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บทคัดยอ 
ในปจจุบันการทองเที่ยวรูปแบบฮาลาลมีการเติบโตอยางตอเนื่องจึงตองศึกษาหลักบทบัญญัติศาสนา

อิสลามเรื่องหลักการฮาลาลและการปฏิบัติตามแนวทางของบรมศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.)จะมีที่มา 2 สวนดวยกัน 
1.คัมภีรอัลกรุอาน 2.วัจนของบรมศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) ซึ่งเปนหลักการท่ีชาวมุสลิมยึดถือใชในการดําเนิน
ชีวิตตั้งแตตื่นนอนจนกลับไปนอนอีกครั้ง ซึ่งควบคูไปกับปจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต วัตถุประสงคของ
การศึกษาน้ี 1.เพ่ือศึกษาบทบัญญัติศาสนาอิสลามในเร่ืองการอนุญาติใหกระทําได “ฮาลาล” และสิ่งที่ศาสนา
อิสลามไมอนุญาตใหกระทํา “ฮารอม” สิ่งตองควบคูไปกับฮาลาลคือ “ตอยยิบ” สิ่งเปนประโยชน 2. เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการออกแบบโรงแรมฮาลาล 3. เพ่ือใหนักทองเท่ียวชาวมุสลิมสามารถพักผอนและทํากิจกรรมได
ตามท่ีศาสนาอิสลามอนุมัติใหกระทําไดอยางสะดวก คนพบวานักวิเคราะหทางการตลาดและกรรมการผูจัดการ
โรงแรมในนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (Rosenberg and Choufany 2009)ใหความเห็นวา 
โรงแรมฮาลาลสามารถจําแนกออกเปน 3 ดาน คือ 1.ดานการบริหารจัดการมีการแบงเวลาใชงานพ้ืนที่ระหวาง
เพศชายและเพศหญิงตามบทบัญญัติ เชน สระวาย,สปา เปนตน 2.ดานกายภาพและการออกแบบ ไดมีการจัด
พ้ืนที่ละหมาดเปนพ้ืนที่สวนกลางในโครงการและจัดวางหองสวมไมหันไปทางทิศท่ีตั้งกะอบะฮ(Qidla)ตั้งอยูที่
นครมักกะฮในประเทศซาอุดิอาระเบียในประเทศไทยจะหันไปทางทิศตะวันตกและไมนํารูปปน รูปภาพคนและ
สัตวมาตกแตง 3.ดานระบบการเงินของโรงแรมเปนไปตามหลักการระบบการเงินอิสลามตามหลักชารีอะห 
(Shariah Law) จึงไดนําผลขอมูลวิจัยมาทดลองกําหนดแนวคิดโครงการและแนวคิดในการออกแบบที่พัก
โรงแรมประกอบกับการนําองคประกอบสถาปตยกรรมอิสลามสงผลตอการเขาใชงานพ้ืนที่ในสวนตางๆของ
โครงการและมีหองอาหารท่ีใหบริการอาหารฮาลาลและจัดเตรียมพ้ืนที่รับประทานอาหารในชวงเดือนรอมฎอน
โดยการรับประทานอาหารตามแบบฉบับทานนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ขอความสันติสุขจงมีแดทาน 

 
คําสําคัญ : ออกแบบ, โรงแรม, ฮาลาล 
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บทนํา 
 ปจจุบันการทองเที่ยวรูปแบบฮาลาลเปน

รูปแบบการทองเที่ยวสมัยใหมในการทองเที่ยวของ
โลก ซึ่งนักทองเที่ยวชาวมุสลิมเริ่มใหความสําคัญกับ
การทองเที่ยวในการทองเที่ยวรูปแบบฮาลาล “ฮา
ลาล” เปนคําภาษาอาหรับความหมายทั่วไปคือ อนุมัติ 
ทางศาสนาจะมีความหมายวาอนุมัติใหกระทําได เชน 
อนุมัติใหกิน,ดื่ม,ทํา,ใช เปนตน สวนท่ีศาสนาไมอนุมัติ
คือ “ฮารอม” เปนคําที่ตรงกันขามความหมายคือหาม
หรือไมอนุมัตินํามาใชทางศาสนาจะมีความหมายวาสิ่ง
ที่ศาสนาหาม การอนุมัติสิ่งใดหรือหามกระทําสิ่งใดใน
ศาสนาอิสลามเปนประกาศิตที่มาจากอัลเลาะหผูเปน
พระเจาและมาจากทานศาสนทูตของพระองคเทานั้น 
ในปจจุบันประเทศไทยไดถูกจัดใหเปนเปาหมายของ
การทองเที่ยวอันดับ 2 ของกลุมประเทศที่ไมเปน
สมาชิกองคการรวมมืออิสลาม(non-oic)เปนอันดับที่
18ของโลก พบวาในกลุมพื้นที่ประเทศ Oic และ
ประเทศในกลุม (AEC) มีนักทองเท่ียวชาวมุสลิมเขามา
ทองเท่ียวในประเทศไทยรอยละ 3.6 ของจํานวนนัก
เที่ ย ว  นํ า ข อมู ลมาวิ เค ราะห  แสดง ให เห็น ว า
นักทองเที่ยวชาวมุสลิมใหความสําคัญการทองเท่ียว
รูปแบบฮาลาล เ พ่ิ มมากขึ้ น และมี แนว โน ม ว า
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมาก
ขึ้นจากการสํารวจกลุมนักทองมีรูปแบบการพักผอนใน
โรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป ซึ่งมีจุดหมายปลายทางใน
การทองเที่ยวทางทะเล จังหวัดที่กลุมนักทองเที่ยวให
ความสนใจมาทองเที่ยวเปนจังหวัดกระบี่ที่มีระบบ
นิเวศชายฝงทะเลอันดามันตะวันตกมีประชากรมุสลิม
อยูรอยละ 38.6 ของประชากรในพื้นที่ และนํา
ผลการวิจัยตาง ๆ มาวางผังและออกแบบท่ีพักรูปแบบ
ฮาลาลท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
มุสลิมที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่  ซึ่งกลุม
ประเทศ Oic และ AEC ที่ตองการเขามาทองใน
ประเทศไทยและมีการขยายตัวของนักทองเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น นักทองเที่ยวสวนใหญจะมาเปนกลุมเพื่อน
คูรักและครอบครัวเพราะศาสนาอิสลามสงเสริมให
มุสลิมเดินทางออกจากบานมากกวา 1 คน แตใน
ปจจุบันพื้นที่และกิจกรรมรองรับยังไมเพียงพอตอ
นักทองเท่ียวกลุมนี้และอัตรานักทองเท่ียวชามมุสลิม
ในอาเซียนที่ตองการทองเที่ยวในรูปแบบฮาลาลยังมี
การเติบโตอยางตอเนื่อง 

นักทองเท่ียวชาวมุสลิมที่ตองการเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยมีความตองการเขามาชม
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่สวยงาม เที่ยวสวนสนุกและ
สวนน้ําจากสัดสวนนักทองเท่ียวท้ังหมดพบวาสัดสวน
นักทองเที่ยวมาจากทวีปตะวันออกกลางเปนจํานวน
มากมีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับสองของนักทองเท่ียวที่
เขามาทองเที่ยวที่จะลองลิ้มรสเมนูอาหารไทยและ
ความตองดานสุขภาพ ในปจจุบันสถานประกอบการ
ตางไดใหความสนใจกับนักทองเท่ียวชาวมุสลิม  

ไ ด มี แ น ว คิ ดก า รออกแบบ ท่ีพั ก โ ดย มี
เอกลักษณสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่ตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยวชาวมุสลิมโดยนําบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลามมาปรับใชในการออกแบบโดยมีการ
เลือกที่ตั้งอยูในยานชุมชนมุสลิมและใกลมัสยิดจัดใหมี
หองละหมาดในสถานที่พักโดยคํานึงวาหองละหมาด
จะหันไปดานกิบลัต (Qibla) ซึ่งประเทศไทยจะหันไป
ดานทิศตะวันตกและมีการแยกระหวางพื้นท่ีชายและ
หญิงในการทํากิจกรรมโดยใชเวลาในการแบงการเขา
ใชสถานที่โดยการออกแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
ผนวกกับสถาปตยกรรมอิสลามโดยมีแนวคิดตามวิถี
อิสลามที่มีความสะอาด เรียบงายสมถะและเกิด
ประโยชน  

การศึกษาหลักบทบัญญัติศาสนาอิสลามใน
สวนที่เปนฮาลาลและฮารอม ควบคูกับแนวทางการ
ดําเนินชีวิตของทานศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.)ขอสันติสุข
จงมีแดทาน จะสรางใหเกิดความเขาใจรูปแบบของ
โรงแรมฮาลาลและนํามาประยุกตใชกับการออกแบบ
โรงแรมที่พัก 

 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบัญญัติศาสนาอิสลามใน
เรื่องการอนุญาติใหกระทําได “ฮาลาล” และสิ่งที่
ศาสนาอิสลามไมอนุญาตใหกระทํา “ฮารอม” สิ่ง
ตองควบคูไปกับฮาลาลคือ “ตอยยิบ” เปนสิ่งที่
ศาสนาอิสลามอนุญาตและเปนประโยชน 

2. เพ่ือนํามากําหนดหลักเกณฑซึ่งสามรถ
นําไปกําหนดแนวคิดโครงการและแนวคิดในการ
ออกแบบสถาปตยกรรม  
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ระเบียบวิจัย 
การวิจัยน้ีเปนการศึกษาพฤติกรรมของ

นั กท อ ง เ ท่ี ย วช าว มุส ลิ มและการออกแบบ
สถาปตยกรรม มีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

3.1 ศึกษาคนควากรณีศึกษา ทฤษฎีกา
ออกแบบ และงานวิจัยตาง ๆ ดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
บทบัญญัติ ทางศาสนาอิสลามและด านการ
ทองเท่ียวในรูปแบบฮาลาล 

3.1.2 องคประกอบโรงแรมระดับ 5 ดาว 
3.2 การวิเคราะหขอมูลที่ไดศึกษา 
3.3 นําผลการวิจัยที่ไดมาทดลองกําหนด

แนวคิดโครงการและแนวคิดในการออกแบบ 
 

ผลการวิจัย 
4.1 จากการศึกษารูปแบบและ

องคประกอบฮาลาล ดวยวิธีการคนหาขอมูลจาก
อินเตอรเน็ตและสอบถามผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรมและรีสอรทรูปแบบฮาลาล  พบวาใน
ประเทศไทยจะมีหลักการโดยใชหลักชารีอะฮหรือ
กฎหมายอิสลาม (Sharich) นํามาใชในการ
ออกแบบและประกอบกิจการที่ พักจะมีความ
แตกตางจากโรงแรมทั่วไป โดยจะมีการคํานึงถึง
หลักชารีอะฮมาเปนหลักในการจัดรูปแบบและการ
นํามาประยุกตใชในการใหบริการ (Rosenberg 
and Choufany 2009) นักวิเคราะหทาง
การตลาดและกรรมการผูจัดการโรงแรมในนคร
ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ใหความเห็น
วา โรงแรมฮาลาลสามารถจําแนกออกเปนสาม
ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการออกแบบ
ต ก แ ต ง  แ ล ะ ด า น ร ะ บ บ ก า ร เ งิ น            
(Parichard Benrit,Sukhumvit Saiyasopon 
2018. The Management of Thai Halal 
Hotels : A case Study of Hotels in Pattani 
2018)   

4.1.1 ดานการบริหารจัดการ ได
พบวามีการจัดการรูปแบบการใหบริการที่
ไมขัดตอหลักศาสนาโดยไมมีการใหบริการ

เครื่องด่ืมท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล 
และ การบริการอาหารท่ีฮาลาลหรือบาง
สถานท่ีมีการเปดใหใชสระวายน้ําระหวาง
เพศชายและหญิงคนละเวลากัน มีการ
จัดการพ้ืนท่ีพนักงานชายและหญิงอยาง
เหมาะสม เปนตน 

4.1.2 ด านกายภาพและการ
ออกแบบ มีการจัดพ้ืนที่ละหมาดไวให
สําหรับแขกผูเขาพักมีการแบงพ้ืนท่ีการ
ใหบริการแยกเพศชายและหญิง (ดังรูปที่
1) ซึ่งขนาดหองจะมีขนาดผูใชงานไดถึง
จํานวน 40 คน จะมีพ้ืนที่อาบนํ้าละหมาด
( ดังรูปภาพท่ี2 )และบริการพ้ืนที่สวน
กิจกรรมท่ีศาสนาใหปกปดรางกายสําหรับ
เพศชายและหญิ ง  เ ชน  สระว าย นํ้ า 
และสปา เปนตน มีการออกแบบตกแตง
โดยไมนํารูปปน หรือ รูปภาพคนและสัตว 
นํามาใชตกแต ง  บงชี้ทิศสํ าหรับการ
ละหมาดและจัดปลายเตียงและหองน้ํา
ไมใหวางในตําแหนงที่หันไปทางทิศกิบลัต 
(Qibla )ซึ่งจะหันไปทางเมืองมักกะฮและ
มีการแยกเพศชายหญิงที่ยังไมไดสมรส
และชั้นสําหรับครอบครัว 

4.1.3 ดานระบบการเงินอิสลาม 
ไดประกอบไปดวยการจัดการการเงินของ
โรงแรมเปนไปตามหลักการระบบการเงิน
อิสลามจะมีแนวทางกําหนดไวตามศาสน
บัญญัติซึ่งจะตองเปนไปตามหลักชารีอะห 
(Shariah Law) หรือกฎหมายอิสลาม มี
การบริจาคเงินกลับคืนสูชุมชน  
 
จะเห็นไดวา เรื่องเงิน ทอง  จะตองตั้งอยู

บนพ้ืนฐานของความยุติธรรมและเปนธรรม จาก
พ้ืนฐานของความยุติธรรมและความเปนธรรม 
ศาสนาอิสลามจึงไดมีขอหามหลักๆ ในการทํา
ธุรกรรมสําหรับการเงินอิสลาม ดังนี้ 

- หามริบา (Riba) หรือ
ดอกเบ้ีย  
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- หามความคลุมเครือและ
ความไมแนนอน(Gharar) 

- หามการพนัน(Maisir) 

- หามการเก็งกําไร 
(Speculation) 

ทําใหการเงินอิสลามมีความแตกตางจาก
การเงินกระแสหลัก (Conventional system) 
ภายใตระบบการเงิน ที่ตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานแหง
ความยุติธรรมนั้น สงผลใหเกิดบริการทางการเงินที่
หลากหลาย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
ชาวมุสลิม อาทิเชน ธนาคารอิสลาม (Islamic 
Banking) การลงทุน อิสลาม  ( Islamic 
Investment) การประกันแบบอิสลาม (Islamic 
Insurance) หรือ ตะกาฟุล ระบบสวัสดิการ
อิสลาม (Islamic Welfare System) หรือซะกา 
ธุรกิจฮาลาล (Halal Business) และสหกรณ
อิสลาม (Islamic Co-Operative)  

 

 
รูปที่ 1 หองละหมาดในโรงแรม 

(Al Meroz Hotel) 
                          

 
รูปที่ 2 สถานที่อาบน้ําละหมาดในโรงแรม 

 (Al Meroz Hotel) 
 

4.2 แนวคิดและองคประกอบแบบ
มาตรฐานที่พักเพ่ือการทองเท่ียว ประเภทสถาน
พักตากอากาศ (รีสอรท)ระดับ 5 ดาว กําหนด
เปนมาตฐาน มทท 203 เลมท่ี 1:2557 
(Accommodation Standard for Tourism 
(Resort)Part 1,5 Star, TTS 203 Part 1,2014) 
เริ่มประกาศใชป 2547 รายละเอียดมาตฐาน
ประกอบดวย 11 หมวด 43 เกณฑ 448 ( 
Department of Tourism ,Ministry of 
Tourism and Sports,2014c) โดยคณะทํางาน
ปรับปรุงมาตรฐานพที่พักการทองเท่ียวกําหนด
เกณฑและดัชนีชี้วัด 

หมวดที่ 1 สถานที่ตั้งสภาพแวดลอม
สิ่งกอสรางทั่วไปและท่ีจอดรถ 

หมวดที่ 2 โถงตอนรับหองน้ําสาธารณะ
ลิฟทและทางสัญจรภายในอาคาร 

หมวดที่ 3 หองพักแบบ Standard (รวม
การเดินทางระเบียงและหองน้ํา) 

หมวดที่ 4 หองพักแบบ Suite และ 
Executive Floor 

หมวดท่ี 5 หองอาหาร,คอฟฟและครัว 
หมวดที 6 สวนบริการดายสันทนาการ

และสระวายน้ํา 
หมวดที่ 7 บุคลากรและบริการ 
หมวดที่ 8 ระบบความปลอดภัยในพื้นท่ี

ทั่วไป 
หมวดที่ 9 ทรัพยากรและชุมชนแวดลอม

และสวนสนับสนุนการบริการ 
หมวดที่ 10 สวนของพนักงาน 
หมวดที่ 11 คุณลักษระเสริมอ่ืนๆ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ในการออกแบบสถานที่พักตากอากาศรี
สอรทหรือโรงแรมยังคงตองพ่ึงพาองคความรูตาม
หลักมาตฐานสากลแลวนําไปประยุกตใหสอดคลอง
กับความตองการเฉพาะของแตละพ้ืนที่ 
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5.นําแนวคิดมาตรฐานการออกแบบ
โรงแรมระดับ 5 ดาวมาประยุกตใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวมุสลิม 

5.1.1วิ เคราะหสถานท่ีตั้ งที่อยู
ใกลกับถนนหลัก ทาเรือ สนามบิน ยานธุรกิจหรือ
ใ ก ล แ ห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว  เ ป น ต น  แ ล ะ ค ว ร มี
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมรอบขางที่ดี ในที่นี้
ไดเลือกปจจัยการเดินทางท่ีงายตอการเขาถึงมัสยิด
หรือศาสนสถานท่ีสําคัญทางศาสนาอิสลามและ
แหลงทองเท่ียวชุมชนมุสลิม (ดังรูปที่3) 

 

 
            

รูปที่ 3 เสนทางเขาถึงพื้นที่โครงการ 
(www.Google.com) 

 
5 .1.2 มีการแยกสํ าหรับส วน

บริการโครงและสวนบริการลูกคาผูที่มาพักอยาง
ชัดเจนมีการแยกระหวางสวนบริการดานหนา 
(front of house) มีพ้ืนที่โถงที่พักคอยสําหรับเพศ
ชายและเพศหญิงโดยใชมานกันหรือแบงดวยพ้ืนที่
และสวนบริการดานหลัง (back of house)มีความ
พันธของพ้ืนที่ใชสอย (function relationship) 
(ดังรูปที่4) ที่สามารถเขาถึงพ้ืนที่ใชสอยที่เปน
ป ร ะ โ ย ช น ต อ ผู เ ข า พั ก ไ ด โ ด ย ไ ม  (cross 
circulation) หรือนําสวนบริกการโครงการแยก
ออกจากสวนใหบริกหารในโครงการ (ดังรูปที่5)  

5 .1 .3  รูปแบบการ จัดผั ง พ้ืน
หองพักเปนสวนสําคัญที่สงผลตอโครงสรางอาคาร
โดยรวมสงผลตอความคุมคาในการลงทุนดังนั้น
รูปแบบของผังหองพักจึงเปนเสมือนส่ิงสําคัญใน
การออกแบบรูปทรงอาคาร 

5.1.4 มีหนังสือพระคัมภีรอัลกรุ
อาน พรมรองละหมาดและลูกศรท่ีแสดงทิศทาง
ของกิบลัต (Qibla) 

5.1.5 มีการแยกพ้ืน ท่ีหองพัก
ระหวางเพศชายและเพศหญิงที่ไมไดสมรส และ
พ้ืนที่สําหรับครอบครัว  

   

 
 

รูปที่ 4 แสดงภาพสวนโถงตอนรับ 
(Krabi Front Bay Resort) 

                                    

 
 

 รูปที่ 5 อาคารบริการดานหลัง(back of 
house)             

(Krabi Front Bay Resort) 
 

5.1.6 มีหองครัวที่บริการอาหาร
ฮาลาลและพ้ืนที่รับประทานอาหารตามแบบอยาง
ทานนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ขอความสันติสุขจงมีแด
ทาน 

5.1.7 จัดเตรียมพ้ืนที่สําหรับการ
ทําละหมาดท้ังเพศชายและเพศหญิง 

5.1.8 แบงพ้ืนที่สวนกิจกรรมที่
ศาสนาใหปกปดรางกายสําหรับเพศชายและเพศ
หญิง เชน สระวายน้ํา สปา และพ้ืนที่สําหรับ
แลกเปลี่ยนประสบการณ เปนตน 
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5.1.9 ไมมีความบันเทิงที่ไม
เหมาะสม 

5.1.10 บุคลากรท่ีเปนเพศชาย
และเพศหญิงควรมีการแตงกายปกปดมิดชิดหรือบุ
ล ากร ท่ี เป นมุ ส ลิมควรแต ง ก ายตามแบบ ท่ี
บทบัญญัติศาสนาอิสลาม 

5.1.11 ไมมีการเลนการพนันและ
ไมมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหบริการในล็อบบ้ีหรือ
ในสวนของรานอาหารของโรงแรม 

 
5.2 นําผลการวิเคราะหที่ไดมาทดลอง

กําหนดแนวคิดออกแบบโครงการ 
5.2.1  มีการนําองคประกอบของ

สถาปตยกรรมอิสลามจุดเสนสายที่เรียบงายมาใช
ในการออกแบบตกแตงสวนภายในและสวน
ภายนอกของอาคาร(facabe) 

5.2.2 ใชสีเอิรธโทนการนําสีเขียว
หรือสีที่เปนกลางและโทนสีที่ใหรับรูถึงความอบอุน 

5.2.3 ติดตั้งสายชําระตรงโถฉ่ี
และมีการจัดวางพ้ืนที่ใชสอยสวนหองสวมไมหันไป
ทางทิศนครเมกกะหรือทิศกิบลัต (Qibla)  

5.2.4 นําแสงธรรมชาติเขามา
เพ่ือชวยใหรูสึกผอนคลาย เปดลาน (Courtyard) 
ตรงกลางและเปน พ้ืนที่ พักผอนสวนภายใน
โครงการ 

5.2.5 การจัดเตรียม รานขายของ
ที่ระลึก (Souvenir) ผลิตภัณฑทองถ่ินจําหนาย
สําหรับแขกที่เขาพักและบุคคลภายนอก 

 
จากการ ศึกษาพบว าศาสนา อิสลาม

สงเสริมใหชาวมุสลิมออกมาทองเที่ยวโดยใหรับรู
ถึงความย่ิงใหญของหนาแผนดินที่พระเจาไดสราง
ขึ้น การทองเที่ยวฮาลาล (Halal Tourism) เปน
แนวคิดการทองเ ท่ียวชาวมุสลิมที่อยูภายใต
บทบัญญัติศาสนาอิสลามที่ตอบสนองตอความ
ต อ งก ารภ าย ใต บ ริบทของ คํ า ว า  ชา รี อะฮ 
(Sharich) 

โดย ทํา เลที่ ตั้ งส ามารถ เดิ นทางจาก
สนามบินหรือจากทาเรือโดยสารมายังโครงการ
และสามารถเดินทางเชื่อมตอไปยังมัสยิดกลาง
จังหวัดเพ่ือไดปฏิบัติศาสนกิจได โดยเลือกพ้ืนที่ตั้ง
โครงการอยูใกลชุมชนมุสลิมเพ่ือใหนักทองเท่ียว
สัมผัสไดถึงเสียงเชิญชวนใหทําละหมาด(อาซาน) 
เพราะชาวมุสลิมรับรูไดถึงความย่ิงใหญของอัล
เลาะหและตระหนักรูถึงความอบอุนท่ีผานมากับ
เสียง(อาซาน) และสามารถเดินทางไปยังแหลง
ทองเที่ยวอ่ืนๆไดอยางสะดวกมีการเปดพ้ืนที่โลง
ตรงกลางอาคาร(Courtyard) และจัดเตรียมพ้ืนที่
หองละหมาดไวใหสําหรับผักผอนทํากิจกรรมหรือ
แลกเปล่ียนประสบการณ โดยมีการคํานึงถึง
หลักการออกแบบทางกายภาพของพ้ืนที่และ
ทฤษฎีการออกแบบโดยใชองคประกอบของ
สถาปตยกรรมอิสลาม 
  จัดเตรียมหองพักสําหรับเพศชายและ
เพศหญิงไวทางปกขวาซายของอาคารและจัดวาง
หองพักสวนครอบครัวไวตรงกลางเพ่ือเปนจุดเชื่อม
ระหวางเพศชายและเพศหญิงในสวนที่ตองทํา
กิจกรรมที่ตองเปดสวนที่บทบัญญัติศาสนาอิสลาม
ใหปกปด  เชน  สระว ายน้ํ า  สปา  เปนตน  มี
หองอาหารท่ีมีอาหารฮาลาลไวใหบริการตลอด 24 
ชั่วโมงซึ่งมีพ้ืนที่นั้งรับประทานอาหารตามแบบ
ฉบับทานบรมศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ขอความ
สันติสุขจงมีแคทาน 

แนวทางการศึกษาหลักบทบัญญัติศาสนา
อิสลามเรื่อง ฮาลาล และฮารอม ซึ่งสิ่งควบคูไปกับ
ฮาลาลคือ ตอยยิบเปนสิ่งที่ เปนประโยชนและ
แนวทางของทานศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) ขอความ
สันติสุขจงมีแดท าน  โดยมีการคํานึงตอหลัก
ชารีอะฮหรือกฎหมายอิสลาม (Sharich Law) 

โรงแรมที่พักรีสอรทฮาลาลจําแนกไดเปน 3 ดาน 
ดานการดําเนินการใชชวงเวลาในการแบงกิจกรรม
ใชพ้ืนกิจกรรมสันทนาการระหวางเพศชายและ
เพศหญิงหรือมีความตองการใชพ้ืนที่ทางกายภาพ
ในการดําเนินการพบวานักทองเท่ียวเพศหญิงชาว
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มุสลิมยังมีความตองการใชพ้ืนที่ทํากิจกรรมและยัง
ตองการรับรูถึงความปลอดภัยแตยังสามารถ
เชื่อมตอกับพ้ืนที่สวนอ่ืนๆของโครงการไดก็จะมี
คาใชจายในการดําเนินการเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือจะให
นักทองเที่ยวชาวมุสลิมสามารถทํากิจกรรม 
พักผอนไดอยางสะดวกและสบาย โดยไมขัดตอ
หลักบทบัญญัติศาสนาอิสลามและนักทองเที่ยว
ทั่วไปสามารถเขามาใชงานไดแตตองคํานึงถึง
หลักการบทบัญญัติศาสนาอิสลาม  ทําให ค า
ดําเนินการที่พักก็จะสูงตามไปดวย ที่ตั้งโครงการ
อยูใกลชุมชนมุสลิมทําใหนักทองเที่ยวชาวมุสลิม
สามารถมีปฏิสัมพันธกับชุมชนมีการตอนรับที่
เปนไปตามบทบัญญัติศาสนา ทําใหเปนมิตรกับ
ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม  ไ ด ส ร า ง
สภาพแวดลอมที่ดีใหกับชุมชนมุสลิม และเปนการ
ทองเท่ียวที่เหมาะแกการทองเท่ียวแบบครอบครัว 
การลงทุนจะมีการรวมทุนในเครือญาติ และการ
รวมทุนกับสถาบันการเงินอิสลาม ระบบการเงินใน
ศาสนาอิสลามน้ัน ใหความสําคัญกับการชวยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทําใหมีระดับมาตรฐานในการ
ออกแบบท่ีพักรีสอรทฮาลาลระดับ 5 ดาวเกิดขึ้น
ในจังหวัดกระบี ่ 

 
ขอเสนอแนะ 

ปจจุบันนักทองเที่ยวชาวมุสลิมมีความ
ตองการทองเท่ียวและมีผูประกอบการใหความ
สนใจมากข้ึนจึงควรมีมาตารฐานรองรับดานการ
ทองเที่ยวและดานท่ีพักรูปแบบฮาลาลทําให
นักทองเที่ยวชาวมุสลิมมีความตองการท่ีจะออกมา
ทองเที่ยวใชจายในการดําเนินชีวิตมากข้ึนอยาง
นอยควรมีรานอาหารฮาลาลและสามารถทาน
อาหารแบบ“สุนัต”คือแบบอยางที่ยึดปฏิบัติตาม

ทานบรมศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) ขอความสันติสุข
จงมีแดทาน 
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