
โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารโรงแรมแสงทอง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
วาทศิลป นิลภักตร, สุวิชา เบญจพร 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

บทคัดยอ 

              โครงการปรับปรุงโรงแรมแสงทอง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เริ่มตนจากคุณกรรณิการ หนูหวง (เจาของ
โครงการ) ไดขอคําแนะนําเรื่องการปรับปรุงจากทางคณะทํางานบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการสํารวจสภาพอาคารพบวา โรงแรมแสงทองเปนอาคารเรือนแถวไม 2 ชั้น รูปตัว L และมี
บานพักอาศัย2 ชั้นที่เปนรูปแบบอาคารเชิงชางเวียดนามตั้งอยูดานใน โดยเจาของโครงการตองการปรับปรุงอาคาร
ใหกลับมาใชประโยชนในเชิงพาณิชยเพ่ือรองรับการทองเท่ียว จุดเริ่มตนนี้ทําใหคณะทํางานบริการวิชาการจึงได
กําหนดเปนโครงการวิทยานิพนธของ Academic studio+ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงโรงแรมแสงทองและ
สนับสนุนการทองเท่ียวของอ.ธาตุพนม จ.นครพนม วิธีดําเนินการศึกษาใชการสํารวจและบันทึกรูปแบบ
สถาปตยกรรม รวมกับการศึกษาขอมูลประวัติศาสตรของชุมชน เพ่ือนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเปนแนวทางใน
การออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ใชสอยอาคารใหตอบสนองวัตถุประสงคโครงการ ผลการศึกษา พบวา ขอมูลจากการ
สํารวจบันทึกรูปแบบอาคารสามารถนําไปประยุกตเปนแนวทางการออกแบบโรงแรมใหสอดคลองกับขอบัญญัติ
ทองถิ่นและมีความปลอดภัยตามหลักการทางวิศวกรรม  ทั้งนี้ผลการวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรและวิถีชุมชน
สามารถนํามาสังเคราะหเปนแนวทางการปรับปรุงโรงแรมแสงทอง บทสรุปของการดําเนินงานครั้งนี้ทําใหทราบถึง
กระบวนการออกแบบ โรงแรมและประวัติศาสตรมาประยุกตรวมกับแนวคิดในการปรับปรุงโรงแรมแสงทองที่ถูก
ทิ้งรางใหมีจุดเดนและเปนจุดสําคัญในยานวันพระธาตุพนม ดวยวิธีการปรับปรุงโครงสรางและใชที่วางอาคาร
ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว ภายใตกรอบโครงสรางอาคารด้ังเดิมไดอยางกลมกลืน ดังนั้นรูปแบบ
การศึกษาคร้ังนี้จึงสามารถนําไปประยุกตใชกับชุมชนอ่ืนในบริบทที่แตกตางได 
 
คําสําคัญ : การปรับปรุงอาคาร, โรงแรมแสงทอง , อ.ธาตุพนม  
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บทนํา 

           “โรงแรมแสงทอง”  ถาเปนคนในจังหวัด
นครพนมริมฝงแมน้ําโขง จะตองรูจักโรงแรมแหงนี้
อยางแนนอน เรียกไดวาเปนโรงแรมแหงแรกแหง
อําเภอธาตุพนมเลยก็วาได (นที, 2561) โรงแรม
แสงทองเปดขึ้นเมิ่อ ปพ.ศ. 2498 เปนอาคารไม2
ชั้น ดานหลังเปนอาคารปูน2ชั้นเปนสวนพักอาศัย 
อาคารหลังนี้เคยเปนโรงแรมท่ีมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก
ในระดับจังหวัดนครพนมเปนอยางมาก เรียกไดวา
เปนโรงแรมที่ไดรับการกลาวถึงในหนังสือ The 
Rough guild Thailand  

 

รูปที่ 1 ภาพโรงแรมแสงทองในปจจุบนั   
 

เปนโรงแรมที่เปดบริการมายาวนาน แต
ตองปดตัวลงไป เพราะคุณพอซึ่ งเปนเจาของ
โรงแรมแหงนี้ ได เสียชีวิตลงจึงทําใหปจจุบัน 
อาคารหลังนี้ ไมไดใชงานใหเกิดประโยชน ถูก
เปล่ียนเปนพ้ืนที่ใหเชาของรานคาทั่วไป ทําให
เสนหและกลิ่นไอของโรงแรมในยานน้ันหายไปดวย
ซ่ึงทางเจาของโครงการในปจจุบัน คุณกรรณิการ 
หนูหวง ทายาทเจาของโครงการไดเปนผูดูแล
อาคารหลังนี้ตอ ก็เกิดแนวคิดอยากนําอาคารหลัง
นี้ มาฟนฟูและทํานุบํารุงใหเกิดเปนโรงแรมตาม
แบบฉบับของโรงแรมแสงทองในสมัยกอน จึงเปน
หัวขอที่ตองคนควาหาขอมูลและความเปนไปไดที่
จะทําใหโรงแรมน้ีเกิดขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากอาคาร
หลังนี้ เปนอาคารที่ใกลสถานท่ีทองเที่ยวอยางวัด

พระธาตุพนม ประมาณ 500เมตร ก็สามารถเดิน
จากโครงการไปถึงวัดได 

 

รูปที่ 2 แผนที่ Google (2562) แสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการใน
อําเภอธาตุพนม จังหวดันครพนม 

 
ซึ่งวัดพระธาตุพนมเปนวัดที่นักทองเที่ยว

และคนในพ้ืนที่ ใหความสนใจในการมาสักการะ
และกราบไหวเปนจํานวนมากทุกเทศกาลอยูแลว 
ถาจะสรางโรงแรมก็เปนเหตุผลท่ีสามารถรองรับ
นักทองเท่ียวในจุดนี้ไดเปนจํานวนมาก นอกจากนี้
จากการสํารวจพ้ืนที่ยังพบวา มีโรงแรมใกลเคียงท่ี
เปดบริการจํานวนไมมาก และ ไกลจากอาคารเกา
หลังนี้ ทําใหเมื่อสรางโรงแรมข้ึนจะเปนตําแหนงที่
สําคัญสําหรับโรงแรม ในบริเวณนี้   
ขอมูล : (กรรณิการ, 2562)  
 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
วัตถุประสงคหลักของบทความนี้มุงเนน

การนําเสนอแนวทางการปรับปรุงอาคารเชิง
ภาณิชยดั้งเดิมที่อยูในพื้นท่ีอําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม โดยใชวิธีสํารวจและบันทึกรูปแบบ
สถาปตยกรรม รวมกับการศึกษาแหลงขอมูล
ปร ะวั ติ ศ า สตร ขอ งอ าคาร  เ พ่ื อ ว า งกรอบ
แนวความคิดในการกําหนดแนวทางการปรับปรุง
อาคารท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทชุมชน และ
สามารถรองรับนักทองเท่ียวที่เดินทางมาทองเท่ียว
ที่จังหวัดนครพนม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้เปนวิธีการดําเนินการใน

ลักษณะของการวิจัยจากบริบทของพ้ืนที่ โดยเปน
การคนควาจากขอมูลอาคารกรณีศึกษา ทั้งนี้
ขั้นตอนในการดําเนินงานมีดังนี้ 

 
3.1 การศึกษาขอมูลจากประวัติของ

สถาปตยกรรมเดิม เจาของโครงการ งานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงความเปนมา การใชที่วาง
ในอาคารพักอาศัย วัสดุและเทคโนโลยีการกอสราง 
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงบริบทของชุมชนท่ีสงผล
ตออาคารกรณีศกึษา 

 
3. 2  กา ร ศึ ก ษ า สํ า ร ว จ รู ปแบบทา ง

สถาปตยกรรม ความตองการพ้ืนที่ใชสอยภายหลัง
การป รับปรุ งฟ น ฟูสภาพอาคารใหส ามารถ
ดําเนินการเปนอาคารพาณิชย เพ่ือวิเคราะหแนว
ทางการปรับปรุงอาคารท่ีเหมาะสมกับความเปน
โรงแรมและบริบทของท่ีตั้งโครงการ 

 
3.3 การวิ เคราะหขอมูลทางกายภาพ 

ความสําคัญและคุณคาความตองการดานพ้ืนท่ีใช
สอย ขอจํากัดทางกฎหมาย เทคนิคการ วิธีการ 
และความเปนไปไดในการกอสราง เพ่ือสังเคราะห
รูปรแบบทางสถาปตยกรรมสําหรับการวางกรอบ
แนวทางการดําเนินการปรับปรุงอาคารท่ีเหมาะสม 

 
3. 4  ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห รู ป แ บ บ ท า

สถาปตยกรรมสําหรับการวางกรอบแนวทางการ
ดําเนินการปรับปรุงอาคารที่สามารถรองรับ
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 
           3.5 การประเมินผลการดําเนินงานโดย
เจ าของโครงการ  การอภิปรายสรุปผลและ
ขอเสนอแนะแนวทางการนําไปประยุกตใชกับ
ชุมชนอ่ืนๆในบริบทแตกตาง 
 
 

ผลการวิจัย 
จากขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยขอมูลเชิง

ประวัติศาสตรของชุมชนจากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของ ทําใหทราบถึงแนวทางในการออกแบบ
โครงการ ซึ่งสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

              
      4.1 แนวความคิดในการออกแบบ 
   เริ่มจากการศึกษาขอมูลประวัติของ

โรงแรมนครพนมในดานสถาปตยกรรมและรูปแบบ
ที่เคยเกิดขึ้นกอนท่ีจะเกิดการตอเติมอาคารใน
ปจจุบัน โดยลักษณะด้ังเดิมของอาคาร รูปแบบ
สถาปตยกรรมเปนลักณะการกอสรางแบบสิมหรื
อการออกแบบอาคารแบบชางฝมือเวียดนาม ซึ่งมี
อิทธิพลตอบานเรือนในยานจังหวัดนครพนมเปน
อยางมาก ซึ่งในปจจุบัน ลักษณะอาคารแบบสิ
มนั้นหาไดนอยลงมาก จึงเปนที่มาของการที่จะนํา
เสนหของสถาปตยกรรมแบบสิมกลับมามีชีวิตอีก
ครั้ง  
           4.2 รูปแบบสถาปตยกรรมจากอาคาร 
ผลการสํารวจอาคารเดิมพบวาสภาพเปนอาคาร
โครงสราง2ชั้น พ้ืนชั้นลางเปนปูนชั้นที่2เปนไม 
โดยโครงสร า ง ไม ส วน ใหญ เ ริ่ มสึ กหรอแล ว 
เนื่องจากมีปลวกจํานวนมากทําใหพ้ืนที่บางสวนผุ
พังไปบาง ปจจุบันในสวนของช้ันที่2 ไมไดเปดใหใช
งาน ถูกทิ้งรกรางในสวนของชั้นลาง ดานหนาถูก
เปดให เปน พ้ืนที่ เชาสํ าหรับรานคาทั่ ว ไป  ซึ่ ง
อุปสรรคในการสํารวจครั้ งนนี้คือการท่ี พ้ืนที่
บางสวนผุพังจึงทําใหการสํารวจในคร้ังแรกเปนไป
ไดยาก แตก็สามารถตรวจสอบไดทั้งหมด พบวา
โครงสรางไมบางสวน จะตองมีการร้ือและนําไม
ใหมเขามาทดแทนไมเกาที่ไมสามารถใชการไดแลว 
เพ่ือใหถูกหลักวิศวกรรมและการกอสรางอาคาร  
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รูปท่ี 5 สภาพปจจบุันโรงแรมแสงทองดานหนาอาคาร  
 

 

รูปท่ี 6 สภาพปจจบุันโรงแรมแสงทองดานหนาอาคารมมุกวาง  
 

 

รูปท่ี 7 สภาพภายในอาคารโรงแรมแสงทอง  
 

 

รูปที่ 8 สภาพภายในอาคารโรงแรมแสงทอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 สภาพภายในอาคารโรงแรมแสงทอง  
 

           จะเห็นไดวาปจจุบัน อาคารถูกตอเติม
และปรับเปลี่ยนไปตามการใชสอยของครอบครัว
เจาของโครงการผูอยูอาศัย เชนตอเติมหลังคาใน
สวนกลางของอาคารเพ่ือบังแดด และสรางอาคาร
ปูนดานขางเพ่ือการพักอาศัย โดยเมื่อวิเคราะหโดย
ละเอียดตามหลักการกอสรางและการทําโรงแรม
เชิงพาณิชย จําจะตองมีการรื้อถอนในสวนตอเติม
เพ่ือใหเกิดประโยชนใชสอยใหเหมาะสมกับความ
เปนโรงแรมตามมาตราฐานสากล โดยหลังจาก
ปรึกษากันกับทางเจาของโครงการอนุญาตใหรื้อ
ถอนตามความเหมาะสมไดเต็มที่ เนื่องจากการตอ
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เติ ม ในหลายๆส วน ข้ึน เพราะหลายๆคนใน
ครอบครัวยังอาศัยอยูในอาคารหลังนี้ (อาคารกอ
อิฐถือปูนดานหลัง) เมื่อนานเขาจึงตองตอเติมเพ่ือ
ตอบสนองกับการขยายตัวของครอบครัว โดย
ขณะที่ทําการร้ือถอนทางครอบครัวและเจาของ
โครงการ จะทําการยายไปอยูที่บานใกลๆกันกอน
เพ่ือนความปลอดภัยในการกอสราง 

 

รูปท่ี 10 ภาพการนําเสนองานกับเจาของโครงการและคนใน
ครอบครัว  

 

4.3 รายการปรับปรุงพ้ืนที่ใชสอยของอาคารเพ่ือ
สอดคลองกับมาตรฐานโรงแรมขอมูลที่ไดรับจาก
การสํารวจอาคารเดิมซึ่ งมีสภาพเปนอาคาร
บางสวนถูกทิ้งราง ทรุดโทรม เมื่อนํามาวิเคราะห
รวมกับความตองการพ้ืนที่ใชสอยรูปแบบใหม ตาม
วัตถุประสงคของโครงการทําใหสามารถพิจารณา
สรุปแนวทางปรับปรุงอาคารใหเหมาะสมกับความ
เปนโรงแรมตามมารตราฐาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการปรับปรุง สภาพอาคาร งานซอมแซม 
พื้นที่ทํางาน   
ระบบสุขาภิบาล   ในชั้นที่2ไม

สามารถใชระบบ
สุขาภิบาลได 
 

 วางระบบสุขาภิบาล
ใหมตามการ
ออกแบบ 

   
โครงสรางอาคาร    

ฐานราก  ฐานรากแบบแพ  เสาเข็มเจาะ 

เสา 

 เสาไมขนาด 8” 
x 8” 

 เสาปูนขนาด 
34cm x 34cm 

 เสาไมขนาด 8” x 
8” 

- เสาปูนขนาด 34cm 
x 34cm 

โครงสรางพื้น  คานไม 2” x 7” 
 ตงไม 2” x 7” 
 พื้นไม 11

/2” x 
7” 

 คานไม 2” x 7” 
 ตงไม 2” x 7” 
 พื้นไม 11

/2” x 7” 

โครงหลังคา  บางสวนผุพัง
จากปลวก 
 

 เปลี่ยนใหมทั้งหมด  

รายการตกแตง    
พื้น  พื้นปูนชั้นที่1 ยัง

ใชงานไดทั้งหมด 
 พื้นไมชั้นที่2 เริ่ม
ผุพังจากปลวก 

 ใชพื้นเดิม 
 เปลี่ยนไมใหม
ทั้งหมด 

Wall  ผนังปูนชั้นที่1 
เริ่มเสียหาย 

 ผนังไมเริ่มผุพัง
จากปลวก 

 แกไขตามการ
ออกแบบใหม 

 ทุบเพื่อเปดพื้นที่ใช
สอยบางสวนและใช
วัสดุใหม 

Ceiling  ฝาผุผังจาก
ปลวกเปนสวน
ใหญ 

 เปดผาแกไขปญหา
ปลวกและติดต้ังใหม 

Doors and 
Windows 

 ประตูไมและ
หนาตางไมเกา
ชํารุด 

 เปลี่ยนประตูและ
หนาตางไมใหม
ทั้งหมด 

Roof  กระเบื้องหลังคา
มีบางสวนชํารุด 

 ปูกระเบื้องหลังคา
ใหม  
 

ระบบความ
ปลอดภัย  

ระบบดับเพลิง  

 
 ไมมีถังดับเพลิง 

 

 

 

 เพิ่มระบบดับเพลิง
มือถือ 

 ระบบตรวจจับควัน
ตามมาตราฐาน
ความปลอดภัย  
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รูปที่ 11 ภาพผังพื้นและรูปตัดที่ใชในการปรับปรุงอาคาร 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 ภาพอาคารที่กําลงัดาํเนินการปรับปรุงตามการออกแบบ 
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รูปท่ี 13 ภาพสามมิติหลังจากปรับปรุงโรงแรมแสงทอง 

 

รูปท่ี 14 ภาพสามมิติพื้นท่ีใชสอยในรปูแบบคาเฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

รูปที่ 15 ภาพสามมิติพื้นที่สวนกลางทีเ่ปน คอรตยารต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 16 ภาพสามมิตแิสดงพื้นที่ภายในหองพัก 
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      4 . 3 . 2  แนวความคิดและกระบวนการ
สรางสรรค 

รายละเอียดความสวยงามดาน
สถาปตยกรรมและความตองการพ้ืนที่ใชสอย
ข า ง ต น ส า ม า ร ถ นํ า ม า บู รณ า ก า ร ร ว ม กั บ
แนวความคิดในการออกแบบปรับปรุงที่วางอาคาร
เพ่ือสรางสรรคโรงแรมแสงทองในรูปแบบใหม และ
สงเสริมคุณคาของอาคารหลังนี้ ใหเปนสถานที่
สําคัญสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในอําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนมได  

 
สรุปและอภิปรายผล 

โครงการปรับปรุงโรงแรมแสงทอง อําเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปนครั้งแรกสําหรับ
การสรางสรรคโปรเจคที่เปนโปรเจคจริงสําหรับ
นักศึกษาแลวนั้นเปนสิ่ งที่ทําใหรู สึกภูมิ ใจใน
การศึกษาสาขาสถาปตยกรรมเปนอยางมาก 
นอกเหนือจากการสรางผลกําไรใหแกเจาของ
โครงการแลว ยังทําใหไดเรียนรูระบบการปรับปรุง
อาคาร  และวิธีการที่จะสามารถทําใหบรรลุ
เปาหมายของโครงการไดอยางสมบูรณแบบ ถือวา
เปนโอกาสสําคัญในการท่ีไดรังสรรคผลงานชิ่นนี้ 
 

 
 
 

ขอเสนอแนะ 
        ขอเสนอแนะสําหรับโครงการปรับปรุง
โรงแรมแสงทองคร้ังนี้ ความสําคัญในการออกแบบ
ใหสอดคลองกับชุมชนและความตองการจาก
เจาของโครงการ ซึ่งจะสามารถเปนกรณีศึกษา
สําหรับโครงการตอๆไปไดในอนาคต เนื่องจาก
โครงการปรับปรุงอาคารลักษณะนี้  

 
เอกสารอางอิง 

คุณกรรณิการ หนูหวง (สัมภาษณเมื่อ 5 มิถุนายน 
2562) ขอมูลโรงแรมแสงทอง และขอมูลพ้ืนที่ใน
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
ชวลิต อธิปตยกุล (2557) รูปแบบสิมญวนในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับพัฒนาการทางงาน
ชาง 
นัทธหทัย วนาเฉลิม (2563) แกะรอยสถาปตยกรรม
สิม โบสถทั่วอีสานท่ีสรางโดยชาวญวน 
เว็ปไซต Amazing Thailand (2561) เรื่องราว
ความเปนมา พิพิธภัณฑจวนผูวา 
ผูเขียนวิทยานิพนธ วาทศิลป นิลภักตร (2563) 
โครงการปรับปรุงโรงอาคารแรมแสงทองอําเภอ
ธาตุพนมจังหวัดนครพนม วิทยานิพนธปริญญา 
(ตรี) คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิต                      
แผนที่ Google map (2012) แสดงภาพภูมิทัศน
พื้นที่โครงการ  
นที(2561) ขอมูลตึกเกาเฮือนโบราณนครพนม 
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