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บทคัดยอ
เชียงใหมเปนเมืองหลักดานเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดและของภาคเหนือ มีบทบาทหลาย
ดานเปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติใหความสําคัญกั บการพัฒ นาตามแนวคิดสราง
เศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บนรากฐานความโดดเดนของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อ
ตอการสรรคสรางการผลิตและบริการที่เพิ่มมูลคา รวมทั้งการพัฒนาการคาการลงทุนเชื่อมโยงนานา
ประเทศตามศักยภาพของทําเลที่ตั้งและความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน เพื่อพัฒนายกระดับสังคม
และคุณภาพชีวิต ควบคูกับการฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนทุนในการ
ตอยอดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยเสริมสรางศักยภาพการเปนเมืองทองเที่ยวระดับโลก
แมวาเชียงใหมเป นเมืองทองเที่ ยวที่ มีชื่อเสียงอยู แลว แตแนวโน มชะลอตัว จําเป น ตองไดรับการ
ส งเสริ ม ในการพั ฒ นาโดยเฉพาะการฟ น ฟู ศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี ต ลอดจนการพั ฒ นาแหล ง
ทองเที่ยวรวมถึงการสงเสริมตลาดทองเที่ยวใหม
ปจ จุบั นจั งหวัดเชียงใหมไดมีการพัฒ นาเมืองให เติบ โตมากขึ้น ทั้งในดานเศรษฐกิจมีการ
ก อ ตั้ ง องค ก ร/บริ ษั ท ใหม ๆ ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการการใช สิ น ค า ของลู ก ค า เช น ด า น
อิเล็กทรอนิกส ดานเกี่ยวกับสุขภาพ และดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดงานอีเวนทตางๆ เปน
ตน ในดานการจัดแสดงการจัดงานอีเวนทตางๆหลายๆแหลงหลายๆรูปแบบ เชน การจัดการแขงขัน
กีฬาในรมประเภทตางๆ การจัดงานคอนเสิรตทั้งในประเทศและตางประเทศ ดานศิลปกรรม ดาน
การสื่อสารรายการโทรทัศน ดานการประกวด การเลือกตั้ง เปนตน เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ของ
เมืองเชียงใหม เพื่ อรองรับ กับ ประชากรที่ มากขึ้นและการคมนาคม จึงมีความตองการหาแหล ง
ทองเที่ยวแหลงใหมกอตั้งขึ้นเชิงธุรกิจตามความตองการของมนุษยดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับการใช
ชีวิตประจําวันในป จ จุบั น จึ งตองการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรั บการขยายเมืองเชียงใหม
อํานวยความสะดวกแกประชาชน โดยจัดตั้งอาคารจัดแสดง เชียงใหม โดม (Chiangmai Dome)
เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของจังหวัดดังกลาวรวมถึงเพื่อเปนการลดปญหาในการเดินทางของ
ผูสนใจและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางอีกทั้งยังรองรับโครงการรถไฟฟาของเมืองเชียงใหม เพื่อ
แกปญหาจราจรติดขัดและประหยัดเวลาในการรับ -สง และยังชวยลดมลพิษทางอากาศไดอีกดวยซึ่ง
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปนศูนยรวมการจัดงานอีเวนทตางๆไวดวยกัน เพื่อความสะดวก
ในการจั ด แสดงงานและการใช บ ริ ก ารของลู ก ค า 2) เพื่ อ เป น โถงอาคารจั ด แสดงคอนเสิ ร ต
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ภายในประเทศและตางประเทศ กระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ และรองรับการจัดงานในพื้นที่เขต
เมืองเชียงใหม 3) เพื่อเปนแหลงรวบรวมการแขงขัน กีฬาในร มประเภทตางๆทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เชน การแขงขันชกมวย การแขงขันวอลเลยบอล การแขงขันฟุตซอล การแขงขันแบ
ตมินตัน การแขงขันเทเบิลเทนนิส เปนตน เพื่อสงเสริมแหลงทองเที่ยวดานกีฬา ความสะดวกและ
ประหยัดการเดินทางเมื่อเกิดการพัฒนาพื้นที่แหลงใหมเบื้องตนผลการวิจัยพบวา 1) ที่ตั้งโครงการที่
เหมาะสมตั้งอยู ที่ ตําบลไชยสถาณ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เป น ที่ดิน ประเภทที่ อยูอาศัย
หนาแนนนอย โดยรอบที่ตั้งโครงการมีสถานประกอบการรานคา รานอาหาร บานจัดสรร โรงแรม
หอพักและสํานักงาน ตั้งอยูบนถนนซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลําปาง มีพื้นที่ทั้งหมด 112,240 ตาราง
เมตร (70 ไร 0 งาน 60 ตารางวา)มีระบบสาธารณูปโภคเขาถึงและการคมนาคมสะดวก 2) พื้นที่
อําเภอสารภีมีศักยภาพที่จะทําใหเกิดโครงการขึ้นไดเนื่องจากมีหลายองคประกอบที่ชวยสนับสนุน
เชน การคมนาคมขนส ง การท องเที่ ยว การเติบ โตทางเศรษฐกิจ 3) จากการศึ กษาแนวคิดทาง
สถาปตยกรรมและอาคารตัวอยาง ทําใหมีแนวทางในการออกแบบโดยใชแนวคิดในการออกแบบ
แบบลานนาโมเดิรนโดยมีแนวคิดใหอาคารมีรูปทรงดั่งประติมากรรม เนนการสื่อสารความหมาย
ทางอัตลักษณที่บงบอกหรือมีความชี้ชัดของศิลปและวัฒนธรรมทองถิ่นที่ไมมีทั่วไปและเปนสากลกับ
สังคมอื่น 4.) เปนประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียว 17,000 ตาราง
เมตร กวาง 100 เมตร ยาว 150 เมตร มีอัฒ จัน ทร 3 ชั้น ระดั บ หลั งคาสู ง 30 เมตร โครงสราง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางหลังคาเหล็ก Tuss ถอดชิ้นประกอบคลุมดวยวัสดุหลังคาผาใบ
Membrane 5) โครงการมีศักยภาพที่จะพัฒนาในขั้นตอนตอไปได
คําสําคัญ : อาคารจัดแสดง, เชียงใหม, โดม, กีฬาในรม
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ABSTRACT
Chiangmai is the main economic city of the northern Thailand. With an
international reputation as an aspects tourist destination, on the basis of the
outstanding social and cultural capital that facilitates the creation of production
and value-added services including the development of trade and investment,
linking countries according to the potential of the location and the availability of
infrastructure. Emphasizing the development of the concept of creating an
environmentally friendly economy.To improve society and quality of life together
with the restoration of natural resources and the environment to be a capital for
further sustainable economic development by enhancing the potential of being a
world-class tourist city. Although Chiangmai is a famous tourist town, but the trend
is slowing down, need to be promoted in development, especially the restoration
of arts, culture, traditions, as well as the development of tourist destinations,
including the promotion of new tourism markets.
At present, Chiangmai has developed the city to grow more in terms of
economy, new organizations / companies are established to support the needs of
customers using products such as electronics, health and health tourism, organizing
various events, etc. In the event of various events, such as managing various types
of indoor sports or concerts, both domestically and internationally in the arts,
communication, television programs For the election contest, etc., due to the
expansion of the area of Chiangmai to support the growing population and
transportation. Therefore, there is a need to find a new tourist attraction,
established as a business according to human needs, in order to comply with the
current daily life. Therefore wanted to set up this project to support the expansion
of Chiangmai to facilitate the people By setting up a Chiangmai Dome exhibittion
building (Chiangmai Dome) to support the growth of the province, to reduce travel
problems of those interested and increase travel convenience and also support the
Chiangmai Metro project to solve traffic congestion and save time in receiving –
sending and also helps reduce air pollution as well. The objective of this research is
: 1) Be a center for organizing various events together for the convenience of
exhibiting and using the services of customers. 2) To be a building hall for domestic
and international concerts stimulate domestic economy and support the event in
the area of Chiangmai province. 3) To be a source of collecting various types of
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indoor sporting events both domestically and internationally such as boxing
matches volleyball tournament futsal badminton table tennis etc., to promote
sports tourism convenience and saving travel when developing new areas. Results
of the research found that 1) The suitable location is located at Chai-Sathan,
Saraphi district, Chiangmai province, a type of low-density residential land. Around
the site, there are establishments, shops, restaurants, residentials, hotels,
dormitories and offices. The site is located on Super Highway Chiangmai - Lampang.
With a total area of 112,240 square meters (70 Rais 0 Ngan 60 Square Wahs), and
also with utilities, convenient access and transportation.2) The area of Saraphi
district has the potential to cause the project because there are many supporting
elements such as transportation, tourism economic growth.3) By using the concept
of Lanna Modern design with the idea that the building is shaped like a sculpture
emphasizing communication in the sense of identity that indicates or has a clear
indication of local arts and culture that are not general and universal with other
societies.4.) Chiangmai is a special large building reinforced concrete building
structure with a total area of 17,000 square meters, 100 meters wide, 150 meters
long. There are 3 floors, 30 meters high roof structure, truss steel roof structure,
removable piece Assembled with a roof membrane material. 5) The project has the
potential to develop in the future.
Keywords : Exhibit building, Chiang Mai, Dome, Indoor sports
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บทนํา
เชี ยงใหม เป น เมื องหลั กด านเศรษฐกิ จของกลุ ม
จั งหวัดและของภาคเหนื อ มี บทบาทหลายด านเป นเมื อง
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติใหความสําคัญกับการ
พัฒนาตามแนวคิดสรางเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
บนรากฐานความโดดเดนของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่
เอื้อตอการสรรคสรางการผลิตและบริการที่เพิ่มมูลคา รวมทั้ง
การพั ฒ นาการค าการลงทุ น เชื่ อมโยงนานาประเทศตาม
ศักยภาพของทําเลที่ตั้งและความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน
เพื่ อพัฒนายกระดับสั งคมและคุณภาพชีวิต ควบคูกับการ
ฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนทุน
ในการต อยอดการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จอย างยั่ งยื น โดย
เสริมสรางศักยภาพการเปนเมืองทองเที่ยวระดับโลก แมวา
เชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยูแลวแตแนวโนม
ชะลอตั ว จํ าเป น ต อ งได รั บ การส ง เสริ ม ในการพั ฒ นา
โดยเฉพาะการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวรวมถึงการสงเสริมตลาดทองเที่ยวใหม
ป จจุ บั นจังหวัดเชียงใหมไดมี การพั ฒ นาเมืองให
เติบโตมากขึ้นทั้งในดานเศรษฐกิจมีการกอตั้งองคกร/บริษัท
ใหมๆขึ้นเพื่อรองรับความตองการการใชสิ นคาของลู กคา
เชน ดานอิเล็กทรอนิกส ดานเกี่ยวกับสุขภาพ และดานการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดงานอีเวนทตางๆ เปนตน ใน
ด านการจั ด แสดงการจั ดงานอี เวนท ต างๆหลายๆแหล ง
หลายๆรูปแบบ เชน การจัดการแขงขันกีฬาในรมประเภท
ตางๆ การจัดงานคอนเสิรตทั้งในประเทศและตางประเทศ
ดานศิลปกรรม ดานการสื่อสารรายการโทรทัศน ดานการ
ประกวด การเลื อกตั้ง เป นตน เนื่องจากมีการขยายพื้ นที่
ของเมืองเชียงใหม เพื่อรองรับกับประชากรที่มากขึ้นและ
การคมนาคม จึ งมีความตองการหาแหล งทองเที่ยวแหล ง
ใหมกอตั้งขึ้นเชิงธุรกิจตามความตองการของมนุษยดังนั้น
เพื่ อให สอดคล องกับการใชชี วิตประจํ าวันในป จจุ บั น จึ ง
ตองการจั ดตั้งโครงการนี้ ขึ้นมาเพื่ อรองรั บการขยายเมือง
เชียงใหมอํานวยความสะดวกแกประชาชน โดยจัดตั้งอาคาร
จัดแสดง เชียงใหม โดม (Chiang mai Dome) เพื่อรองรับ
ความเจริญเติบโตของจังหวัดดังกลาวรวมถึงเพื่อเปนการลด
ป ญหาในการเดินทางของผู สนใจและเพิ่มความสะดวกใน
การเดิ น ทางอี กทั้ งยั งรองรั บ โครงการรถไฟฟ าของเมื อง
เชียงใหม เพื่อแกปญหาจราจรติดขัดและประหยัดเวลาใน
การรับ-สง และยังชวยลดมลพิษทางอากาศไดอีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปนศูนยรวมการจัดงานอีเวนทตางๆไวดวยกัน เพื่อ
ความสะดวกในการจัดแสดงงานและการใชบริการของลูกคา
2. เพื่อเปนโถงอาคารจัดแสดงคอนเสิรตภายในประเทศและ
ตางประเทศ กระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ และรองรับ
การจัดงานพื้นที่ในเขตเมืองเชียงใหม
3. เพื่ อเป น แหล งรวบรวมการแข งขั นกี ฬาในร มประเภท
ตางๆทั้ งในประเทศและตางประเทศ เชน การแขงขันชก
มวย การแข งขั นวอลเล ย บ อล การแข งขั น ฟุ ตซอล การ
แขงขันแบตมินตัน การแขงขันเทเบิลเทนนิส เปนตน เพื่อ
สงเสริมแหลงทองเที่ยวดานกีฬา ความสะดวกและประหยัด
การเดินทางเมื่อเกิดการพัฒนาพื้นที่แหลงใหม
4. เพื่อเปนอาคารประหยัดพลังงาน โดยลดการใชพลังงาน
ภายในอาคาร เช น การใชแสงสว างจากธรรมชาติ การใช
กระจกเคลือบสาร Low-E กันรังสีอัลตราไวโอเลตการควบคุม
อุณหภูมิภายในหองการใชฉนวนกันความรอน เปนตน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. คนควาและศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอาคารโถงจัด
แสดง สถิ ติ ข องอาคารโถงจั ด แสดง ข อ มู ล จํ า นวน
ประชากรแหล งท อ งเที่ ย วจั งหวัด เชี ยงใหม การจั ด การ
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม ขอมูล จํานวนการ
จัดตั้งบริษัทหรือการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. วิเคราะหขอมูลสถานที่ตั้งโครงการ และวิเคราะหขอมูล
ทั้งหมดเพื่อประมวลจัดรูปแบบและวางผังภายในโครงการ
3. เสนอแนวทางการออกแบบอาคารจัดแสดง เชียงใหม
โดม (Chiang mai Dome)
4. ออกแบบงานสถาปตยกรรม งานโครงสราง งานระบบ
และจัดทําหุนจําลอง
5. สรุปโครงการ และนําเสนอผลงาน
ผลการวิจัย
การเลือกพื้นที่จัดตั้งโครงการมีเกณฑดังนี้
1. ที่ตั้งโครงการทั้ง 3 จุดตั้งอยูพื้นที่ขยายเมือง
2. มีการคมนาคมที่สะดวกเขาถึงไดงาย
3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
โดยพื้นที่ตั้งโครงการที่เขาเกณฑประกอบดวย
พื้น ที่ตั้ง Site1 ตั้งอยู ในพื้น ที่ ตํา บลไชยสถาณ
อํ า เภอสารภี จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู
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อาศั ย หนาแน น น อ ย โดยรอบที่ ตั้ ง โครงการมี ส ถาน
ประกอบการร า นค า ร า นอาหาร บ านจั ด สรร โรงแรม
หอพั ก และสํ า นั ก งาน ตั้ ง อยู บ นถนนซุ ป เปอร ไ ฮเวย
เชีย งใหม -ลํ าปาง มีพื้ น ที่ ทั้ งหมด 112,240 ตารางเมตร
(70 ไร 0 งาน 60 ตารางวา)

ภาพที่ 1 พื้นที่ตั้ง Site1
ที่มา: https://www.google.co.th/maps/

อาศั ย หนาแน น น อ ย โดยรอบที่ ตั้ ง โครงการมี ส ถาน
ประกอบการรา นค า รานอาหาร บ านจั ด สรร โรงแรม
หอพั ก และสํ า นั ก งาน ตั้ ง อยู บ นถนนซุ ป เปอร ไ ฮเวย
เชียงใหม-ลํ าปาง มีพื้น ที่ทั้งหมด 199,440 ตารางเมตร
(124 ไร 2 งาน 60 ตารางวา)

ภาพที่ 3 พื้นที่ตั้ง Site3
ที่มา: https://www.google.co.th/maps/

พื้น ที่ตั้ง Site2 ตั้งอยูในพื้น ที่ ตํา บลไชยสถาณ
การพิ จ ารณาเลื อ กที่ ตั้ ง โครงการ จากการ
อํ า เภอสารภี จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู
อาศั ย หนาแน น น อ ย โดยรอบที่ ตั้ ง โครงการมี ส ถาน พิจารณาการเลือกที่ ตั้งโครงการ โดยใหคาคะแนน Site1
ประกอบการรา นค า ร า นอาหาร บ านจั ด สรร โรงแรม ไดรับการเลือกเปนที่ตั้งโครงการ
หอพั ก และสํ า นั ก งาน ตั้ ง อยู บ นถนนซุ ป เปอร ไ ฮเวย
เชีย งใหม -ลํ าปาง มีพื้ น ที่ ทั้ งหมด 161,840 ตารางเมตร
(101 ไร 0 งาน 60 ตารางวา)

ภาพที่ 2 พื้นที่ตั้ง Site2
ที่มา: https://www.google.co.th/maps/

ตารางที่ 1 การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการ
โดยการใหคะแนน

พื้ น ที่ ตั้ ง Site3 ตั้ งอยู ในพื้ น ที่ ตํ า บลหนองผึ้ ง
อํ า เภอสารภี จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 211 -

การประชุมวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๒
The Second FIT SSRU Conference 2019

การวิเคราะหพื้นที่ตั้งโครงการ (Site Analysis)

สรุ ป พื้ น ที่ โ ครงการอาคารเชี ย งใหม โดม
(Chiang Mai Dome) จ.เชียงใหม ประกอบดวย
1. สวนบริหารมีพื้นที่ 370 ตารางเมตร
2. สวนอํานวยการมีพื้นที่ 1,203 ตารางเมตร
3. สวนเทคนิคมีพื้นที่ 364 ตารางเมตร
4. สวนรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัยและดูแล
รอบอาคารมีพื้นที่ 197 ตารางเมตร
5. ส วนพื้ น ที่จั ดแสดงให เชาและพื้น ที่ รานคาให เชาลาน
จอดรถ มีพื้นที่ 17,400 ตารางเมตร

ภาพที่ 4 การวิเคราะหพื้นที่ตั้งโครงการ

รวมพื้ น ที่ โ ครงการทั้ ง หมด 19,534 ตาราง
เมตร โดยมีรายละเอียดการออกแบบดังนี้

ภาพที่ 5 การวาง Zoning ในการออกแบบ
แนวความคิดในการออกแบบโครงการอาคารจัด
แสดงเชียงใหม โดม (Chiang Mai Dome) มีแนวความคิดใน
การออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษพลังงาน โดย ภายในอาคาร
ใชฝาเพดานสูงและลดการใชเสาภายใน ตัวอาคารใชโครง
ถักเพื่อเปนโครงสรางอาคาร วางผังอาคารโดยจัดใหสามารถ
รับแสงและลมเขาสูตัวอาคาร ออกแบบวัสดุที่ใชกับอาคาร
เพื่ออนุ รั กษพลั งงาน โดย การใชผนัง 2 ชั้น การแยกผนั ง
การใชกระจก Low-E การควบคุมอุ ณหภู มิ ภายในอาคาร
การใชแสงและลมจากธรรมชาติ และการใชหลอด LED

ภาพที่ 6 ผังโครงการ
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ภาพที่ 7 แปลนพื้นชั้น 1

ภาพที่ 9 แปลนพื้นชั้น 3

ภาพที่ 8 แปลนพื้นชั้น 2

ภาพที่ 10 แปลนพื้นชั้น 4
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ภาพที่ 17 รูปตัด B

ภาพที่ 18 รูป Perspective ภายนอกโครงการ
ภาพที่ 11 แปลนหลังคา

ภาพที่ 12 รูปดานหนา
ภาพที่ 19 รูป Perspective ภายนอกโครงการ
ภาพที่ 13 รูปดานขางซาย

ภาพที่ 14 รูปดานหลัง

ภาพที่ 15 รูปดานขางขวา

ภาพที่ 20 รูป Perspective ภายนอกโครงการ

ภาพที่ 16 รูปตัด A
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โครงการมีส ถานประกอบการร านคา รานอาหาร บ าน
จัดสรร โรงแรม หอพักและสํานักงาน
รวมพื้นที่โครงการทั้ งหมด 19,534 ตารางเมตร
เปนสวนพื้นที่สําหรับการจัดแสดง พื้นที่จัดอีเวนท จัดงาน
กีฬาในรม ใหเชาพื้นที่รานคาและพื้นที่ลานจอดรถ มีพื้นที่
17,400 ตารางเมตร
โครงการมีแนวความคิดในการออกแบบอาคารเพื่อ
อนุรักษพลั งงาน โดย ภายในอาคารใชฝาเพดานสูงและลด
การใชเสาภายใน ตั วอาคารใชโครงถักเพื่ อเป นโครงสราง
ภาพที่ 21 รูป Perspective ภายนอกโครงการ
อาคาร วางผังอาคารโดยจัดใหสามารถรับแสงและลมเขาสู
ตัวอาคาร ออกแบบวัสดุที่ใชกับอาคารเพื่ออนุรักษพลังงาน
โดย การใชผนัง 2 ชั้น การแยกผนัง การใชกระจก Low-E
การใชหลอด LED การควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร และ
การใชแสงและลมจากธรรมชาติ
ขอเสนอแนะ
1. งานวิจัยนี้เสนอแนวทางในการพัฒ นาโครงการโดยใช
องค ป ระกอบ และพื้ น ที่ ข องโครงการเบื้ อ งต น จาก
กรณี ศึ ก ษาและข อ มู ล ต า งๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง หากต อ งการ
ภาพที่ 22 รูป Perspective ภายนอกโครงการ
พั ฒ นาโครงการโดยละเอี ย ดควรพิ จารณาแนวทางการ
ออกแบบที่มีความละเอียดและเฉพาะเจาะจงกับ บริบ ท
ทีต่ ั้งโครงการแตละพื้นที่
2. ผลงานการออกแบบเป น เพี ย งการนํ า เสนอแบบร าง
เบื้องตน ซึ่งมีขอจํากัดในดานระยะเวลาการพัฒนาแบบ
เอกสารอางอิง
Google. (2019). Google maps. ค น เมื่ อ [6 มกราคม
2562] จาก https://www.google.co.th/maps/
วิ ว รรธน จั น ท ร เ ท พ ย . (2548). การจั ด แสด งแล ะ
นิ ท ร ร ศ ก า ร . ค น เมื่ อ [16 ธั น ว า ค ม 2561] จ า ก
ภาพที่ 23 รูป Perspective ภายนอกโครงการ
http://sangsuriyawa.blogspot.com.
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบวาพื้นที่ตําบลไชยสถาณ อําเภอ แสงสุริยา วราหคํา. (2551). บทที่ 1 บทนําเกี่ยวกับการ
สารภี จังหวัดเชียงใหม มีศักยภาพที่จะทําใหเกิดโครงการ จัด แสดงและนิ ทรรศการ. คน เมื่อ [16 ธันวาาคม 2561]
ขึ้นไดเนื่องจากมีหลายองคประกอบที่ชวยสนับสนุน เช น จากhttp://sangsuriyawa.blogspot.com.
ตั้งอยูบนถนนซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม -ลําปาง สงผลใหมี
การคมนาคมขนส ง ที่ ส ะดวก พื้ น ที่ อ ยู ห างจากตั ว เมื อ ง
เชียงใหมไมมาก โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที มี
พื้ น ที่ ทั้ งหมด 112,240 ตารางเมตร (70 ไร 0 งาน 60
ตารางวา) มีระบบสาธารณูปโภคเขาถึงและการคมนาคม
สะดวกเป น ที่ ดิน ประเภทที่ อยู อาศั ยน อ ย โดยรอบที่ ตั้ ง
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