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บทน า 

บทความน้ีอธิบาย แนวความคิดในการออกแบบโรงแรมระดบัห้าดาวแห่งหน่ึงท่ี 
กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก โดยใชช้ิ้นส่วนคอนกรีตหล่อส าเร็จเป็นหน่วยหอ้งพกั ความรวดเร็ว
ในการก่อสร้างและความปลอดภยัของคอนกรีตหล่อส าเร็จเป็นขอ้ดีท่ีท า ใหไ้ดรั้บการพิจารณา
ส าหรับโครงการน้ี งานระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ จะถูกติดตั้งไป
พร้อมกบัหน่วยหอ้งพกัก่อนการขนส่งจากท่าเรือท่ี Jacksonville ฟลอริดา ผา่นจอร์แดนเขา้ไปสู่
อิรัก การก่อสร้างดว้ยหน่วยห้องพกัน้ีเป็นท่ีแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ สร้าง
อาคารห้องขงันักโทษ การดดัแปลงหน่วยห้องขงัเป็นหน่วยห้องพกัมีความจ าเป็นเน่ืองจาก
ห้องพกัใน โรงแรมตอ้งมีพื้นท่ีท่ีกวา้งขวางกว่าและมีความหรูหรามากกว่า อย่างไรก็ตาม 
ขอ้จ ากดัในแง่การผลิตและการขนส่งเช่น น ้ าหนกัท่ีมากท่ีสุด และขนาดท่ีมากท่ีสุด จ  าเป็นตอ้ง
ถูกน ามาพิจารณาดว้ย 

 
 

                                      
         

                                รูปท่ี ๑ ภาพรวมของโรงแรม 

 



 

 

 
 

                                                                   
                 

                              รูปท่ี ๒ ภาพรวมของโรงแรม 

 

องค์ประกอบของโครงการ 
 
 
                   พื้นท่ีของโครงการมีขนาด ๒๒,๐๔๘ ตารางเมตร ในบริเวณพื้นท่ีสีเขียวใกลก้บั
สถานทูตสหรัฐอเมริกา พื้นท่ีดงักล่าวกวา้ง ๑๐๔ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร เน่ืองจากความเส่ียงใน
อิรักในช่วงท่ีมีการออกแบบ การจดัวางตวัโรงแรมจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของแขก
ของโรงแรมเพิ่มข้ึน จากความตอ้งการทัว่ไปดว้ย การก่อสร้างดว้ยหน่วยหอ้งพกัคอนกรีตหล่อ
ส าเร็จนั้นสามารถตอบโจทยเ์ร่ืองความ ปลอดภยัไดอ้ย่างดีเน่ืองจากผนงัท่ีเป็นคอนกรีตเสริม
เหลก็ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                      
 
                                                  รูปท่ี ๓ ภาพรวมของโรงแรม 
 
 

โรงแรม ถูกออกแบบให้ห้องพักของแขกอยู่ไกลท่ีสุดจากถนนหลักซ่ึงอาจมี
อนัตราย พื้นท่ีส่วนกลางอยูถ่ดัออกมาจากบริเวณหอ้งพกั และท าหนา้ท่ีป้องกนับริเวณหอ้งพกั
ไปในตัว ระยะห่างระหว่างขอบของพื้นท่ีส่วนกลางถึงถนนอยู่ท่ี ๘๐ เมตร ตามรูปท่ี ๔ 
การจราจรภายในโครงการจะเขา้มาถึงบริเวณดา้นหนา้ของพื้นท่ีส่วนกลางเท่านั้น 

โรงแรม มีห้องพกัอยู่ ๒๘๔ หอ้ง ประกอบดว้ย ห้องเตียงคิงส์ไซส์ ๘๔ ห้อง ห้อง
เตียงคู่ ๑๐๐ หอ้ง หอ้งแบบคิงส์ เอก็ซคิวทีฟ ๔๔ หอ้ง หอ้งเตียงคู่ เอก็ซคิวทีฟ ๑๒ หอ้ง หอ้งคน
พิการ ๔ ห้อง ห้องสวีทแบบหน่ึงห้องนอน ๑๒ ห้อง และ ห้องเรซิเดนเชียลสวีท แบบสอง
ห้องนอน ๒๘ ห้อง หน่วยห้องพกัถูกแสดงไวใ้นรูปท่ี ๕ ถึง ๗ พื้นท่ีใช้สอยทั้ งหมดอยู่ท่ี 
๒๒,๗๔๐ ตารางเมตร 

 
 

 
 



 

 

 

                                         
 

                                   รูปท่ี ๔ ภาพรวมของโรงแรม 
 

 
                   หอ้งเตียงคิงส์ไซส์ ห้องเตียงคู่ ห้องแบบคิงส์ เอ็กซคิวทีฟ ห้องเตียงคู่ เอ็กซคิวทีฟ 
และหอ้งคนพิการมีพื้นท่ีใชส้อย ๒๘.๑๐ ตารางเมตรต่อหอ้ง หอ้งสวีทแบบหน่ึงหอ้งนอนและ
สองห้องนอนมีพื้นท่ีใช้สอย ๕๘.๕๐ และ ๘๘.๙๐ ตารางเมตรต่อห้องตามล าดับ เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัทางการผลิตและการขนส่ง หอ้งสวทีแบบหน่ึงหอ้งนอนจะประกอบดว้ยหน่วยหอ้งพกั
สองห้อง ส่วนห้องสวีทแบบสองห้องนอนจะประกอบด้วยหน่วยห้องพักสามห้อง 
 

                                        
 

                           รูปท่ี ๕ ห้องเตียงคิงส์ไซส์และห้องเตียงคู่ 
 



 

 

 
 

                                     
 

              รูปท่ี ๖ ห้องคนพิการและห้องสวีทแบบหน่ึงห้องนอน 
 

                                     
  

                           รูปท่ี ๗ ห้องสวีทแบบสองห้องนอน 
 
                   อาคารหอ้งพกัแขกสูงส่ีชั้น อาคารรูปตวัยน้ีูมีพื้นท่ีสวนและสระวา่ยน ้าอยูต่รงกลาง 
เพื่อเพิ่มความร่มร่ืน 

 
 



 

 

 
 

                                        
 

                               รูปท่ี ๘ แบบห้องพักท่ีตกแต่งแล้ว 
 
                   ลดพื้นท่ีส่วนกลางดา้นหนา้เป็นอาคารสามชั้นเช่ือมต่อกบัอาคารหอ้งพกัแขกดว้ย
ทางเดิน ท่ีมีหลงัคา พื้นท่ีส่วนกลางประกอบดว้ยลอ็บบ้ี ภตัตาคาร หอ้งประชุม ส่วนซ่อมบ ารุง
และส่วนอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ของทางโรงแรม พื้นท่ีเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีกวา้งและ
เพดานท่ีสูง อาคารน้ีจึงประกอบดว้ยผนงัรับแรงคอนกรีตหล่อส าเร็จและระบบพื้นคานแทนท่ี
จะ เป็นหน่วยหอ้งพกัเหมือนกบัอาคารหอ้งพกัแขก 
 

                                       
 

          รูปท่ี ๙ ห้องเตียงคู่ (ประกอบด้วยหน่วยห้องพักหน่ึงหน่วย) 



 

 

 
                   หน่วยหอ้งพกัจะถูกตกแต่งเสร็จสมบูรณ์ก่อนการขนส่งเพื่อลดเวลาในการก่อสร้าง
ท่ี หนา้งานใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด งานระบบต่าง ๆ ถูกติดตั้งไวเ้รียบร้อยแลว้ เหลือแต่การเช่ือมต่อ
เขา้กบังานระบบของโครงการเม่ือหน่วยหอ้งพกัถูกขนส่งมา ถึง รูปท่ี ๙ และ ๑๐ แสดงภาพของ
หอ้งเตียงคู่และหอ้งสวทีแบบหน่ึงหอ้งนอนท่ีถูกตกแต่งเรียบร้อย แลว้ 

 
 

                                     
 
รูปท่ี ๑๐ ห้องนั่งเล่นของห้องสวีทแบบหน่ึงห้องนอน (ประกอบด้วยหน่วยห้องพักสองหน่วย) 
 
 
แนวความคดิในการออกแบบทางโครงสร้างฐานราก 

เลือกใชฐ้านรากแผ่ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นพื้นชั้นล่างดว้ยในตวั การเสริมความแข็งแรง
ของดินอาจมีความจ าเป็นข้ึนกบัสภาพดินท่ีหนา้งาน ฐานรากของเสาและผนงัรับแรงจะหนา
กวา่บริเวณอ่ืน ตวัฐานรากเป็นคอนกรีตหล่อในท่ี 

 
ระบบพืน้และหลงัคา 

ระบบพื้นและหลังคาของพื้นท่ีส่วนกลางประกอบด้วยพื้นแบบตัวทีคู่ (double 
tees) แผ่นพื้นแบบกลวงและแบบตนั ข้ึนกบัความยาวช่วงของพื้นส่วนนั้น องคอ์าคารทั้งหมด
เป็นคอนกรีตหล่อส าเร็จรับแรงทางเดียว (รูปท่ี ๑๑) 



 

 

 
 

                              
 

           รูปท่ี ๑๑ องค์อาคารแผ่นพืน้องค์อาคารแนวด่ิง 
 

                   ระบบพื้นในพื้นท่ีส่วนกลางถูกรองรับด้วยคานแบบตัวทีคว  ่า (inverted tee 
beams) ซ่ึง วางอยูบ่นเสาอีกทอดหน่ึง (รูปท่ี ๑๒ และ ๑๓) มิฉะนั้นแผ่นพื้นกจ็ะถูกรองรับดว้ย
ผนงัรับแรง (รูปท่ี ๑๔) องคอ์าคารทั้งหมดเป็นคอนกรีตหล่อส าเร็จ 

 
 

                               
        

                                                                             รูปท่ี ๑๒ ระบบพืน้-คาน 
 
 



 

 

 

                                                           
 
                                                                          รูปท่ี ๑๓ ระบบพืน้-คาน 
 

                                                            
 
                                                                         รูปท่ี ๑๔ ระบบผนังรับแรง 

 
หน่วยห้องพกั 
 

หน่วยหอ้งพกัเป็นกล่องคอนกรีตหล่อส าเร็จซ่ึงจะถูกตั้งซอ้นกนัข้ึนไป พื้นดา้นล่าง
ของหน่วยหอ้งพกัเป็นแผน่พื้นแบบรังผึ้ง (waffle slab) เพื่อ ลดน ้าหนกัในขณะท่ีมีก าลงัท่ี
มากกวา่แผน่พื้นแบบเรียบทัว่ไป ผนงัทุกดา้นเป็นผนงัรับแรง ผนงัหอ้งดา้นนอกอาคารมีแผน่ 



 

 

 
ฉนวนแทรกอยูต่รงกลางผนงั แผน่พื้นดา้นบนเป็นแผน่พื้นเรียบรองรับทุกดา้นดว้ยผนงั หน่วย
หอ้งพกัมีกวา้ง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๘.๑๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร พื้นและผนงัหนา ๑๕ เซ็นติเมตร 
ส าหรับหอ้งสวีทผนงัท่ีเช่ือมระหวา่งสองหอ้งจะมีช่องเปิดของประตูแผน่พื้นเรียบท าหนา้ท่ีเป็น
ทางเดินระหวา่งหอ้งพกัสองดา้น(รูปท่ี๑๕) 
 

                                
                             
                                                รูปท่ี ๑๕ หน่วยห้องพัก 
 
 
หน่วยห้องพกัถูกจ ากดัดา้นขนาดไวต้ามท่ีอธิบายขา้งตน้เพื่อช่วยในการขนส่งและยกติด ตั้ง 
หน่วยหอ้งพกัท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัน้ีถูกผลิตข้ึนเป็นหน่วยหอ้งขงัในปัจจุบนั โดยผูผ้ลิตช้ินงาน
คอนกรีตหล่อส าเร็จ เน่ืองจากความหนาของผนังท่ีน้อย เหล็กเสริมส่วนใหญ่จะเป็นเหล็ก
ตะแกรง โดยมีเหลก็เส้นเสริมบริเวณรอบช่องเปิด 
 
 
ปล่องบันไดและลฟิท์ 
 
ปล่อง บนัไดและลิฟทป์ระกอบดว้ยกล่องรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ตั้งซอ้นกนัข้ึนไป ส าหรับปล่อง
บนัได กล่องแต่ละช้ินจะมีขั้นบนัไดอยูภ่ายในพร้อมเพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง (รูปท่ี ๑๖) 
 



 

 

 

                                       
                   
                                           รูปท่ี ๑๖ ชิ้นส่วนปล่องบนัไดและลิฟท์ 
 
 
แรงกระท าต่อโครงสร้าง 
 

โครงสร้างจะตอ้งรับแรงทั้งทางด่ิงและทางราบ ในโครงการน้ีหน่วยห้องพกัถูก
ซอ้นกนัข้ึนไปหา้ชั้น จ  าเป็นตอ้งมีการพิจารณาเร่ืองเสถียรภาพทางดา้นขา้งเน่ืองจากแรงลมและ
แรงแผน่ ดินไหวอยา่งละเอียดหน่วย หอ้งพกัถูกจดัวางใหด้า้นยาวตั้งฉากกบัระเบียงทางเดิน ท า
ให้ก  าลงัในการรับโมเมนตด์ดัของจุดต่อเพิ่มข้ึนอย่างมาก น ้ าหนกัของหน่วยห้องพกัก็มีระยะ
แขนโมเมนต์ท่ีมากข้ึนในการตา้นแรงกระท าทางขา้ง ส าหรับพื้นท่ีส่วนกลาง แรงกระท าทาง
ขา้งจะถูกรับดว้ยโครงขอ้แข็งของเสาและคาน โดยมีผนังดา้นนอกท าหน้าท่ีเป็นผนงัรับแรง
เฉือนผนงัดา้นนอกจะตอ้งถูกออกแบบให้สามารถตา้นทานแรงระเบิดท่ีอาจเกิดข้ึนในบริเวณ
ใกลเ้คียงได ้

 
 

 



 

 

 
ขั้นตอนการก่อสร้าง 
 
1. การ เตรียมพื้นท่ีหนา้งาน เตรียมขดุร่องส าหรับงานระบบ วางช้ินคอนกรีตหล่อส าเร็จ 

ส าหรับท่องานระบบลงในร่องขดุ เตรียมช่องทางออกของงานระบบประเภทต่าง ๆ เพื่อ 
เช่ือมต่อเขา้กบัหน่วยหอ้งพกัและบริเวณอ่ืน ๆ 

2.  เทพื้นชั้นล่างซ่ึงเป็นคอนกรีตหล่อในท่ี พื้นน้ีท าหนา้ท่ีเป็นฐานรากแผข่องโครงการไปใน 
ตวั ฐานรากของเสาและปล่องบนัไดจะถูกเทต่างหากเน่ืองจากจ าเป็นตอ้งรับแรงท่ี มากกวา่ 
บริเวณอ่ืน อุปกรณ์ท่ีใชย้ดึช้ินงานคอนกรีตหล่อส าเร็จเขา้กบัฐานรากกจ็ะถูกติดตั้งใน  
ต าแหน่งท่ีตอ้งการในขั้นตอนน้ี 

3.  เสา และผนงัรับแรงคอนกรีตหล่อส าเร็จถูกติดตั้งพร้อมดว้ยค ้ายนัชัว่คราว ค  ้ายนัน้ีจะถูก 
ถอดออกเม่ือช้ินงานทั้งหมดถูกติดตั้งเรียบร้อยแลว้ เสาถูกยดึเขา้กบัฐานรากดว้ยแผน่เหลก็ 
ท่ีฐานและขอ้ต่อทางกล ผนงัรับแรงถูกยดึดว้ยแผน่เหลก็ รอยต่อทั้งสองประเภทจะถูกอดั 
ดว้ยน ้าปูนเพื่อใหถ่้ายแรงอดัไดแ้ละเพื่อช่วยปก ป้องจุดต่อจากสภาพแวดลอ้ม 

 

                         
           Figure 17 Erection Sequence of the Public Area (Pink Area in Figure 18) 



 

 

 
4. คาน แบบตวัทีคว  า่จะถูกติดตั้งเขา้กบัเสา แป้นหูชา้งท่ีถูกหล่อเป็นเน้ือเดียวกบัเสาจะเป็น 

ตวัรับคานแบบตวัทีคว  า่น้ี จุดต่อดา้นบนของคานท าหนา้ท่ีป้องกนัการหมุนของคานอนั 
เน่ืองมาจากแรงท่ีไม่สม ดุลยซ่ึ์งมาจากแผน่พื้นแบบตวัทีคู่ 

5.  องคอ์าคารท่ีเป็นพื้นเช่นแผน่พื้นแบบตวัทีคู่ แผน่พื้นแบบกลวงและแบบตนัถูกติดตั้ง โดย 
ถูกรองรับดว้ยบ่าต่อเน่ืองของคานแบบตวัทีคว  า่หรือบ่าของผนงัรับแรง คอนกรีตทบัหนา้ 
และวสัดุตกแต่งพื้นจะถูกวางลงบนระบบพื้นท่ีติดตั้งเสร็จเรียบ ร้อยน้ีอีกที รูปท่ี ๑๗ แสดง 
ขั้นตอนการก่อสร้างส าหรับพื้นท่ีส่วนกลาง 

6.  หน่วยหอ้งพกัของชั้นล่างถูกติดตั้งบนพื้นชั้นล่างโดยยดึเขา้ดว้ยกนัดว้ยเหลก็เดือยและน ้า 
ปูนอดั 

7.  แผน่ พื้นระเบียงถูกติดตั้งระหวา่งหน่วยหอ้งพกั แผน่พื้นน้ีจะถูกรองรับทางดา้นยาวบน 
ร่องท่ีบากไวบ้นหน่วยหอ้งพกั รูปท่ี ๑๘ แสดงแปลนของพื้นชั้นล่าง 

 

                                     
  
                                                  Figure 18 Ground Floor Plan 
 
8. เม่ือ การก่อสร้างของพื้นชั้นล่างเสร็จส้ิน หน่วยหอ้งพกัชั้นบนจะถูกติดตั้งซอ้นบนหน่วย 

หอ้งพกัชั้นล่าง หน่วยหอ้งพกัแต่ละชั้นจะถูกยดึติดเขา้ดว้ยกนัดว้ยเหลก็เดือยและน ้าปูนอดั  
หน่วยหอ้งพกัท่ีอยูด่า้นบนยงัท าหนา้ท่ียดึแผน่พื้นระเบียงใหเ้ขา้ท่ีดว้ย 

9.  ขั้นตอนท่ี ๗ และ ๘ จะถูกท าซ ้ าจนกระทัง่ถึงชั้นท่ีตอ้งการ (รูปท่ี ๑๙) 



 

 

 
 

                             
 
        Figure 19 Erection Sequence of the Guestroom Building (Red Area in Figure 18) 
 
10. ปล่อง บนัไดและลิฟทจ์ะถูกก่อสร้างไปควบคู่กบัหน่วยหอ้งพกั ซ่ึงตวัปล่องบนัไดและ 

ลิฟทจ์ะแยกช้ินเป็นกล่องของแต่ละชั้นและน ามาเช่ือมต่อ หนา้งานเช่นกนัเพื่อลดเวลาใน 
การก่อสร้าง 

11.  แผน่พื้นชั้นหลงัคาถูกติดตั้งระหวา่งหน่วยหอ้งพกัชั้นบนสุด 
12.  แผน่ ราวกนัตกบนหลงัคาและแผน่คอนกรีตตกแต่งทางดา้นสถาปัตยกรรมถูกติดตั้ง  

ช้ินงานเหล่าน้ีไม่มีความจ าเป็นในการรับแรงของอาคาร จึงสามารถท าลวดลายและพื้นผวิ 
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

13.  ฉนวนหลงัคาและวสัดุปิดทบัถูกติดตั้งบนหลงัคา 
14.  เกบ็งาน 
 
 
 



 

 

 
การประสานงาน 
 

Dura-Stress Inc. บริษทัผลิตช้ินงานท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นผูผ้ลิตและขนส่ง
ช้ินงานทั้ งหมดไปท่ีท่าเรือท่ี Jacksonville รัฐฟลอริดา การขนส่งจากท่าเรือนั้ นไปสู่กรุง
แบกแดดผ่านทางท่าเรือในประเทศจอร์แดนนั้นท าโดยหน่วยงานอ่ืน การติดตั้งท่ีหนา้งานท า
โดย Dura-Stress Inc. บริษัท วิสิทธ์ิ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนส์ จ  ากัด ท างานร่วมกับ
บริษทั KTGY Inter-Associates ซ่ึง เป็นบริษทัสถาปนิกในการออกแบบและเตรียมแบบ
ก่อสร้างและแบบส าหรับหล่อช้ินงาน ให้กบัทางบริษทัผูผ้ลิตช้ินงาน งานท่ีอยู่หนา้งานท าโดย
ผูรั้บเหมาและผูข้ายภายในประเทศ 

 
สรุป 
 

โครงการ ถูกยกเลิกไปในช่วงการออกแบบขั้นตน้ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา
ดงักล่าวพบว่ามีความเป็นไปไดใ้นการก่อสร้างในรูปแบบน้ี การก่อสร้างแบบใชช้ิ้นงานหล่อ
ส าเร็จมีประโยชนม์ากส าหรับสถานท่ีก่อสร้างท่ี ห่างไกลหรือมีอนัตรายเน่ืองจากมีความจ าเป็น
ในการใชบุ้คคลากรหนา้งานท่ีนอ้ย กว่าวิธีอ่ืน นอกจากน้ีคุณภาพของแรงงานจะเป็นมาตรฐาน
เสมอไม่ว่าโครงการจะอยูท่ี่ใดกต็าม การใชห้น่วยหอ้งพกัยงัไดป้ระโยชน์ในแง่ผนงัสองชั้นซ่ึง
ท าให้มีความเป็นส่วน ตวัท่ีสูง เหมาะกบัโรงแรมและอาคารพกัอาศยัท่ีหรูหรา ด้วย ความ
ร่วมมืออย่างใกลชิ้ดของวิศวกรและสถาปนิกท าให้โครงสร้างคอนกรีตหล่อ ส าเร็จมีความ
สวยงาม ไม่ไดมี้เพียงแต่ประโยชน์ใชส้อยแต่เพียงอยา่งเดียว ดงัแสดงให้เห็นในการออกแบบ
คร้ังน้ี 

 

 

 


