21-22 มิถุนำยน 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 5.145 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.146 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.147 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 

 
ภาพที่ 5.148 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 
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ตำรำงที่ 5.43 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา เทยีบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

21-22 
มิถุนำยน 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มำตรฐำน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom1 (F1) 203 673 41.8 4.9 : 1 207 931 28.6 7.2 : 1 
Bedroom2 (F1) 215 468 49.2 4.4 : 1 201 497 32.9 6.1 : 1 
Bedroom1 (F2) 230 500 48.5 4.7 : 1 199 528 38.4 5.2 : 1 
Bedroom2 (F2) 233 539 24.2 9.6 : 1 201 511 16.5 12.2 : 1 

มำตรฐำน IES 100 - - 2 : 1 100 - - 2 : 1 
Toilets and 
Bidets1 (F1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Toilets and 
Bidets2 (F1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Toilets and 
Bidets1 (F2) 

56.6 169 16.9 3.3 : 1 33.3 99.2 9.10 3.7 : 1 

Toilets and 
Bidets2 (F2) 

14.9 27.1 5.04 3 : 1 8.12 15.4 2.71 3 : 1 

   
 จำกตำรำงที่ 5.43 หลังกำรปรับปรุง ปริมำณควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำรที่พักของโรงแรมคชำเกำะช้ำง รีสอรท์แอนด์สปำ ทั้งบรรยำกำศท้องฟ้ำ

แจ่มใสและมีเมฆมำกมีค่ำลดลงแต่ยังสูงกว่ำมำตรฐำน และไม่มีควำมสม่ ำเสมอของปริมำณแสงสว่ำง ยกเว้นห้องน้ ำบริเวณชั้น 1 ที่มีปริมำณแสงสว่ำงเท่ำกับศูนย์  
 

(3) ค่าการส่องสว่างภายในอาคาร ช่วงวันที่ 21-22 ธันวาคม 
ตำรำงที่ 5.44 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 

ช่วงเวลำ ลักษณะของท้องฟ้ำ 
ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้ำ (Overcast) 

21-22 ธันวำคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.149 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 
 

 
ภาพที่ 5.150 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.151 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 1 
 

 
ภาพที่ 5.152 ค่ำแสงสว่ำงผังพ้ืน ชั้น 2 256 
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ตำรำงที่ 5.45 
ปริมาณค่าความส่องสว่างภายในอาคารโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา เทยีบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

21-22 
ธันวำคม 

ท้องฟ้ำแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มทอ้งฟ้ำ (Overcast) 

 Avg. Max Min Avg./Min Avg. Max Min Avg./Min 

มำตรฐำน IES 50 - - 3 : 1 50 - - 3 : 1 
Bedroom1 (F1) 284 1629 51.5 5.5 : 1 167 755 23.2 7.2 : 1 
Bedroom2 (F1) 176 373 44.7 3.9 : 1 163 403 26.7 6.1 : 1 
Bedroom1 (F2) 231 597 61.7 3.7 : 1 161 428 31.2 5.2 : 1 
Bedroom2 (F2) 214 429 20.9 10.2 : 1 163 414 13.4 12.2 : 1 

มำตรฐำน IES 100 - - 2:1 100 - - 2:1 
Toilets and 
Bidets1 (F1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Toilets and 
Bidets2 (F1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Toilets and 
Bidets1 (F2) 

53.3 155 16.1 3.3 : 1 27.0 80.4 7.38 3.7 : 1 

Toilets and 
Bidets2 (F2) 

14.9 26.1 5.51 2.7 : 1 6.58 12.5 2.20 3 : 1 

 
       จำกตำรำงที่ 5.45 หลังกำรปรับปรุง ปริมำณควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำรที่พักของโรงแรมคชำเกำะช้ำง รีสอรท์แอนด์สปำ ทั้งบรรยำกำศท้องฟ้ำ

แจ่มใสและมีเมฆมำกมีค่ำลดลงแต่ยังสูงกว่ำมำตรฐำน และไม่มีควำมสม่ ำเสมอของปริมำณแสงสว่ำง ยกเว้นห้องน้ ำบริเวณชั้น 1 ที่มีปริมำณแสงสว่ำงเท่ำกับศูนย์  
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บทท่ี 6  
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการวิจัยการออกแบบปรับปรุงสถาปตัยกรรมโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 
 

6.1.1 รายละเอียดการออกแบบปรับปรุง 

                        ในกระบวนการวิจัย ผลจากการออกแบบและรายละเอียดการออกแบบปรับปรุง 
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพท่ี 6.1 รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพักตากอากาศโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง  
หลังการออกแบบปรับปรุง 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพักตากอากาศโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้างดังภาพท่ี 6.1 เป็นผล
มาจากการปรับปรุงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและการจัดสภาพแวดล้อมท่ีได้จากการวิจัย มี
รายละเอียดในการปรับปรุงดังตารางท่ี 6.1 
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ตารางท่ี 6.1 
รายละเอียดการปรับปรุงสถาปัตยกรรมโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 
ประเภท รายการปรับปรุง 
วัสดุประกอบอาคาร 1. ปรับช่องเปิดกระจกเป็นหน้าต่างหรือประตู 
 2. เปล่ียนกระจกใสเป็นกระจก Low-e 2 ช้ัน 
 3. ทาสีเทาอ่อนบริเวณผนังอาคาร 
 4. ทาสีเทาอ่อนบริเวณหลังคา 
 5. เพิ่มหลังคา ช้ันท่ี 2 ด้วยคอนกรีตฉาบเรียบ หรือหญ้าคา 
 6. เพิ่มความยาวของอุปกรณ์บังแดดในแนวนอนบริเวณช่องเปิด 
สภาพแวดล้อม 1. ตัดแต่งไม้พุ่มใบของยืนต้นให้แสงสามารถส่องผ่านมายังอาคารได้ 
 2. ตัดแต่งไม้พุ่มบริเวณช่องเปิดเพื่อรับลมธรรมชาติเข้าสู่อาคาร 
 3. ไม่น าต้นไม้ประดับภายในอาคาร 
 4. ไม่ปลุกต้นไม้ล้อมรอบอาคารมากเกินไป 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  1. ติดต้ังเครื่องดูดความช้ืน และระบบกลในการระบายอากาศก่อนการ

ใช้เครื่องปรับอากาศ 
 
 จากตารางท่ี 6.1 การปรับปรุงวัสดุประกอบอาคารเป็นผลมาจากการศึกษาตัวแปรและ
การทดสอบโดยใช้เครื่องมือทางการวิจัย และการทบทวนวรรณกรรมท่ีส่งผลให้การใช้งานอาคารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
  
 6.1.2 เปรียบเทียบผลการวิจัยก่อนและหลังการปรับปรุง 
  6.1.2.1 เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานของเคร่ืองปรับอากาศก่อนและ
หลังการปรับปรุง 
     ผลจากการปรับปรุงสถาปัตยกรรมได้ผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.2 
เปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศก่อนและหลังการปรับปรุงของห้องพักโรงแรมเดอะ
เดวาเกาะช้าง 

การก่อนปรับปรุง หลังการปรับปรงุ 
Electric Consumption               = 4,851.9 kWh Electric Consumption                  2,558.9 kWh 
Electric Consumption/sq.m.         4,851.9/54.8 

= 88.54 kWh 
Electric Consumption/sq.m.        2,558.9 /54.8 

= 46.7kWh 
Electric Consumption/ห้อง(27.4sq.m)  

= 2,426 kWh 
Electric Consumption/ห้อง(27.4sq.m)           

= 1,279.58  kWh 
 

      จากตารางท่ี 6.2 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศก่อนการปรับปรุง 
เท่ากับ 2,426 กิโลวัติ-ช่ัวโมง ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศหลังการปรับปรุง 
เท่ากับ 1,279.58 กิโลวัติ-ช่ัวโมง มีค่าลดลง 1,146.42 กิโลวัติ-ช่ัวโมง 
   
  6.1.2.2 เปรียบเทียบการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติก่อนและหลังการ
ปรับปรุง 
 
ตารางท่ี 6.3 
เปรียบเทียบทิศทางและความเร็วลม ก่อนและหลังของอาคารห้องพักโรงแรมเดอะเดวา เกาะช้าง 

การก่อนปรับปรุง หลังการปรับปรงุ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.2 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพ้ืนชั้น 1 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.4 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพ้ืนชั้น 2 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.3 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพ้ืนชั้น2 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.5 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพ้ืนชั้น 2 
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 จากตารางท่ี 6.3 ความเร็วลมและทิศทางการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหลังการปรับปรุง บริเวณช่องเปิดระเบียงดังภาพท่ี 6.4 และภาพท่ี 6.5 ลม
สามารถเคล่ือนท่ีผ่านช่องเปิดมากขึ้น สังเกตได้จากทิศทางความเร็วลมสีเขียว 1.3 เมตรต่อวินาที 
เคล่ือนท่ีผ่านประตูเข้ามาในอาคาร แต่บริเวณห้องนอนและห้องน้้าความเร็วลมเป็นสีน้้าเงิน 0-0.5 
เมตรต่อวินาที 

      ข้อเสนอแนะ: เนื่องจากทิศทางการวางอาคารไม่สอดคล้องกับทิศทางการระบายอากาศ
ด้วยวิธีธรรมชาติ การแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมย่อมไม่เห็นผล จึงอาจ
ใช้ระบบกลในการระบายอากาศ เช่น พัดลมประเภทใบพัด พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดาน พัด
ลมดูดอากาศ พัดลมประเภทแรงเหวี่ยงหนีสูญกลางซึ่งระบายอากาศผ่านท่ออากาศ ระบายลมออก
จากพื้นท่ี และเพิ่มความเร็วลมในพื้นท่ี 
 

6.1.2.3 เปรียบเทียบปริมาณความส่องสว่างภายในอาคารจากแสงธรรมชาติ
ก่อนและหลังการปรับปรุง 
 
ตารางท่ี 6.4 
เปรียบเทียบปริมาณค่าความส่องสว่างภายใน ก่อนและหลังการปรับปรุงอาคารโรงแรมเดอะเดวา 
เกาะช้าง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

20-21 มีนาคม ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 
 Avg. ก่อน Avg. หลัง Avg. ก่อน Avg. หลัง 

มาตรฐาน IES 50 50 50 50 
Bedroom (F1) 529 523 664 654 
Bedroom (F2) 606 598 755 744 
มาตรฐาน IES 100 100 100 100 

Toilets and Bidets (F1) 144 143 97.3 97.3 
Toilets and Bidets (F2) 188 187 159 159 
21-22 มิถุนายน ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 

 Avg. ก่อน Avg. หลัง Avg. ก่อน Avg. หลัง 
มาตรฐาน IES 50 50 50 50 
Bedroom (F1) 697 690 676 666 
Bedroom (F2) 783 775 769 757 
มาตรฐาน IES 100 100 100 100 

Toilets and Bidets (F1) 95.8 95.8 99.1 99.1 
Toilets and Bidets (F2) 134 134 162 161 
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ตารางท่ี 6.4 
เปรียบเทียบปริมาณค่าความส่องสว่างภายใน ก่อนและหลังการปรับปรุงอาคารโรงแรมเดอะเดวา 
เกาะช้าง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES (ต่อ) 

21-22 ธันวาคม ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 
 Avg. ก่อน Avg. หลัง Avg. ก่อน Avg. หลัง 

มาตรฐาน IES 50 50 50 50 
Bedroom (F1) 474 468 548 540 
Bedroom (F2) 543 534 623 614 
มาตรฐาน IES 100 100 100 100 

Toilets and Bidets (F1) 188 188 80.3 80.3 
Toilets and Bidets (F2) 326 326 131 131 

 
 จากตารางท่ี 6.4 เป็นการปเรียบเทียบปริมาณความส่องสว่างภายในอาคารท่ีพักตาก
อากาศในสภาพบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสและเมฆเต็มท้องฟ้า 3 ช่วงเวลา ผลการทดสอบก่อนการ
ออกแบบปรับปรุงพบว่าบริเวณห้องนอนและห้องน้้ามีปริมาณความส่องสว่างเกินมาตรฐาน IES หลัง
การออกแบบปรับปรุงพบว่ามีค่าลดลงเล็กน้อย แต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน 

      ข้อเสนอแนะ : ในการออกแบบปรับปรุงโดยใช้อุปกรณ์บังแดด และเปล่ียนชนิดกระจก
เพื่อช่วยลดปริมาณความส่องสว่างจากรังสีดวงอาทิตย์อาจไม่เพียง อาจใช้ผ้าม่านบังแดด มู่ล่ีกันแดด 
แผ่นสต๊ิกเกอร์กันแดด เป็นต้น มาช่วยลดปริมาณแสงสว่างภายในอาคาร 
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6.2 สรุปผลการวิจัยการออกแบบปรับปรุงสถาปตัยกรรมโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 
 

6.2.1 รายละเอียดการออกแบบปรับปรุง 

                         ในกระบวนการวิจัย ผลจากการออกแบบและรายละเอียดการออกแบบปรับปรุง 
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพท่ี 6.6 รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพักตากอากาศโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท  

หลังการออกแบบปรับปรุง 
      รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพักตากอากาศโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้างดังภาพท่ี 6.6 เป็นผล

มาจากการปรับปรุงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและการจัดสภาพแวดล้อมท่ีได้จากการวิจัย มี
รายละเอียดในการปรับปรุงดังตารางท่ี 6.5 
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ตารางท่ี 6.5 
รายละเอียดการปรับปรุงสถาปัตยกรรมโรงแรมเดอะสปาเกาะช้าง รีสอร์ท 
ประเภท รายการปรับปรุง 
วัสดุประกอบอาคาร 1. ปรับช่องเปิดกระจกเป็นหน้าต่างหรือประตู 
 2. เปล่ียนกระจกใสเป็นกระจก Low-e 2 ช้ัน 
 3. ทาสีเหลืองหรือน้ าตาลอ่อนบริเวณผนังอาคาร 
 4. เลือกสีกระเบ้ืองหลังคาเป็นสีน้ าตาลอ่อน และเปล่ียนวัสดุมุงหลังคา

เป็นกระเบ้ืองคอนกรีตลักษณะคล้ายไม้ใส่ฉนวนใยแก้ว 3 นิ้ว 
 5. เพิ่มระยะยื่นของหลังคา 
 6. เพิ่มความยาวของอุปกรณ์บังแดดในแนวนอน และแนวตั้งบริเวณ

ช่องเปิด 
 7. ทาสีภายในโทนสว่าง เช่น สีขาว สีครีม สีน้ าตาลอ่อน 
สภาพแวดล้อม 1. ตัดแต่งไม้พุ่มใบของยืนต้นให้แสงสามารถส่องผ่านมายังอาคารได้ 
 2. ตัดแต่งไม้พุ่มบริเวณช่องเปิดเพื่อรับลมธรรมชาติเข้าสู่อาคาร 
 3. ไม่น าต้นไม้ประดับภายในอาคาร 
 4. ไม่ปลุกต้นไม้ล้อมรอบอาคารมากเกินไป 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  1. ติดต้ังเครื่องดูดความช้ืน และระบบกลในการระบายอากาศก่อนการ

ใช้เครื่องปรับอากาศ 
 จากตารางท่ี 6.5 การปรับปรุงวัสดุประกอบอาคารเป็นผลมาจากการศึกษาตัวแปรและ
การทดสอบโดยใช้เครื่องมือทางการวิจัย และการทบทวนวรรณกรรมท่ีส่งผลให้การใช้งานอาคารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
6.2.2 เปรียบเทียบผลการวิจัยก่อนและหลังการปรับปรุง 

6.2.2.1 เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานของเคร่ืองปรับอากาศก่อนและ
หลังการปรับปรุง 
ตารางท่ี 6.6 
เปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ ก่อนและหลังการปรับปรุงของห้องพกัโรงแรม
เดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท 

การก่อนปรับปรุง หลังการปรับปรงุ 
Electric Consumption               = 1,535.4 kWh Electric Consumption               = 1,270.7 kWh 
Electric Consumption/sq.m.           1,535.4/40  

= 38.39 kWh 
Electric Consumption/sq.m.        1,270.7 /40  

= 31.77 kWh 
Electric Consumption/ห้อง(20sq.m)       

767.8 kWh 
Electric Consumption/ห้อง(20sq.m)       

= 635.4 kWh 
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 จากตารางท่ี 6.6 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศก่อนการปรับปรุง 
เท่ากับ 767.8 กิโลวัติ-ช่ัวโมง ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศหลังการปรับปรุง 
เท่ากับ 635.4 กิโลวัติ-ช่ัวโมง มีค่าลดลง 132.4 กิโลวัติ-ช่ัวโมง 
 

6.2.2.2 เปรียบเทียบการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติก่อนและหลังการ
ปรับปรุง 
ตารางท่ี 6.7 
เปรียบเทียบทิศทางและความเร็วลม ก่อนและหลังของอาคารห้องพักโรงแรมเดอะสปา เกาะช้าง รี
สอร์ท 

การก่อนปรับปรุง หลังการปรับปรงุ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.7 แบบจ าลองการระบายอากาศผังพ้ืนชั้น1 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.9 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพ้ืนชั้น 1 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.8 แบบจ าลองการระบายอากาศผังพ้ืนชั้น2 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.10 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพ้ืนชั้น 2 
 

      จากตารางท่ี 6.7 ความเร็วลมและทิศทางการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหลังการปรับปรุง บริเวณช่องเปิดระเบียงดังภาพท่ี 6.9 และภาพท่ี 6.10 ลม
สามารถเคล่ือนท่ีผ่านช่องเปิดมากขึ้น สังเกตได้จากความเร็วลมสีส้มและเหลืองบริเวณช่องเปิดด้านบน 
มีค่าความเร็วลมในช่วง 2.2 - 2.8 เมตรต่อวินาที และภายในอาคารมีทิศทางการเคล่ือนท่ีของลมสี
เขียวในช่วงความเร็วลม 1.3 – 1.9 เมตรต่อวินาที เพิ่มมากขึ้น 
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6.2.2.3 เปรียบเทียบปริมาณความส่องสว่างภายในอาคารจากแสงธรรมชาติ
ก่อนและหลังการปรับปรุง 
 
ตารางท่ี 6.8 
เปรียบเทียบปริมาณค่าความส่องสว่างภายใน ก่อนและหลังการปรับปรุงอาคารโรงแรมเดอะสปา 
เกาะช้าง รีสอร์ท เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

VERNAL EQUINOX ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 
 Avg. ก่อน Avg. หลัง Avg. ก่อน Avg. หลัง 

มาตรฐาน IES 50 50 50 50 
Bedroom (F1) 505 399 561 375 
Bedroom (F2) 648 516 694 466 
มาตรฐาน IES 100 100 100 100 

Toilets and Bidets (F1) 273 273 226 226 
Toilets and Bidets (F2) 410 148 570 204 
SUMMER SOLSTICE ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 

 Avg. ก่อน Avg. หลัง Avg. ก่อน Avg. หลัง 
มาตรฐาน IES 50 50 50 50 
Bedroom (F1) 589 421 566 382 
Bedroom (F2) 747 556 699 474 
มาตรฐาน IES 100 100 100 100 

Toilets and Bidets (F1) 174 174 228 231 
Toilets and Bidets (F2) 369 131 574 208 
WINTER SOLSTICE ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 

 Avg. ก่อน Avg. หลัง Avg. ก่อน Avg. หลัง 
มาตรฐาน IES 50 50 50 50 
Bedroom (F1) 491 407 463 310 
Bedroom (F2) 645 531 573 385 
มาตรฐาน IES 100 100 100 100 

Toilets and Bidets (F1) 3036 3036 187 187 
Toilets and Bidets (F2) 497 171 470 169 

 
      จากตารางท่ี 6.8 เป็นการปเรียบเทียบปริมาณความส่องสว่างภายในอาคารท่ีพักตาก

อากาศในสภาพบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสและเมฆเต็มท้องฟ้า 3 ช่วงเวลา ผลการทดสอบก่อนการ
ออกแบบปรับปรุงพบว่าบริเวณห้องนอนและห้องน้้ามีปริมาณความส่องสว่างเกินมาตรฐาน IES หลัง
การออกแบบปรับปรุงพบว่ามีค่าลดลงปานกลาง แต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน 
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      ข้อเสนอแนะ : ในการออกแบบปรับปรุงโดยใช้อุปกรณ์บังแดด และเปล่ียนชนิดกระจก
เพื่อช่วยลดปริมาณความส่องสว่างจากรังสีดวงอาทิตย์อาจไม่เพียง อาจใช้ผ้าม่านบังแดด มู่ล่ีกันแดด 
แผ่นสต๊ิกเกอร์กันแดด เป็นต้น มาช่วยลดปริมาณแสงสว่างภายในอาคาร 
 
6.3 สรุปผลการวิจัยการออกแบบปรับปรุงสถาปตัยกรรมโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา 
 

6.3.1 รายละเอียดการออกแบบปรับปรุง 

                        ในกระบวนการวิจัย ผลจากการออกแบบและรายละเอียดการออกแบบปรับปรุง 
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพท่ี 6.11 รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพักตากอากาศโรงแรมคชาเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา  

หลังการออกแบบปรับปรุง 
      รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพักตากอากาศโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้างดังภาพท่ี 6.11 เป็นผล

มาจากการปรับปรุงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและการจัดสภาพแวดล้อมท่ีได้จากการวิจัย มี
รายละเอียดในการปรับปรุงดังตารางท่ี 6.9 
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ตารางท่ี 6.9 
รายละเอียดการปรับปรุงสถาปัตยกรรมโรงแรมเดอะเดวาเกาะช้าง 
ประเภท รายการปรับปรุง 
วัสดุประกอบอาคาร 1. ปรับช่องเปิดกระจกเป็นหน้าต่างหรือประตู 
 2. เปล่ียนกระจกใสเป็นกระจก Low-e 2 ช้ัน 
 3. ทาสีน้ าตาลอ่อนบริเวณหลังคา 
 4. เพิ่มความยาวของอุปกรณ์บังแดดในแนวนอนและแนวตั้งบริเวณช่อง

เปิด 
สภาพแวดล้อม 1. ตัดแต่งไม้พุ่มบริเวณช่องเปิดเพื่อรับลมธรรมชาติเข้าสู่อาคาร 
 2. ไม่น าต้นไม้ประดับภายในอาคาร 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  1. ติดต้ังเครื่องดูดความช้ืน และระบบกลในการระบายอากาศก่อนการ

ใช้เครื่องปรับอากาศ 
 2. ติดต้ังพัดลมระบายอากาศภายในห้องน้ า 
 3. เสริมอุปกรณ์บังแดดบริเวณกระจก 

 
      จากตารางท่ี 6.9 การปรับปรุงวัสดุประกอบอาคารเป็นผลมาจากการศึกษาตัวแปรและ

การทดสอบโดยใช้เครื่องมือทางการวิจัย และการทบทวนวรรณกรรมท่ีส่งผลให้การใช้งานอาคารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
6.3.2 เปรียบเทียบผลการวิจัยก่อนและหลังการปรับปรุง 

6.3.2.1 เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานของเคร่ืองปรับอากาศก่อนและ
หลังการปรับปรุง 
ตารางท่ี 6.11 
เปรียบเทียบทิศทางและความเร็วลม ก่อนและหลังของอาคารห้องพักโรงแรมคชา เกาะช้าง รีสอร์ท 
แอนด์สปา 

การก่อนปรับปรุง หลังการปรับปรงุ 
Electric Consumption               = 3,669.5 kWh Electric Consumption               = 2,775.4 kWh 
Electric Consumption/sq.m.  3,669.5 /92 sq.m.  

= 39.89 kWh 
Electric Consumption/sq.m.  2,775.4 /92 sq.m.  

= 30.17 kWh 
Electric Consumption/ห้อง(23sq.m)      

 = 917.47 kWh 
Electric Consumption/ห้อง(23sq.m)      

 = 693.91 kWh 
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 จากตารางท่ี 6.10 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศก่อนการปรับปรุง 
เท่ากับ 917.47 กิโลวัติ-ช่ัวโมง ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศหลังการปรับปรุง 
เท่ากับ 693.91 กิโลวัติ-ช่ัวโมง มีค่าลดลง 223.56 กิโลวัต-ิช่ัวโมง 
 

6.3.2.2 เปรียบเทียบการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติก่อนและหลังการ
ปรับปรุง 
ตารางท่ี 6.11 
เปรียบเทียบทิศทางและความเร็วลม ก่อนและหลังของอาคารห้องพักโรงแรมคชา เกาะช้าง รีสอร์ท 
แอนด์สปา 

การก่อนปรับปรุง หลังการปรับปรงุ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.12 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพ้ืนชั้น 1 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.14 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพ้ืนชั้น 1 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.13 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพ้ืนชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.15 แบบจ าลองการระบายอากาศ ผังพ้ืนชั้น 2 
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 จากตารางท่ี 6.11 ความเร็วลมและทิศทางการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหลังการปรับปรุง มีการเปล่ียนแปลงน้อยมาก การเคล่ือนท่ีของอากาศจากผ่าน
นอกเข้าสู่ภายในอาคารไม่เพิ่มขึ้น 

      ข้อเสนอแนะ : เนื่องจากทิศทางการวางอาคารไม่สอดคล้องกับทิศทางการระบายอากาศ
ด้วยวิธีธรรมชาติ การแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมย่อมไม่เห็นผล จึงอาจ
ใช้ระบบกลในการระบายอากาศ เช่น พัดลมประเภทใบพัด พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดาน พัด
ลมดูดอากาศ พัดลมประเภทแรงเหวี่ยงหนีสูญกลางซึ่งระบายอากาศผ่านท่ออากาศ ระบายลมออก
จากพื้นท่ี และเพิ่มความเร็วลมในพื้นท่ี 
 

6.3.2.3 เปรียบเทียบปริมาณความส่องสว่างภายในอาคารจากแสงธรรมชาติ
ก่อนและหลังการปรับปรุง 
ตารางท่ี 6.12 
เปรียบเทียบปริมาณค่าความส่องสว่างภายใน ก่อนและหลังการปรับปรุงอาคารโรงแรมคชา เกาะช้าง 
รีสอร์ท แอนด์ สปา เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES 

VERNAL EQUINOX ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 
 Avg. ก่อน Avg. หลัง Avg. ก่อน Avg. หลัง 

มาตรฐาน IES 50 50 50 50 
Bedroom1 (F1) 661 228 692 203 
Bedroom2 (F1) 661 187 751 197 
Bedroom1 (F2) 225 225 195 196 
Bedroom2 (F2) 219 219 198 198 
มาตรฐาน IES 100 100 100 100 

Toilets and Bidets1 (F1) 0 0 0 0 
Toilets and Bidets2 (F1) 0 0 0 0 
Toilets and Bidets1 (F2) 53.9 54.3 32.3 32.7 
Toilets and Bidets2 (F2) 14.3 14.5 7.93 7.98 
SUMMER SOLSTICE ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 

 Avg. ก่อน Avg. หลัง Avg. ก่อน Avg. หลัง 
มาตรฐาน IES 50 50 50 50 
Bedroom1 (F1) 655 203 704 207 
Bedroom2 (F1) 738 215 765 201 
Bedroom1 (F2) 230 230 199 199 
Bedroom2 (F2) 233 233 201 201 
มาตรฐาน IES 100 100 100 100 

Toilets and Bidets1 (F1) 0 0 0 0 
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Toilets and Bidets2 (F1) 0 0 0 0 
Toilets and Bidets1 (F2) 56.6 56.6 32.9 33.3 
Toilets and Bidets2 (F2) 14.8 14.9 8.07 8.12 
WINTER SOLSTICE ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 

 Avg. ก่อน Avg. หลัง Avg. ก่อน Avg. หลัง 
มาตรฐาน IES 50 50 50 50 
Bedroom1 (F1) 679 284 571 167 
Bedroom2 (F1) 594 176 620 163 
Bedroom1 (F2) 231 231 161 161 
Bedroom2 (F2) 214 214 210 163 
มาตรฐาน IES 100 100 100 100 

Toilets and Bidets1 (F1) 0 0 0 0 
ตารางท่ี 6.12 
เปรียบเทียบปริมาณค่าความส่องสว่างภายใน ก่อนและหลังการปรับปรุงอาคารโรงแรมคชา เกาะช้าง 
รีสอร์ท แอนด์ สปา เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IES (ต่อ) 

WINTER SOLSTICE ท้องฟ้าแจ่มใส (Clear sky) เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 
มาตรฐาน IES 100 100 100 100 

Toilets and Bidets2 (F1) 0 0 0 0 
Toilets and Bidets1 (F2) 53.6 53.3 26.7 27.0 
Toilets and Bidets2 (F2) 14.8 14.9 6.55 6.58 

 
      จากตารางท่ี 6.12 เป็นการปเรียบเทียบปริมาณความส่องสว่างภายในอาคารท่ีพักตาก

อากาศในสภาพบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสและเมฆเต็มท้องฟ้า 3 ช่วงเวลา ผลการทดสอบก่อนการ
ออกแบบปรับปรุงพบว่าบริเวณห้องนอนและห้องน้้ามีปริมาณความส่องสว่างเกินมาตรฐาน IES หลัง
การออกแบบปรับปรุงพบว่ามีค่าลดลงมาก แต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน 

      ข้อเสนอแนะ : ในการออกแบบปรับปรุงโดยใช้อุปกรณ์บังแดด และเปล่ียนชนิดกระจก
เพื่อช่วยลดปริมาณความส่องสว่างจากรังสีดวงอาทิตย์อาจไม่เพียง อาจใช้ผ้าม่านบังแดด มู่ล่ีกันแดด 
แผ่นสต๊ิกเกอร์กันแดด เป็นต้น มาช่วยลดปริมาณแสงสว่างภายในอาคาร 
 
6.3 ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

      จากการศึกษาวิจัย แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศด้วยแนวคิด
การท่องเท่ียวคาร์บอนต้่า พื้นท่ีพิเศษหมู่เกาะช้าง และพื้นท่ีเช่ือมโยง เป็นการหาค้าตอบทางการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมหรือการปรับปรุงสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน 
ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ตามแนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต้่า ผลการศึกษาจึงเน้น
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การวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารและสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ
และสถาปนิกน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงท้าการประเมินและทดสอบผ่านโปรแกรมเสมือนจริง ผลการ
ทดสอบท่ีได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง แต่เนื่องจากปัญหากับการปรับปรุงอาคารมีหลายปัจจัย การ
ทดลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้านวณอาจยังไม่ครอบคลุม เช่น ในสภาพอากาศของพื้นท่ี              
เกาะช้างมีความช้ืนในอากาศสูง การค้านวณความช้ืนในอากาศก็เป็นส่ิงส้าคัญท่ีผู้ออกแบบควร
ตระหนักถึง หรือแม้กระท้ังการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องท้าความร้อนความเย็นภายในอาคาร เช่น 
เครื่องท้าน้้าอุ่น ตู้เย็น กาน้้าร้อน เป็นต้น ก็ควรน้ามาพิจารณา เพื่อให้ผลการค้านวณออกมาใกล้เคียง
กับพฤติกรรมการอยู่อาศัยในห้องพักโรงแรมตากอากาศมากท่ีสุด ผู้วิจัยหวังว่าการศึกษานี้จะเป็น
ประโยชน์ส้าหรับผู้ท่ีต้องการศึกษาหัวข้อท่ีพักตากอากาศ แนวคิดการท่องเท่ียวคาร์บอนต้่า ท้ังด้าน
รูปแบบการประเมินสถาปัตยกรรมท่ีพักตากอากาศ ในด้านการออกแบบ และเทคโนโลยีอาคารเพื่อ
เป็นการต่อยอดงานวิจัยช้ินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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