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พิจารณาศึกษาความเป็นไปไดใ้นการซ้ือทีดิ่นพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา



พจิารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการซือ้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

รายละเอียดตามผงัเมือง 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา

พ้ืนที่ 852.796[1] ตร.กม.

ประชากร 403,478 คน (พ.ศ. 2561)

ความหนาแน่น 473.13 คน/ตร.กม.

แผนท่ีจงัหวดัสงขลา

ลกัษณะภาพรวม

นครหาดใหญ่ เป็นเทศบาลนครที่ ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

และเป็นเทศบาลนครที่ ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศไทย         

รองจากเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด 

เน่ืองจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า และการคมนาคม

ขนส่งที่ส  าคัญของภาคใต้ หาดใหญ่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนคร

หาดใหญ่เม่ือวันที่  25 กันยายน พ.ศ. 2538 มีพ้ืนที่ ในเขต

เทศบาล 21 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหาดใหญ่ทั้ง

ต าบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 403,478 คน 

ศกัยภาพเมือง

1. อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  มีสถาปนิกจ านวน  664 คน  และมีอตัราจ านวนสถาปนิกเพ่ิมขึ้นทุกปี

2. อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เป็นศนูย์กลางของยุทธศาสตร์  รองรับการขยายตัวสู่การค้าอาเซียน

3. มีสถานศกึษาที่เปิดสอนด้านสถาปัตยกรรม และมีมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียง  ได้แก่  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นต้น

ดา้นการคมนาคม

หาดใหญ่ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบก และทางอากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร

หาดใหญ่ยังเป็นชุมทางรถไฟ และศนูย์กลางทางด้านคมนาคม และด้วยศักยภาพที่โดดเด่น และถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะรวมไปถึงวิสยัทศัน์ที่ก้าวไกลของ

ผู้บริหาร ท าให้เทศบาลเมืองหาดใหญ่ได้ยกฐานะเป็น เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40ก        

ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 ซ่ึงปัจจุบัน เทศบาลนครหาดใหญ่มีพ้ืนที่ทั้งหมด 21 ตาราง

กโิลเมตร

ดา้นเศรษฐกิจ

หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าและการบริการของภาคใต้ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม (รองรับกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว) และอุตสาหกรรม ได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจบริการ และเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ ลักษณะของเมืองมีขนาดกระชับตัวมาก มีศูนย์กลาง

เมืองกว้างประมาณ 1 กโิลเมตร ยาวประมาณ 4 กโิลเมตร ตั้งอยู่ประชิดทางรถไฟ สภาพเมืองขยายตัวออกไปทางทศิตะวันออก ลักษณะของอาคารสิ่ งปลูก

สร้างส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตึกแถวพาณิชย์ช้ันล่างและอยู่อาศยัช้ันบน อาคารลักษณะเดี่ยวมีน้อยและกระจายตัวอยู่ประปราย
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พจิารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการซือ้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ทีด่ินทีท่ าการศึกษา ศึกษาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีความประสงค์จะขาย อยู่ในบริเวณแวดล้อมเพ่ือความสะดวก

ในการใช้งาน การดูแล และประโยชน์สงูสดุในการใช้งาน โดยมีทั้งหมด 4 แปลง ได้แก่

ทีด่ินแปลงที ่A

ขนาดพ้ืนที่ 36.1 ตารางวา

ลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย ์ 2  ชัน้  

ราคาขาย   12,000,000 บาท 

ทีด่ินแปลงที ่B

ขนาดพ้ืนที่ 22.1  ตารางวา

ลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย ์ 2 ชัน้  

ราคาขาย   8,500,000 บาท 

ทีด่ินแปลงที ่C

ขนาดพ้ืนที่ 22.5  ตารางวา

ลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย ์ 4 ชัน้  

ราคาขาย   9,000,000 บาท 

ทีด่ินแปลงที ่D

ขนาดพ้ืนที่ 20 ตารางวา

ลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย ์ 3 ชัน้  

ราคาขาย   7,500,000 บาท 
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พจิารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการซือ้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ท่ีดินแปลงท่ี A

ขนาดพ้ืนที่ 36.1 ตารางวา

ลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย ์ 2 ชัน้ 

ทีต่ัง้ ถนนโชติวิทยะกุล 1 ใกลท้างออกหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัเฟสติวลัหาดใหญ่

ตารางวาละ  332,409  บาท

ราคาขาย   12,000,000 บาท 

การวิเคราะหศ์กัยภาพของแปลงท่ีดิน

1. การคมนาคมและการเข้าถึง

- เข้าถึงได้อย่างสะดวก รถยนต์ส่วนตัว, รถประจ าทาง

2. ต าแหน่งที่ดินกบัการมีปฏิสมัพันธ์กบัชุมชน

- ต้ังอยู่ในบริเวณที่มีร้านอาหาร, ศูนย์ประชุม, ห้างสรรพสนิค้า, โรงแรม, 

โรงพยาบาล, ตลาด และชุมชน

3. การพัฒนาพ้ืนที่

- ได้รับการพัฒนา

4. โอกาสส าหรับสมาชิกในพ้ืนที่จะได้อะไรกับที่ดินแปลงน้ี

- สมาชิกสามารถเข้าถึง ติดต่อได้โดยสะดวก  ท าเลที่ต้ังมีความโดดเด่น

5. โอกาสส าหรับการจัดกจิกรรมเพ่ือเผยแพร่สู่สังคม

- เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกจิกรรมต่าง ๆ เน่ืองจากใกล้ห้างสรรพสนิค้า

เซน็ทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่

ศึกษาและวิเคราะหร์ายละเอียด

ผังเมือง เป็นพ้ืนที่สชีมพู

เป็นที่ดินประเภทชุมชน

ท่ีดินแปลงท่ี B

ขนาดพ้ืนที่ 22.1  ตารางวา

ลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย ์ 2 ชัน้ 

ทีต่ัง้ ถนนโชติวิทยะกุล 1 ใกลท้างเขา้สถานีขนสง่หาดใหญ่

ตารางวาละ  384,615   บาท

ราคาขาย   8,500,000 บาท 

การวิเคราะหศ์กัยภาพของแปลงท่ีดิน

1. การคมนาคมและการเข้าถึง

- เข้าถึงได้อย่างสะดวก รถยนต์ส่วนตัว, รถประจ าทาง

2. ต าแหน่งที่ดินกบัการมีปฏิสมัพันธ์กบัชุมชน

- ต้ังอยู่ในบริเวณที่มีร้านอาหาร, ศูนย์ประชุม, ห้างสรรพสนิค้า, โรงแรม, 

โรงพยาบาล, ตลาด และชุมชน

3. การพัฒนาพ้ืนที่

- ได้รับการพัฒนา

4. โอกาสส าหรับสมาชิกในพ้ืนที่จะได้อะไรกับที่ดินแปลงน้ี

- สมาชิกสามารถเข้าถึงและติดต่อได้

5. โอกาสส าหรับการจัดกจิกรรมเพ่ือเผยแพร่สู่สังคม

- เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกจิกรรมต่าง ๆ เน่ืองจากใกล้ห้างสรรพสนิค้า

เซน็ทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่

ศึกษาและวิเคราะหร์ายละเอียด

ผังเมือง เป็นพ้ืนที่สชีมพู

เป็นที่ดินประเภทชุมชน
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พจิารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการซือ้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

การวิเคราะหศ์กัยภาพของแปลงท่ีดิน

1. การคมนาคมและการเข้าถึง

- เข้าถึงได้อย่างสะดวก รถยนต์ส่วนตัว, รถประจ าทาง

2. ต าแหน่งที่ดินกบัการมีปฏิสมัพันธ์กบัชุมชน

- ต้ังอยู่ในบริเวณที่มีร้านอาหาร, ศูนย์ประชุม, ห้างสรรพสนิค้า, โรงแรม, 

โรงพยาบาล, ตลาด และชุมชน

3. การพัฒนาพ้ืนที่

- ได้รับการพัฒนา

4. โอกาสส าหรับสมาชิกในพ้ืนที่จะได้อะไรกับที่ดินแปลงน้ี

- สมาชิกสามารถเข้าถึง ติดต่อได้โดยสะดวก  ท าเลที่ต้ังมีความโดดเด่น

5. โอกาสส าหรับการจัดกจิกรรมเพ่ือเผยแพร่สู่สังคม

- เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกจิกรรมต่าง ๆ

ท่ีดินแปลงท่ี C

ขนาดพ้ืนที่ 22.5  ตารางวา

ลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย ์ 4 ชัน้

ทีต่ัง้  ถนนโชติวิทยะกุล 3  ตารางวาละ 400,000  บาท

ราคาขาย   9,000,000 บาท 

ศึกษาและวิเคราะหร์ายละเอียด

ผังเมือง เป็นพ้ืนที่สชีมพู

เป็นที่ดินประเภทชุมชน

การวิเคราะหศ์กัยภาพของแปลงท่ีดิน

1. การคมนาคมและการเข้าถึง

- เข้าถึงได้อย่างสะดวก รถยนต์ส่วนตัว, รถประจ าทาง

2. ต าแหน่งที่ดินกบัการมีปฏิสมัพันธ์กบัชุมชน

- ต้ังอยู่ในบริเวณที่มีร้านอาหาร, ศูนย์ประชุม, ห้างสรรพสนิค้า, 

โรงแรม, สถานีขนส่ง, โรงพยาบาล, ตลาด และชุมชน

3. การพัฒนาพ้ืนที่

- พ้ืนที่ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่ด้านใน

4. โอกาสส าหรับสมาชิกในพ้ืนที่จะได้อะไรกับที่ดินแปลงน้ี

- สมาชิกสามารถเข้าถึงได้

5. โอกาสส าหรับการจัดกจิกรรมเพ่ือเผยแพร่สู่สังคม

- เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกจิกรรมต่าง ๆ  ขนาดเลก็

ท่ีดินแปลงท่ี D

ขนาดพ้ืนที่ 22.5  ตารางวา

ลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย ์ 3 ชัน้

ทีต่ัง้  ถนนโชติวิทยะกุล 3

ตารางวาละ 333,333  บาท

ราคาขาย   7,500,000 บาท 

ศึกษาและวิเคราะหร์ายละเอียด

ผังเมือง เป็นพ้ืนที่สชีมพู

เป็นที่ดินประเภทชุมชน
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พจิารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการซือ้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

การวิเคราะห ์ SWOT Analysis
ท่ีดินแปลงท่ี A

ขนาดพ้ืนที่ 36.1 ตารางวา  

ที่ต้ัง  ถนนโชติวิทยะกุล 1

ใกล้ทางออกห้างสรรสนิค้าเซน็ทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

(Strength)

1. การคมนาคมและการเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

รถยนต์ส่วนตัว, รถประจ าทาง

2. ต้ังอยู่มุมถนนสามารถมองเหน็ได้ง่าย

3. อยู่ใกล้ทางเข้า  - ออก ห้างสรรพสนิค้า

เซน็ทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่

4. ใช้พ้ืนที่ถนนเป็นที่จอดรถได้สะดวก

5. ต้ังอยู่ในบริเวณที่มีร้านอาหาร, ศูนย์ประชุม, 

ห้างสรรพสนิค้า, โรงแรม, สถานีขนส่ง,

โรงพยาบาล, ตลาด และชุมชน

6. มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเป็นอาคาร 3 ช้ัน (ต่อเติม

แล้ว) สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ในระดับ

ดี

(Weakness)

1. ต้องท าการปรับปรุงฉากด้านหน้า  

(FACADE)  เพ่ือให้สอดคล้องกบั

เอกลักษณ์ขององค์กร

2. อาคารมีความสงูได้ 3 ช้ัน ตามโครงสร้าง

เดิม

3. การขยายพ้ืนที่โดยการซ้ือเพ่ิมจะมีความ

ยากล าบาก

(Opportunity)

1. สมาชิกสามารถเข้าถึง ติดต่อได้โดยสะดวก  

ท าเลที่ต้ังมีความโดดเด่น

2. ราคาที่ดินและอาคารมีราคาเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

ในระดับสงู

3. เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกจิกรรมต่าง ๆ 

เน่ืองจากใกล้ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเฟส

ติวลัหาดใหญ่

(Threat)

1. การขยายตัวทั้งแนวต้ังและแนวราบกระท า

ได้ยาก

การวิเคราะห ์ SWOT Analysis

ท่ีดินแปลงท่ี B

ขนาดพ้ืนที่ 22.5 ตารางวา

ที่ต้ัง  ถนนโชติวิทยะกุล 1

ใกล้ทางเข้าสถานีขนส่งหาดใหญ่

(Strength)

1. การคมนาคมและการเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

รถยนต์ส่วนตัว, รถประจ าทาง

2. ใช้พ้ืนที่ถนนเป็นที่จอดรถได้สะดวก

3. ต้ังอยู่ในบริเวณที่มีร้านอาหาร, ศูนย์ประชุม, 

ห้างสรรพสนิค้า, โรงแรม,

โรงพยาบาล, สถานีขนส่ง ตลาด และชุมชน

1. มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเป็นอาคาร 2 ช้ัน มีดาดฟ้า  

สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ในระดับปาน

กลาง

(Weakness)

1. ต้องท าการปรับปรุงฉากหน้า (FACADE)  

เพ่ือให้ตรงกบัเอกลักษณ์ขององค์กร

2. อาคารมีความสงูได้ 2 ช้ัน ตามโครงสร้าง

เดิม

3. การขยายพ้ืนที่โดยการซ้ือเพ่ิมจะมีความ

ยากล าบาก

(Opportunity)

1. สมาชิกสามารถเข้าถึง ติดต่อได้โดยสะดวก  

ท าเลที่ต้ังมีความโดดเด่นพอสมควร

2. ราคาที่ดินและอาคารมีราคาเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

ในระดับต ่าปานกลาง

(Threat)

1. การขยายตัวทั้งแนวต้ังและแนวราบกระท า

ได้ยาก
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พจิารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการซือ้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

Credit : www.baania.com , www.daybedsmag.com

การวิเคราะห ์ SWOT Analysisท่ีดินแปลงท่ี C

ขนาดพ้ืนที่ 22.5  ตารางวา

ที่ต้ัง ถนนโชติวิทยะกุล 3 (Strength)

1. การคมนาคมและการเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

รถยนต์ส่วนตัว, รถประจ าทาง

2. ใช้พ้ืนที่ถนนเป็นที่จอดรถได้สะดวก

3. ต้ังอยู่ในบริเวณที่มีร้านอาหาร, ศูนย์ประชุม, 

ห้างสรรพสนิค้า, โรงแรม, โรงพยาบาล, 

ตลาด และชุมชน

4. มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเป็นอาคาร 4 ช้ัน สามารถ

พัฒนาและปรับปรุงได้ในระดับดีมาก

(Weakness)

1. องท าการปรับปรุงฉากหน้า  (FACADE)

เพ่ือให้ตรงกบัเอกลักษณ์ขององค์กร

2. อาคารมีความสงูได้ 4 ช้ัน ตามโครงสร้าง

เดิม

3. การขยายพ้ืนที่โดยการซ้ือเพ่ิมจะมีความ

ยากล าบาก

(Opportunity)

1. สมาชิกสามารถเข้าถึง ติดต่อได้โดยสะดวก  

ท าเลที่ต้ังมีความโดดเด่นพอสมควร

2. ราคาที่ดินและอาคารมีราคาเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

ในระดับปานกลาง

3. เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกจิกรรมต่าง ๆ

(Threat)

1. การขยายตัวทั้งแนวต้ังและแนวราบกระท า

ได้ยาก

การวิเคราะห ์ SWOT Analysis
ท่ีดินแปลงท่ี D

ขนาดพ้ืนที่ 22.5  ตารางวา

ลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์  3 ช้ัน

ที่ต้ัง  ถนนโชติวิทยะกุล 3  

(Strength)

1. การคมนาคมและการเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก รถยนต์ส่วนตัว, รถประจ าทาง

2. ใช้พ้ืนที่ถนนเป็นที่จอดรถได้สะดวก

3. ต้ังอยู่ในบริเวณที่มีร้านอาหาร, ศูนย์

ประชุม, ห้างสรรพสนิค้า, โรงแรม, 

โรงพยาบาล, 

ตลาด และชุมชน

1. มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเป็นอาคาร 3 ช้ัน  

สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ในระดับดี

(Weakness)

1. ต้องท าการปรับปรุงฉากหน้า  (FACADE)  

เพ่ือให้ตรงกบัเอกลักษณ์ขององค์กร

2. อาคารมีความสงูได้ 3 ช้ัน ตามโครงสร้างเดิม

3. อาคารต้ังอยู่บริเวณมุมด้นในมองเหน็ได้ยาก

4. การขยายพ้ืนที่โดยการซ้ือเพ่ิมจะมีความ

ยากล าบาก

(Opportunity)

1. สมาชิกสามารถเข้าถึง ติดต่อได้

โดยสะดวก  ท าเลที่ต้ังมีความโดดเด่น

พอสมควร

2. ราคาที่ดินและอาคารมีราคาเพ่ิมขึ้นใน

อนาคต ในระดับต ่า

3. เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกจิกรรมต่าง ๆ

(Threat)

1. การขยายตัวทั้งแนวต้ังและแนวราบกระท าได้

ยาก
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พจิารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการซือ้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

บทสรุป การเลือกท่ีดินเพ่ือสร้างส านักงานภูมิภาค ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์                          
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาในด้านการคมนาคมและ
การเข้าถึง ศักยภาพของพืน้ท่ีท่ีจะพัฒนาได้ในอนาคตตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง สภาพกายพืน้ท่ีดิน 
สามารถสรุปได้ตามตารางนี ้

เกณฑ์ ล าดับความส าคัญ ค่าคะแนน แปลง A แปลง B แปลง C แปลง D

ด้านการคมนาคม การจราจรและการเข้าถงึ 1 20 20 15 15 10

ศักยภาพของพืน้ท่ีท่ีจะพัฒนาได้ในอนาคตตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง

2 15 15 15 15 10

สภาพกายภาพพืน้ท่ี ภายในท่ีดนิ 5 5 5 4 4 3

สภาพอาคารพร้อมใช้งาน หรือ ต้องปรับปรุง 4 8 6 4 8 5

ราคาท่ีดนิ เทียบกับศักยภาพ หรือ ความคุ้มค่า
ในการจัดซือ้

3 10 10 8 5 10

ราคาอาคารและท่ีดนิ / ตารางวา พืน้ท่ี 36.1 ตรว.
332,409 บาท

พืน้ท่ี 22.1 ตรว.
384,615 บาท

พืน้ท่ี 22.5 ตรว.
400,000 บาท

พืน้ท่ี 22.5 ตรว.
333,333  บาท

รวม 56 46 47 38

จากการวิเคราะห์และศึกษาเบ้ืองต้น 
ท่ีดนิท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ   คือ  “ ที่ดนิหมายเลข A “ เน่ืองจากตัง้อยูใ่กล้สถานีขนสง่การคมนาคมสะดวก
อีกทัง้ใกล้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่  ซึ่งสามารถพฒันาได้ในภายภาคหน้า และคาดการณ์ว่ามลูคา่
ของท่ีดนิผืนนี ้จะทวีคา่เพิ่มขึน้ในอนาคต
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การจัดซื้อท่ีดิน  

เพื่อใช้เป็นท่ีการสมาคมฯ 

ศูนย์ขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 



1
ที่มาของการศึกษา

ยุทธศาสตร์

ผังสี ผังเมืองรวมเมืองของจังหวัดแสดงที่ตัง้ต าแหน่งทางเลือกที่ดินทัง้ 3 แปลง และสถานที่ส าคัญ 

เน่ืองด้วยสมาคมสถาปนิกสยามฯมีความประสงค์ทีจ่ะจัดสร้าง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ขอนแก่น

ขอบเขตของการศึกษาความเป็นไปได้
1.ศึกษาและวิเคราะห์ ที่ดินที่มีการเสนอส าหรับจัดท าศูนย์การเรียนรู้
  ศึกษากฎหมายผงัเมือง และพืน้ทีต่ามโฉนดทีดิ่นทีไ่ด้รบั
2.ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารในที่ดินแต่ละแปลง
ศึกษากฎหมายอาคารเพือ่วางผงัอาคารบนพืน้ทีแ่ต่ละแปลง

ศักยภาพเมือง
1.จงัหวดัขอนแก่นจ านวนสถาปนิกเพ่ิมข้ึนทกุปี
  2.จงัหวดัขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของยทุธศาสตร์เชือ่มโยงระบบโทรคมนาคมภายในประเทศและอาเซียน
  3.จงัหวดัขอนแก่นมีมหาวิทยาลยัขอนแก่นทีส่อนสาขาสถาปัตยกรรม และมีมหาวิทยาลยัใกล้เคียง คือมหาวิทยาลยัมหาสารคาม
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา   มหาวิทยาลยัวงศ์เชาวลิตกลุนครราชสีมา  และมหาวิทยาลยัราชภฎัอดุรธานี
  

ที่ดินที่ท าการศึกษา ทีดิ่นทีจ่ะท าการศึกษามีทัง้หมด 3 แปลง ได้แก่

ที่ดินขนาด  00 -03- 07

1

3 ที่ดินขนาด  00-00-76.9 ไร่
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2

ที่ดินขนาด  00 -01-1.6 ไร่
ทางเลือกท่ี 1

1 23

J

ทางเลือกท่ี 2

พจิารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการซือ้ที่ดนิเพื่อจัดสร้างสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ศูนย์ขอนแก่น



2
ที่ดินที่ท าการศึกษาที่ดิน - แปลงที่ 1 ที่ดินขนาด  0-1-1.6 ไร่ ตัง้อยู่บนถนนกัลปพฤกษ์บริเวณใกล้กับศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.

กฎหมายที่เก่ียวข้อง

-  OSR  ร้อยละ 10

รายอะเอียดเพิ่มเติม

ภาพแสดงรูปถ่ายโดยรอบที่ตัง้

รายการ

พืน้ที่ใช้สอยอาคาร
พืน้ที่จอดรถ
พืน้ที่สงูสดุที่สร้างได้ตามกฎหมาย
ขนาดที่ดนิ
จ านวนที่จอดรถ
จ านวนชัน้

รายละเอียดโครงการประกอบด้วย
1.1 พืน้ที่ CO-working Space

 1.2 พืน้ที่จดันิทรรศการหมนุเวยีน และพืน้ที่จดัเตรียมงาน 
1.3 พืน้ที่สมัมนา 
1.4 พืน้ที่ท าการสมาคมฯ
1.5 พืน้ที่ให้เชา่
1.6 พืน้ที่บนัได ทางสญัจรแนวดิ่ง ห้องน า้ห้องส้วม บนัไดหนีไฟ

จ านวน

1,308 ตารางเมตร (สงูไมเ่กิน 23 เมตร) 
96 ตารางเมตร
2,438.4 ตารางเมตร
406.4 ตารางเมตร
 5 คนั
6 ชัน้

แนวทางอาคารในแปลงที่ 1
วางผงัข้อมลูความต้องการ 
ตามข้อมลูเดิมที่ได้ท าการศกึษาไว้แล้ว 

ภาพแสดงรายละเอียดโครงการ

-เขตทางสาธารณะกว้าง 20เมตรขึน้ไป ต้องมีระยะร่น อย่างน้อย 2 เมตร

 - ความสงูอาคารไมเ่กิน 2เท่าของความกว้าง ถนน+ระยะถอยร่นอาคาร

วิเคราะห์ศักยภาพของแปลงที่ดิน

ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียด
ผังเมือง  ท่ีดินประเภท พ.1-2เป็นท่ีดินประเภทพานิชยกรรม 

แปลงที่-2

ภาพผงัแสดงทีต่ัง้เสน้ประแสดงการเข้าถึง โครงการโดยรถยนต์สว่นตวั

I1.การคมนาคมและการเข้าถึง

2.ต าแหน่งที่ดินกับการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน

3.การพัฒนาพืน้ที่

4. โอกาสส าหรับสมาชิกในพืน้ที่จะได้อะไรกับที่แปลงนี ้

5.โอกาสส าหรับการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่สู่สังคม

ร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจงัหวัดขอนแก่นที่คาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2562 

-  OSR  ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (ตามกฎกระทรวง)

- เข้าถึงได้โดยสะดวก รถยนต์ส่วนตัว,รถประจ าทางและShuttle Bus

- ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีร้านอาหาร ,สวนสาธารณะฯ,สถานท่ีส าคัญทาง

-ได้รับการพัฒนา

- ติดต่อได้โดยสะดวก ท าเลโดดเด่น

- เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ เน่ืองจากท่ีดินอยู่ตรงกันข้ามกับศูนย์
ประชุมและสวนสาธารณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีท่ีจอดรถรองรับ

การศึกษา  ศุนย์ประชุม ,โรงแรม,โรงพยาบาลและตลาดชุมชน

- ระยะร่นอาคาร ห่างเขตแหลง่น า้ สาธารณะไมน้่อยกวา่ 12 เมตร

-เขตทางสาธารณะกว้างน้อยกวา่ 10เมตรต้อง มีระยะร่น จากกึ่งกลาง
ถนน 6เมตร

- ราคาประเมิน ตารางวาละ 19,000 บาท  
- ราคาประกาศขาย 16,000,000 บาท

C

แปลงที่-1

สวนสาธารณะ

2nd1st

3rd 4th-6th

เสน้ประแสดงการเข้าถึง โครงการโดยรถประจ าทางและShuttle Bus

พจิารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการซือ้ที่ดนิเพื่อจัดสร้างสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ศูนย์ขอนแก่น



3
ที่ดินที่ท าการศึกษาที่ดิน - แปลงที่ 2 ที่ดินขนาด  0-3-07 ไร่ ตัง้อยู่บนถนนจอมพลบริเวณใกล้กับสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างและถนนกสิกรทุ่งสร้าง

กฎหมายที่เก่ียวข้อง

รายอะเอียดเพิ่มเติม
- ราคาประเมิน ตารางวาละ 18,000 -20,000 บาท  
- ราคาประกาศขาย 15,000,000 บาท

ภาพแสดงรูปถ่ายโดยรอบที่ตัง้

รายการ

พืน้ที่ใช้สอยอาคาร
พืน้ที่จอดรถ
พืน้ที่สงูสดุที่สร้างได้ตามกฎหมาย
ขนาดที่ดนิ
จ านวนที่จอดรถ
จ านวนชัน้

รายละเอียดโครงการประกอบด้วย
1.1 พืน้ที่ CO-working Space

 1.2 พืน้ที่จดันิทรรศการหมนุเวยีน และพืน้ที่จดัเตรียมงาน 
1.3 พืน้ที่สมัมนา 
1.4 พืน้ที่ท าการสมาคมฯ
1.5 พืน้ที่ให้เชา่
1.6 พืน้ที่บนัได ทางสญัจรแนวดิ่ง ห้องน า้ห้องส้วม บนัไดหนีไฟ

จ านวน

2,450 ตารางเมตร
325 ตารางเมตร
4,256 ตารางเมตร
1,228 ตารางเมตร
 26 คนั
 6 ชัน้

แนวทางอาคารในแปลงที่ 2
วางผงัข้อมลูความต้องการ
 ตามข้อมลูเดิมที่ได้ท าการศกึษา
ไว้แล้ว 

ภาพแสดงรายละเอียดโครงการ

-  เขตทางสาธารณะกว้างน้อยกวา่  6 เมตร ต้องมีระยะร่น

ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียด
ผังเมือง  ท่ีดินประเภท ย.3-7 

เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแนน่น้อย-หนาแน่นปานกลาง

-เขตทางสาธารณะกว้าง  6-10 เมตร ต้องมีระยะร่นจาก
ก่ึงกลางไมน้่อยกวา่ 6 เมตร 

N

O

จากกึ่งกลางไมน้่อยกวา่ 3 เมตร 

แปลงที่-2

ภาพผงัแสดงทีต่ัง้เสน้ประแสดงการเข้าถึง โครงการโดยรถยนต์สว่นตวั

-  OSR  ร้อยละ 13.5

ร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจงัหวัดขอนแก่นที่คาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2562 

วิเคราะห์ศักยภาพของแปลงที่ดิน
1.การคมนาคมและการเข้าถึง

2.ต าแหน่งที่ดินกับการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน

3.การพัฒนาพืน้ที่

4. โอกาสส าหรับสมาชิกในพืน้ที่จะได้อะไรกับที่แปลงนี ้

5.โอกาสส าหรับการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่สู่สังคม

-  OSR  ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10

- เข้าถึงได้โดยสะดวก รถยนต์ส่วนตัว

- ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีหมู่บ้านจัดสรร ,สวนสาธารณะฯ และตลาดชุมชน

-เป็นท่ีดินเปล่า ระดับท่ีดินต ่ากว่าถนนหน้าโครงการ และไม่มีส่ิงปลูกสร้าง

- ติดต่อได้โดยสะดวก

- เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมขนาดเล็ก เพราะอยู่ในบริเวณชุมชนพักอาศัย

J

พจิารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการซือ้ที่ดนิเพื่อจัดสร้างสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ศูนย์ขอนแก่น



4
ที่ดินที่ท าการศึกษาที่ดิน - แปลงที่ 3 ที่ดินขนาด  0-0-76.9 ไร่ ตัง้อยู่บนถนนจอมพลบริเวณใกล้กับสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างและถนนกสิกรทุ่งสร้าง

กฎหมายที่เก่ียวข้อง

-  OSR  ร้อยละ 11

รายอะเอียดเพิ่มเติม
- ราคาประเมิน ตารางวาละ 41,000 บาท  
- ราคาประกาศขาย 15,000,000 บาท (พร้อมสิ่งปลกูสร้าง)

ภาพแสดงรูปถ่ายโดยรอบที่ตัง้

รายการ

พืน้ที่ใช้สอยอาคาร
พืน้ที่จอดรถ
พืน้ที่สงูสดุที่สร้างได้ตามกฎหมาย
ขนาดที่ดนิ
จ านวนที่จอดรถ
จ านวนชัน้

รายละเอียดโครงการประกอบด้วย
1.1 พืน้ที่ CO-working Space

 1.2 พืน้ที่จดันิทรรศการหมนุเวยีน และพืน้ที่จดัเตรียมงาน 
1.3 พืน้ที่สมัมนา 
1.4 พืน้ที่ท าการสมาคมฯ
1.5 พืน้ที่ให้เชา่
1.6 พืน้ที่บนัได ทางสญัจรแนวดิ่ง ห้องน า้ห้องส้วม บนัไดหนีไฟ

จ านวน

910 ตารางเมตร
78 ตารางเมตร
912 ตารางเมตร
304 ตารางเมตร
 5 คนั
5 ชัน้

แนวทางอาคารในแปลงที่ 3
วางผงัข้อมลูความต้องการ 
ตามข้อมลูเดิมที่ได้ท าการศกึษาไว้แล้ว 

ภาพแสดงรายละเอียดโครงการ

-เขตทางสาธารณะกว้าง 10 เมตรขึน้ไปแต่ไมเ่กิน
 20 เมตร ต้องมีระยะร่น อย่างน้อย 1ใน 10 ของ
ความกว้างเขตทาง
      - ถ้าเป็นแหลง่น า้สาธารณะขนาดใหญ่ ต้องร่นแนวอาคาร

วิเคราะห์ศักยภาพของแปลงที่ดิน

ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียด
ผังเมือง  ท่ีดินประเภท ย.4-11 เป็นท่ีดินประเภท
ท่ีอยูอ่าศยัหนาแนน่ปานกลาง-หนาแนน่มาก 

แปลงที่-3

ภาพผงัแสดงทีต่ัง้เสน้ประแสดงการเข้าถึง โครงการโดยรถยนต์สว่นตวั
เสน้ประแสดงการเข้าถึง โครงการโดยรถประจ าทางและShuttle Bus

I1.การคมนาคมและการเข้าถึง

2.ต าแหน่งที่ดินกับการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน

3.การพัฒนาพืน้ที่

4. โอกาสส าหรับสมาชิกในพืน้ที่จะได้อะไรกับที่แปลงนี ้

5.โอกาสส าหรับการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่สู่สังคม

ร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจงัหวัดขอนแก่นที่คาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2562 
-  OSR  ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10

- เข้าถึงได้โดยสะดวก รถยนต์ส่วนตัว,รถประจ าทางและShuttle Bus

- ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีร้านอาหาร ,สวนสาธารณะฯ,สถานท่ีส าคัญทาง

-ได้รับการพัฒนาและมีส่ิงปลูกสร้างเดิม

- ติดต่อได้โดยสะดวก

- เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ เน่ืองจากท่ีดินอยู่ติดกับสวนสาธารณะ
บึงแก่นนคร ซ้ึงมีลานกิจกรรมขนาดต่างๆและมีท่ีจอดรถรองรับ

ประวัติศาสตร์ ,โรงแรม,ย่านเมืองเก่า,ธนาคารและตลาดชุมชน

ห่างเขตแหลง่น า้ สาธารณะไมน้่อยกวา่ 12 เมตร

HE

D

พจิารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการซือ้ที่ดนิเพื่อจัดสร้างสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ศูนย์ขอนแก่น



การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค  ( S.W.O.T.)ที่ดินทัง้ 3 แปลงดังนี ้

5พจิารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการซือ้ที่ดนิเพื่อจัดสร้างสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ศูนย์ขอนแก่น

3.ที่ดินขนาด  00-0-76.9 ไร่ ตัง้อยู่บนถนนรอบบึงแก่นนคร
บริเวณใกล้กับศาลเจ้าพ่อมเหศักด์ิและถนนกสิกรส าราญ

2.ที่ดินขนาด  00- 03-07 ไร่ ตัง้อยู่บนถนนจอมพล
บริเวณใกล้กับสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างและถนนกสิกรทุ่งสร้าง

1.ที่ดินขนาด  00-1-1.6 ไร่ ตัง้อยู่บนถนนกัลปพฤกษ์
บริเวณใกล้กับศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.

- เข้าถงึได้โดยสะดวก รถยนต์ส่วนตัว

- ตัง้อยู่ในบริเวณท่ีมีหมู่บ้านจัดสรร ,สวนสาธารณะฯ

-เป็นท่ีดินเปล่า ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง

- ติดต่อได้โดยสะดวก
- เอือ้ต่อการจัดกิจกรรมขนาดเลก็ เพราะอยู่ในบริเวณ

และตลาดชมุชน
- ข้อจ ากัดในการจดักิจกรรมขนาดใหญ่ อาจรบกวนชุมชน

ชุมชนพกัอาศัย

- ท่ีดินมีขนาดเลก็

- ท่ีดินมีขนาดเลก็

- ระดับท่ีดินต ่ากว่าถนนหน้าโครงการ

พักอาศัยใกล้เคียง
- ไม่มีท่ีจอดรถยนต์ท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์

*** ร่างกฎกระทรวงผงัเมืองรวมจงัหวดัขอนแก่นท่ีคาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2562 

*** ร่างกฎกระทรวงผงัเมืองรวมจงัหวดัขอนแก่นท่ีคาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2562 

*** ร่างกฎกระทรวงผงัเมืองรวมจงัหวดัขอนแก่นท่ีคาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2562 

- เข้าถงึได้โดยสะดวก รถยนต์ส่วนตัว,รถประจ าทาง

- ตัง้อยู่ในบริเวณท่ีมีร้านอาหาร ,สวนสาธารณะฯ,สถานท่ีส าคัญ

-ได้รับการพัฒนา และมีสิ่งปลูกสร้างเดมิ

- ติดต่อได้โดยสะดวก
- เอือ้ต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ เน่ืองจากท่ีดินอยู่ตดิกับ
สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ซึง้มีลานกิจกรรมขนาดต่างๆและมี

ทางประวัติศาสตร์ ,โรงแรม,ย่านเมืองเก่า,ธนาคาร

ท่ีจอดรถรองรับ
- เชื่อมโยงโครงการพัฒนาพืน้ท่ีบึงแก่นนคร
- เชื่อมโยงโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวรถราง(TRAM)

และShuttle Bus

และตลาดชมุชน  รวมทัง้เป็นพืน้ท่ีโดดเด่นทางประวตัิศาสตร์

ท่ีดินแปลงท่ี 1

ท่ีดินแปลงท่ี 3

ที่ดินแปลงที่ 1

ที่ดินแปลงที่ 2

ที่ดินแปลงที่ 3

ท่ีดินแปลงท่ี 2

- ติดต่อได้โดยสะดวก
- เอือ้ต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ เน่ืองจากท่ีดินอยู่ตดิกับ
สวนสาธารณะ ศูนย์ประชุม ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น
ซึ่งมีลานกิจกรรมขนาดต่างๆและมี ท่ีจอดรถรองรับ
- เชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีสอดคล้องกับทศิทางการเจริญ

- เข้าถงึได้โดยสะดวก รถยนต์ส่วนตัว,รถประจ าทาง

- ตัง้อยู่ในบริเวณท่ีมีร้านอาหาร ,สวนสาธารณะฯ,สถานท่ีส าคัญ

-ท าเลท่ีตัง้มีความโดดเด่น 

ทางการศกึษา ,โรงแรม,โรงพยาบาล และตลาดชมุชน 

และShuttle Bus

รวมทัง้เป็นพืน้ท่ีส าคัญในการจดังานสัมมนาและการจัดกิจกรรม
ส าคัญต่างๆ

เตบิโตของเมือง
- เช่ือมโยงกับสถาบันการศึกษาหลักของภูมิภาคในแง่การมีพันธกิจ
กรณีท่ีสร้างสรรค์ต่อสังคมฯ



บทสรุป  

การเลือกท่ีดินเพ่ือสร้างส านกังานภมูิภาค ของ 

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ์ จงัหวดัขอนแก่น 

เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาในด้านการคมนาคมและการเข้าถึง ศกัยภาพ

ของพืน้ท่ีท่ีจะพฒันาได้ในอนาคตตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง สภาพกายภาพพืน้ท่ีดนิ สามารถ

สรุปได้ตามตารางนี ้ 

เกณฑ์ ล าดบั
ความส าคญั 

คา่คะแนน แปลงท่ี 1 

ถนน กลปัพฤกษ์ 
แปลงท่ี2 

ถนนจอมพล 
แปลงท่ี 3 ถนน
รอบบงึแก่นนคร 

ด้านการคมนาคม 
การจราจรและการ
เข้าถึง 

1 20 20 15 12 

ศกัยภาพของพืน้ท่ี
ท่ีจะพฒันาได้ใน
อนาคตตาม
กฎหมายและ
ข้อบงัคบัท่ี
เก่ียวข้อง 

2 15 15 13 13 

สภาพกายภาพ
พืน้ท่ี ภายในท่ีดนิ 

4 5 5 5 3 

ราคาท่ีดนิ เทียบ
กบัศกัยภาพ หรือ
ความคุ้มคา่ในการ
จดัซึอ้ 

3 10 8 8 5 

รวม   48 41 33 

 

สรุป : จากเกณฑ์ดงักลา่วสามารถสรุปได้วา่ที่ดินแปลงทีม่ีความเหมาะสมคือ แปลงที่ 1 ริมถนนกัลปพฤกษ์  

จึงเลอืกเป็นท่ีตัง้ส านกังานภมูิภาค ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ์ จงัหวดัขอนแก่น 



 
 
 

 
 
 

การก่อสร้างอาคาร 

ท่ีทําการสมาคมฯ  

ศูนย์ขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 



 อาคารสมาคมสถาปนิกสยามในพระ
บรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ขอนแก่น

SECOND  FLOOR  

MEZ.  FLOOR  

GROUND FLOOR  



 อาคารสมาคมสถาปนิกสยามในพระ
บรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ขอนแก่น



แนวทางภาพลักษณ์โครงการ
 อาคารสมาคมสถาปนิกสยามในพระ

บรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ขอนแก่น



แนวทางภาพลักษณ์โครงการ
 อาคารสมาคมสถาปนิกสยามในพระ

บรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ขอนแก่น



แนวทางภาพลักษณ์โครงการ
 อาคารสมาคมสถาปนิกสยามในพระ

บรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ขอนแก่น



แนวทางภาพลักษณ์โครงการ
 อาคารสมาคมสถาปนิกสยามในพระ

บรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ขอนแก่น



แนวทางภาพลักษณ์โครงการ
 อาคารสมาคมสถาปนิกสยามในพระ

บรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ขอนแก่น



แนวทางภาพลักษณ์โครงการ
 อาคารสมาคมสถาปนิกสยามในพระ

บรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ขอนแก่น



แนวทางภาพลักษณ์โครงการ
 อาคารสมาคมสถาปนิกสยามในพระ

บรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ขอนแก่น



แนวทางภาพลักษณ์โครงการ
 อาคารสมาคมสถาปนิกสยามในพระ

บรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ขอนแก่น



 
 
 

 
 
 

การจัดซื้อท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

เพื่อใช้เป็นท่ีทําการสมาคมฯ 

ศูนย์นครราชสีมา 

 



การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ เพื่อสร้างส านักงานภูมิภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

ที่มาของการศึกษา

ยุทธศาสตร์

เนื่องด้วยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีความประสงค์ท่ีจะจัดสร้าง ท่ีท าการสมาคมสถาปนิกฯ ประจ าภูมิภาค เพื่อเป็น
การบริการสมาชิกสมาคมสถาปนกิฯ จึงได้ท าการศึกษา ความเป็นไปได้ในการ จัดสร้างที่ท าการสมาคมสถาปนิกฯ ณ จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อจัดตั้ง ศูนย์นครราชสีมา

ศักยภาพเมือง

1.จังหวัดนครราชสีมาจ านวนสถาปนิกเพิ่มข้ึนทุกปี และมีจ านวนสมาชิกฯ จ านวนมาก  
2.จังหวัดนครราชสีมา เป็นเส้นทางหลัก สู่ภาคอีสาน และ มีการคมนาคม ที่สะดวก
3.จังหวัดนครราชสีมา มีมหาวิทยาสอนสาขาสถาปัตยกรรม  ถึง 3 สถาปัน อีกทั้งยังมี สถาบันอาชีวท่ีได้ มาตรฐาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา   มหาวิทยาลัยวงศ์เชาวลิตกุลนครราชสีมา  และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่ดินและอาคารที่ท าการศึกษา

แปลงท่ี  1
ที่ตั้ง โครงการ 
The Habitat Korat

แปลงที่  2
ที่ตั้ง โครงการ
The Venice Park

แปลงที่  3
ที่ตั้ง โครงการ
The Success

2

1 3

พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นจังหวัดที่มี ศักยภาพ
ทางด้านเศรษฐกิจ คมนาคม
อย่างมาก อีกทั้งเป็นประตูสู่
ภาคอีสาน จึงท าให้มี
สถาปนิก ในพื้นที่มาก 
เหมาะสมกับการพัฒนา ให้มี
ที่ท าการ ส านักงาน

1



การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ เพื่อสร้างส านักงานภูมิภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
2

แปลงที่  1  The Habitat Korat
ท าเลที่ตั้ง   
ติดถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดที่ดิน ประมาณ 23.20 ตารางวา
ราคาประเมินที่ดิน 35,000 บาท
การคมนาคม 1.รถยนต์

2.รถประจ าทางสาธารณะ
สาธารณูปโภค 1.การไฟฟ้านครหลวง

2.การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
3.โทรศัพท์ - อินเตอร์เน็ต

ลักษณะอาคาร อาคารพานิชย์ 3 ช้ัน
พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 200 ตารางเมตร
ราคาขาย 6,900,000 บาท
ศักยภาพ

1.การเดินทางเข้า - ออกสะดวก
2.สามารถพัฒนาเพื่อบริการสมาชิกได้ง่าย
3.มีสิ่งอ านวยความสะดวก ใกล้เคียง

ข้อสังเกต
1.ไม่มีที่จอดรถ
2.มีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง นิติบุคคล

1

1



การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ เพื่อสร้างส านักงานภูมิภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
3

แปลงที่  2 The Venice Park
ท าเลที่ตั้ง   
ติดถนนพันสายเชื้อ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดที่ดิน ประมาณ 61.00 ตารางวา
ราคาประเมินที่ดิน 17,000 บาท
การคมนาคม 1.รถยนต์
สาธารณูปโภค 1.การไฟฟ้านครหลวง

2.การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
3.โทรศัพท์ - อินเตอร์เน็ต

ลักษณะอาคาร อาคารพานิชย์ 3 ช้ัน
พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 200 ตารางเมตร
ราคาขาย 6,800,000 บาท
ศักยภาพ

1.การเดินทางเข้า - ออกสะดวก
2.สามารถพัฒนาเพื่อบริการสมาชิกได้
3.มีสิ่งอ านวยความสะดวก ใกล้เคียง
4.มีที่จอดรถ

ข้อสังเกต
1.ไม่มีรถสาธารณะ
2.สาธารณูปโภค ของโครงการ

2

2



การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ เพื่อสร้างส านักงานภูมิภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
4

แปลงที่  3 The Success
ท าเลที่ตั้ง   
ติดถนนมนัส ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดที่ดิน ประมาณ 26.00 ตารางวา
ราคาประเมินที่ดิน - บาท
การคมนาคม 1.รถยนต์
สาธารณูปโภค 1.การไฟฟ้านครหลวง

2.การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
3.โทรศัพท์ - อินเตอร์เน็ต

ลักษณะอาคาร อาคารพานิชย์ 3 ช้ัน
พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 200 ตารางเมตร
ราคาขาย 7,000,000 บาท
ศักยภาพ

1.การเดินทางเข้า - ออกสะดวก
2.สามารถพัฒนาเพื่อบริการสมาชิกได้
3.มีสิ่งอ านวยความสะดวก ใกล้เคียง

ข้อสังเกต
1.ไม่มีที่จอดรถ
2.สาธารณูปโภค ของโครงการ

3

3



การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ เพื่อสร้างส านักงานภูมิภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
5

ข้อสรุปข้อมูลและเปรียบเทียบ

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาในด้านการคมนาคมและการเข้าถึง ศักยภาพของพ้ืนที่ที่จะ
พัฒนาได้ในอนาคตตามกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง สภาพกายภาพพ้ืนที่ดิน สามารถสรุปได้ตามตารางนี้ 

เกณฑ์ ความส าคัญ คะแนน แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3

ด้านการคมนาคม 
การจราจรและ

การเข้าถึง
1 20 20 19 18

ศักยภาพของพ้ืนที่
ที่จะพัฒนาได้ใน

อนาคตตาม
กฎหมายและ
ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง

2 15 12 12 11

สภาพกายภาพ
พ้ืนที่ ภายในที่ดิน

4 5 5 4 4

ราคาท่ีดิน เทียบ
กับศักยภาพ หรือ
ความคุ้มค่าในการ

จัดซึ้อ

3 10 10 10 10

รวม - 50 47 45 43

สรุป : จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าที่ดินแปลงที่มีความเหมาะสมคือ แปลงที่ 1 the Habitat
จึงเลือกเป็นที่ตั้งสานักงานภูมิภาค ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา


