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การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบเกณฑ์และแบบประเมินเพ่ือใช้ในการ

ออกแบบท่ีพกัอาศยัจากแหลง่ตา่งๆ  เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัท่ีพกัในอทุยานแหง่ชาต ิ เพ่ือศกึษา

กระบวนการออกแบบท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมและสมัพนัธ์กบับคุลากรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางใน

การออกแบบท่ีพกัอาศยัอยา่งยัง่ยืน ท่ีเหมาะสมกบัแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตใินประเทศไทย  และเพ่ือ

ปรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบบ้านพกัอาศยัทัว่ไป  โดยทําการศกึษาเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน

บ้านพกัอาศยัจากแหลง่ตา่งๆ ได้แก่  LEED, BREEAM, CASBEE, BCA, TREES-NC และ TEEAM   

และทําการสํารวจบ้านพกัอาศยัในอทุยานแหง่ชาต ิ4 แหง่ ซึง่มีท่ีตัง้อยูท่างภาคเหนือ 2 แหง่ และทาง

ภาคใต้ 2 แหง่ ได้แก่  1. อทุยานแหง่ชาตดิอยสเุทพ-ปยุ  2. อทุยานแหง่ชาตศิรีน่าน  3. อทุยานแหง่ชาติ

หมู่เกาะชมุพร  4. อทุยานแหง่ชาตหิมู่เกาะสริุนทร์   

ผู้ ทําการศกึษาได้สร้างแนวทางในการออกแบบท่ีพกัอาศยัเพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน 

โดยแบง่  7 หมวด ซึง่มีสดัสว่นคะแนน 100 คะแนน  แบง่ออกได้เป็น  หมวดท่ี 1 กลยทุธ์และนวตักรรม มี

สดัสว่น ร้อยละ 5  หมวดท่ี 2 การบริหารจดัการ มีสดัสว่น ร้อยละ 15  หมวดท่ี 3 การดแูลสภาพแวดล้อม

อยา่งยัง่ยืน มีสดัสว่น ร้อยละ 10  หมวดท่ี 4 การอนรัุกษ์นํา้ มีสดัสว่น ร้อยละ 10  หมวดท่ี 5 การใช้

พลงังานในอาคาร มีสดัสว่น ร้อยละ 10  หมวดท่ี 6 การเลือกใช้วสัดใุนการก่อสร้างอาคาร มีสดัสว่น   

ร้อยละ 20  และหมวดท่ี 7 การคํานงึถึงคณุภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารท่ีดี มีสดัสว่น ร้อยละ 20  

จากการศกึษาพบวา่ 

1. สามารถสร้างอาคารให้เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมได้ด้วยเทคนิคการก่อสร้างทัว่ไป หากมี

การวางแผนท่ีดี มีการกําหนดเป้าหมายในการออกแบบท่ีชดัเจน 

2. การประสานความสมัพนัธ์ระหวา่ง การวางแผน การออกแบบ การดแูลรักษา จนถึงการ

ปรับปรุงซอ่มแซมอาคาร เป็นสิง่ท่ีมีความจําเป็นอยา่งยิ่งในการสร้างอาคารท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

3. สามารถนําเกณฑ์การออกแบบท่ีพกัอาศยัเพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืนท่ีได้

ทําการศกึษาในครัง้นีม้าปรับประเดน็เนือ้หาเพ่ือใช้กบับ้านพกัอาศยัขนาดเลก็ได้ 
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The objectives of this thesis are in twofold. First, it is to carry out comparative study of 

existing sustainable design guidelines for home in order to examine tourist accommodation in Thai 

National Parks. Second, it is to study design processes for tourist accommodation that are contextual 

to Thai National Parks in order to generate design guideline that is relevant for sustainable tourist 

accommodation in National parks and accommodation in general. 

The proposed design guideline is based on the analysis of existing sustainable design 

guidelines for home (LEED, BREEAM, CASBEE, BAC, TREES-NC and TEEAM), and the survey of 

current conditions of tourist accommodations in four National Parks in Thailand, two in the northern 

region and two in the southern region: 1. Doi Suthep – Pui, 2. Sri Nan, 3. Chumphon Islands and 4. 

Surin Islands. The thesis proposes seven categories of sustainable design guidelines can be 

established in relations to the context of tourist accommodation in Thai National Parks. With the total 

of 100 (one hundred percentage), the proposed guidelines are comprised of  1. Strategy and 

innovation 5%; 2. Management 15%; 3. Sustainable Environment 10%; 4.  Water Conservation 10%; 

5. Energy 10%; 6. Material 20%; and 7. Indoor Environment 20%. 

The thesis concludes with three main points. First, sustainability is the main objective 

for the construction from the beginning, the proposed design guidelines can be used to manage all 

resources to ensure building’s sustainability. Second, in order to design a sustainable tourist 

accommodation, it is important to establish a strong relation between project planning, design 

development, and project maintenance. Lastly, with the information obtained in this thesis, the 

proposed design guidelines for tourist accommodations in National Parks in Thailand can be 

applicable to the design development of small single house. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งไปด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. พนัธุดา พฒุิไพโรจน์ ซึง่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ท่ีให้ความชว่ยเหลือ

และให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่ผู้ ทําการศกึษา และกราบขอบพระคณุคณาจารย์ และ

บคุลากร ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีประสทิธ์ิประสาทความรู้ และให้ความช่วยเหลือใน

ทกุๆ ด้าน 

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตรจารย์ ลขิิต กาญจนาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

กลัยา กาญจนาภรณ์ และอาจารย์ ดร. ณฏัฐิณี กาญจนาภรณ์ ครอบครัวท่ีสนบัสนนุสง่เสริม

การศกึษาตลอดมา 

ขอขอบพระคณุ นส.เก๊ียวมนสั น่วมบญุลือ นายศกัดิส์ทิธ์ิ ศรีทบัทิม ผู้ให้ข้อมลูและ

คําปรึกษา เก่ียวกบัอทุยานแห่งชาตใินประเทศไทย และขอขอบพระคณุเจ้าหน้าท่ีประจําอทุยาน

ตา่งๆ ท่ีได้สละเวลาให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ในการศกึษาครัง้นี ้

ขอบขอบคณุ บริษัท จีโฟร์ อาร์คเิทคส์ จํากดั และเพ่ือนๆ นกัศกึษาสาขาวิชาอนรัุกษ์

พลงังานในอาคารทกุท่าน ท่ีคอยสนบัสนนุและเป็นกําลงัใจในการทําวทิยานิพนธ์ให้สําเร็จในครัง้นี ้
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