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ค ำน ำ 
ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการก่อสร้าง

และปรับปรุงอาคารสถานที่เป็นจ านวนมากในแต่ละปีงบประมาณ รวมไปถึง
อาคารสถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบันต่างๆ 

 

ส านักบริหารระบบกายภาพจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จึงเห็นควรให้มีการก าหนดมาตรฐานการออกแบบก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม  
งานภูมิสถาปัตยกรรม งานระบบวิศวกรรม และส่วนประกอบอื่น ให้มี
ภาพลักษณ์ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

 

1.  เพื่อให้อาคารสถานที่มีประสิทธิภาพสูง 
2.  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารสถานที่                              

 เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
3.  เพื่อการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน 

 

หนังสือมาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานที่ จึง
เป็นคู่มือในการออกแบบแก่ สถาปนิก วิศวกร และเป็นแนวทางให้เจ้าของ
อาคารได้ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมในการวางแผนโครงการ และการจัดการ
อาคาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ขอขอบคุณคณะกรรมการก ากับการออกแบบและ
ก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบแบบอาคารของ
มหาวิทยาลัย ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์ ร่วมจัดท ามาตรฐานการออกแบบ กับ 
ส านักบริหารระบบกายภาพ และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การออกแบบและการก่อสร้างในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อไปในอนาคต 

 
 

ศาสตราจารย์เลอสม  สถาปิตานนท์ 
พฤษภาคม  2554 
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ผังบริเวณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ผังบริเวณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

มำตรำส่วน 
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 มำตรฐำนกำรออกแบบ 
 
ส ำนักบริหำรระบบกำยภำพ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
อำคำรและสถำนที่ 
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 มำตรฐำนกำรออกแบบอำคำรและสถำนท่ี              
(ในมหำวทิยำลัย) 
 

1. การออกแบบก่อสร้างอาคารและสถานที่  
จะต้องพิจารณามาตรฐานการออกแบบในด้านตา่งๆ ดังต่อไปนี้ 
 สถาปัตยกรรม 
 ภูมิสถาปัตยกรรม 
 วิศวกรรมโยธา 
 วิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 
 วิศวกรรมเครื่องกล 
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สุขาภิบาล) 

 

2. การออกแบบก่อสร้างอาคารและสถานที่  
จะต้องบูรณาการเพื่อความพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 เอกภาพในภาพลักษณท์างกายภาพของมหาวิทยาลัย 
 สวัสดิภาพของผู้ใช้อาคารสถานที ่
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงการใช้สอย                   
และการบ ารุงรักษา 
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ด้านความยัง่ยืนของอาคาร ส่วนประกอบอาคาร                             
และสภาพแวดล้อม 

 ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 ด้านพืน้ที่สีเขยีวเชิงกายภาพ 
 ด้านประสิทธภิาพของอาคาร 
 ด้านการจัดการพลังงาน 
 ด้านการจัดการทรัพยากร 
 ด้านการจัดการขยะ / ของเสีย 
 ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 

มำตรฐำนกำรออกแบบอำคำรและสถำนที่ (ในมหำวิทยำลัย) 
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มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
1. ช่วงก่อนท ำกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 

1.1 ผู้ออกแบบตรวจสอบผังแมบ่ท 
1.2 ผู้ออกแบบส ารวจพืน้ทีแ่ละโครงสรา้งอาคารเดมิในดา้นสถาปตัยกรรม 
1.3 ผู้ออกแบบส ารวจระบบสาธารณูปโภคเดิมประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า 

ระบบโทรศัพท์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น ก่อนท าการออกแบบ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการเชื่อมต่อกับระบบเดิม และป้องกันไม่ให้ระบบ
สาธารณปูโภคเดมิเกดิความเสยีหายในระหวา่งการกอ่สรา้ง *    

1.4 ผู้ออกแบบตรวจสอบแนวและระยะถอยร่นของอาคารจากถนน  ก่อน
ท าการออกแบบ *   

1.5 ในกรณทีีเ่ปน็การกอ่สรา้งอาคารใหม ่สถาปนกิตอ้งท าการประสานงาน
กับวิศวกรไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบว่ามีปริมาณไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่ และ
ต้องเตรียมงบประมาณในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิม่เติมหรือไม่ 
โดยเสนอเจา้ของอาคารใหต้ัง้งบประมาณพรอ้มกบัการกอ่สรา้งอาคาร 

1.6 ผูอ้อกแบบปรกึษากบัหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อขอข้อมูลการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอาคารให้สมบูรณ์  และเชื่อมต่อโครงข่ายให้พร้อมใช้งาน 

 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :  *   ติดต่อขอข้อมูลได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกายภาพ 
  ของมหาวิทยาลัย 

มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
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2. มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
2.1 กำรออกแบบพื้นที่ใช้สอยอำคำร 

2.1.1 ชัน้ลา่ง มสีว่นโถงโลง่ และมบีรเิวณส าหรบันัง่เลน่เปน็สว่นใหญ่ 
2.1.2 ชั้นล่าง มีห้องส าหรับส่วนบริการที่จ าเป็น ได้แก่ 

2.1.2.1 ห้องส านักงานอาคาร  
 มีพื้นที่ส านักงาน ส าหรับผู้จดัการอาคาร  
 มีพื้นที่ติดตั้งอปุกรณ์ระบบควบคุมต่างๆ           

(ในกรณีที่ใช้พืน้ที่ร่วมกับห้องอุปกรณ์หลัก) 
 มีระบบปรับอากาศ 

2.1.2.2  เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ ์และ รักษาความปลอดภัย 
2.1.2.3 หอ้งควบคมุระบบไฟฟา้  

 มีช่องท่อแนวดิ่งส าหรับเดินสายงานระบบไฟฟ้า 
ต่อเนื่องในต าแหน่งตรงกับชัน้อื่นๆ ทุกชั้น  

 มพีืน้ทีว่า่งส าหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง ตลอดแนว
ด้านหน้าช่องท่อทุกชัน้ 

2.1.2.4 ห้องอุปกรณ์หลัก (equipment room) แยกออกจาก
ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า  
 มีพื้นที่นัง่ท างานเจา้หน้าที ่ รวมทั้งมีพื้นที่ว่าง
ส าหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงทีเ่หมาะสม 

 มีพื้นที่ส าหรบัตดิตัง้อปุกรณส์ือ่สาร และอุปกรณ์
ควบคุมอาคาร เชน่ ตู ้ PBX อปุกรณค์วบคมุระบบ
กลอ้งวงจรปดิ อปุกรณแ์จง้เหตเุพลงิไหม ้ อปุกรณ์
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ ตามมาตรฐาน TIA / 
EIA 569 เชื่อมต่อกับสายหลักภายนอกอาคาร 

มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 

หมายเหตุ :  ระบบสื่อสารหมายความรวมถึง ระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ และ ระบบควบคุมอาคารทัง้หมด 
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 พื้นที่ส าหรับอุปกรณ์ 0.07 ตารางเมตร / พื้นที่ใช้
งานทุกๆ 10 ตารางเมตร และควรค านึงถึงการ
ขยายตัวส าหรบัการใช้งานในอนาคต  

 มรีะบบไฟฟา้ - ระบบสายดนิ (grounding system)
และ ระบบปรับอากาศ ที่เหมาะสม 

 มีมาตรการป้องกันมิให้มีน้ ารัว่ซึม 
 ตั้งอยู่ในต าแหน่งใกลก้ารเดนิสายหลักแนวดิ่ง 

2.1.2.5 ทางเข้าสู่อาคารส าหรับสายสัญญาณระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (entrance facility) ที่สามารถเชื่อมต่อ
สัญญาณไปยังอาคารอื่นไดด้้วย โดยควรให้ต าแหน่ง
แนวสายสัญญาณเข้าอาคาร อยู่ใกล้บรเิวณการเดิน 
สายหลกัแนวดิ่ง 

2.1.2.6 ห้องแม่บ้าน พร้อมพื้นที่เกบ็และพื้นที่ซักล้างอุปกรณ์
ท าความสะอาด มีระบบท่อน้ าดี - น้ าทิ้ง ที่ครบถ้วน 
รวมทั้งมีการระบายอากาศ และแสงสว่างเพียงพอ 

2.1.2.7 ห้องเก็บขยะแห้งจากชั้นต่างๆ เพื่อรอการขนย้ายออก 
 และในกรณีที่เป็นโรงอาหาร ต้องมีห้องเกบ็ขยะเปียก

เพื่อรอการขนย้ายออก ที่มีการเข้า-ออกของรถขยะใน
การขนย้ายได้สะดวกด้วย และแยกออกจากทางเขา้
หลักของอาคาร 

2.1.3 ชั้นอื่นทุกชั้นตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป จัดเตรียมห้องและพืน้ที่ส าหรับ
ส่วนบริการ ไดแ้ก่ 
2.1.3.1 หอ้งระบบไฟฟา้และสือ่สาร ทุกชั้น ชัน้ละ 1 หอ้ง โดย

เตรียมพื้นที่ชอ่งท่อแนวดิ่งส าหรบัการเดนิสายตอ่เนือ่ง 
ในต าแหนง่ทีต่รงกนัทกุชัน้ 
 ช่องท่อระบบสื่อสาร จะตอ้งแยกออกโดยเดด็ขาด

มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
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จากชอ่งท่อระบบไฟฟา้หลกั ทัง้แนวดิง่และแนวราบ
เพือ่ปอ้งกนัสญัญาณรบกวน  

 ขนาดภายในชอ่งทอ่ระบบไฟฟา้  ไมน่อ้ยกวา่ 30x30  
เซนตเิมตร 

 ขนาดภายในชอ่งทอ่ระบบสือ่สาร ไมน่อ้ยกวา่ 10x10 
เซนตเิมตร ส าหรบัอาคารไมเ่กนิ 5 ชัน้ และเพิม่
ความกวา้งภายในชอ่งทอ่ เมือ่เพิม่จ านวนชัน้อาคาร 
ใหเ้พยีงพอกบัจ านวนทอ่แนวดิง่ตามความเหมาะสม 

 มีพื้นที่ว่างส าหรับเจ้าหน้าทีซ่่อมบ ารุง ตลอดแนว
ด้านหน้าช่องท่อ 

2.1.3.2 ชอ่งทอ่ (shaft) ส าหรบัเดนิสายงานระบบวิศวกรรมที่
จ าเปน็ทกุระบบ ทัง้ชอ่งทอ่แนวดิง่ และชอ่งทอ่แนวนอน 
(ใต้พื้นหรือในช่องฝ้าเพดาน) รวมทัง้การเขา้ถงึชอ่งทอ่ 
ครบถว้นทุกระบบ เช่น ระบบไฟฟา้ ระบบสือ่สาร 
ระบบเคร่ืองกล ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ท่อน้ าดับเพลิง อยา่งเพยีงพอ และเหมาะสม ไดแ้ก ่
 ขนาดภายในชอ่งทอ่ ส าหรบังานระบบตา่งๆ  
 ชอ่งเปดิบรกิาร (access door) ส าหรบัการเขา้ถงึ 

ซอ่มบ ารงุชอ่งทอ่อปุกรณท์ีต่ดิตัง้เหนอืฝา้เพดาน อยู่
ในบรเิวณทีไ่มห่า่งจากอปุกรณ ์ หรอืพืน้ทีท่ างานที่
จ าเปน็มากนกั 

 พืน้ทีท่ างานดา้นหนา้ชอ่งเปดิบรกิารในแตล่ะชัน้ของ
อาคาร กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 0.75 เมตร ส าหรบัซอ่ม
บ ารงุอปุกรณท์ัว่ไปไดโ้ดยสะดวก  

2.1.3.3 ห้องเครื่อง และ/หรือ พื้นที่วางอุปกรณ์ระบบเคร่ืองกล 
เช่น ระบบปรับอากาศ  ทั้งภายใน / ภายนอกอาคาร 

มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
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โดยประสานงานกบัวศิวกร เพือ่พจิารณาความ
เหมาะสมของระบบการท างาน ทีต่ัง้ ขนาดพืน้ที ่
โครงสรา้งอาคารทีร่องรบั การระบายความรอ้น การ
ปอ้งกนัการสัน่สะเทอืนและเสยีงรบกวนอยา่งเพยีงพอ 

2.1.3.4 ห้องสื่อสารประจ าชั้น (telecommunication room) 
เป็นห้องส าหรับจุดเชื่อมต่อสายสัญญาณต่างๆ ทั้งใน
แนวดิ่งและแนวราบ สามารถใช้ตดิตัง้อปุกรณส์ือ่สาร
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ ระบบโทรศพัท ์ และ
อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ส าหรบัอาคารทัง้หมด ตาม
มาตรฐาน TIA / EIA 569 
 ควรมีห้องสื่อสารประจ าทุกชัน้ ชัน้ละ 1 หอ้ง / พื้นที่
ใช้สอยแต่ละชั้น 1,000 ตารางเมตร หรอืมีระยะ
เดินสายสัญญาณแนวราบ ไม่เกิน 90 เมตร 

 ขนาดพื้นที่ห้องไม่น้อยกว่า 2.20x3.00 เมตร (ไม่
ปรับอากาศ) และจัดวางอุปกรณ์บริเวณกลางพื้นที่
โดยเว้นที่ว่างส าหรับเดินได้โดยรอบ  

 อยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของพื้นที่ใช้งาน และไม่
ใช้พื้นที่นี้ร่วมกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอืน่ๆ 

 ระยะเดินสายจากห้องสื่อสารประจ าชั้น ไปยังจุด
ใช้งาน ไม่เกิน 90 เมตร 

 จะต้องเพิ่มจ านวนห้องสื่อสาร ในแต่ละชัน้ที่มกีาร
เดนิสายสญัญาณแนวราบจากหอ้งสือ่สาร มากกวา่ 
90 เมตร หรือ มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละชั้น มากกว่า 
1,000 ตารางเมตร 

 ขนาดบานประตูห้อง ไม่เล็กกว่า 0.91x2.00 เมตร 

มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
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 มรีะบบไฟฟา้ - ระบบสายดนิ (grounding system) 
ที่เหมาะสม 

 เตรียมแนวเดนิสายหลักภายในอาคารที่ดทีั้งแนว 
ดิง่และแนวราบเพือ่เชือ่มสายสญัญาณ ระหว่างทาง 
เข้าสายสัญญาณสู่อาคาร ไปยังห้องอุปกรณ์หลัก 
หรือ ระหว่างห้องอุปกรณ์หลัก ไปยงัห้องสื่อสาร
ประจ าชั้น  

2.1.3.4 เฉพาะกรณ ีอาคารขนาดใหญ ่ทีต่อ้งการม ีหอ้งแมข่า่ย 
คอมพิวเตอร์ (computer server room)  
 ตั้งอยู่บริเวณชัน้ล่าง ใกล้ห้องส านักงานอาคาร 
 ติดต้ังระบบปรับอากาศ (ควรมีระบบปรับอากาศ  

2 เครื่องเพื่อสลับท างานตลอด 24 ชัว่โมง) และ
เครือ่งดดูความชืน้ ในต าแหนง่ทีเ่หมาะสม 

 มพีืน้ทีห่อ้งเพยีงพอตดิตัง้ ตูอ้ปุกรณ ์ (rack) ขนาด
ไม่น้อย กว่า 0.90 x 1.10 เมตร 

 มีพื้นที่ว่างส าหรับเจ้าหน้าทีส่ามารถเดนิโดยรอบตู ้
เว้นพืน้ทีว่า่งดา้นหน้าตู ้ ไมน่้อยกว่า 1.20 เมตร 
และ ด้านข้าง/หลัง ไมน่้อยกว่า 0.90 เมตร 

 ความสูงจากพื้น-เพดานไมน่้อยกว่า  2.70 เมตร  
 บานประตู กวา้งประมาณ 1.05-1.20  เมตร  
 ท าพื้น ผนัง เพดาน 2 ชั้น เพื่อกันเสียง และใช้วัสดุ

ชนิดกันไฟ และใช้วัสดุปูพื้นชนิดกันไฟฟ้าสถิต 
 การเข้าถึงมีระบบรักษาความปลอดภัย เชน่ กล้อง 

โทรทัศน์วงจรปิด อปุกรณแ์จง้เหต ุ สัญญาณเตือน
เพลิงไหม้ โทรศัพท์ ระบบไฟฟ้าส ารอง เป็นต้น 

มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
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2.1.3.5 ในกรณีมีพื้นทีจ่ ากัด มหาวิทยาลัยมีระบบการรับฝาก 
เครื่องบริการ (server) ที่อาคารจามจุรี 9 (สอบถาม
รายละเอียดได้จาก ส านกังานจดัการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

2.1.3.6 ห้องแม่บ้าน พร้อมพื้นที่เกบ็และพื้นที่ซักล้างอุปกรณ์
ท าความสะอาด มีระบบท่อน้ าดี - น้ าทิ้ง ครบถ้วน 
รวมทั้งมีการระบายอากาศ และแสงสว่างเพียงพอ 

2.1.3.7 ห้องเตรียมอาหาร (อาคารตัง้แต่ 2 ชั้นขึ้นไป) พร้อม 
จดัเตรยีมครภุณัฑ ์ไดแ้ก ่อา่งลา้งจาน (ตามมาตรฐาน
ก าหนด* ) ระบบท่อน้ าด ี- น้ าทิ้ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 
เช่น เต้าเสียบส าหรับตู้เย็นไมโครเวฟ กาต้มน้ า และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่จ าเปน็ให้ครบถ้วน และ
จัดเตรียมพื้นที่ให้เพียงพอเพื่อติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 
ถังดักไขมัน (ใต้อ่างล้างจาน) เครื่องกรองน้ า เป็นต้น  
 อาคารอื่นที่มิใช่โรงอาหาร มิให้มีหอ้งที่มกีาร
ประกอบอาหาร อยู่บนอาคาร 

2.1.3.8 ห้องน้ าทั่วไป ในแต่ละชั้นของอาคาร  
 ต้องมีการเตรยีมช่องท่อแนวดิ่ง ที่มีช่องเปิดบริการ
ได้ทุกชั้น ติดต้ังอุปกรณ์วาล์วประตนู้ าส าหรับ

มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 

หมายเหตุ :  *  อ่างล้างจาน ต้องมีมาตรฐานดังนี ้
 ส าหรับโรงอาหาร: อ่างล้างจานสเตนเลส ชนิดไม่น้อยกว่า 2 หลุมใหญ่   
สั่งท าขนาดพิเศษ ความลึกไม่น้อยกว่า 30-35 เซนติเมตร พร้อมท่อน้ าล้น 
ตะแกรงดักขยะ ท่อกันกลิน่ และถังดักไขมนั (ใต้อ่างล้างจาน) 
 ส าหรับห้องเตรียมอาหาร : อ่างล้างจานสเตนเลสส าเร็จรูป ชนิดไม่น้อย
กว่า 1 หลุม ขนาดความลึก ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร พร้อมท่อน้ าล้น 
ตะแกรงดักขยะ ท่อกันกลิน่ และถังดักไขมนั (ใต้อ่างล้างจาน) 
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ระบบท่อประปาประจ าทุกห้อง และตดิตั้งวาล์ว
เปิดปิด (check valve) ก่อนจ่ายแยกเขา้สู่แนวท่อ
แยกอ่างล้างมอื กอ๊กผนงั และแต่ละชุดของโถส้วม 
โถปสัสาวะชาย วาลว์สายฉีดน้ าช าระ เปน็ต้น 

 การเลือกใช้สขุภัณฑ์ อุปกรณ์ระบบท่อ ก๊อกน้ า 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์กั้นห้องน้ าย่อย จะต้องได้
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และสามารถจัดหา
มาเปลี่ยน / ตดิตั้งใหม่ได้ในอนาคต ในกรณีที่เกิด
ช ารุดเสียหาย ค านึงถึงคุณสมบัติการประหยัดน้ า 
ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานและดแูลรักษา 

 การเลือกใช้อปุกรณ์ก๊อกอ่างล้างมือ และรูปแบบ
อ่างล้างมือ ควรมีความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ระยะยื่นของก๊อกจากขอบอา่งที่เพียงพอให้ใช้งาน
ได้สะดวก ไม่เกิดปัญหาน้ ากระเซ็นเปียกโดยรอบ 

 ภายในห้องน้ าควรมีการระบายอากาศได้ดี โดยวิธี
ธรรมชาติหรือวิธีกล และมีแสงสว่างเพียงพอทัง้ใน
เวลากลางวัน-กลางคนื  จากแสงธรรมชาติ และ/
หรือ การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 

2.1.4 การเตรียมอุปกรณ์และการเดินสายงานระบบต่างๆ ส าหรับ 
การใช้งานในอนาคต 
2.1.4.1 กรณีอาคารก่อสร้างใหม่ ให้ออกแบบและเดินสาย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอาคารด้วย ตั้งแต่
ขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร เพื่อความสะดวกต่อการ
ด าเนินการภายหลัง 

2.1.4.2 กรณีที่มี ห้องเรียน ห้องประชุม หรือส่วนใช้สอยอื่นใด 
ที่ต้องใช้โสตทัศนูปกรณ์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้

มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
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เตรียมการไว้โดยครบถ้วน ถึงแม้ว่าจะยังไม่ติดตั้ง
อุปกรณ์ดังกล่าวในระยะแรก ได้แก่ 
 การออกแบบต าแหนง่ส าหรบัตดิตัง้ โสตทศันปูกรณ ์

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
 การเตรียมเดนิสายและการติดต้ังอุปกรณ์ต่อเชื่อม 

ส าหรับระบบไฟฟา้ และระบบสือ่สาร 
2.1.5 กรณีอาคารทีม่ีการใช้แก๊ส เช่น โรงอาหาร และห้องปฏิบตัิการ

ทดลอง ที่มีระบบแก๊ส 
2.1.5.1 จัดวางถังแก๊ส / ห้องเก็บถงัแก๊ส ไว้ภายนอกอาคาร 

โดยจะต้องเปน็บริเวณหรือห้องที่มีการระบายอากาศ
ได้ดี และห้ามอยู่ชั้นใต้ดิน   
 ในกรณีที่เป็นอาคารสูง ห้องเก็บถงัแก๊ส จะต้อง

แยกจากห้องปฏิบัติการโดยผนังกันไฟ และผนงั
ด้านนอกด้านหนึ่งส าหรับระบายอากาศ 

2.1.5.2 เดนิระบบทอ่แกส๊ทีป่ลอดภยั เพือ่แยกถงัแกส๊ออกจาก
ภายในหอ้งปฏบิตักิารทดลอง / ครวั โรงอาหาร 

2.1.6 ส าหรับโรงอาหาร ต้องเตรียมพื้นที่ส าหรับกระบวนการรีไซเคิล
เศษอาหารและน้ าเสยี 

2.2 กำรประหยัดพลังงำนและทรัพยำกร 
2.2.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม 

2.2.1.1 ออกแบบอาคาร ให้มี รูปแบบ พื้นที่ใช้สอย การวาง
ทิศทางอาคาร ช่องเปิดรับแสงธรรมชาติ  การบังแดด 
การรับลม หรอืการระบายอากาศ ที่เหมาะสมต่อการ
ประหยัดพลังงานและทรัพยากร เชน่ ลดการใช้ไฟฟ้า 
และลดขนาดเครื่องปรับอากาศ  เปน็ต้น 

มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
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2.2.1.2 ใช้วัสดุและอุปกรณ์ประกอบอาคาร ที่ส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น เลือกใช้วัสดุที่มี
คุณสมบัติฉนวนกันความร้อน อุปกรณ์ทีม่ีคุณสมบัติ 
ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ า เป็นต้น 

2.2.2 การประสานการออกแบบอาคาร ร่วมกับงานระบบวิศวกรรม 
ทุกสาขาให้สัมพันธ์กนั เพื่อบูรณาการการประหยัดพลังงาน
และทรัพยากร 
2.2.2.1 พิจารณาแบ่งกลุ่มพืน้ที่ใช้สอย ร่วมกับการวางระบบ

เครื่องปรับอากาศแยกตามกลุ่มพื้นที่ใช้สอย เพื่อให้
สามารถเปิดเฉพาะพื้นที่ได้ ในกรณีทีม่ีการใช้งาน
นอกเวลาปกต ิ

2.2.2.2 ห้องที่มีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ จะต้องระบาย
อากาศได้เมื่อระบบปรับอากาศขัดข้อง หรือมีการติด 
ตั้งพัดลมติดผนัง รวมทั้งเตรียมพื้นที่ติดต้ังอุปกรณ์
ระบบปรับอากาศภายนอกอาคาร อยา่งเหมาะสม 
เพียงพอ ไมห่่างพื้นที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายใน
อาคารมากเกนิไป และต้องระบายอากาศได้ดี 

2.2.2.3 พืน้ทีส่ านกังาน ควรแยกหอ้งเกบ็ของ หอ้งเกบ็เอกสาร 
ห้องถา่ยเอกสาร ออกจากระบบปรับอากาศรวมเพื่อ
การประหยัดพลังงาน และมีการระบายอากาศได้ดี 

2.2.2.4 ห้องถา่ยเอกสาร ควรมีหน้าต่างระบายอากาศออก 
เปิดไปสู่ภายนอก หรือพัดลมดูดอากาศสู่ภายนอก 

2.2.3 การออกแบบอาคาร ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานต่อไปนี ้
2.2.3.1 กฎกระทรวง  ก าหนดประเภท   หรอืขนาดของอาคาร 

และมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์ และวธิกีาร ในการออกแบบ
มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
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อาคารเพือ่การอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552 
2.2.3.2 หลักเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว  โดย  สมาคมสถาปนิก

สยามฯ และ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(วสท.)            

 (ดูรายละเอียดที่ http://www.asa.or.th และ 
 http://www.eit.or.th) 

2.3 กำรเลือกวัสดุก่อสร้ำง - ตกแต่งอำคำร 
2.3.1 การเลือกใช้วัสด ุ

2.3.1.1 ใชว้สัดทุีท่นทานบ ารงุรกัษางา่ย ปลอดภยั ปราศจาก 
สารพิษ และ ประหยัดงบประมาณ   

2.3.1.2 ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น วัสดุบุและกรุ
ผนังห้องประชมุ ต้องเปน็ไปตามหลักวิชาว่าด้วยเสียง
(Acoustics) ทั้งด้านการดูดซับเสียง และการกันเสยีง 

2.3.1.3 ใช้วัสดุที่ปลอดภัย ทนทาน เหมาะสมตอ่การใช้งาน 
เช่น ผวิพื้นภายนอกอาคารที่ไม่ลื่น ผวิพื้นภายใน
อาคารทีร่กัษาความสะอาดไดง้า่ย ไมเ่กบ็ฝุน่ ปอ้งกนั
ไฟลกุลาม หรอืสามารถปอ้งกนัไฟฟา้สถติ 

2.3.1.4 การใช้วัสดุบุผิวผนังภายนอกอาคาร เช่น กระเบื้อง 
และหินตกแตง่ ไม่ให้ใช้ ตัง้แต่ชั้น 2 ขึ้นไปเพื่อป้องกนั
ไม่ให้วัสดุร่วงหล่นได้ในอนาคต 

2.3.1.5 ในกรณีอาคารสูง กระจกภายนอกอาคารต้องเป็น
กระจกนิรภัย ติดต้ังโดยใช้มาตรฐานชนิดและขนาด 
ของกรอบ ที่สามารถรับแรงลมและการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิได้ เป็นต้น 

2.3.1.6 ใชว้สัดกุอ่สรา้ง และวสัดตุกแตง่ผวิ ทีส่อดคลอ้งกนั ใน
บรเิวณทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะ เพือ่ความทนทาน หรือ
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ความปลอดภัย เชน่ วัสดทุนไฟ วัสดุป้องกันเสียง 
วัสดุกันน้ า หรอืทนความชื้น เป็นต้น 

2.3.1.7 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น วงกบ วง
กรอบ อุปกรณ์ประกอบบานประตู-หนา้ต่าง เปน็ต้น 
โดยค านึงถงึความเหมาะสมกับ ประเภทการใช้งาน 
ระบบการเปิดปิด ต าแหน่งและวิธีการติดตั้ง การรับ
แรงในการใช้งานที่เหมาะสม รวมทั้งความสะดวก 
ปลอดภัย ทนทาน ในการใชง้าน และการดูแลรักษา 

2.3.2 การออกแบบรายละเอียดสว่นของอาคาร ที่มีการติดตั้งวัสด-ุ
อุปกรณ์ต่างๆ 
2.3.2.1 ออกแบบรายละเอียดส่วนของอาคาร อย่างรอบคอบ

ในการติดตั้งวสัดุ ส าหรับตกแต่ง-ประกอบอาคาร ทั้ง
วัสดุส าเร็จรูป รวมถึงวัสดุกรอบช่องเปิดต่างๆ ให้
เหมาะสม และเข้ากับลักษณะ ขนาด วิธีการติดตั้ง
วัสดุนั้น โดยค านึงถึงการป้องกันน้ ารั่วซึม การรับ
น้ าหนัก การยืดหดตัวของวัสดุ การแตกร้าว ความ
ปลอดภัย และการดูแลรักษา 

2.3.2.2 ออกแบบส่วนของอาคาร ซึ่งมีการรองรับน้ าหนัก และ
ความสั่นสะเทือนจากอุปกรณ์ระบบทางวศิวกรรม ที่
ติดต้ังภายนอกอาคาร เช่น เครื่องระบายความร้อน 
เครื่องท าน้ าเย็น ของระบบปรับอากาศ จะต้องใช้วัสดุ
และโครงสร้างที่มีความมัน่คงแข็งแรง เปน็วัสดุไม่ติด
ไฟทั้งหมด รวมทั้งสามารถระบายความร้อนไดด้ี 
ค านึงถึงการออกแบบการบังตาด้วยสว่นของอาคาร 
หรือภูมิทัศน์  และการเข้าถงึเพื่อซ่อมบ ารุงได้สะดวก 
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2.3.2.3 ห้องเรียน ต้องมีผนังกนัเสียงสูงจากพื้นถงึพื้นอาคาร
ชั้นบน เพื่อให้ระบบกันเสียงที่ติดต้ังใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 กำรติดตั้งป้ำยแสดงข้อมลูอำคำร 
2.4.1 ป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้างอาคาร 

ติดต้ังบริเวณภายในโถงอาคาร ชั้นล่าง  
2.4.2 ป้ายแสดงข้อมูลหมายเลขห้องในอาคาร 

ติดต้ังบริเวณด้านหน้าห้อง ทุกห้องในอาคาร  
2.4.3 ป้ายชื่อคณะ/หนว่ยงาน ภายนอกอาคาร 

ติดต้ังบริเวณภายนอกอาคาร  ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
2.4.4 ป้ายบอกทาง ภายนอกอาคาร 
 ติดต้ังบริเวณข้างทางเท้า ภายนอกอาคาร  
2.4.5 รายละเอียดแบบมาตรฐานป้าย ดูภาคผนวกทา้ยเล่ม 

2.5 กำรติดตั้งป้ำยด้ำนควำมปลอดภัย  
2.5.1 ติดต้ังป้ายแสดงข้อมูลทางหนีไฟ  

2.5.1.1 ในบริเวณโถงลิฟต์และบันได ทุกชั้น  ติดตั้งแผ่นป้าย
แสดงเส้นทางหนีไฟลงในผังอาคารแต่ละชั้น พร้อม
ทั้งแสดงจุดรวมพล (assembly area) ที่สามารถ
รองรับการอพยพได้อย่างเหมาะสม ขนาดประมาณ 
A3 (หรือ ไม่เล็กกว่าขนาด A3) 

2.5.1.2 ในห้องขนาดใหญ่ บริเวณโถงกลาง และในทางหนี
ไฟ ติดต้ังป้ายเรืองแสงบอกทางหนีไฟ แสดงทิศทาง 
และอยู่ในต าแหนง่ที่มองเห็นได้ชัดเจน 

2.5.2 ติดต้ังป้ายแสดงข้อมูลขนาดบรรจุ คน / ห้อง  
2.5.2.1 ห้องเรียนขนาดใหญ่ / ห้องประชุม / ลิฟต ์ต้องมีป้าย

แสดงจ านวนบรรจุคน ที่ชัดเจน 
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2.5.3 ติดต้ังป้ายแสดงการเตือนอันตราย ภายใน / โดยรอบอาคาร 
2.5.3.1 ติดต้ังป้ายเตือน ในบริเวณอันตราย เชน่ ในบริเวณ

ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงู เป็นต้น 
2.6 กำรติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอำคำรที่จ ำเป็น 

2.6.1 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
2.6.1.1 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ในบริเวณที่จ าเป็น เช่น 

ทางสญัจรหลกั หอ้งส านกังานอาคาร หอ้งระบบไฟฟา้ 
2.6.1.2 ติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเหตุ สัญญาณเตือนเพลิงไหม ้

อปุกรณด์บัเพลงิชนดิตา่งๆ ตามมาตรฐานการปอ้งกนั
อคัคภียั ในบรเิวณโถงลฟิต ์หรอืทางสญัจรหลกั 

2.6.1.3 ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในบริเวณที่จ าเป็น หรือจุด
ที่เสี่ยงภยั โดยขอขอ้มลูไดจ้ากส านกังานจดัการระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั                     

2.6.2 อุปกรณ์ด้านการสื่อสาร 
2.6.2.1 ติดต้ังโทรศัพท์ภายใน ในบริเวณที่จ าเป็น เช่น

เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์/ รกัษาความปลอดภัย ห้อง
อุปกรณ์หลัก และโถงลิฟต์ เป็นต้น 

2.6.3 อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง 
2.6.3.1 ติดต้ังระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง ส าหรับระบบที่จ าเปน็ 

ได้แก่ ระบบแสงสว่างฉุกเฉนิ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และลิฟต์ เป็นต้น 

2.7 กำรออกแบบสิง่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัผูส้งูอำยแุละผูพ้กิำร 
2.7.1 ทางสัญจร การเข้าถึงอาคาร 

2.7.1.1 มีทางลาดพร้อมราวจับขึ้นอาคารที่น าไปสู่ลิฟต์ และ
บริเวณพื้นต่างระดับในอาคาร โดยมีความลาดชนั 

มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 



19  

 

ระยะ ระดับ วัสดุ ตามมาตรฐานการออกแบบสภาพ 
แวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน 
(คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ โดย สมาคมสถาปนกิสยาม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์) 

2.7.2 พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
2.7.2.1 มีห้องน้ าส าหรบัคนพิการ ในบริเวณที่สามารถเข้าถึง

ได้สะดวก ทุกชั้นที่มีห้องน้ าทั่วไป โดยค านึงถึงการ
ติดต้ังอุปกรณ์ ขนาดและการจัดพื้นที่ภายใน ที่ใช้งาน
ได้ครบถ้วนสะดวกและปลอดภัย 

2.7.3 อุปกรณ์ประกอบอาคาร 
2.7.3.1 ใช้รูปแบบและระดับติดตั้งที่เหมาะสมส าหรับคน

พิการ เชน่ ระดับของปุ่มกดลิฟต์ (ส าหรับผู้ใช้รถเข็น) 
ป้ายอักษรเบรล หรือมีระบบเสียงภายในลฟิต์บอกชั้น
ของอาคาร 

2.8 ควำมปลอดภัยในอำคำร 
2.8.1 บริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับพื้นอาคาร 

2.8.1.1 ชัน้หรอืระเบยีงของอาคาร ทีม่รีะดบัพืน้สงูกวา่ 1 เมตร
ขึน้ไป และไม่มีผนัง จะตอ้งมีการท าราวกันตกทีม่ี
ความสงู และระยะห่างระหว่างช่องหรือความถีล่กูกรง 
แนวตัง้ ทีป่ลอดภยัเพยีงพอในการกนัตก โดยเฉพาะ
ส าหรับเด็กเลก็ 

2.8.1.2 บันได ต้องมีความสูงราวจับ และความถี่ลูกกรง ที่
ปลอดภัย และมีขนาดและสัดส่วนลูกตั้ง-ลูกนอน ที่
เหมาะสม สะดวกสบายในการใช้งาน เชน่  
 ลูกนอน  ไม่น้อยกว่า 30  เซนติเมตร   
 ลูกตั้ง ไม่มากกว่า 17.5 เซนติเมตร  
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2.8.1.3 ระเบียงที่เปิดออกสู่โถงที่มีความสงูหลายชัน้ ให้มีราว
กันตกที่สูงและแข็งแรงเป็นพิเศษ รวมทั้งจะต้องไม่มี
ช่องให้คนพลาดตกลงไปได้ 

2.8.1.4 การเปลี่ยนระดับของพื้นที่ต่อเนื่อง ที่ไม่ใช่แนวประต ู
ต้องมีจ านวนข้ันอย่างน้อย 3 ขั้น และต้องจัดท า   
ทางลาดส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย 

 ยกเวน้ กรณีเปลี่ยนระดับจากถนนขึ้นทางเท้า 1 ขั้น 
โดยใหม้คีวามตา่งระดบัจากถนนขึน้ทางเทา้ ไมต่่ ากวา่ 
10 เซนติเมตร และไม่เกิน 15 เซนติเมตร และต้อง
ท าทางลาดส าหรับผู้พิการประกอบด้วยเชน่เดียวกัน 

2.8.1.5 การท าทางลาดส าหรับการสัญจรเปลี่ยนระดับ ต้อง
มีความลาดไม่เกิน 1:12 (ร้อยละ 8) พร้อมราวจับ 

2.8.1.6 ราวจับส าหรับ บันได และทางลาด ต้องมีลักษณะ
ความต่อเนื่อง และปลายสดุของราวจับ ที่เหมาะสม
ส าหรับผู้พิการ ตามมาตรฐานการออกแบบสภาพ 
แวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน
(คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ โดย สมาคมสถาปนกิสยาม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์) 

2.8.1.7 เส้นทางหนีไฟในอาคาร จะต้องต่อเนื่องกันโดยตลอด
ทุกชั้นจนถึงทางออกนอกอาคารชั้นล่าง และต้องมิให้
มีการกั้น ยื่น หรือวางสิ่งกีดขวางใดๆ โดยเด็ดขาด 

2.8.2 บริเวณที่ควบคุมการเข้าออกอาคาร 
2.8.2.1 มีประตู บริเวณโถงลิฟต์ บนัไดชั้นล่าง ใต้ถุนอาคาร 

เพื่อควบคุมการเข้าออก และปิดได้ในยามวิกาล 
2.8.2.2 มีประตูส าหรบัปิดเปิดอาคาร เฉพาะบริเวณ โถงลิฟต์ 

บันไดหนีไฟ และปิดเปิดควบคุมเฉพาะชัน้ได ้
มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
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2.8.2.3 กรณีที่มีการติดตั้งเหล็กดัด ประต-ูหน้าต่าง ในพื้นที ่      
ที่ต้องการป้องกันทรพัย์สิน ต้องเตรียมช่องที่เปิดปิด
ได้จากภายในเมื่อเกิดเหตุฉกุเฉิน 

2.8.2.4 ประตูทุกห้องทั้งอาคาร ใชร้ะบบกุญแจชุด (master 
key) โดยจัดระบบแยกเป็นแต่ละชั้น 

2.8.3 การเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร 
2.8.3.1 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  

 ติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด ให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และดูแลรักษาให้
ใช้งานได้ตลอดเวลา และมีระบบไฟฟ้าส ารอง 
ให้สามารถท างานได้กรณีเกิดไฟฟ้าดับ 

 ระบบโทรทศันว์งจรปดิของทกุอาคาร ตอ้งเชือ่มตอ่ 
กับระบบโทรทศันว์งจรปดิหลัก ของมหาวิทยาลัย 
ที่ส านกังานรักษาความปลอดภัย 

2.8.3.2 ระบบทางหนีไฟ และ ระบบดับเพลิง 
 ต้องมีระบบบันไดหนีไฟในจุดที่เหมาะสม มีระยะ 

ห่างไม่เกินก าหนดตามมาตรฐาน* และต้อง
ป้องกันไฟได้โดยสมบูรณ์ ตลอดเส้นทาง 

 ตดิตัง้ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิระบบทอ่น้ าดบัเพลงิ 
ระบบลิฟต์ส าหรับเจ้าหน้าทีด่ับเพลิง อปุกรณ์ 
แจ้งเหตุ สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และอปุกรณ์
ดับเพลิง ครบถ้วนตามมาตรฐาน * 

 พิจารณาเลือกใช้ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสมในการใช้งานในแต่ละจุด เช่น ถัง 
ดับเพลิงชนิดที่ดับไฟจากวัตถุติดไฟทั่วไป ชนิดที่

หมายเหตุ : *  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 
มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
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ดับไฟจากสารไวไฟ/ของเหลวไวไฟ   ชนิดที่ดับ
ไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร หรือชนิดที่ดับไฟที่
เกิดจากสารเคมี เป็นตน้ 

2.9 บริเวณโดยรอบอำคำร 
2.9.1 ขอบเขตพื้นทีบ่ริเวณก่อสร้าง ที่ติดต่อกับบริเวณโดยรอบ 

2.9.1.1 ก าหนดขอบเขต บริเวณก่อสร้าง โดยรอบอาคารให้
ขัดเจน   ส่วนที่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ต้องเก็บไว้ ให้มีระบุ
การล้อมรั้วรอบต้นไม้ ให้มีระยะห่างเพยีงพอที่ต้นไม้
จะปลอดภัยจากการก่อสร้าง (ดูรายละเอียดในงาน   
ภูมิสถาปัตยกรรม) 

2.9.2 การรักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคาร 
2.9.2.1 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ภายนอกอาคาร และรั้ว ให้

ส่องสว่างครอบคลุมบริเวณโดยรอบอาคาร และเปิด
ใช้งานตลอดเวลากลางคืน 

2.9.2.2 ติดต้ังกล้องวงจรปิด ให้ครอบคลุมบริเวณโดยรอบ
อาคาร และเปดิใช้งานตลอดเวลา 

2.9.3 พื้นที่ส าหรับทางสัญจร ยานพาหนะ และการเข้าถึงอาคาร  
2.9.3.1 มีทางเข้าออกฉุกเฉินและถนนภายใน ให้รถดับเพลิง

เข้าถึงได้โดยรอบอาคาร และกลับรถออกได้สะดวก 
2.9.3.2 มีบริเวณที่จอดรถจักรยาน ตามความเหมาะสม 

2.9.4 พื้นที่ส าหรับทางเข้าออกสว่นบริการ 
2.9.4.1 มีบริเวณที่จอดรถเก็บขยะ ที่รถสามารถเข้าเก็บจาก    

ที่พักขยะได้โดยตรง 
2.9.4.2 ที่พักขยะจะตอ้งกรุผิว พื้น ผนัง ด้วยวัสดุที่เหมาะสม 

มีระบบระบายน้ าและทางระบายน้ าได้ดี 
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มำตรฐำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 

2.9.5 พื้นที่ส าหรับระบบสาธารณปูโภค 
2.9.5.1 ต้องส ารวจสถานที่จริงและตรวจสอบผังแม่บท 

ระบบสาธารณูปโภคของบริเวณที่ตั้งอาคาร เพื่อให้
ระบบสาธารณูปโภคในอาคาร และบริเวณโดยรอบ
อาคาร สามารถเชือ่มตอ่กบัระบบของมหาวทิยาลยั 
หรอืระบบสาธารณะได้ เช่น ระบบประปา ระบบ
ระบายน้ า ระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าแรงสูง และระบบ 
สื่อสารทุกชนิด รวมทั้งจัดเตรียมงบประมาณในการ
ติดต้ังอุปกรณ์และเดินสายหรือท่อแต่ละระบบ อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

2.9.5.2 ส ารวจพื้นที่ ส าหรับติดตั้งอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูง 
และหม้อแปลงไฟฟา้ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย
ไม่กีดขวางทัศนียภาพที่ดีของอาคาร และไม่เบียด 
หรือท าความเสียหายต่อต้นไม้ใหญ่ที่อนุรกัษ์ไว้ หรือ
ต้นไม้ที่ออกแบบปลูกใหม่ในงานภูมิทัศน ์

2.9.6 พื้นที่ส าหรับสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร (ราย 
ละเอยีดเพิม่เตมิ ดใูนมาตรฐานการออกแบบภมูสิถาปตัยกรรม) 
2.9.6.1 วางผงัอาคารและแนวสาธารณูปโภคให้รอบคอบโดย

วางอาคารหรอืโครงสร้าง ให้ห่างจากต้นไม้ที่อนุรักษ ์
มากที่สุดที่จะท าได ้ และการปลกูตน้ไมใ้หญภ่ายนอก
อาคารตอ้งมพีืน้ทีด่นิรอบโคนตน้ไมใ้หญเ่พยีงพอ 

2.9.6.2 ลอ้มรัว้โดยรอบตน้ไมเ้พือ่ปอ้งกนัมใิหม้กีารใชบ้รเิวณ 
พื้นที่ใต้ต้นไม้ เป็นวงรอบใหญ-่เล็กตามขนาดต้นไม้  

2.9.6.3 ในการขุดพื้นที่ภายนอกอาคาร เพื่อเดินระบบท่อฝัง
ดินทุกชนิดและทุกระบบ จะต้องมกีารต้องส ารวจ
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ต าแหน่งสิ่งก่อสร้างถาวรภายนอกอาคาร แนวท่อฝัง
ดินหรือล ารางต่างๆ ของระบบสาธารณูปโภคเดิมทุก
ระบบ และต้นไม้ใหญ่เดิม เพื่อหลบเลี่ยงสิ่งก่อสร้าง
ถาวร ระบบทอ่ฝังดินเดิม และมิให้ท าความเสียหาย
ต่อระบบรากต้นไม้ใหญ ่

2.9.6.4 แบบแสดงแนวระบบท่อสาธารณูปโภค ในโครงการ
ก่อสร้างใหม่ จะต้องแสดงต าแหนง่ตน้ไม้ใหญ่เดมิ 
สิ่งก่อสร้างถาวรภายนอกอาคาร  แนวทอ่ฝังดินและ
ล ารางต่างๆ ของระบบสาธารณูปโภคเดิมทุกระบบ 
(ทั้งระบบของมหาวทิยาลยั และ/หรอื ระบบสาธารณะ
โดยรอบ) รวมทั้งการเชื่อมตอ่กับระบบเดิม (ภายใน / 
ภายนอกอาคาร) ประกอบอยู่โดยครบถ้วนชัดเจน  

2.9.6.5 ต้องไม่กองเก็บเครื่องมืออุปกรณ์การก่อสร้าง และไม่
กองดินที่ขุดข้ึนมา บนบริเวณพื้นที่รอบโคนต้นไม้   

2.9.6.6 ต้องมีก๊อกน้ าชนิดต่อสายยางและล็อกได ้ หรือระบบ
รดน้ าอัตโนมัต ิส าหรับรดน้ าต้นไม้  

2.9.6.7 ต้องมีก๊อกน้ าชนิดต่อสายยางและล็อกได ้ ส าหรับท า
ความสะอาดอาคาร  

2.10 ต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเสี่ยงของโครงการ โดย
รอบคอบและละเอียดถี่ถว้นตามความเป็นจริง เพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 
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มำตรฐำนกำรออกแบบภูมิสถำปัตยกรรม 
1. ควำมสอดคล้องกับ ผังรวมของมหำวทิยำลยั  

 งานวางผงัและออกแบบภมูสิถาปตัยกรรมของโครงการตอ้งมคีวามสอดคลอ้ง 
กับผังโดยรวมและผังแม่บท (master plan) ในเขตพื้นที่มหาวทิยาลัย และ
เขตพื้นที่ผลประโยชน์ในเร่ืองต่อไปนี้ 
1.1 ประเภทการใช้ที่ดิน ผงัการใช้ที่ดิน ซึ่งเป็นแผนในอนาคต เชน่         

เขตหอพัก เขตกีฬาและนันทนาการ เขตผลประโยชน์ เปน็ต้น 
1.2  ผังอาคารเดิม อาคารอนุรักษ์ อาคารที่มโีครงการจะสร้างในอนาคต 
1.3  ทางสัญจรในมหาวิทยาลัย ได้แก่ เส้นทางหลัก-รอง ทางเข้า-ออก ของ

รถ ทางคนเดิน ทางจักรยาน ทางเดินมีหลังคา ทางรถฉุกเฉิน รถเก็บ
ขยะ รถพยาบาล รถส่งของ ฯลฯ 

1.4 ผังระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบระบายน้ า ปอ้งกันน้ าท่วม               
ระบบไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องต่อเนื่อง และเพื่อการเชื่อม 
ต่อระบบในพื้นที่กับระบบรวมของมหาวทิยาลยั โดยมีการตรวจสอบ
ค่าระดับ ในจดุที่ต้องการความต่อเนื่อง 

1.5  ทางสัญจรเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบมหาวทิยาลยั ต้องค านึงถึงความ
สะดวก ได้แก่ ถนน ทางเดนิ ทางจักรยาน รวมทั้งการเข้าถึงของระบบ
ป้องกันสาธารณภัย ทั้ง รถยนต์ รถพยาบาล รถฉุกเฉิน 

1.6  ระยะถอยร่นของอาคาร สิง่ปลูกสร้างขนาดใหญ่ ตามกฎหมาย เชน่ 
ระยะถอยร่นจากริมถนนพญาไท ถนนองัรดีูนังต์ เป็นต้น 

2. กำรส ำรวจพืน้ที่อย่ำงละเอียด 
 การวางผงัและออกแบบ ตอ้งมกีารส ารวจพืน้ทีอ่ยา่งละเอยีดกอ่น ซึง่ผังต้อง

ระบุต าแหน่งที่ถูกต้องตามพื้นที่จริง แสดงรายละเอยีดของสิ่งก่อสร้างและ
สาธารณูปโภคทั้งหมด ตน้ไม้ ระดับพืน้ดิน ระดับสิง่ก่อสร้าง ระดับท่อ
ระบายน้ า ผงัแสดงสภาพปจัจุบัน (existing map) เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับ
การออกแบบซึง่มผีลกบัราคาคา่กอ่สรา้งและเปน็สว่นหนึง่ของเอกสารประมลู 
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3. กำรออกแบบพืชพันธุ ์
 การออกแบบพืชพนัธุ์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม ต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ 

3.1 ออกแบบด้วยข้อมูลจากผังส ารวจต้นไม้เดิมในพื้นที่ก่อนการออกแบบ 
ทัง้ชือ่ ขนาดต าแหนง่ ประวตั ิ(หากม)ี เพือ่ตดัสนิใจ หรอืใหม้หาวทิยาลยั 
ตัดสินใจ ว่าจะเก็บต้นใดบ้าง หรือจะใช้วิธีขุดล้อมย้ายตน้ไม้ออก 

3.2  ต้องระบุในรายละเอียดประกอบแบบว่า ก่อนการก่อสร้าง ในขั้นตอน
ของการปักผังแสดงต าแหน่งสิ่งก่อสร้าง ต้องให้ผูอ้อกแบบอนุมัติ
ต าแหน่งก่อนเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อต้นไม้เดิม
ที่ต้องการเก็บรักษา 

3.3  หากมีต้นไม้เดมิที่ต้องการอนุรักษ์ไว้ ตอ้งก าหนดในแบบชัดเจนถึง
แนวปฏบิตัสิ าหรบัผูร้บัเหมา ในระหวา่งการกอ่สรา้ง การยา้ย ก าหนดคา่
การปรบัและ/หรอื การปลกูทดแทน ไวใ้นรายละเอยีดประกอบแบบ เชน่ 
 การล้อมรั้วกนับริเวณโคนต้นไม้ ให้ล้อมรัว้สูงประมาณ 1.00 เมตร

เปน็รัว้โปรง่โดยรอบโคนตน้ไม ้ ในขนาดประมาณ 2.00 x 2.00 เมตร 
เพื่อป้องกันการกระแทกฉีกขาดของล าต้น และป้องกันการกองดิน 
กองวัสดุ การถม การบดอัดโคนต้นไม ้

 คา่ปรบั กรณผีูร้บัเหมาท าใหไ้มย้นืตน้ (tree) ตาย ใหพ้จิารณาจาก 
ขนาด ชนิด ความสมบูรณ์สวยงาม อัตราการเจริญเติบโต พันธุห์า
ยาก ความส าคัญหรือประวัติการปลูก ความส าคัญทางจติใจ 
ตวัอยา่งเชน่ ตน้จามจรุ ีขนาด  เกนิกวา่ 12”  ให้ระบุรายละเอียด
ประกอบในแบบว่า ปรับต้นละ 100,000.- บาท เปน็ตน้ นอกจาก
การปรับเงินแล้ว อาจเพิ่มการปลูกทดแทนเป็นชนิดเดิม ในขนาด 
จ านวน และต าแหนง่ ที่ก าหนดให้ 

 คา่ปรบั กรณผีูร้บัเหมาท าใหไ้มพุ้ม่ (shrub) ตาย อาจมทีัง้คา่ปรบั 
ตัวอย่างเช่น   ต้นชาปัตตาเวีย สูง 1.00 เมตร ให้ปรับต้นละ 300.- 

มำตรฐำนกำรออกแบบภูมิสถำปัตยกรรม 



27  

 

บาท เปน็ต้น นอกจากการปรับเงินแล้ว อาจเพิ่มการปลูกทดแทน
เป็นชนิดเดิม ในขนาด จ านวน และต าแหน่ง ที่ก าหนดให้ 

3.4  ระบุรายละเอยีด การปลูกต้นไม้  ดินที่ปลูก  วิธีการปลูก การค้ ายัน   
ที่แข็งแรง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ด ี

3.5  เลือกใช้พันธุ์ไม้ โดยค านึงถงึผังแม่บทการปลูกต้นไม้โดยรวม (ถ้ามี) 
3.6 เลือกใช้พันธุ์ไม้พื้นถิ่น โดยค านึงถึงการดูแลรักษาในระยะยาว และไม่

เป็นปัญหากับการใช้งานในบริเวณนั้นๆ 
3.7  เตรียมระบบรดน้ า โดยอาจใช้ ระบบหัวฉีด ระบบน้ าหยด หรือระบบ

ก๊อกน้ า ซึง่อาจวางต าแหน่งก๊อกน้ าทุกระยะ 30 เมตร เพื่อให้คนงาน
ลากสายได ้

3.8  หากเปน็สวน หรอืเปน็การปลกูตน้ไมบ้นโครงสรา้งอาคาร สวนหลงัคา 
หรือกระบะ ต้องเตรียมระบบกันซึม ระบบระบายน้ า ระบบรดน้ า     
ไว้ด้วย   รวมถงึการรับแรงลมที่อาจเกิดขึ้นมากกว่าบนพื้นราบ 

3.9 ขนาดไม้ยืนตน้ทีน่ ามาปลูกใหม่ ควรใช้ไม้ขนาดกลาง  ไม่เกิน  6”  
สูงไม่เกิน 5 เมตร  เพื่อเนน้ความแข็งแรงสมบูรณ์ในระยะยาว และ
จะต้องระบุการน าวัสดุหุ้มรากต้นไม้ออกก่อนปลูก 

3.10  พื้นที่ดาดแข็งโดยรอบไม้ยืนต้นขนาดใหญ ่เชน่ ลาน ลานจอดรถ ควร
เว้นรอบโคนตน้ไม้เพียงพอส าหรับล าต้นและรากเมื่อขยายใหญ่ หรือ
ใช้วัสดุพรุนใกล้โคนต้นแทนการดาดผิว ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดต้นไม้ เชน่  
ต้นจามจุรี อาจเว้นโคนต้นมากกว่า 2.00 เมตร เป็นต้น 

3.11 การปลูกต้นไม้ใหญ่บริเวณพื้นที่ดาดแข็ง ต้องท าระบบการระบายน้ า
ของพื้นดาดแข็งให้พอเพียง และต้องจัดระบบการระบายน้ าให้ต้นไม้
ใหญ่ทุกต้นด้วย 

3.12  ระมัดระวังการปรับดินโดยการถมหรือการตัด หากเปลี่ยนแปลงระดับ
เกินกว่า 0.50 เมตร อาจมีผลต่อต้นไม้  ต้องมีการออกแบบบริเวณ
โคนต้นเป็นพิเศษ 
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4.  ทำงสัญจร 
 การออกแบบทางสัญจรต่างๆ ต้องค านึงถึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้

4.1  ในเส้นทางหลกัและทางฉุกเฉิน ของมหาวทิยาลยั และพื้นที่ที่มีความ
จ าเปน็ โดยเฉพาะทางส าหรบัรถสง่ของ ส าหรบัหอ้งประชมุขนาดใหญ ่
พื้นที่ห้องปฏิบัติการ เป็นตน้  ต้องค านึงถึงความกว้าง รัศมีวงเลี้ยว 
ทางกลับรถ ส าหรับรถขนาดใหญ่ รถโดยสารภายในมหาวทิยาลยั 
รถบรรทุก รถฉุกเฉินต่างๆ เช่น รถดับเพลิง เปน็ต้น 

4.2  ค านึงถึงการออกแบบเพื่อจ ากัดการสัญจรที่ไม่เหมาะสม เช่น การ 
ออกแบบเพื่อไม่ให้จอดรถบนลานหรือทางเท้า ไม่ให้เกิดการข่ี
จักรยานยนตบ์นทางเท้า อาจท าโดยการเปลี่ยนระดับ การท าเป็นขั้น 
บันได การออกแบบกระบะต้นไม้ ม้านัง่ การใช้เสาเพื่อกัน้จราจร 
(bollard) แบบถาวรหรือชั่วคราว (ถอดออกได้เพื่อรถขนของ) เป็นต้น 

4.3  ค านึงถึงการจดังานในพธิีส าคัญที่อาจมีบุคคลส าคัญเข้าใช้อาคารได้ 
ส าหรับบางอาคารที่เป็นอาคารหลักของมหาวิทยาลัย เชน่ การเทียบ
ส่งบุคคลส าคัญหน้าอาคาร การเตรียมที่จอดรถส าหรับรถขบวน และ 
อาจรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับประดับ       
ธงทวิ หรือ อื่นๆ ได้ในยามมีงานส าคัญ 

4.4 เตรียมพื้นที่เสน้ทางบริการเพื่อเข้าถงึพืน้ทีต่่างๆ เช่น รถตัดแต่งต้นไม้ 
รถขนวัสดุอุปกรณ์ รถขนของเพื่อการจัดงาน ตัง้ซุ้มอาหาร ตั้งเวที
ชั่วคราว และจัดท าทางลาดในบริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับ เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสิ่งของ 

5. ป้ำยต่ำงๆ ในภูมิทัศน ์
ป้ายต่างๆ ในงานออกแบบภูมิทัศน์ ต้องค านึงถึงรายละเอียด ดังนี้ 
5.1 ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูล ป้ายห้าม ป้ายเตอืน  

5.1.1 ค านึงถึงความทนทาน บ ารงุรักษาน้อย  
 หรือไม่ต้องบ ารุงรักษาเลย 
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5.1.2 ค านึงถึงขนาดและความสูงป้าย ที่พอเหมาะกับต าแหน่งที่ตั้ง 
หากอยู่หน้าอาคารส าคัญ ไม่ควรใช้ขนาดและความสูงที่บงั 
อาคาร หรือเดน่เกินไป 

5.1.3 ในบริเวณส่วนกลางของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ควรค านึงถึง 
การจัดท าป้ายมาตรฐานรูปแบบเดียว ส าหรับแต่ละประเภท
เพื่อความสวยงามกลมกลนื เป็นระเบียบ ไม่ดูรกรุงรัง เพื่อให้
ง่ายแกก่ารรับรู ้

5.1.4 ต าแหน่งติดต้ัง ไม่กีดขวางทางสัญจร ทางเท้า ทางจักรยาน 
5.1.5 ต าแหน่งติดต้ังป้ายเตือน ปา้ยบอกทาง ควรค านึงถึงความเร็ว

ในการสัญจรเพื่อให้คนรับรูก้่อนในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น 
ความเร็วรถ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ควรติดป้ายเตือนก่อนถึง  
จุดนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร เป็นต้น 

5.1.6 ต าแหน่งที่มีป้ายจ านวนมาก ควรรวมเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน
 เพื่อไม่ให้บังสายตาและรุงรงัไม่เป็นระเบียบ 

5.1.7 ขนาดตัวอักษร แผนที่ เรขนเิทศ (graphic) หรือภาพ ให้ค านึง 
ถึงการที่คนจะสามารถมองเห็นและเข้าใจได้ ในระยะทีเ่หมาะ 
สมกับความเร็วของการสัญจร 

5.2 ป้ายอาคาร ป้ายชื่อคณะ สถาบัน หน่วยงาน 
5.2.1 ติดต้ังที่อาคาร หรือที่ระดับพื้น ในต าแหน่งและในลกัษณะที่

ส่งเสริมทั้งตัวอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบ 
5.2.2 อาจมีชื่อภาษาอังกฤษ ส าหรับป้ายชื่ออาคารส าคัญ 
5.2.3 มีรูปแบบที่กลมกลืน เปน็มาตรฐานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้

เกิดความเป็นระเบียบ (ดูแบบมาตรฐานในภาคผนวก) 
5.3  ป้ายข้อมูลการออกแบบภูมิทัศน์  

5.3.1 มีข้อมูลในลักษณะเดียวกับการออกแบบอาคาร ได้แก่            
ชื่อโครงการ ชื่อผู้ออกแบบ งบประมาณ ปทีี่ก่อสร้าง 
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5.3.2  ป้ายโลหะ (เหล็กสเตนเลส) ตดิตัง้ในบรเิวณงานภมูทิศันน์ัน้ๆ 
อาจเป็นป้ายโดยเฉพาะ หรอืเป็นส่วนหนึ่งของก าแพง 

     ก าแพงกนัดิน ผนัง ม้านั่ง เปน็ต้น 
5.3.3 อยู่ในต าแหน่งที่เหน็ได้ แต่ไม่เด่นจนเกินไป 

6. องคป์ระกอบภมูทิศัน ์ (outdoor furniture) และสิง่อ ำนวยควำมสะดวก
กลำงแจง้ (outdoor facilities) 
การออกแบบและเลอืกใชอ้งคป์ระกอบภมูทิศัน ์ และสิง่อ านวยความสะดวก 
กลางแจง้ ไดแ้ก ่ มา้นัง่ โตะ๊ เกา้อี ้ ซุม้ หรอืปา้ยประชาสมัพนัธ ์ (kiosk)       
ควรค านงึถงึ รายละเอียดดงัต่อไปนี ้
6.1 ความสอดคล้องกลมกลนืของรูปแบบในภาพรวม โดยเฉพาะพืน้ที่

ส่วนกลาง 
6.2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีความทนทาน ดูแลรักษาได้ง่าย 
6.3 รั้วควรมีรูปแบบมาตรฐานให้เป็นรูปแบบของมหาวทิยาลัย หากมี

การเจาะชอ่งทางเขา้ใหม ่ ควรออกแบบโดยค านงึถงึรปูแบบทีต่อ่เนือ่ง 
กลมกลนืกับการออกแบบรัว้และประตเูดมิของมหาวทิยาลยั 

7. กำรจัดเตรียมพื้นที่ส ำหรบักิจกรรมส ำคัญ หรือเทศกำลตำ่งๆ 
บรเิวณดา้นหนา้อาคารหรอืลานกจิกรรม เชน่ โรงละคร หอประชมุ อาคารกฬีา 
ทีอ่าจมกีารจดังานทีร่วมคนจ านวนมากในบางโอกาส ควรเตรยีมไฟฟา้แสง
สวา่งใหพ้อใชใ้นโอกาสพเิศษ จดัเตรยีมปลัก๊ไฟกลางแจง้ เตรยีมอปุกรณ์
ส าหรบัตดิตัง้ ธง ผา้ ปา้ย เพือ่ประชาสมัพนัธก์จิกรรม เชน่ การเตรยีมพืน้
ส าหรบัเสยีบหรอืตดิตัง้อปุกรณต์กแตง่ได ้เปน็ตน้ 

8. กำรออกแบบเพื่อควำมปลอดภัย 
การวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ ควรค านงึถึงความปลอดภัย ทั้งในชว่งการ
ก่อสร้าง การใช้งาน และการดูแลรักษาในระยะยาว ดงันี ้
8.1  วัสดุปูพื้นกลางแจ้ง และกึ่งกลางแจง้ ต้องใช้วัสดุที่ไม่ลืน่ โดยเฉพาะ

เมื่อเปียกน้ า 
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8.2  ทางลาด เป็นวัสดุผิวไม่ลื่น หรือท าร่องกันลื่น 
8.3  ทุกจุดที่มีการเปลี่ยนระดับพืน้ ต้องออกแบบให้คนรับรู้ได้ชัดเจน อาจ

ท าให้ชัดเจนดว้ย สี เสน้ ท าจมกูบันได หรือเปลี่ยนวสัดุ  ไม่มีการ
เปลี่ยนระดับเพียง 1 ขัน้ (0.10-0.15 เมตร) ซึ่งท าให้สะดุดได้ง่าย 
ยกเวน้จากถนนขึ้นทางเท้า 

8.4  บันไดที่สูง มีจ านวนขั้นมาก มีความกว้างมาก อาจมีราวเกาะมากกว่า 
2 ราว เพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัย 

8.5  พื้นที่กระจายคนจากทางออกฉุกเฉินของอาคาร เช่น บนัไดหนีไฟ ต้อง
ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีการเปลีย่นระดับ ในบริเวณแนวเส้นทางอพยพคน
ออกจากอาคารในเวลาฉุกเฉนิ 

8.6  ถนน และบริเวณเว้นว่าง 6.00 เมตรโดยรอบอาคารขนาดใหญ่ ต้องไม่
มีสิ่งกีดขวาง ไม่เปลี่ยนระดับ ไม่ปลกูต้นไม้ และเตรียมท าพืน้ให้
แข็งแรงพอ 

 หากมีรางระบายน้ า ฝารางจะต้องแข็งแรงเพยีงพอส าหรับเป็นเส้นทาง
รถดับเพลิงเขา้ถึงได้ในเวลาฉุกเฉิน 

9. กำรออกแบบเพื่อผู้มีข้อจ ำกัดทำงร่ำงกำย (Universal Design)   
 งานวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยตอ้งให้สามารถใช้งาน 

ได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการในลักษณะใดๆ โดยใช้มาตรฐาน 
สากลขององศาความลาดเอยีง ขนาด สัดส่วน เช่น มาตรฐานของสมาคม
สถาปนกิสยามฯ เปน็ตน้ และควรมรีายละเอยีดครอบคลมุเนือ้หาตา่งๆ ดงันี ้
9.1  จัดที่จอดรถทีม่ีขนาดพิเศษ และอยู่ในต าแหนง่ที่ใกล้ทางเข้า ส าหรับ 

ผู้ใช้รถเข็น และผู้สูงอาย ุ
9.2  มีทางลาด (1 : 12)  พร้อมราวจับ เพื่อเข้าสู่อาคารได้  
9.3  มีทางลาด (1 : 12)  พร้อมราวจับ ในสวนและในลานกิจกรรมที่มีการ 

เปลี่ยนระดับพื้น 
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9.4  ค านึงถึงระยะปลอดภัย ของระยะในแนวราบ และ ระนาบเหนือศีรษะ
ส าหรับผู้พิการทางสายตาซึ่งไม่สามารถรบัรู้สิ่งกีดขวางเหนือศีรษะได้ 

9.5  ปูกระเบื้องหรือจัดท าผิวพื้นส าหรับผู้พิการทางสายตา ในจุดทางแยก 
และทางขา้ม 

9.6  ออกแบบคันขอบถนนและทางเท้าให้เป็นทางลาดส าหรับรถเข็น ซึ่งใช้ 
ได้ส าหรับรถเข็นของทั่วไปได้ด้วย 

10. สำธำรณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับงำนภูมิทศัน ์
งานสาธารณปูโภคในงานผงั และภมูทิศัน ์ รวมถงึระบบรดน้ า ระบบไฟฟา้
ก าลงั ระบบไฟฟา้แสงสวา่ง ระบบระบายน้ า ระบบปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบบสระ
และน้ าพตุา่งๆ ผู้ออกแบบจะต้องประสานงานออกแบบกบัวิศวกรแต่ละฝ่าย
เป็นอย่างดี รายละเอยีดตา่งๆ จะตอ้งครอบคลมุถงึการใชง้าน การดแูลรกัษา 
และการจดัการ ดงันี ้
10.1 ค านึงถึงระบบรดน้ า รวมทั้งก๊อกน้ าเพื่อการรดน้ าและท าความสะอาด 

พื้นและทางเท้าในบริเวณ ให้ออกแบบเตรียมไว้ส าหรับทุกพื้นที่ที่มี
งานต้นไม้ และอยู่ในต าแหน่งที่กระจายทั่วถึงส าหรับการใช้งาน 

10.2 ค านึงถึงระบบหัวจ่ายน้ าดับเพลงิ ในบริเวณริมถนนที่มีอาคารต้ังอยู่ 
10.3 ค านึงถึงการแบ่งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าก าลงั ที่จ าเปน็ เช่น 

การใช้ไฟฟ้า ในเวลาปกติ  การใช้ไฟฟ้าในโอกาสพิเศษ  และควรมี
ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนเพื่อดูแลความปลอดภัย 

11. แนวควำมคดิในกำรออกแบบเพือ่กำรประหยดัพลงังำนและทรพัยำกร 
(Green Design) 
 การวางผังและออกแบบภูมิทัศน์จะต้องค านงึถึงการประหยัดพลังงานและ
สงวนรักษาทรัพยากรในระยะยาว เชน่ 
11.1  สนับสนุนการเดินเท้า และการใช้จักรยาน เพื่อลดการใช้พลังงาน

ส าหรับการสัญจรภายในมหาวทิยาลัย  
11.2  จ ากัดขนาดลานพื้นแข็งเท่าที่จ าเปน็ต่อการสัญจรและการใช้งาน 

มำตรฐำนกำรออกแบบภูมิสถำปัตยกรรม 
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11.3  ใช้วัสดุดาดพืน้ทีน่้ าซึมลงในดินได้ (porous paving) ตามความ
เหมาะสมของพืน้ที ่เชน่ ใชบ้ลอ็กหญา้ในลานจอดรถ ทางเดนิ เปน็ตน้ 

11.4  ค านึงถึงการประหยัดพลังงานในทกุๆ เรื่อง เช่น การจ ากัดระยะทาง 
เดินท่อระหว่างเคร่ืองสูบน้ ากับน้ าพุ เป็นตน้ 

11.5  ออกแบบแผนผังและต้นไม ้ เพื่อการประหยัดพลังงานให้กับอาคาร
โดยก าหนดรม่เงาของตน้ไมล้ดความรอ้นจากแสงแดดใหก้บัผนงัอาคาร 
ถนน ลานจอดรถ ทางเดนิ  และลดแสงจ้า แสงสะท้อน เช่น จากผนัง
อาคารทางทิศตะวันตก ลานดาดแข็งขนาดใหญ่ ถนน ทางเทา้  
รวมทั้งเปิดช่องลมธรรมชาต ิ เพื่อให้มีการระบายอากาศ และลด
ความร้อนลง 

มำตรฐำนกำรออกแบบภูมิสถำปัตยกรรม 
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มำตรฐำนกำรออกแบบระบบวิศวกรรมโยธำ 
1. ช่วงก่อนท ำกำรออกแบบงำนวิศวกรรมโยธำ 

1.1 กรณีการปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารเดิม ผู้ออกแบบ
จะต้องท าการส ารวจความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเดิม โดยขอ
ข้อมูลได้จากหนว่ยงานที่รบัผิดชอบด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย   
หากไม่มีข้อมลู ผู้ออกแบบจะต้องใช้วจิารญาณที่ถูกต้องตามหลัก
วชิาการ โดยค านงึถงึความมัน่คงแขง็แรงของอาคารและความปลอดภยั
ของผูใ้ชอ้าคาร เปน็ส าคญั 

1.2 กรณเีปน็การกอ่สรา้งอาคารใหม ่ ผูอ้อกแบบจะตอ้งท าการประสานงาน 
กบัสถาปนกิและกลุม่วศิวกรผูอ้อกแบบงานระบบตา่งๆ เพือ่ใหท้ราบ
ขอ้มลูการใชพ้ืน้ทีต่า่งๆ ใหช้ดัเจน เชน่ ต าแหนง่พืน้ทีท่ีจ่ะใชเ้ปน็  
หอ้งเครือ่ง หอ้งสมดุ หอ้งเกบ็เอกสาร เปน็ตน้ เพือ่จะไดก้ าหนดคา่
น้ าหนกับรรทกุของแตล่ะพืน้ที ่ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2. มำตรฐำนกำรออกแบบงำนวิศวกรรมโยธำ                                 
การออกแบบให้ยึดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ข้อบัญญัติกรุงเทพ 
มหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร ฉบับปัจจุบัน มาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) รวมทัง้
มาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการปฏิบัติวิชาชีพ 

3. วัสดุ                  
การใชว้สัดใุหเ้ลอืกจากวสัดทุีไ่ดม้าตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) กอ่น 
ในกรณทีีไ่มส่ามารถหาวสัดทุีม่ ี มอก. ได ้ ผูอ้อกแบบควรเลอืกวสัดทุีม่คีณุภาพ
เปน็ทีย่อมรบั หรอืผา่นการทดสอบจากสถาบนัของรฐั หรอืสถาบนัอืน่ๆ ทีม่ี
ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัวสัดนุัน้ๆ 

4. งำนส ำรวจดนิ 
ในการออกแบบฐานรากอาคาร ควรมีข้อมูลการรับน้ าหนักบรรทุกของชัน้ดิน
ที่ชัดเจน ซึง่สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลเก่าของอาคารข้างเคียงที่สร้าง

มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมโยธำ 
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ก่อนแล้ว หากไมม่ขีอ้มลูเพยีงพอ ผูอ้อกแบบควรก าหนดใหม้กีารขดุเจาะ เพือ่
ส ารวจการรบัน้ าหนกับรรทกุของชัน้ดนิทีร่ะดบัความลกึตา่งๆ ทีต่อ้งการ เพือ่ให้
การออกแบบชนดิ ขนาดของฐานรากจะสามารถท าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. งำนเสำเข็ม  
5.1 ในอาคารหนึ่งๆ ควรใช้เสาเข็มชนิดเดียวกัน และมีความยาวเท่ากัน  

หากมีความจ าเป็นต้องใช้เสาเข็มต่างชนิดกัน และ/หรือมีความยาวไม่
เท่ากัน ให้ค านึงถึงการทรุดตัวไม่เท่ากันของอาคารด้วย  

5.2 ในกรณีที่งานเสาเข็มไม่มีผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง และไม่มี
ปัญหาด้านการขนส่ง ให้พิจารณาใช้เสาเข็มตอกเป็นล าดับแรก และ
ควรใช้เสาเข็มท่อนเดียวยาวตลอด  แต่หากต้องใช้เสาเข็มต่อ ไม่ควร
ต่อเสาเข็มเกิน 2 ท่อน  และต่อหัวเสาเข็มด้วยการเชื่อมเท่านั้น 

5.3 ในกรณีที่ใช ้ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง  เสาเข็มจะตอ้งได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

5.4 ในกรณีที่ใช ้ เสาเข็มเจาะ ควรพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างท าเสาเข็ม
เจาะทีม่ีประสบการณ์ และมีผลงานเสาเข็มเจาะเป็นที่ยอมรับ 

6. งำนโครงสร้ำงใต้ดินและถงัน้ ำ 
6.1 งานโครงสร้างใต้ดินและถังน้ า ควรระบุให้ใช้คอนกรีตชนิดทึบน้ า และ

ก าหนดต าแหน่งของรอยต่อการก่อสร้าง รวมทั้งแถบกั้นน้ าซึม (water 
stop) ให้ชัดเจนทัง้ใน พื้น และผนัง 

6.2 เลือกระบบป้องกันดนิพงัในระหว่างการก่อสร้าง ที่มีความมัน่คง
แข็งแรง ไม่กอ่ให้เกิดการขยับตัวของดิน อันอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
การแตกร้าวของอาคารข้างเคียงได้ 

7. งำนโครงสร้ำงเหนือดิน  
ผู้ออกแบบควรเลือกระบบโครงสร้างที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความมั่นคง
แข็งแรงและความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นส าคัญ (อาจเลือกใช้โครง 
สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหลก็ หรือ โครงสร้างประกอบ ก็ได้)  

มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมโยธำ 
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7.1 บริเวณช่องเปดิ ให้มีรายละเอียดการเสรมิเหล็กพิเศษรอบรูเปิด เพื่อ
ป้องกันรอยแตกร้าว 

7.2 ในกรณีพื้นส าเร็จรูป ให้มีรายละเอียดการเสริมเหล็กพิเศษในชั้นของ
คอนกรีตทับหน้า (นอกเหนือจากเหลก็ตระแกรง) ตรงบริเวณหลังคาน 
ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างแผ่นพืน้ เพื่อป้องกันรอยแตกร้าวของพื้นตาม
แนวยาวคาน 

7.3 พื้นกันสาด ใช้น้ าหนักบรรทกุจร ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร  
7.4 ในสภาวะแวดลอ้มทีม่กีารกดักรอ่น หรือต้องสัมผัสกับสภาวะรุนแรง

อื่นๆ ต้องเพิ่มระยะหุม้คอนกรีตให้เหมาะสม และใหพ้ิจารณาถึงการ
ป้องกันการเสือ่มสภาพของคอนกรีต โดยการเพิ่มความหนาแน่น ลด
ความพรนุของคอนกรีต เคลือบผิวคอนกรีตด้วยวัสดทุี่ทนทานต่อ
สภาวะแวดล้อมนั้นๆ หรือหาวิธีป้องกันอื่นที่เหมาะสม 

8. งำนโครงสร้ำงหลังคำ 
8.1 พืน้หลงัคา ที่เปน็พืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็ทีส่มัผสักบัภายนอก ใหเ้สรมิ

เหลก็ 2 ชัน้ ตลอดทัง้พืน้ที ่และใชค้อนกรีตชนดิทบึน้ า 
8.2 พืน้ดาดฟา้ ใหใ้ชน้้ าหนกับรรทกุจรไมน่้อยกวา่พืน้ภายในอาคาร  
8.3 ในสภาวะแวดลอ้มทีม่กีารกัดกรอ่น หรอืตอ้งสมัผสักับสภาวะรนุแรง

อืน่ๆ ตอ้งเพิม่ระยะหุม้คอนกรตีใหเ้หมาะสม และพจิารณาถงึการ
ปอ้งกนัการเสือ่มสภาพของคอนกรีต โดยการเพิม่ความหนาแนน่      
ลดความพรุนของคอนกรีต เคลอืบผวิคอนกรีตดว้ยวัสดทุีท่นทานตอ่
สภาวะแวดลอ้มนัน้ๆ  หรอืหาวธิปีอ้งกนัอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม  

8.4 ส าหรบัโครงสรา้งหลงัคาเหลก็ ทีใ่ชใ้นสภาวะแวดลอ้มทีม่กีารกัดกรอ่น 
เชน่ บรเิวณชายทะเล ใหพ้ิจารณาใชเ้หลก็ชบุสงักะส ี หรอืวธิปีอ้งกนั
อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม เพือ่ปอ้งกันการผกุร่อนของเหลก็ 
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8.5 องคป์ระกอบอาคาร โครงสรา้งหลกั ทัง้ทีเ่ปน็คอนกรตีเสรมิเหลก็ คอนกรตี
อดัแรง เหลก็รปูพรรณ เหลก็ประกอบ โครงหลงัคาเหลก็ ฯลฯ  ใหม้กีาร
ป้องกันไฟโดยมีอัตราการทนไฟ ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว ้ ในข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร  

9. งำนถนน                                                    
ใหอ้อกแบบโครงสรา้งถนนทีม่คีวามมัน่คงแขง็แรง เพือ่รองรบัน้ าหนกับรรทกุจร 
ได้ตามที่ก าหนด โดยในแบบก่อสร้างให้ก าหนดขอบเขตแนวถนนที่จะท าการ
ก่อสร้างให้ชัดเจน  ระบุแนวรอยต่อเพื่อการขยายตัว หดตัว และรอยต่อเพื่อ
การก่อสร้าง พร้อมทั้งการเสริมเหล็กบริเวณรอยต่อเหล่านี ้
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มำตรฐำนกำรออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟำ้และสื่อสำร 
1. กำรออกแบบงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและสื่อสำร 

1.1 มาตรฐานอ้างอิง 
1.1.1 การออกแบบระบบไฟฟ้าทั่วไปให้ยึดตามมาตรฐานของ วสท. 

เป็นเบื้องต้น นอกเหนือจากนั้น ให้ยึดตามมาตรฐานของ การ
ไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) หรอืการไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) 
(ส าหรับในต่างจังหวัด) มาตรฐาน IEC (International Elec-
trotechnical Commission ของยุโรป) และ มาตรฐาน NEC 
(National Electrical Code ของสหรัฐอเมริกา) ตามล าดับ 

1.1.2 การออกแบบในระบบเฉพาะ ให้ยึดมาตรฐานอืน่ๆ อนัเป็นที่
ยอมรับ หรือมาตรฐานของอปุกรณ์ประกอบอาคารต่างๆ 

1.2 ขอบเขต 
1.2.1 งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารทุกชนิด 
1.2.2 งานระบบที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานที่อยู่ในหมวดหรือในสาขา

วิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารของ วสท. กฟน. กฟภ. สภาวศิวกร 
หรือหนว่ยงานอื่นอันเป็นที่ยอมรับ 

1.2.3 งานระบบปรับอากาศขนาดเล็ก 
1.2.4 งานระบบลิฟต์ขนาดเล็ก 

1.3 การก าหนดสญัลักษณ์ และรหัสต่างๆ 
1.3.1 ใช้ สัญลักษณ ์และ รหัสสี เพื่อระบุต าแหน่งติดต้ังระบบต่างๆ 

1.4 การเตรียมสถานที ่
1.4.1 ควรมีพื้นที่ว่างให้เพียงพอ ส าหรับการเข้าซ่อมบ ารุงบริเวณ

รอบตู้กระจายสายโทรศัพท์ และตู้ไฟฟ้า 
1.4.2 ควรมีการเตรียมสถานที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟา้ให้ครบทุกหน่วย 

งานที่เข้าใช้พืน้ที ่
1.4.3 ควรติดตั้งตู้กระจายสายโทรศัพท์ หรือตู้ไฟฟ้า ในต าแหนง่ที่

ไม่อยู่ใต้พื้นห้องน้ า หรือ พืน้ที่มโีอกาสเกดิน้ ารั่วซึมได ้

มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้ำและสื่อสำร 



39  

 

1.5  เครื่องวัด  
 เครื่องวัดไฟฟ้าที่จะติดตั้ง ควรมีการตั้งคา่เริ่มต้น (calibrate) จาก

การไฟฟ้านครหลวง ก่อนทุกครั้ง 
1.6 หอ้งควบคมุระบบไฟฟา้ (ชัน้ลา่งของอาคาร)  
 ควรมีช่องท่อแนวดิ่ง ส าหรับเดินสายงานระบบไฟฟ้า ต่อเนื่องใน

ต าแหน่งตรงกบัชั้นอื่นๆ ทุกชั้น  มพีืน้ทีว่า่งส าหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง
ตลอดแนวด้านหน้าช่องท่อ   และต้องมีการป้องกันน้ ารั่วเข้าช่องท่อ  

1.7 การเตรียมห้องควบคุมระบบสื่อสาร 
ควรมีการจัดเตรียมพื้นที่ห้องระบบสื่อสารทุกชนิด ได้แก่ 
1.7.1 ห้องอุปกรณ์หลัก (equipment room) (ชัน้ลา่งของอาคาร)

ส าหรบัตดิตัง้อปุกรณส์ือ่สาร และอุปกรณ์ควบคุมอาคาร เชน่ 
ตู ้PBX อปุกรณค์วบคมุกลอ้งวงจรปดิ อปุกรณแ์จง้เหต ุอปุกรณ์
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(แยกจากห้องควบคุมระบบไฟฟ้า) 
ตามมาตรฐานTIA/EIA 569 โดยมีระบบไฟฟ้า-ระบบสายดิน 
(grounding system) และระบบปรับอากาศ ที่เหมาะสม 

1.7.2 ห้องสื่อสารประจ าชั้น (telecommunication room) แต่ละชั้น
ของอาคาร เป็นจุดเชื่อมตอ่สายสัญญาณต่างๆ ทั้งแนวดิ่ง
และแนวราบ ของอุปกรณ์สื่อสาร ระบบโทรศพัท์ ระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร ์ และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ส าหรบั
อาคารทัง้หมด ตามมาตรฐาน TIA/EIA 569 โดยมรีะบบไฟฟา้ 
และระบบสายดนิ (grounding system)  ที่เหมาะสม 

2. หมวดงำนเดนิสำย ท่อร้อยสำยและบอ่พักสำย 
2.1 การเดินสายไฟภายนอกอาคาร ให้เดินสายไฟแบบร้อยท่อฝังใต้ดิน 
2.2 ควรเดินสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ า ในทอ่ร้อยสาย หรือ หุ้มกลุ่มท่อ

ฝังใต้ดินด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก(duct bank) 
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2.3 มีระบบสายดนิ ส าหรับเต้ารับที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ (ยกเว้น
อาคารเก่าซึ่งไม่มีระบบสายดิน จะพิจารณาเป็นกรณีต่อไป) 

2.4 การเดินสายทุกชนิดไม่ควรตัดต่อสายภายในท่อร้อยสาย  ควรตัดต่อ 
สายในต าแหน่งที่อนุญาตให้ตัดต่อได้เท่านั้น อันได้แก่ บ่อพกัสาย 
แบบช่องคนลง (man hole) หรือช่องมือลอด (hand hole) 

2.5 สายทกุชนดิรวมทัง้สายสญัญาณสือ่สาร ควรเดนิสายเผือ่ไวไ้มน่อ้ยกวา่ 
1 รอบ ของบ่อพักสาย หรือตามความเหมาะสมในการใช้งาน 

2.6 ท่อไฟฟ้า และท่อโทรศัพท์ ที่เดินเข้าอาคาร ควรมีการติดตั้งท่อส ารอง 
2.7 ควรมแีนวการเดนิสายเพือ่ตดิตัง้ระบบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะ ไดแ้ก ่

 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบโทรศพัท ์ และระบบเครอืขา่ย
คอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ (LAN) 

2.8 ควรให้ต าแหน่ง แนวสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ เข้าสู่
อาคาร (entrance facility)อยู่บริเวณใกล้กบัการเดินสายหลักแนวดิ่ง 

3. หมวดงำนแสงสวำ่ง 
3.1 การใช้ไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวทางการประหยัดพลังงาน 

3.1.1 ควรพิจารณาใช้อุปกรณ์ ที่มีการประหยัดพลังงาน 
3.1.2 แยกวงจรไฟฟา้ตามการประหยัดพลงังาน และสภาพการใช้

พื้นที่ เช่น บริเวณริมหน้าตา่ง บริเวณด้านในอาคาร รวมทัง้
ความแตกต่างของแสงระหวา่งกลางวนัและกลางคืน 

3.1.3 บัลลาสต์ที่ใช้ควรเป็นชนิดประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น 
 บลัลาสตอ์เิลก็ทรอนกิสค์วามถีส่งู (high frequency) หรอื  
 บลัลาสตแ์กนเหลก็ก าลงัสญูเสยีต่ า (low watt loss) 
3.1.4 ควรหลีกเลี่ยงการใช้หลอดไส้ และไฟหรี ่

3.2 การใช้ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการรักษาความปลอดภัย 
3.2.1 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโดยรอบอาคาร และเปิดตลอดกลางคืน 
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4. หมวดงำนระบบไฟฟำ้ฉุกเฉิน 
4.1 การเตรียมห้องหม้อแปลงไฟฟ้า และห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

4.1.1 ออกแบบห้องหม้อแปลง แยกออกจากห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
4.1.2 พื้นที่ติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่มีถังน้ ามนัแยก ต้องมีขอบกั้น

น้ ามนัไม่ให้ไหลร่ัวซึม 
4.2 ระยะเวลาการส ารองไฟฟ้า 

4.2.1 มีการส ารองไฟฟ้า ส าหรับ แสงสว่างฉุกเฉิน ทางออกฉุกเฉิน 
และลิฟต์ดับเพลิง ได้ในระยะเวลาอย่างนอ้ย 2 ชั่วโมง 

4.3 ป้ายทางออกฉุกเฉิน 
4.3.1 พิจารณาชนิดที่ใช้หลอดไดโอดเปล่งแสง (light-emitting diode 

หรือ LED) ก่อนเป็นเบื้องต้น 
4.4 ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. 

5. หมวดงำนปอ้งกันฟ้ำผำ่และต่อลงดิน 
5.1 ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. 
5.2 ใช้ระบบสายล่อฟ้าที่ถูกต้องตามหลักวิชา เช่น วิธีป้องกันสนามแม ่

เหล็กแบบ กรงฟาราเดย ์ (Faraday cage)  และ ห้ามใช้ระบบล่อฟ้า
โดยสารกัมมันตภาพรังสี  (radio active)โดยเด็ดขาด 

6. หมวดงำนโทรศัพท์ 
6.1 สายโทรศัพท์ที่เดินฝังดนิภายนอกอาคาร ก าหนดเปน็สายชนิดที่มี

เจลกันความชืน้ อนัได้แก่สายโทรศพัท์ชนิด AP-FSF (Foam/Skin 
Installation Alpeth Sheathed, Filled Cable) 

6.2 สายโทรศัพท์ที่เดินภายในอาคาร ก าหนดเป็นชนิด 4 core ขนาด 
0.65 มิลลิเมตร 

7. หมวดงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
7.1 อุปกรณใ์นระบบงานสารสนเทศ ต้องสามารถเชื่อมตอ่ได้ทุกฟังก์ชนั

การใช้งาน อกีทั้งต้องสามารถจัดการและควบคุมได้ทุกระดับ หรือ
ตามความต้องงานของหน่วยงาน 
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7.2 สายสัญญาณ และการติดต้ัง 
 ท่อร้อยสายภายนอกอาคารแบบฝังใต้ดิน เป็นท่อ FLEX 4” มีท่อ
ย่อย (sub-duct) 3 ท่อ 

 ใช้สายสัญญาณ UTP CAT6 ส าหรับการเดินสายภายในอาคาร 
ระยะทางเดนิสายไม่เกนิ 90 เมตร 

 ใช้สายสัญญาณ Optical Fiber 9/125 หัวต่อแบบ FC ส าหรับ
การเดินสายระหว่างอาคาร 

 ติดต้ังสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐาน TIA/EIA 568 C 
7.3 ระบบสายดินส าหรับงานสื่อสาร ควรแยกออกจากระบบสายดิน

ส าหรับงานไฟฟ้า   โดยออกแบบตามมาตรฐาน EIA/TIA 607 ให้มี 
ขั้วต่อลงดินหลัก (ground bus bar) ส าหรับห้องอุปกรณ์หลัก และ
ห้องสื่อสารประจ าชั้น โดยใช้สายขนาดไม่ต่ ากวา่ 6 AWG  

7.4 แนวเดินสายหลัก จะต้องมแีนวเดินสายหลักภายในอาคารที่ดี เพื่อ
เชื่อมสายสัญญาณระหว่างทางเข้าสู่อาคาร (entrance facility)  ไป
ยังห้องอุปกรณ์หลัก (equipment room) หรือ ระหวา่งห้องอุปกรณ์
หลัก ไปยงัห้องสื่อสารประจ าชั้น  
7.4.1 แนวการเดนิหลกัสายแนวดิง่ (vertical backbone pathways) 

ระหว่างชั้นของอาคาร ควรเป็นรางร้อยสายลกึ 10 เซนตเิมตร 
กว้างไม่ต่ ากวา่ 20 เซนติเมตร 

7.4.2 แนวการเดนิสายหลกัแนวราบ (horizontal backbone pathways) 
ไปยังทางเข้าสู่อาคาร หรือ ห้องสื่อสารประจ าชั้น 
 กรณีที่ห้องดังกล่าวไม่อยู่ตรงกันในแนวดิ่ง แนวร้อยสายนี ้
ควรเป็นรางร้อยสาย ลึก 10 เซนติเมตร กว้างไม่ต่ ากว่า      
10 เซนติเมตร 
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 เดินสายแนวราบแต่ละชั้น ระหว่างหอ้งสื่อสารประจ าชั้น 
ไปยังจุดใช้งานให้เหมาะสม โดยค านึงถึงการรองรับการใช ้
งานของสายประเภทตา่งๆ และวางแนวเดนิสายในลกัษณะ 
วงแหวนหรอืตารางใหค้รอบคลมุพืน้ทีใ่ชง้าน สะดวกตอ่การ
บ ารงุรกัษา และการเพิม่เตมิสญัญาณในอนาคต 

8. หมวดงำนระบบโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) 
8.1 สถานที่ติดตั้ง กล้องวงจรปิด 

8.1.1 ควรติดตั้งโดยค านึงถึงจุดเสีย่ง อนัได้แก่ ทางเข้าออก              
หนา้โถงลิฟท์ ลานจอดรถ หอ้งอาหารรวม เป็นต้น 

8.1.2 ติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร และดูแลรักษาให้ใชง้านได้ตลอดเวลา 

8.2 อุปกรณร์ะบบโทรทัศน์วงจรปิด 
8.2.1 อุปกรณร์ะบบโทรทัศน์วงจรปิด ที่ติดตั้ง    ควรมีระบบจัดการที่     
 สามารถใช้ได้กับหลากหลายยี่ห้อ 
8.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูลระบบโทรทัศน์วงจรปิด     ต้องมีพื้นที่  
 ส าหรับการบันทึกได้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
8.2.3 ระบบโทรทศันว์งจรปดิ จะตอ้งมรีะบบไฟฟา้ส ารอง ให้สามารถ

ท างานได้กรณีเกิดไฟฟ้าดบั 
8.3 การเข้าถึงข้อมูล 

8.3.1 การเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกจากระบบโทรทัศน์วงจรปิด ต้องเข้าถงึ
ง่าย ถ่ายโอนข้อมูลได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ชุดค าสั่ง (software) 
หรืออุปกรณ์พิเศษ 

8.3.2 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จะตอ้งเชื่อมต่อกับ ระบบโทรทัศน์วงจร
ปิดหลักของมหาวิทยาลัย    ที่ส านักงานรักษาความปลอดภัย
หรือตามแนวคิดหลักเฉพาะโครงการ 
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มำตรฐำนกำรออกแบบระบบวิศวกรรมเครื่องกล 
 การออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกล ควรพิจารณาและค านึงถึง 

 มาตรฐานอ้างอิง 
 ผู้ใช้งานอาคาร 
 การประหยัดพลังงาน 
 ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน 

ขอบเขตงานวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบดว้ย 
 ระบบปรับอากาศ (air conditioning system) 
 ระบบระบายอากาศ (ventilation system) 
 ระบบควบคุมควันไฟ (smoke control system) 
 ระบบลิฟต์ (lift system) 

1. กำรออกแบบงำนวิศวกรรมเครื่องกล  
 1.1 มาตรฐานอ้างอิง 

การออกแบบจะต้องสอดคล้อง หรืออ้างอิงกับมาตรฐานสากล และ/
หรือข้อกฎหมาย/ข้อบัญญัติ/มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบวิศวกรรมระบบเครื่องกลของประเทศไทย ได้แก ่

 1.1.1 มาตรฐานสากล 
 ASHRAE : American Society of Heating, Refrigeration and              

Air-Conditioning Engineers, Standard 15, 62, 90.1                              
(http://www.ashrae.org และ http://www.ashraethailand.org) 

 NFPA : National Fire Protection Association, NFPA 90A, 92 A B, 96 
(http://www.nfpa.org) 

 SMACNA : Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National 
Association  (http://www.smacna.org) 

 ARI : Air Conditioning and Refrigeration Institute  (http://www.ari.org)  
 UL  :  Underwriters Laboratories, Inc. (http://www.ul.com)  
 NEMA : National Electrical Manufacturers Association 
   (http://www.nema.org)  
 ANSI : American National Standard Institute (http://www.ansi.org)  
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 ASME : American Society of Mechanical Engineers                       
(http://www.asme.org) 

 1.1.2 กฎหมาย / ข้อบัญญัติ / มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ของประเทศไทย 
 กฎกระทรวง ฉบบัที่ 33 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 50  ออกตำมควำมใน

พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522  
 กฎกระทรวง ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรกัษ์

พลังงำน พ.ศ. 2535  
 สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์               

The Engineering Institute of Thailand under The King’s Patronage)              
(http://www.eit.or.th)  

 สมำคมวิศวกรรมปรับอำกำศแห่งประเทศไทย (http://www.acat.or.th)  
 สมำคมวิศวกรรมออกแบบและปรึกษำเครื่องกลและไฟฟ้ำไทย                   

(http://www.mect.or.th)  
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (http://www.tisi.go.th) 

 1.2 ผู้ใช้งำนอำคำร 
การออกแบบจะต้องค านงึถึงผู้ใช้อาคารในหลายประเดน็ ได้แก่  
1.2.1  ความสะดวกสบายในการใช้สอย เชน่ ต าแหน่งตดิตั้งที่ใช้

ประโยชน์ได้เต็มที่ ทั่วถึง เปดิปิดสะดวก และควบคุมอุณหภูมิ
โดยอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (remote controller) ได้ 

1.2.2  ความยืดหยุน่ในการใช้งาน เช่น การใช้งานของลิฟต์ส าหรับ 
ผู้พิการ เปน็ตน้ 

1.2.3  ความนา่สบายและสุขภาวะ เช่น สภาวะการปรับอากาศ การ 
ระบายอากาศให้เกิดสภาวะน่าสบาย และการป้องกันเสยีง-
ความสั่นสะเทือนที่รบกวนผูใ้ช้อาคาร 
 ควรเลือกอุปกรณ์ การติดต้ังหรือมีการควบคุมเสียงรบกวน

และการสั่นสะเทือนที่เกี่ยวขอ้งกับระบบเครื่องกลให้เป็น 
ไปในลักษณะที่สามารถป้องกันไม่ให้ก่อความเดือดร้อน
ร าคาญส าหรบับริเวณโดยรอบ 

1.2.4  ความปลอดภัยในการใช้อาคาร และป้องกันมลพิษด้านต่างๆ 
เช่น การป้องกันเพลงิไหม้ การออกแบบระบบควบคุมควนัไฟ 

มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล 



46  

 

 อุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกอาคารหรือส่วนของอาคารภายนอก 
เช่น เครื่องระบายความร้อน เครื่องท าน้ าเย็น เปน็ต้น
จะต้องออกแบบการติดต้ังให้รองรับน้ าหนัก และความ
สั่นสะเทือนได้อย่างปลอดภยัและไม่ติดไฟ รวมทั้งการ
รองรับที่ต่อจากอาคารหรือสว่นของอาคารที่เป็นโครงสร้าง
ไม่ติดไฟจะต้องไม่ติดไฟด้วย 

 ห้องหรือบริเวณนอกเหนือจากห้องเครื่องท าความเย็น ซึ่ง
ภายในมีส่วนที่บรรจุสารท าความเย็นอยู ่ จะต้องจัดเตรียม
วิธีการระบายอากาศ เพื่อความปลอดภัยกรณีมีสารท า
ความเย็นรั่วไหล 

 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ส าหรับโรงพยาบาล 
สถานพยาบาล ตอ้งมคีวามสามารถในการกรองอากาศ โดย
การตดิตัง้แผงกรองอากาศ ทีม่ปีระสทิธภิาพ และจ านวนชัน้
ของแผงกรองอากาศขัน้ต่ า การระบายอากาศจากสว่น      
ใชส้อยทีม่กีารปนเปือ้นเชือ้โรค สารกมัมนัตรงัส ีหรอืสิง่อืน่ใด
ทีแ่พรก่ระจายทางอากาศไดต้อ้งผา่นการกรองดว้ยแผงกรอง
อากาศกอ่นทิง้ออกสูบ่รรยากาศภายนอก 

1.2.5 ความสะดวกในการดูแลซ่อมบ ารุงรักษา  อุปกรณ์ / เครื่องกล
ทุกชนิดจะต้องเข้าถงึได้ เพื่อตรวจสอบ บริการ ซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยนได้โดยสะดวก โดยมีพื้นที่และช่องว่างในการท างาน
ส าหรับอุปกรณ์ทั่วไป ไม่น้อยกวา่ 0.75 เมตร 
 การเข้าถึงอุปกรณ์ที่ติดต้ังเหนือฝ้าเพดาน ควรจัดเตรียม

ช่องเปิดบริการ (access door) ในบริเวณที่ไม่ห่างจาก
อุปกรณ์ หรือพื้นที่ท างานที่จ าเป็นมากนัก 

 การเขา้ถงึอปุกรณท์ีอ่ยูบ่นหลงัคา หรอืบนผนงัภายนอก ของ 
อาคารชัน้เดยีว อาจใชบ้นัไดชัว่คราวหรอืวถิทีางชัว่คราวอืน่ๆ 
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 1.3  กำรประหยัดพลังงำน 
1.3.1  การออกแบบตัวอาคาร ที่มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน

ส าหรับการใชร้ะบบปรับอากาศ เช่น การหันทิศของอาคารใน
ทิศที่ลมพัดผ่าน การใช้แสงธรรมชาติให้ความสว่าง ต าแหน่ง
หนา้ต่างที่ไม่รับแสงแดดโดยตรง หรือการเลือกใช้วัสดุที่มี
คุณสมบัติเป็นฉนวน ป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าไปในอาคาร 
จะช่วยให้สามารถใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็กลง 

1.3.2 การอนุรักษ์พลังงาน โดยการเลือกใช้เฉพาะอุปกรณ์ระบบ
เครื่องกลที่มีประสิทธิภาพสูง หรืออุปกรณ์ประหยัดพลงังาน 
เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมลง ไดแ้ก่  
 การพิจารณาการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 

โดยเลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง          
(เคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5) 

 การใช้เครื่องปรับอากาศแบบปรับความเร็วรอบได้ 
 การใช้พัดลมที่มีประสิทธิภาพสูง 
 การใช้ท่อลมที่มีความเสียดทานต่ า 
 การใช้ระบบปริมาณน้ ายาแปรเปลี่ยน                        

(Variable Refrigerant Volume : VRV) 
 การหุ้มฉนวนท่อลมให้มีความหนาที่เหมาะสม 
 การบุฉนวนกันความร้อนทีห่ลังคา 
 การออกแบบระบบเพือ่ใชพ้ลงังานความรอ้นหรอืความเยน็ 

ที่ต้องทิง้กลับมาใช้ประโยชน์ 
 การใช้โปรแกรมการเปิด-ปิดเคร่ืองให้มีประสิทธิภาพสงูสุด 

(Optimum Start-Stop Program) 
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 1.4 ค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรใช้งำน 
1.4.1  การวิเคราะหค์่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย  

 ค่าใช้จ่ายขั้นตน้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง   
 ค่าใช้จ่ายในการดูแลการท างานของสิ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆ และการบ ารุงรักษา 
 ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจะเป็น

เครื่องมือประกอบการตัดสินใจของเจ้าของอาคารและ 
ผู้ออกแบบ เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถเลือกงานระบบที่ดี
ที่สุดส าหรับอาคาร 

2. กำรออกแบบงำนวิศวกรรมเครื่องกล 
 2.1 กำรออกแบบระบบปรับอำกำศ (air conditioning system) 

2.1.1 รายละเอียดเบื้องต้นของอาคารที่จ าเปน็ส าหรับการออกแบบ 
 ต าแหน่งที่ตัง้อาคาร ทิศทาง 
 รูปทรง ขนาด และจ านวนชั้นของอาคาร 
 รายละเอียดของผนัง หลงัคา พืน้ที่กระจก แนวคาน พื้น 
 ความสูงในแต่ละชั้น และพื้นที่เหนือช่องฝา้ 
 การใช้งานพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร เช่น เป็นห้องเรียน        

ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ หรือ ส านกังาน เปน็ต้น 
 พื้นที่ห้องเครื่อง พื้นที่ส่วนกลาง 
 ข้อก าหนดการออกแบบ เช่น ภาวะอากาศภายนอกอาคาร 

(ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย  อณุหภูมิเฉลี่ย) และ ภาวะอากาศ 
ภายใน (อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์) เป็นต้น 

2.1.2 ประเภทของระบบปรับอากาศ และขนาดอุปกรณ์ที่เหมาะสม
กับอาคาร ควรพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น  
 รายละเอียดการใช้งานพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร 
 ประมาณการพื้นที่ปรับอากาศทั้งหมด  
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 ข้อจ ากัดต่างๆ ของอาคาร เชน่ พืน้ทีห่อ้งเครือ่ง และรปูทรง
ภายนอกของอาคาร เป็นตน้  

ทั้งนี้ ระบบปรับอากาศแต่ละระบบ จะมีความเหมาะสมกับ
ประเภทอาคารและการใช้งานแตกต่างกันออกไป 
2.1.2.1 ระบบปรับอำกำศแบบแยกส่วน (split type air 

conditioner) เหมาะกับอาคารขนาดเล็ก เชน่        
ที่พักอาศัย อาคารส านักงานขนาดเล็ก ห้องเรียน 
ห้องนอน เป็นต้น ซึ่งมีการใช้งานไม่พร้อมกัน ผู้ใช ้
อาคารสามารถเปิด-ปิดเคร่ืองท าความเย็นได้อย่าง
อสิระ อยา่งไรกต็ามสถาปนกิจะตอ้งจดัเตรยีมพืน้ที่
ภายนอกอาคาร ส าหรบัวางเครือ่งระบายความรอ้น 
(condensing unit - ACU) ทีเ่หมาะสม โดยจะตอ้ง
ไม่ห่างจากพื้นที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (fan coil 
unit - FCU) มากเกนิไป และตอ้งอยูใ่นบรเิวณทีม่กีาร
ระบายอากาศทีดี่ 

2.1.2.2 ระบบน้ ำเยน็ด้วยเครื่องท ำน้ ำเย็น ชนดิระบำย
ควำมรอ้นดว้ยอำกำศ (air-cooled chiller)  เหมาะ 

  กบัอาคารขนาดใหญท่ีม่โีหลดความเยน็จ านวนมาก 
เช่น ศนูย์คอมพิวเตอร์ โรงแรม โรงพยาบาลขนาด
กลาง หรือห้องส่งสถานีโทรทัศน์  เป็นตน้  ระบบ
ปรับอากาศประเภทนี้   มีขอ้ดี คือ ไม่ต้องจัดเตรียม
น้ าหล่อเย็น และไม่มีปัญหาละอองน้ า (เมื่อเทียบ
กบั ระบบน้ าเย็นด้วยเครื่องท าน้ าเยน็ ชนิดระบาย
ความร้อนด้วยน้ า (water-cooled chiller)    ขอ้เสยี 
คอื การท างานของเครือ่งท าน้ าเยน็ (chiller) ทีต่ัง้
อยูภ่ายนอกอาคาร จะสง่เสยีงดงัรบกวนบรเิวณขา้ง 
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เคยีง ควรประสานงานกับสถาปนิกเพื่อจัดเตรียม
พื้นที่ห้องเครื่องที่เหมาะสม 

2.1.2.3 ระบบน้ ำเยน็ด้วยเครื่องท ำน้ ำเย็น ชนดิระบำย
ควำมรอ้นดว้ยน้ ำ (water-cooled chiller)   เหมาะ 
กบัอาคารขนาดใหญ่ ที่มีภาระการท าความเย็น
(cooling load) จ านวนมาก ระบบปรบัอากาศประเภท
นี้มีข้อดี คือ ประหยัดพลังงาน มีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตวั ขอ้เสยี คอื มกีาร
ลงทุนสูง ใชพ้ื้นที่ห้องเครื่องมาก    ตอ้งจดัเตรยีมน้ า
หลอ่เยน็ และมปีญัหาละอองน้ า 

 2.2 กำรออกแบบระบบระบำยอำกำศ (ventilation system) 
 การระบายอากาศมีวัตถุประสงค์ เพื่อน าอากาศจากภายนอกเข้าสู่
บริเวณห้อง เพื่อเจือจางปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
อื่นๆ  รวมทั้งเพื่อลดความเขม้ข้นของกลิน่ 
  การระบายอากาศสามารถท าได้ 2 วิธี คือ  

 กำรระบำยอำกำศโดยวิธธีรรมชำติ โดยอาศัยช่องเปิด
จากภายนอก เช่น ประตู หนา้ต่าง บานเกลด็ เป็นต้น  

 กำรระบำยอำกำศโดยวธิกีล เปน็การใชอ้ปุกรณข์บัเคลือ่น 
อากาศจากภายนอกเข้าสู่บรเิวณห้อง 

2.2.1 รายละเอียดเบื้องต้นของอาคารที่จ าเปน็ส าหรับการออกแบบ
การระบายอากาศโดยวิธีกล  
 รูปทรง ขนาด และจ านวนชั้นของอาคาร 
 ความสูงในแต่ละชั้น และพื้นที่เหนือช่องฝา้ 
 การใช้งานพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม 
ห้องปฏิบัติการ หรือส านกังาน เป็นต้น 
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2.2.2 การค านวณอัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล  
 กฎกระทรวงฉบบัที ่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราช 

บญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522 ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ระบายอากาศดังนี ้
 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ  :  ส าหรับพื้นที่ทีม่ีผนัง

ดา้นนอกอยา่งนอ้ยหนึง่ดา้นตดิกบัภายนอกอาคาร โดยตอ้ง 
มีพื้นที่ลมผ่านสุทธิ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ใช้งาน  

 การระบายอากาศโดยวิธีกล : จะต้องมอีัตราการระบาย
อากาศ ไมน่้อยกวา่อัตราที่ก าหนด ทั้งการระบายอากาศ
ของบริเวณทีม่ีการปรับอากาศและบริเวณที่ไม่ปรับอากาศ 

 การเลือกใช้ระบบระบายอากาศ วิธีธรรมชาติ หรือ วิธกีล 
ขึ้นกับลักษณะพื้นที่อาคาร เชน่ บริเวณที่มีฝุ่นหรือควัน
เกิดขึ้นเฉพาะ เช่น เตาในห้องครัว จะใช้วิธีกล โดยการ
ติดต้ังหัวครอบ (hood) อยู่เหนือเตา แล้วต่อท่อลมเขา้สู่
พัดลมดูดอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือควันกระจาย
ออกไปรบกวนพื้นที่อื่น (spot ventilation) หรือบริเวณ    
ที่จอดรถเหนือพื้นดิน จะเลอืกใช้การระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาต ิ

2.2.3 ระบบการระบายอากาศ ใช้ในพืน้ที ่2 ประเภท ได้แก่ 
2.2.3.1 กำรระบำยอำกำศในพืน้ทีป่รบัอำกำศ ท าโดย

การน าอากาศภายนอก (fresh air) ทีม่คีณุภาพ เขา้
มารวมกับลมกลับแล้วผ่านแผงกรองอากาศภายใน 
เครือ่งเปำ่ลมเยน็ (air handling unit / fan coil 
unit - AHU / FCU) กอ่นหมนุเวยีนเขา้สูพ่ืน้ทีใ่ชง้าน 
นอกจากนี้จะติดต้ัง พัดลมดูดอำกำศ เพื่อถา่ยเท
ฝุน่ละออง, เชือ้โรค, สิ่งที่ท าให้เกิดโรคภูมิแพ้ และ
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กลิ่นออกจากพื้นที่ ท าให้ไม่เกิดกลิ่นอับ หรือเปน็
อนัตรายตอ่สขุภาพ (sick building syndrome) การ
น าอากาศภายนอกเข้ามาจะค านึงถึงต าแหนง่ลม
เข้า และคุณภาพของอากาศบริเวณนั้น 

2.2.3.2 กำรระบำยอำกำศในพื้นที่ไม่ปรับอำกำศ 
สามารถเลือกใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
หรือการระบายอากาศโดยวธิีกล ขึน้อยู่กับลักษณะ
ของพื้นที่ใช้งาน 

2.3 กำรออกแบบระบบควบคุมควันไฟ (smoke control system) 
ระบบควบคุมควันไฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ควันแพร ่
กระจายไปทั่วทั้งอาคารเมื่อเกิดเพลิงไหม้  ส าหรับอาคารขนาดกลาง
ขึ้นไป  ระบบควบคุมควันไฟ ประกอบด้วย 
 ระบบอัดอากาศ 
 ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ (pressurized stair system) 
 ระบบอัดอากาศโถงลฟิท์ดบัเพลิง 

 ระบบระบายควัน  
 ระบบระบายควนัในเอเทรยีม (atrium smoke exhaust system) 

2.3.1 ระบบอัดอำกำศบันไดหนีไฟ และ โถงลิฟท์ดับเพลิง 
2.3.1.1 ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟและโถงลิฟท์ดับเพลิง

เปน็แบบ ระบบฉดีกา๊ซ (multiple point injection) 
โดยการติดต้ังพัดลมอัดอากาศความดันสงู ที่ชั้น
ดาดฟ้า เพื่ออัดอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในบันได
และโถงลิฟท ์ โดยผ่านท่อลม ซึ่งติดตั้งภายในช่อง
อัดอากาศ (pressurized shaft) 

2.3.1.2 ระบบอัดอากาศ ต้องท างานขึ้นเองโดยอัตโนมัติ 
หลงัจากไดร้บัสญัญาณจากระบบเตอืนอคัคภียั หรอื 
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การสัง่การจากชา่งภายในหอ้งควบคมุ สว่นการหยดุ 
ระบบเปน็แบบควบคมุดว้ยมอื (manual operation) 
ภายในบนัไดหนไีฟ และโถงลฟิทด์บัเพลงิ ติดตั้งชุด
ควบคุมความดัน ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม
ความแตกต่างของแรงดัน และปรับลดความดัน 
พร้อมเกล็ดระบายอากาศสูภ่ายนอก (differential 
pressure controller, modulating damper with 
exhaust grill) เพื่อรักษาความดันภายในไม่ให้สูง
เกินกว่าแรงที่ใช้ในการเปิดประตู นอกจากนีต้อ้ง
ตดิตัง้เครือ่งตรวจจบัควนัไฟ (smoke detector)  
ภายในหอ้งเครือ่งพดัลมและชอ่งอดัอากาศ เพือ่หยดุ
การท างานของพดัลม เมือ่ตรวจจบัควนัไฟได้ 

2.3.1.3 พดัลมอดัอากาศ ตอ้งมอียา่งนอ้ย 2 ชดุ (ขนาดชดุละ 
100%) พัดลมชุดส ารองต้องท างานโดยอัตโนมัต ิ
ในกรณทีีพ่ดัลมหลกัหยดุท างาน ไมว่า่ในกรณใีด ระบบ
ไฟฟา้ส าหรบัพดัลม ตอ้งจา่ยมาจากเครือ่งก าเนดิไฟฟา้
ของอาคาร ระบบอดัอากาศภายในชอ่งบนัไดหนไีฟและ
โถงลฟิทด์บัเพลงิ ตอ้งมคีวามดนัอากาศขณะใชง้าน ไม่
นอ้ยกวา่ 38.6 ปาสคาล (0.16 Inch WG.) ทีท่ างานได้
โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม ้

2.3.1.4 การค านวณระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ ให้ใช้ตาม
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั ของ วสท. (EIT  
Standard) ซึ่งก าหนดให้ บันไดหนีไฟตอ้งมีระบบ
อัดอากาศที่มีความดันขณะใช้งาน ไม่น้อยกวา่      
38.6 ปาสคาล ทีท่ างานไดโ้ดยอัตโนมัต ิ เมื่อเกิด
เพลิงไหม ้
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2.3.1.5 การเลือกพัดลมอัดอากาศ ทั้งประเภทและขนาดที่
ค านวณได้ เพื่อติดต้ังบนพืน้ชั้นดาดฟ้า เพื่ออัดลม
ผ่านท่อลมเข้าสู่บันไดหนีไฟ   พัดลมอัดอากาศต้อง
ท างานขึน้เองโดยอัตโนมัติ หลังจากได้รับสัญญาณ
จากระบบเตือนอัคคีภัยหรือสั่งการจากห้องควบคุม  
ส่วนการหยุดระบบ จะเป็นแบบควบคุมด้วยมือ 
(manual operation)             

2.3.1.6 ภายในบันไดหนีไฟ ตดิตั้งชุดควบคุมความดนั 
ประกอบด้วย อุปกรณ์วัดและควบคุมความดันและ 
อุปกรณ์ลดความดันด้วยมอเตอร์ พร้อมบานเกล็ด
ช่องลมเข้า(differential pressure sensor and 
controller: range 0 – 10 Inch WG., motorized 
damper with supply air grill) เพื่อรักษาความดัน
ภายใน ไม่ให้สูงเกินกว่าแรงที่ใช้ในการเปิดประตู 
และตดิตัง้เครือ่งตรวจจบัควนัไฟ (smoke detector) 
ภายในห้องเครื่องพัดลม เพื่อหยุดการท างานของ
พัดลมเมื่อตรวจจับควันไฟได ้

2.3.2 ระบบระบำยควันในเอเทรียม  
 ส าหรับอาคารขนาดใหญ่ทั่วไป ที่นยิมมีช่องเปิดระหวา่งชั้น 

(atrium)  โดยอาจเปิดต่อเนื่องกัน 2 ชั้นข้ึนไป ซึ่งจะเป็นช่อง
ทางการแพรข่องควนัทีส่ าคญัขณะเกดิเพลงิไหม ้ จ าเปน็ตอ้งใช้
ระบบระบายควันในเอเทรียม ในการปอ้งกันไม่ให้ควันแพร่ 
กระจายไปทั่วทั้งอาคารเมื่อเกิดเพลิงไหม ้

2.4 กำรออกแบบระบบลิฟต์ (lift system) 
 ระบบขนส่งมวลชนภายในอาคาร ประกอบด้วย 2 ระบบหลัก ได้แก่ 

ระบบลิฟต์ และระบบบันไดเลื่อน  ระบบขนส่งมวลชนภายในอาคาร
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อาจจัดอยู่ในความรับผิดชอบของสถาปนิกหรือวิศวกรเครื่องกลก็ได้ 
ลิฟต์ แบ่งตามประเภทการใช้งาน ดังนี ้

 ลิฟต์โดยสาร(passenger lift)  
 ลิฟต์บรรทุกของ (service lift)  
 ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ (bed lift)  
 ลิฟต์ดับเพลิง (fire fighting lift)   

2.4.1 รายละเอียดเบื้องต้นของอาคารที่จ าเปน็ส าหรับการออกแบบ 
ระบบลิฟต ์
 ลักษณะและการใช้งานของอาคาร 
 จ านวนชัน้ของอาคารและความสูงในแต่ละชั้น 
 จ านวนชัน้ทีเ่ปดิใชง้านลฟิต ์และการแบง่สว่นพืน้ที ่(zoning) 
 ขนาดของช่องลิฟต์ และพื้นที่ห้องเครื่องบนหลงัคา 

2.4.2 รายการค านวณระบบลฟิต ์ เปน็การวเิคราะหค์วามสามารถในการ 
ขนส่งผู้คน (traffic analysis) แยกตามการใช้งานของลิฟต ์
แต่ละประเภท ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร ลิฟตบ์ริการ ลิฟต์ขนของ 
ลิฟต์ดับเพลิง  เกณฑ์ในการออกแบบ (input)  ประกอบด้วย  
 จ านวนลฟิต์  
 น้ าหนักบรรทุก  
 ความเร็วลิฟต์  
 จ านวนชัน้ทีว่ิ่งรับ-ส่ง  
 ระยะทางลิฟต์วิ่ง    

 ผลการวิเคราะห์ (output) จะพิจารณาตัวแปรหลัก ได้แก ่
 ประสิทธิภาพในการขนผู้โดยสารในช่วง 5 นาที                   

(5-min. handling efficiency) หน่วย เปอร์เซ็นต์ 
 ระยะเวลาการวิ่งของลิฟต์แบบปกติ และแบบเร่งด่วน 

หนว่ย วินาที 
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 ระยะเวลาการรอ (waiting time) หน่วย วินาท ี
 ระยะเวลาการวิ่งครบรอบ (round trip time) หน่วย วินาที 

2.4.3 รายละเอียดประกอบแบบ (specification) ประกอบด้วย 
 จ านวนลฟิต์ 
 น้ าหนักบรรทุก (หน่วย กิโลกรัม) 
 ความเร็วลิฟต์ (หน่วย เมตรต่อนาที) 
 จุดวิ่งรับ-ส่ง 

2.4.4 ขนาดของปลอ่งลิฟต์, ระยะทางลิฟต์วิ่ง, ความสงู overhead 
และความลึกบ่อลิฟต์ (หน่วย เมตร)  ถ้าเป็นลิฟต์ประเภทมี
ห้องเครื่อง จะต้องระบุขนาดของห้องเครื่องลิฟต์ด้วย 
 ระบบขับเคลื่อน 
 ระบบควบคุมการท างาน 
 ระบบเปิด-ปิดประตูลิฟต์ 

2.4.5 ระบบความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสาร ได้แก่ 
2.4.5.1 ระบบความปลอดภัย ตามข้อก าหนด จาก

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 การท างานที่จะให้ลิฟต์เลื่อนมาหยุดตรงที่จอด

ชั้นระดับดินและประตูลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติ
เมื่อไฟฟ้าดับ 

 ต้องมีสัญญาณเตือนและลิฟต์ต้องไม่เคล่ือนที่
เมื่อบรรทุกเกนิพิกัด 

 ต้องมีอุปกรณ์ที่จะหยุดลิฟตไ์ด้ในระยะที่ก าหนด
โดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟต์มีความเร็วเกินพกิัด 

 การป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร 
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 ลิฟต์ต้องไม่เคล่ือนที่เมื่อประตูลิฟต์ปิดไม่สนิท 
 ประตูลิฟต์ต้องไม่เปิดขณะลิฟต์เคลื่อนที ่หรือ

หยุดไม่ตรงที่จอด 
 ต้องมีระบบการติดต่อกับภายนอกห้องลิฟต์และ

สัญญาณเจ้งเหตุขัดข้อง 
 ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ในหอ้งลิฟต์  และ         

หนา้โถงลิฟต์ชัน้ที่จอด 
 ระบบระบายอากาศในห้องลิฟต์ อื่นๆ เช่น การ

ป้องกันกรณีทีเ่ชือกแขวนลิฟต์ขาด ระบบเบรก 
ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง หรือ 
ระบบลิฟต์ที่ใช้ในกรณีเพลิงไหม้ เป็นตน้ 

2.4.5.2 ระบบความปลอดภัย เพิ่มเติม                                
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ลักษณะอุปกรณ์ประกอบตัวลิฟต์ ได้แก่            
ประตู ผนัง เพดาน พื้น พัดลมระบายอากาศ             
ไฟแสงสว่าง แผงควบคุมในตัวลิฟต์ เป็นต้น 

 ลักษณะและอปุกรณ์ประกอบ ประตู ชานพัก 
 ระบบป้องกันเครื่องลิฟต์ 
 ระบบไฟฟ้า 
 ระบบและอุปกรณ์ช่วยการวิ่ง ได้แก่ น้ าหนักถ่วง  
รางลิฟต์  และลวดสลิง เป็นต้น 

 อุปกรณ์และระบบพิเศษ 
 การรับประกัน และบ ารุงรักษา 

มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
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มำตรฐำนกำรออกแบบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สุขำภิบำล) 
1. หมวดงำนทั่วไป 

1.1 มาตรฐานอ้างอิง ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม และ               
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร ฉบับปจัจุบัน 

1.2 ให้เสนอแนวทางการออกแบบแก่มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังและชี้แจง
แนวทางการซอ่มบ ารุงก่อนส่งมอบแบบ 

1.3 จัดท าคู่มือการตรวจสอบและบ ารุงรักษาของระบบต่างๆ 
 และจัดอบรมการบ ารุงรักษาหลังอาคารกอ่สร้างเสร็จ 
1.4 ติดต้ังสัญญาณเตือนการท างานของทุกระบบ 
 ที่ห้องควบคุมอาคารชั้น 1 

2. ระบบประปำ 
 2.1 มิเตอร ์

 พิจารณาการใช้แรงดันจากทอ่ส่งน้ าหลังมิเตอร์ส าหรับการรดน้ า
สนามรอบอาคาร แทนการใช้น้ าจากถังสูง เพื่อลดการท างาน 
ของเครื่องสูบน้ า 

 ติดต้ังมิเตอร์ย่อยส าหรับร้านอาหารต่างๆ ในโรงอาหาร 
2.2 ถังเก็บน้ า 

 ถังเก็บน้ าใต้ดินควรมีความจุเก็บน้ า เพื่อใช้งานไม่ต่ ากวา่ 1 วนั 
 ถงัเกบ็น้ าดาดฟา้ควรมคีวามจเุกบ็น้ าเพือ่ใชง้านไมต่่ ากวา่ 3 ชัว่โมง 
 มีมาตรการในการตรวจวัดและรักษาน้ าประปาในถงัสูง           

ให้มีคลอรีน ไม่ต่ ากว่า 1 มก./ล. เพื่อรักษาสภาพปลอดเชื้อโรค 
2.3 แรงดันน้ า 

 แรงดันน้ าในการใช้งาน ควรอยู่ระหว่าง 15-40 เมตรน้ า (mH2O) 
2.4 สุขภัณฑ์ และอุปกรณ ์

 สุขภัณฑ์ทุกประเภทให้ใช้เป็นแบบประหยดัน้ า ยกเว้นโถสว้ม 
ควรใช้โถชักโครกแบบท่อตรง (flush valve) เนื่องจากโถชักโครก
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แบบถังพักน้ า (flush tank) มีการร่ัวไหลของน้ าในถังพักได้ง่าย
และจะท าให้สิน้เปลืองน้ ามาก 

 โถชักโครกแบบท่อตรง ต้องมีอุปกรณ์ล็อกหัวชักโครก 
 ควรมีระบบสายช าระ พร้อมวาล์วปิดเปิด ส าหรับโถส้วมทุกจุดใน

อาคารส านักงาน 
 ห้องน้ าทุกห้องควรมีวาล์วควบคุมให้ปิดเฉพาะห้องได้เพื่อการ

ซ่อมบ ารุง โดยให้อยู่ใต้อ่างล้างมือหรือในช่องท่อที่เข้าถึงได้ง่าย 
3. ระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสยี 
 3.1 ระบบน้ าทิง้จากโรงอาหาร 

 พิจารณาแนวทางการรวบรวมและก าจัดไขมันจากโรงอาหาร 
 ท่อน้ าทิ้งจากโรงอาหาร ให้ใช้ขนาด  4”  ขึ้นไป  และมีความ
ลาดชันไม่ต่ ากว่า 1:100 พร้อมติดต้ังช่องท าความสะอาดท่อทุก
ระยะ 10 เมตร 

3.2 ระบบน้ าเสียหลัก 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียควรอยู่ใกล้กับช่องท่อรวบรวมน้ าเสยี 
 ถ้ามีเสาหรือโครงสร้างของตึกอยู่ภายในบ่อบ าบัดน้ าเสียให้หุ้ม
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่ต่ ากว่า 20 เซนติเมตร 

 ท่อรวบรวมน้ าเสียหลัก ต้องมีขนาดไม่ต่ ากว่า  4”                                
ท่อขนาด  4”   และ 6”  ให้มีความลาดชนั ไม่ต่ ากว่า 1:100                     
ท่อขนาด  8”   ให้มีความลาดชัน ไม่ต่ ากว่า 1:200 

4. ระบบระบำยน้ ำฝน 
4.1 ท่อน้ าฝนแนวดิ่ง ให้ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร และมกีารยึดท่อเป็น

ระยะให้มั่นคง 
4.2 ช่องรับน้ าฝนจากระเบียงหรอืดาดฟ้าให้ตดิตั้งอยู่ขอบนอกของ

ระเบียงหรือดาดฟ้านั้นและใช้เป็นแบบหัวดอกเห็ดเพื่อลดการอุดตัน 
 ควรใช้เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสีต่อแบบเกลียว ถ้าใช้ท่อพีวีซีต้องใช้
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น้ ายาประสานตามมาตรฐานผู้ผลิตท่อ และใช้ในบริเวณที่ไม่โดน
แสงแดดเท่านัน้ 

 ติดต้ังท่ออ่อน ความยาวไมต่่ ากว่า 1.00 เมตร ก่อนต่อเข้าระบบ
ระบายน้ าที่พืน้ 

 ท่อระบายน้ าที่พืน้ ให้ใช้เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่ต่ า
กว่า 400 มิลลิเมตร เพื่อความสะดวกในการบ ารงุรักษา และมี
ความลาดชันไม่ต่ ากวา่ 1:400  

 ต้องติดต้ังตะแกรงดักขยะอย่างหยาบ มชี่องห่างระหวา่งตะแกรง  
25 - 50 มิลลิเมตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ านอกโครงการ 

 พิจารณาการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ าฝน เพื่อการน าไปใช้ 
5. ระบบดับเพลิง 

5.1 เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของกรุงเทพมหานคร 
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) หรือ
มาตรฐานของ NFPA (National Fire Protection Association ของ
สหรัฐอเมริกา) 

5.2 ติดต้ังผังแสดงระบบดับเพลิงและระบบโปรยน้ าฝอย  
 พร้อมทั้งสัญญาณ เตือนภยั ในห้องผู้ควบคุมอาคารชั้น 1 

มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สุขำภิบำล) 
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 มำตรฐำนกำรขออนุมัติโครงกำร ผู้ออกแบบ และ 
 กำรขออนุมัติแบบรำยละเอียดโครงกำร 

มำตรฐำนกำรขออนุมัติโครงกำรและผู้ออกแบบ และกำรขออนุมัติแบบรำยละเอียดโครงกำร 

หนว่ยงานเจ้าของ 
งบประมาณ 

ส านักบริหารระบบกายภาพ 
งานผังแม่บทฯ งานออกแบบ 

1. เมื่อเริ่มจัดท ำโครงกำร 
 

 จัดหาผู้ออกแบบ โดยจัดท า 
บันทึกขอความอนุเคราะห์ จาก                                     
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

- - 

2. เมื่อได้รับบนัทึกตอบจำก  คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ และ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ให้ควำม
อนุเครำะห์ผู้ออกแบบแล้ว 

 

 ประสานกบัผู้ออกแบบ เพื่อจัดท า
รายละเอียดโครงการ (ความ
ต้องการ พื้นที่ และงบประมาณ)  
- ตามแบบฟอรม์ 1 

- - 

3. จัดท ำบันทึกเสนอขออนมุัติ
โครงกำร และ ผู้ออกแบบ 

 

 กรอกแบบฟอรม์ข้อมูล
รายละเอียดโครงการ เสนอต่อ 
ส านักบริหารระบบกายภาพ          
- ตามแบบฟอรม์ 2 

 รวบรวมข้อมูล เสนอวาระเพื่อ
พิจารณาต่อคณะกรรมการ 
ก ากับการออกแบบฯ 
 ส าเนาผลการอนุมัติ          
แจ้งหน่วยงาน 
 ประสานงานกับผู้ออกแบบ  
เพื่อท าสัญญาจ้างออกแบบ 

- 

4. ประสำนงำนกบัผู้ออกแบบ  
 

 จัดท าแบบร่าง เสนอต่อ คณะ 
กรรมการก ากับการออกแบบฯ  
เพื่อพิจารณา 

 ท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าตอบแทนการออกแบบ  
งวดที ่1  (เมื่อแบบร่างไดร้ับ 
การอนุมัติ) 

- 
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หนว่ยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

ส านักบริหารระบบกายภาพ 
งานผังแม่บทฯ งานออกแบบ 

5. ประสำนงำนกบัผู้ออกแบบ  
 

 จัดท าแบบรายละเอียด 
 จัดท าบันทึกเสนอขออนุมัติ
แบบ ต่อส านักบริหารระบบ
กายภาพ 

- 

 จัดส่งแบบรายละเอียด
ให้คณะกรรมการตรวจ 
สอบแบบ พิจารณา 
 ส าเนาผลการอนุมัติ แจ้ง
หน่วยงาน 

6. เมื่อแบบผ่ำนกำรเห็นชอบ 
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แบบ และได้รับอนุมัติจำก
อธิกำรบดีแล้ว 
 

 สง่ แบบ รายการประกอบแบบ  
ราคากลาง และ เอกสารการ
กรอกราคา มายังส านักบริหาร
ระบบกายภาพ 

 ท าบันทึกขออนุมัติเบิก
เงินค่าตอบแทนการ
ออกแบบ งวดที ่2          
(เมื่อแบบก่อสรา้ง      
ได้รับการอนมุัต)ิ 
 ท าบันทึกขออนุมัติเบิก
เงินค่าตอบแทนการ
ออกแบบ งวดที ่3         
(เมื่อมหาวิทยาลัย            
ได้ลงนามในสัญญา           
จ้างเหมาก่อสรา้ง) 

 ด าเนินการตรวจสอบ
ความครบถว้นของแบบ 
รายการประกอบแบบ 
และราคากลาง 
 น าเสนอขอความ
เห็นชอบราคากลาง        
ต่ออธิการบด ี
 จัดท าเอกสาร                 
ส่งหน่วยงานพสัดุของ
มหาวิทยาลัย                
เพื่อด าเนินการจัดจ้าง 

7. เมื่อท ำกำรก่อสร้ำง / 
ปรับปรงุ แล้วเสร็จ 
 

 แจ้งให้ส านักบริหารระบบ
กายภาพทราบ 
 ส่งแบบ As Built drawings  
และ แบบต้นฉบับกระดาษไข 

 ปรับปรุงแก้ไขขอ้มูล
อาคารตามแบบที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 จัดท าบันทึกขออนุมัติ
เบิกเงินค่าตอบแทนการ
ออกแบบงวดที่ 4           
(เมื่องานก่อสร้าง            
แล้วเสร็จ) 

 จัดเก็บแบบ As Built 
drawings รวมไว้กับ
แบบต้นฉบับกระดาษไข 
เพื่อเป็นข้อมูลตอ่ไป 

หมำยเหตุ : หน่วยงานเจ้าของงบประมาณและผู้ออกแบบจะต้องจัดท ารายละเอียดโครงการ
(พื้นที่และงบประมาณ) รวมทั้งการวิเคราะห์โครงการและความเสี่ยง น าเสนอ 
ส านักบริหารแผนและการคลังของมหาวิทยาลัย เพื่อของบประมาณด้วย 
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หมำยเหตุ : ดูตัวอย่างแบบฟอร์มทั้งหมดได้ท่ี เว็บไซต์ของ 
 ส านักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 http://www.prm.chula.ac.th/?q=prm_download 
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แบบฟอร์ม 1   
แบบฟอร์มกำรเสนอโครงกำร 

1.  โครงกำร 
    1.1  ชื่อหน่วยงำน .......................................................................................................... 
     1.2  แผนงำน .......................................................................................................... 
     1.3  งำน/โครงกำร .......................................................................................................... 
 
2.  หลักกำรและเหตุผล 
    2.1  ระบบภำรกิจที่เพิ่มขึ้นท ำให้เกิดควำมต้องกำรพื้นที่เพิ่มมำกขึ้น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

2.2 แผนอัตรำก ำลังที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร 

 

3.  ควำมจ ำเป็น 
    3.1  ปัญหำกำรใช้พื้นที่ในปัจจบุัน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

 อตัราก าลงั 
ระยะเวลำ __ ปี 

 ปี 
25__ 25__ 25__ 25__ 25__ 

นิสิต           
อำจำรย์           
บุคลำกร           
ลูกจ้ำง           
อุปกรณ์           



66  

 

มำตรฐำนกำรขออนุมัติโครงกำรและผู้ออกแบบ และกำรขออนุมัติแบบรำยละเอียดโครงกำร 

  
รำยละเอียดพื้นทีใ่ช้สอย 

ข้อมูลปัจจุบัน ควำมต้องกำรในอนำคต 
จ ำนวนผู้ใช้  

(คน) 
พื้นที่  
(ตรม.) 

จ ำนวนผู้ใช ้
(คน) 

พื้นท ี
(ตรม.) 

 1). พื้นที่เพื่อกำรศึกษำ 
    - ห้องเรียน 
    - ห้องปฏิบัติการ 
    - ......................... 

  
  

      

รวม 1).         
 2). พื้นที่เพื่อกำรบริหำร 
     - ห้องพักอาจารย์ 
    - ส านักงาน 
    - ......................... 

        

รวม 2).         
 3). พื้นที่บริกำรทั่วไป 
    - ห้องอาหาร 
    - ห้องอเนกประสงค์ 
    - ......................... 

        

รวม 3).         
 4). พื้นที่ประกอบอำคำร 
    - บันได 
    - ลิฟต์ 
    - ......................... 

        

รวม 4).         
 5). พื้นที่อื่นๆ 
    - ....................... 

        

รวมทั้งหมด         

4.  จ ำแนกรำยละเอียดพื้นที่โครงกำร 

แบบฟอร์ม 1  (ต่อ) 
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มำตรฐำนกำรขออนุมัติโครงกำรและผู้ออกแบบ และกำรขออนุมัติแบบรำยละเอียดโครงกำร 

แบบฟอร์ม 2   
แบบฟอร์มขอ้มูลเสนอขออนุมัติ 

โครงกำรและผู้ออกแบบโครงกำรก่อสร้ำงของมหำวิทยำลัย   
ชื่อโครงกำร….....................................................................................................................................  
เจ้ำของโครงกำร.................................................................................................................................. 
 ผู้ติดต่อ ..……….......................................................โทร.........................................................  
สถำนที่ตัง้ ห้อง / บริเวณ …..................................................................................................................  
 อาคาร ..................................................................................................................................... 
 ผู้รับผิดชอบอาคาร …............................................................................................................... 
แหล่งงบประมำณ.................................................................ปีงบประมำณ ……................................. 
จ ำนวน………...................................................................................................................................... 
ผู้ออกแบบ  

  
แบบที่ส่ง ขนาด…................................................................................................................................ 

จ านวน………....................................................................................................................... 

ชื่อ/สกุล (ต ำแหน่ง / เลขประกอบวิชำชีพ) คณะต้นสังกัด 
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

ส่วนที่เก่ียวข้อง (ท าเคร่ืองหมายถูกในส่วนที่งานเกี่ยวข้อง) 

ลงชื่อ................................................................... 
(.........................................................................)  

ผู้กรอกข้อมูล 

  ปลูกสร้ำงใหม่ ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม 
สถำปัตยกรรมหลัก         
สถำปัตยกรรมภำยใน         
ภูมิสถำปัตยกรรม         
วิศวกรรมโครงสร้ำง         
วิศวกรรมสุขำภิบำล         
วิศวกรรมเครื่องกล         
วิศวกรรมไฟฟ้ำ/สื่อสำร         
อื่นๆระบุ.....................         
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 มำตรฐำนกำรเสนอแบบร่ำง                              
กำรออกแบบอำคำรและสถำนที่       

 

การเสนอแบบร่าง การออกแบบก่อสร้างอาคารใหม่ภายในมหาวทิยาลัย  
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
 

1. เสนอแบบร่าง จ านวน 3 ครั้ง                                                           
พร้อมหุ่นจ าลอง หรือภาพจ าลอง 3 มิต ิ

2. ประมาณราคากลางเบื้องตน้ ตามความเหมาะสม 
 

 มำตรฐำนกำรเขียนแบบงำนก่อสร้ำง                         
อำคำรและสถำนที ่
แบบงานก่อสร้างอาคารและสถานที่ ส่งมอบให้หนว่ยงานที่รับผิดชอบด้าน 
กายภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมาตรฐานส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ต้นฉบับ งานเขียนแบบ 1 ชุด พิมพ์ลงกระดาษไข และ                  

ต้นฉบับ รายการประกอบแบบ 1 ชุด พิมพ์ลงกระดาษขาว                  
พร้อมลงลายมือชื่อผู้ออกแบบทุกระบบ ทุกแผ่น 

2. ส าเนาที่ชัดเจน  แบบและรายการประกอบแบบ อย่างละ 15 ชุด  
(หรือตามที่ระบุในสัญญา) 
 กรณีแบบขนาด A3 ส่งเป็นแบบถ่ายเอกสารลงกระดาษขาวได้ 
 กรณีแบบขนาดใหญ่กว่า A3 ให้ส่งแบบเปน็พิมพ์เขียว 

3. หุ่นจ าลอง 1 ชุด (กรณีเป็นอาคารก่อสร้างใหม่) 
4. รายการราคากลาง จ านวน 1 ชุด 

 ค านวณใหถู้กต้องตามระเบยีบการค านวณราคากลางของ
กรมบัญชีกลาง  ราคากลาง ต้องเป็นปัจจบุัน ณ วันส่งงาน         
โดยสามารถดรูายละเอียดได้ที่ :                                                   
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP 

มำตรฐำนกำรเสนอแบบร่ำงกำรออกแบบอำคำรและสถำนที่ 
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มำตรฐำนกำรเขียนแบบงำนก่อสร้ำงอำคำรและสถำนที่ 

 แบบฟอร์มควรเป็นรูปแบบเดียวกันในทกุระบบ 
 มีหมายเลขหน้าก ากับทุกหน้า 
 ลงลายมือชื่อผู้ออกแบบ ทุกระบบ ทุกแผ่น  

5. ใบเสนอราคา ที่หวัหน้ากลุม่ผู้ออกแบบลงนามทุกแผ่นแล้ว         
จ านวน 15 ชุด (หรือตามที่ระบุในสัญญา) มีหมายเลขหน้าก ากับทุก
หนา้ (สอดคล้องกับราคากลาง) 

6. แผ่นซีดีรอม 1 ชุด บันทึกข้อมูลงานเขียนแบบทุกระบบ, ราคากลาง 
และใบเสนอราคา 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
 สามารถลงนามในต้นฉบับชดุเดียว และถา่ยพมิพ์เขียว/ถ่ายส าเนาได้ 
 ชื่อโครงการที่ระบุในแบบ จะต้องเป็นชื่อเดียวกนักับชื่อโครงการที่ได้รับ
งบประมาณ 

 ราคากลาง หลังจากค านวณค่า Factor F แล้ว จะต้องไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  และเป็นปัจจบุัน ณ วันส่งงาน  

 แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ราคากลาง และใบเสนอราคา                 
ต้องสอดคล้องกันทุกส่วน เพื่อไม่ให้เป็นปญัหากับการกอ่สร้าง และให้ใส่
หมายเลขหน้าก ากับด้วย  เพือ่ให้สามารถตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารได้สะดวก 
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ส่วนประกอบส ำคัญ ในกำรส่งงำนเขียนแบบก่อสรำ้ง มีดังนี ้
หัวข้อ รายการ เหตุผล 

รำยละเอียด
โครงกำร 
 
 กรอกข้อควำมใน
แบบฟอร์มขอ้มูล
เสนออนุมัติแบบ
ก่อสร้ำงอำคำร
ของมหำวิทยำลัย 

ประกอบด้วย 
ก. ชื่อโครงการ 
ข. สถานที่ท าโครงการ 
ค. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
ง. จ านวนเงินท่ีใช้ หรือประมาณการ 
จ. ชื่อ หรือรายชื่อผู้ออกแบบ ซึ่งมีวุฒิ

ความรู้เกี่ยวกับงานด้านที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการครบถ้วนทุกสาขา 

เพื่อทราบ
รายละเอียด
โครงการได้
ครบถ้วน และ
สะดวกในการเก็บ
เป็นข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย 

 โครงกำรและกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 
(รูปเล่ม) 

ประกอบด้วย 
ก. การวิเคราะห์โครงการ ทั้งที่มาของ

พื้นที่ และงบประมาณ (จ านวน
นิสิต-บุคลากร) 

ข. ความเสี่ยง และการแก้ปัญหาจาก
การท าโครงการนี้ 

เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม
ของโครงการ 

มำตรฐำนกำรเขียนแบบงำนก่อสร้ำงอำคำรและสถำนที่ 
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หัวข้อ รายการ เหตุผล 

กำรส่งแบบก่อสร้ำง 
 
 ขนำดกระดำษ 

ขนาดกระดาษ ที่ให้ใช้เขียนแบบได้ 
ก. A3  (29.7 x 42.0 ซม.) 
ข. A2  (42.0 x 59.4 ซม.) 
ค. A1  (59.4 x 84.0 ซม.) 
ง. A0  (84.0 x 120.0 ซม. 

(ส าหรับขนาด A0 ให้ใช้ได้ในกรณีที่
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น) 

โดยมีขนาดเท่ากันทุกแผ่น ใน 1 ชุด 
เย็บเล่มเรียบร้อย 

รายการราคากลาง - ใบกรอกราคา  
รายละเอียดประกอบแบบ หรือ 
เอกสารอื่นๆ  ให้ใช้กระดาษพิมพ์ขนาด 
A4  (21.0 x 29.7 ซม.) 

เพื่อความสะดวก
ในการเก็บรวบรวม
เป็นหลักฐาน
อ้างอิงเกี่ยวกับ
ความเปลี่ยนแปลง  
ของอาคาร               
ในมหาวิทยาลัย 

 จ ำนวนชุด ก. แบบต้นฉบับกระดาษไข   1 ชุด 
ข. แบบส าเนาที่ชัดเจน 15 ชุด  

 กรณีแบบขนาด A3 สามารถส่ง
แบบเป็นแบบถา่ยเอกสารลง
กระดาษขาวได้ 

 กรณีแบบขนาดใหญ่กว่า A3       
ให้ส่งแบบเป็นพิมพ์เขียว 

ค. รายละเอียดประกอบแบบ หรือ
เอกสารอื่นๆ  15 ชุด 

ง. ราคากลาง  1 ชุด                       
ใบเสนอราคา 15 ชุด 

จ. ข้อมูลแบบก่อสร้าง รายการ
ประกอบแบบ ราคากลาง ใบกรอก
ราคา และเอกสารประกอบอืน่ๆ 
บันทึกลงแผ่นซีดีรอม 1 ชุด 

 

 หุ่นจ ำลอง มาตราส่วนตามความเหมาะสม 1 ชุด  

มำตรฐำนกำรเขียนแบบงำนก่อสร้ำงอำคำรและสถำนที่ 
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หัวข้อ รายการ เหตุผล 

ป้ำยหัวกระดำษ ริมด้านขวาของแบบ ให้มีปา้ยหัว
กระดาษ (Title Block)  ระบุ
รายละเอียดดังนี้ 
ก. ตราพระเกี้ยว และชื่อโครงการ 
ข. ผู้ออกแบบ และลงลายมือชือ่ 
ค. สิ่งท่ีแสดงในแบบแผ่นน้ัน 
ง. แผ่นท่ี และจ านวนแผ่นในแบบ 
จ. วันที่อนุมัติ 

เพื่อความสะดวก 
ในการแยกแยะแบบ 
และเก็บรักษาเป็น
หมวดหมู่ 

ผังบริเวณ ก. ผังบริเวณของมหาวิทยาลัย และ
แสดงต าแหน่งอาคารที่ท าโครงการ 

ข. ผังอาคารที่ท าโครงการซึ่งแสดง
ต าแหน่งโครงการในอาคารหลังนั้น         
(ผังบริเวณและผังอาคารนี้สามารถ
ติดต่อขอส าเนาได้ที่  เลขานุการ
คณะฯ / สถาบัน / หรือ สายงาน
ออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 
ส านักบริหารระบบกายภาพ) 

ค. ผังแสดงสภาพบริเวณ และ
สาธารณูปโภคเดิมที่ส าคัญ ได้แก่ 
 สิ่งก่อสร้าง และอาคารข้างเคียง 
 ต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 
 ระดับ 
 ถนน และทางเท้า 
 คูน้ า และสระน้ า 
 แนวท่อระบายน้ า 
 แนวสายเคเบิล หม้อแปลงไฟฟ้า 

และเสาไฟฟ้า 
 แนวสายโทรศัพท์ 

เพื่อให้ทราบ 
ต าแหน่งที่แน่นอน
ของที่ตั้งโครงการ 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้ทราบ        
อุปสรรคในการ
ก่อสร้าง และ  
การเตรียมการ 

มำตรฐำนกำรเขียนแบบงำนก่อสร้ำงอำคำรและสถำนที่ 
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หัวข้อส ำคัญในแบบก่อสร้ำง มีดงันี ้

หัวข้อ รายการ เหตุผล 

เปรียบเทียบ             
สภำพเดิม และ              
สภำพปัจจุบนั 
ในกรณีปรับปรุง
อำคำรเดิม 

ก. แบบผัง รูปด้าน รูปตัด                   
แสดง สภาพเดิมของอาคาร  และ              
แบบผัง รูปด้าน รูปตัด                 
ตามแบบปรับปรุงใหม่                                
โดย แสดง :  ระยะ   ระดับ  ขนาด
ของ ห้อง ช่องเปิดต่างๆ วัสดุ 
เฟอร์นิเจอร์                                
และ ระบบต่างๆ ของอาคารเดิม 
เช่น  ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร 
ระบบเครื่องกล  ระบบสุขาภิบาล 
เป็นต้น  

เพื่อเปรียบเทียบ    
ให้ทราบความ
เปลี่ยนแปลง             
ของรูปแบบ    
ก่อนและหลัง
โครงการปรับปรุง 

เปรียบเทียบ             
สภำพเดิม และ              
สภำพปัจจุบนั 
ในกรณีปรับปรุง
พื้นที่ที่มีไม้ยืนต้น
เดิม 

ก. แบบผัง แสดง ต าแหน่งไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่เดิม ที่มีขนาด ø เกิน
กว่า 12” หรือ ไม้ยืนต้นเดิมที่มี
ความส าคัญของมหาวิทยาลัย                         
โดย แสดง :  ชื่อ รูปถ่าย  และ      
ผังบริเวณหลังการปรับปรุง 

เพื่อเปรียบเทียบให้
ทราบความ
เปลี่ยนแปลงก่อนและ
หลังโครงการปรับปรุง  
แสดงแนวทางการ
อนุรักษ์ต้นไม้เดิม 

ขอบเขตของงำน ล าดับรายการ และ ขนาดของงาน        
ที่รวมอยู่ในโครงการ 

เพื่อให้ทราบ         
ขอบเขตของเนื้องาน
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

มำตรฐำนกำรเขียนแบบงำนก่อสร้ำงอำคำรและสถำนที่ 
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ภำคผนวก 
 
 

 ตัวอย่ำงหัวกระดำษ   
 มำตรฐำนกำรออกแบบป้ำยข้อมูลกำรก่อสร้ำงอำคำร ภำยในอำคำร 
 มำตรฐำนกำรออกแบบป้ำยหมำยเลขห้อง ภำยในอำคำร 
 มำตรฐำนกำรออกแบบป้ำยชื่อคณะ/หน่วยงำน ภำยนอกอำคำร 
 มำตรฐำนกำรออกแบบป้ำยบอกทำง ภำยนอกอำคำร 

ภำคผนวก 

หัวข้อส ำคัญในแบบก่อสร้ำง (ต่อ) 

หัวข้อ รายการ เหตุผล 

กำรระบุวัสด ุ ก. กรณีเป็นวัสดุที่ประกาศก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) แล้วให้ก าหนดรายละเอียด 
หรือคุณลักษณะเฉพาะ หรือ
รายการในการก่อสร้างตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                 
หรือเพื่อความสะดวก จะระบุ
หมายเลขมาตรฐานแทนก็ได้ 

ข. กรณีเป็นวัสดุที่ยังไม่มีประกาศ
ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ให้ก าหนด 
รายละเอียดตามเงื่อนไขในข้อ 4 
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 8)           
พ.ศ. 2531 

เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ 
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ภำคผนวก : ตัวอย่ำงหัวกระดำษ 

ตัวอย่ำงหัวกระดำษ  (TITLE BLOCK) 

 
 
 
 
 
 
 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

โครงกำร 
 
 

..................................................... 

สถำปนิก 
..................................  (......ลายเซ็น.......) 

..................................  (......ลายเซ็น.......) 

วิศวกรโครงสร้ำง 
..................................  (......ลายเซ็น.......) 

..................................  (......ลายเซ็น.......) 

วิศวกรไฟฟ้ำ 
..................................  (......ลายเซ็น.......) 

..................................  (......ลายเซ็น.......) 

วิศวกรเครื่องกล 
..................................  (......ลายเซ็น.......) 

..................................  (......ลายเซ็น.......) 

วิศวกรสุขำภิบำล 
..................................  (......ลายเซ็น.......) 

..................................  (......ลายเซ็น.......) 

แบบแสดง................................................................................. 

ตรวจ.............................. 
วันที่................................ 

มำตรำส่วน................ แบบเลขที่ 
 
 
 
....................... 

อนุมัติ............................. 
วันที่................................ 

จ ำนวนรวม.........แผ่น 
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มำตรฐำนกำรออกแบบปำ้ยแสดงขอ้มลูกำรกอ่สรำ้งอำคำร ภำยในอำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ลักษณะป้ำย 
วัสด ุ แผ่นป้ายเป็นโลหะสเตนเลสผิวเรียบด้าน  
 พร้อมแผ่นหรอืโครงรองด้านหลัง ในกรอบไม้สักขนาด 1/2” x 2” 
ขนำด ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง 85 เซนติเมตรติดตั้งให้

ขอบบนสูงจากพื้น 2.00 เมตร และอยู่กึ่งกลางของผนังตึกชั้นล่าง 
รำยละเอียด ความสูงอักษรชื่ออาคาร 3 เซนติเมตร รายละเอียด 1.5 เซนติเมตร

ตัวอักษรท าผิวสเตนเลสขัดมัน 
แนวปฏิบัต ิ

1. ก าหนดให้ผู้รบัจ้างจัดท าป้ายชื่ออาคาร ตามระบุในแบบ 
2. ติดต้ังป้ายบนผนังตึกภายในอาคาร ตามที่ก าหนดในแบบ      

โดยติดต้ังเมื่อก่ออิฐฉาบปูนและทาสี เรียบร้อยแล้ว 
3. เมื่อติดต้ังตัวอักษรเรียบร้อยแล้ว จะต้องระวังไม่ให้สกปรก  

และให้ขัดตัวอักษรด้วยน้ ายาให้ขึ้นเงา 
4. ตัวอักษรที่เว้นไว้จะก าหนดให้ภายหลังโดยสถาปนกิ 

ภำคผนวก : มำตรฐำนกำรออกแบบป้ำยแสดงข้อมูลกำรก่อสร้ำงอำคำร ภำยในอำคำร 
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มำตรฐำนกำรออกแบบป้ำยหมำยเลขห้องภำยในอำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะป้ำย 
วัสด ุ แผ่นพลาสติกอครีลิกใส 
ขนำด ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 ขนาดกว้างยาว 7.5 x 21.5 เซนติเมตร หนา 3 มิลลิเมตร 
รำยละเอียด -  ด้านหลงัแผ่นป้ายพ่นสีขาว  
  ด้านหน้าเซาะร่องตัวเลขอารบิก สูง 4.5 เซนติเมตร พ่นสนี้ าตาล 

หรือ  
 -  ด้านหลงัแผ่นป้ายพ่นสีน้ าตาล  
  ด้านหน้าเซาะร่องตัวเลขอารบิก สูง 4.5 เซนติเมตร พ่นสขีาว 
แนวปฏิบัต ิ

1. ก าหนดให้ผู้รบัจ้างจัดท าป้ายเลขห้องติดทุกห้องของอาคาร 
ตามต าแหน่งที่ก าหนดในแบบ 

2. การก าหนดเลขหมายของหอ้งจะก าหนดภายหลัง                     
โดยหนว่ยงานที่รับผิดชอบด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย 

ภำคผนวก : มำตรฐำนรำยละเอียดกำรก ำหนดป้ำยหมำยเลขห้องภำยในอำคำร 



78  

 

มำตรฐำนกำรออกแบบป้ำยชื่อคณะ/หน่วยงำน ภำยนอกอำคำร 

 
 
ลักษณะป้ำย  ป้ายแนวนอนชื่อคณะ/หน่วยงาน และ ป้ายตราสัญลักษณ์  
วัสดุ  -  ป้ำยชื่อแนวนอน กล่องโครงเหล็กหุ้มแผ่นเหล็กสเตนเลสทึบทุก

ด้าน ผิวเรียบแบบขัดด้าน ไม่มีรอยต่อแผ่นในแต่ละด้าน ตวัอักษร
เหล็กสเตนเลสผิวเรียบขัดมันลอยตัว ติดบนระนาบปา้ยด้านหนา้
และด้านหลัง ก าหนดลักษณะผิวด้านโดยสถาปนิก 

 -  ป้ำยตรำสัญลักษณ์ กล่องโครงเหล็กหุ้มแผ่นเหล็กสเตนเลสทึบทุก
ด้าน ผวิเรียบแบบขัดมันเงา ไม่มีรอยต่อแผ่นในแต่ละด้าน กัดกรด
ตามลวดลายสัญลักษณ์ สดี า ติดทับหนา้กล่องป้ายชื่อ ทั้ง 2 ด้าน 
ก าหนดลักษณะผิวมันเงาโดยสถาปนิก 

ขนำด -  ป้ำยชื่อแนวนอน ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความสงู 0.75-0.80 
เมตร ความหนา 17.5 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 3.00 เมตร 
ตัวอักษรลอยตัว ความหนา 2 เซนติเมตร (3/4”)  

 -  ป้ำยตรำสัญลักษณ์ ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้าง x สูง  
0.30 x 0.50 เมตร ความหนา 2.5 เซนติเมตร (1”) ติดที่มุมด้าน
หนึง่ของป้ายชือ่ ให้ยื่นสงูจากขอบบนของป้ายชื่อ 25 เซนติเมตร
และเว้นระยะเข้าจากขอบปา้ยชื่อ 13 เซนติเมตร 

 - ความยาวป้ายชื่อ และ สัดส่วนป้ายตราสัญลักษณ์ อาจปรับตาม
ความเหมาะสมโดยสถาปนิกภายใต้แนวทางมาตรฐานที่ก าหนด 

ภำคผนวก : มำตรฐำนกำรออกแบบป้ำยชื่อคณะ/หน่วยงำน ภำยนอกอำคำร 
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รำยละเอียด  

 -  ตัวอักษร ชื่อคณะ/หน่วยงาน บรรทัดบนภาษาไทย บรรทัดล่าง
ภาษาอังกฤษ ขนาดความสูงตัวอักษรไทยประมาณ 15 เซนติเมตร 
อักษรอังกฤษประมาณ 12 เซนติเมตร โดยจัดช่องไฟให้ความยาว
รวมของทั้ง 2 บรรทัดยาวเท่ากัน ระยะห่างระหวา่งบรรทัดประมาณ 
15 เซนติเมตร 

 -  ตรำสัญลกัษณ์ ปรับขนาดสัดส่วนตราสัญลักษณ์โดยสถาปนกิ  
ตามความเหมาะสมในกรอบของป้ายสเตนเลส ภายใต้แนวทาง
มาตรฐานที่ก าหนด 

 - องค์ประกอบอื่นๆ ประกอบการติดต้ังป้าย ออกแบบตามความ
เหมาะสมโดยสถาปนิกให้เขา้กับรูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อม 

แนวปฏิบัต ิ
1. ก าหนดให้ผู้รบัจ้างจัดท า ป้ายชื่อคณะ/หน่วยงาน                           

พร้อมตราสัญลักษณ์ ตามระบุในแบบ 
2. ติดต้ังป้ายในบริเวณภายนอกอาคารตามที่ก าหนดในแบบ         

โดยติดต้ังเมื่อก่อสร้างฐานหรือองค์ประกอบที่รองรับการติดต้ังป้าย
เรียบร้อยแล้ว 

3. เมื่อติดต้ังตัวอักษรเรียบร้อยแล้ว จะต้องระวังไม่ให้สกปรก         
และให้ขัดตัวอักษรด้วยน้ ายาให้ขึ้นเงา 

4. ให้ผู้รับจ้างจัดท าแบบร่างตัวอักษรตัวอย่างในขนาดเท่าจริง           
ลงบนกระดาษ โดยใช้รูปแบบอักษรตามก าหนด                                
ให้สถาปนิกพจิารณาเพื่ออนุมัติ หรืออาจปรับเปลี่ยนสดัส่วน            
ตามความเหมาะสม ก่อนด าเนินการจริง 

ภำคผนวก : มำตรฐำนกำรออกแบบป้ำยชื่อคณะ/หน่วยงำน ภำยนอกอำคำร 



80  

 

มำตรฐำนกำรออกแบบป้ำยบอกทำงภำยนอกอำคำร 

 
 

ลักษณะป้ำย  ป้ายแนวตั้ง แสดงลูกศรบอกทิศทาง ชื่ออาคาร/สถานที่ สัญลักษณ์
อื่นๆ พร้อมเสาเหล็กสเตนเลส ยึดติดพื้นทางเดินเท้า  

วัสดุ  -  ป้ำยบอกทำง แผ่นพลาสตว์ูด 10 มิลลิเมตร 2 ชั้น 
  ด้านหลงั ทาสีอครีลิก สีชมพู   ด้านหน้าทาสีอครีลิก สีเทาเข้ม 
  ขอบแผ่นโดยรอบ โป๊วสีไฟเบอร์ ขัดแต่งผิวเรียบ 
 -  ลูกศร แผ่นพลาสต์วูด 10 มิลลิเมตร ทาสีเคลือบเงาโพลียูรีเธน   

ทับหน้าด้วยสขีาวสะท้อนแสง 
 - ตัวอักษร สตกิเกอร์ไวนิล สีขาวสะท้อนแสง ภาษาไทย - อังกฤษ  
ขนำด -  ป้ำยชื่อแนวนอน ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้าง 1.20 เมตร 
  แผ่นด้านหลัง มี 3 ขนาด  คือ ความสูง 1.10 , 1.70, 2.00 เมตร  
  แผ่นด้านหน้า มี 3 ขนาด  คือ ความสูง 1.00 , 1.60, 1.90 เมตร 
รำยละเอียด 

 -  ตัวอักษร สติกเกอร์ไวนิล สีขาวสะท้อนแสง 
 - ระยะห่างระหว่างบรรทัด ประมาณ 5.5 เซนติเมตร 

ภำคผนวก : มำตรฐำนกำรออกแบบป้ำยบอกทำง ภำยนอกอำคำร 
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ภำคผนวก : มำตรฐำนกำรออกแบบป้ำยบอกทำง ภำยนอกอำคำร 

 
 
 - รูปแบบอักษร(font) 
  ภาษาไทย  : CmPrasanmit Bold  สูง 5.5 เซนติเมตร  
  ภาษาอังกฤษ  : Myriad Pro Semibold  สูง 3.5 เซนติเมตร 
 - ดูแบบรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกายภาพ

ของมหาวิทยาลัย 
แนวปฏิบัต ิ

1. ก าหนดให้ผู้รบัจ้างจัดท าป้ายบอกทาง ตามระบุในแบบ 
2. ติดต้ังป้ายในบริเวณภายนอกอาคารตามที่ก าหนดในแบบ         

โดยติดต้ังเมื่อก่อสร้างฐานรองรับการติดต้ังป้ายเรียบร้อยแล้ว 
3. เมื่อติดต้ังป้ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจะต้องระวังไม่ให้สกปรก    

และให้ขัดเสาเหล็กสเตนเลส ด้วยน้ ายาให้ข้ึนเงา 
4. ให้ผู้รับจ้างจัดท าแบบร่างตัวอักษร และลูกศรตัวอย่าง                       

ในขนาดเท่าจริง ลงบนกระดาษ โดยใช้รปูแบบอักษรตามก าหนด                        
ให้สถาปนิกพจิารณาเพื่ออนุมัติ หรืออาจปรับเปลี่ยนสดัส่วน          
ตามความเหมาะสม ก่อนด าเนินการจริง 
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รำยชื่อผู้ร่วมจัดท ำข้อก ำหนดและเกณฑ์มำตรฐำน 
กำรออกแบบอำคำรและสถำนที่ในมหำวิทยำลัย 

 ด้ำนสถำปัตยกรรม  

ศาสตราจารย์เลอสม  สถาปิตานนท์  รองอธิการบดี       

รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สุดา   ปทุมานนท์ คณะกรรมการก ากับการออกแบบฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย   เลาหชัย คณะกรรมการตรวจสอบแบบอาคารฯ 

รองศาสตราจารย์ นาวาโทไตรวัฒน์  วิรยศิริ 
คณะกรรมการตรวจสอบแบบอาคารฯ และ 
ผู้แทนคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นางเยาวดี ฟ้าสว่าง ผู้อ านวยการฝ่ายอาคารและสถานที่  

นต.หญิง ญาณนุช ธนูสิงห์ ผู้อ านวยการฝ่ายสถาปัตยกรรมและ
โครงสร้างพื้นฐาน  

นายอดุลย์ศักดิ์ เจริญชัย 
นางนงนาฏ จิวะวิโรจน์ 
นายวรพันธุ์  กิจเจริญ 
นายก่อเกียรติ   อุดมศิลป์ 

 

 ด้ำนภูมิสถำปัตยกรรม  

ศาสตราจารย์ เดชา  บุญค้ า อดีตคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ จามรี  อาระยานิมิตสกุล คณะกรรมการตรวจสอบแบบอาคารฯ 
รองศาสตราจารย์ นิลุบล  คล่องเวสสะ คณะกรรมการตรวจสอบแบบอาคารฯ 
นายพัฒยา ฟ้าสว่าง 
นางสาวอภิรดี  สุขดี  

รำยชื่อผู้ร่วมจัดท ำข้อก ำหนดและเกณฑ์มำตรฐำนกำรออกแบบอำคำรและสถำนทีใ่นมหำวิทยำลัย 
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รำยชื่อผู้ร่วมจัดท ำข้อก ำหนดและเกณฑ์มำตรฐำนกำรออกแบบอำคำรและสถำนทีใ่นมหำวิทยำลัย 

 ด้ำนวิศวกรรมโยธำ  

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย  สถิตมั่นในธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี  

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะกรรมการก ากับการออกแบบฯ  

ศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ  เทพชาตรี คณะกรรมการก ากับการออกแบบฯ  และ 
คณะกรรมการตรวจสอบแบบอาคารฯ  

รองศาสตราจารย์ ดร. พูลศักดิ์  เพียรสุสม คณะกรรมการตรวจสอบแบบอาคารฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย  สมิทธากร คณะกรรมการตรวจสอบแบบอาคารฯ 
นายสมเกียรติ องกิตติกุล 
นายพงศ์พัศ   เอี่ยมธนานนท์ 

 

 ด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจิดกุล  โสภาวนิตย์ คณะกรรมการตรวจสอบแบบอาคารฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสตถิพงศ์  พิชัยสวัสดิ์ คณะกรรมการตรวจสอบแบบอาคารฯ 
นายชยา ลิมจิตติ 
ว่าที่ รต. สุนทร ชุปวา 
นายจิรพงษ์   ศรีสนองเกียรติ 
นายสมัคร  แก้วอัคฮาด 
นายเจษฎา  อุดมสัตยานุกิจ 

 

 ด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสถียร  วงศ์สารเสริฐ คณะกรรมการก ากับการออกแบบฯ  และ 
คณะกรรมการตรวจสอบแบบอาคารฯ  

นายอนุรักษ์ แก้วมีแสง 
นายนพพร  ขาวเหลือง 

 

 ด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  เตชะเสน คณะกรรมการตรวจสอบแบบอาคารฯ 
นายก้องฟ้า บุญคุ้ม 
นายฌัชชานนท์  ชัยเจริญ 

 

 จัดท ำรูปเล่ม  

นางสาวดนยา บุญโสภณ  
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พฤษภาคม  2554 





ส ำนักบริหำรระบบกำยภำพ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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