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1.

วัตถุประสงค์

Section 01

วัตถุประสงค์

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 1

01

วัตถุประสงค์

อุตสำหกรรมไมซ์ ซึ่งประกอบด้วย กำรจัดประชุม กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล กำรประชุมวิชำชีพ และกำร
แสดงสิ น ค้ ำนำนำชำติ (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions: MICE) เป็ นอุ ตสำหกรรมที่ มี
บทบำทสำคัญในกำรขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็ นอุตสำหกรรมบริกำรที่สำมำรถนำพำนั ก
เดินทำงที่มีคุณภำพและมีศักยภำพในกำรใช้จ่ำยสูงเข้ ำมำยังประเทศไทย อันจะเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่
ประเทศ และยังสำมำรถกระจำยรำยได้ไปสู่ภูมิภำคต่ำง ๆ อีกด้วย ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ประกอบด้วย
ปัจจัยในกำรขับเคลื่อนมำกมำยหลำยปัจจัย โดยปัจจัยหนึ่งที่มีควำมสำคัญและไม่สำมำรถจะละเลยได้ คือ กำรมี
สถำนที่ในกำรจัดงำนไมซ์ที่ได้มำตรฐำน ที่สำมำรถอำนวยควำมสะดวก เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดงำน และ
สำมำรถส่งมอบประสบกำรณ์ที่ดีต่อทั้งผู้จัดงำนและผู้เข้ำร่วมงำน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกำรจัดงำนไมซ์ในประเทศ
ไทยมำกยิ่งขึ้น
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ในฐำนะหน่วยงำนหลักที่
มีบทบำทในกำรขับเคลื่ อนอุตสำหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรพัฒ นำและ
ยกระดับมำตรฐำนของสถำนที่จัดงำนไมซ์ในประเทศไทย จึงได้มีกำรจัดทำโครงกำรเพื่อศึกษำแนวทำงในกำร
สร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำให้ได้มำตรฐำนขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงสำหรับกำรพัฒนำหรือสร้ำงศูนย์ประชุม
และศูนย์แสดงสินค้ำในอนำคต เพื่อให้ได้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำที่ได้มำตรฐำน สำมำรถอำนวยควำม
สะดวกต่อผู้จัดงำนและผู้เข้ำร่วมงำน ตอบโจทย์ต่อทุกกิจกรรมในกำรจัดงำนไมซ์ เพื่อดึงดูดทั้งผู้จัดงำนและนัก
เดินทำงไมซ์ให้เข้ำมำยังประเทศไทยมำกขึ้น เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกำรจัดงำนไมซ์ใน
ประเทศไทย และเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของอุตสำหกรรมไมซ์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษำขั้นตอนและปัจจัยในกำรพัฒนำพื้นที่สำหรับกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
2) เพื่อพัฒนำคู่มือสำหรับกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำให้เหมำะสมกับพื้นที่เป้ำหมำยและกำรใช้
งำน
3) เพื่อผลักดันให้นักลงทุนหรือเจ้ำของกิจกำรสำมำรถสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำที่มีมำตรฐำน

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 2

แนวทำงกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำมำตรฐำนในประเทศไทย
2.

กรอบในการสร้างและออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

Section 02

กรอบในการสร้างและออกแบบศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้า

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 3

02

กรอบในการสร้างและออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

แนวคิดในกำรจัดทำโครงกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำมำตรฐำนในประเทศไทย
สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1. กำรรวบรวมและจัดประเภทของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
(Define Venue Definition/ Categories) 2. ศึกษำปัจจัยในกำรพิจำรณำสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสิน ค้ำ
(Assess Factors for Venue Investment) 3. ศึกษำองค์ประกอบสำคัญในกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้ำ (Define Venue Components) 4. ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำให้ได้มำตรฐำน
(Define Venue Management Structure) และ 5. จัดทำคู่มือแนวทำงในกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดง
สิ น ค้ ำ มำตรฐำนในประเทศไทย (Develop Manual for Standardized Exhibition and Convention
Development)

รูปที่ 2-1 กรอบแนวคิดกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำมำตรฐำนในประเทศไทย

ขั้นตอนแรกคือ กำรรวบรวมข้อมูลของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อ
นำมำเป็นตัวอย่ำงกรณีศึกษำในกำรจัดสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ โดยกำรรวบรวมข้อมูลและจัดแบ่ง
ประเภทของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำออกเป็นประเภทต่ำง ๆ เพื่อศึกษำควำมแตกต่ำงและควำมเหมำะสม
ของศูนย์ประชุมแต่ละประเภท ตัวอย่ำงเช่น ศูนย์ประชุมเพื่อกำรจัดงำนประชุม ศูนย์ประชุมที่สำมำรถจัดได้ทั้ง
งำนประชุมและงำนแสดงสินค้ำ หรือศูนย์ประชุมที่สำมำรถดัดแปลงให้สอดรับกับกำรจัดงำนที่หลำกหลำย
เป็นต้น
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ขั้นตอนที่สอง เป็นกำรศึกษำถึงปัจจัยที่จะต้องพิจำรณำในกำรที่จะตัดสินใจลงทุนหรือสร้ำงศู นย์ประชุม
และแสดงสินค้ำมำตรฐำนขึ้น ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ปัจจัยด้ำนอุปสงค์ หรือควำมต้องกำรใน
กำรใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ จำนวนงำนที่จะจัด จำนวนผู้เข้ำร่วมงำนต่ำง ๆ ด้ำนอุปทำน ได้แก่ จำนวน
ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ ำ ที่ มี อ ยู่ ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ และควำมพร้ อ มในกำรใช้ ง ำนของแต่ ล ะศู น ย์ ป ระชุ ม
นอกจำกนี้ยังต้องพิจำรณำผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบของกำรสร้ำง
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
ผลกระทบของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ ำที่มีต่อชุมชนโดยรอบ กำรยอมรับของคนในพื้นที่ และผลกระทบ
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น
ขั้นตอนที่สำม กำรศึกษำองค์ประกอบสำคัญต่ำง ๆ ที่ต้องพิจำรณำในกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
เช่น ขนำดของศูนย์ประชุมที่เหมำะสม ปัจจัยในกำรพิจำรณำเลือกทำเลที่ ตั้ง กำรวำงแผนผังของศูนย์ประชุม
โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ รวมถึงกำรเดินทำง และกำรขนส่งเพื่อเข้ำสู่ศูนย์ประชุม
ขั้นตอนที่สี่ กำรศึกษำกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ประชุมและแสดงสิน ค้ำให้ได้มำตรฐำน ศึกษำและวิเครำะห์
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรดูแลและบำรุงรักษำ กำรตลำด
และกำรประชำสัมพันธ์ กำรจำหน่ำยบัตรเข้ำร่วมงำน กำรรับลงทะเบียน กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำร
รักษำควำมปลอดภัยและกำรประกันควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ
ขั้นตอนสุดท้ำย คือ กำรจัดทำคู่มือแนวทำงในกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำมำตรฐำนในประเทศไทย
โดยกำรวิเครำะห์ประมวลผลจำกกำรศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น เพื่อสรุปจัดทำเป็นคู่มือมำตรฐำน
แนวทำงกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ เพื่อกำรพัฒนำมำตรฐำนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำที่จะสร้ำง
ขึ้นใหม่ในอนำคต
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Section 03

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้า
3.1 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand Data Collection
and Analysis)
3.2 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์อุปทาน (Supply Analysis)
3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
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03

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้า

ก่อนกำรพิจำรณำในกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนั้นต้องมีกำรวิเครำะห์ถึงปัจจัยต่ำง ๆ ที่จะส่งผล
กระทบต่อศูน ย์ ป ระชุม ฯ โดยมีคำถำมหลั กๆ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ควรพิจำรณำก่ อ นกำรตัดสิ น ใจต่ำ ง ๆ ได้แ ก่
วัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงศูนย์ประชุมฯ ควรจะเน้นในกำรจัดงำนประเภทใดบ้ำง มีกำรคำดกำรณ์ถึงแนวโน้มใน
กำรจัดงำนในอนำคตว่ำเพียงพอและคุ้มค่ำที่จะสร้ำงศูนย์ประชุมฯ ใหม่หรือไม่ กำรศึกษำนโยบำยของภำครัฐ
และนโยบำยในท้องที่ที่อำจส่งผลกระทบต่อศูนย์ประชุมฯ รวมถึงต้องพิจำรณำถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนโดยรอบอีกด้วย
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ในกำรตัดสินใจสร้ำงศู นย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรวิเครำะห์ ปัจจัยต่ำง ๆ เพื่อนำมำพิจ ำรณำ
ประกอบในกำรเลือกสร้ำงประชุมและแสดงสินค้ำให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ของกำรจัดงำนในพื้นที่ได้ ซึ่งปัจจัยที่นำมำพิจำรณำประกอบสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

รูปที่ 3-1 กำรวิเครำะห์ปัจจัยในกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและงำนแสดงสินค้ำ

1) กำรวิ เ ครำะห์ ต ลำด (Market Analysis) กำรรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรตลำดของ
อุตสำหกรรมไมซ์ในพื้นที่ ได้แก่ กำรวิเครำะห์ประชำกรและแนวโน้มประชำกร จำนวนนักเดินทำง
ไมซ์ที่มำเยือนในพื้นที่และแนวโน้มของจำนวนนักเดินทำงไมซ์ในอนำคต โครงสร้ำงเศรษฐกิจใน
พื้นที่ ข้อมูลกำรจัดงำนไมซ์ในปัจจุบันและแนวโน้มกำรจัดงำนในอนำคต และกำรวิเครำะห์ กำร
เติบโตของอุตสำหกรรมไมซ์ในอนำคต
2) กำรวิเครำะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) กำรรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง ได้แก่ สถำนที่จัดงำนใน
พื้นที่ ทั้งจำนวนสถำนที่ ประเภทของห้องที่มี ขนำดของพื้นที่ในกำรจัดงำน จำนวนแขกที่สำมำรถ
รองรับได้ ตลอดจนอัตรำรำคำในกำรใช้พื้นที่โดยคร่ำวๆ
3) กำรวิเครำะห์ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง กำรรวบรวมข้อมูลปัจจัยอื่น ๆ ในพื้นที่ที่อำจส่งผลต่อ กำร
ตัดสินใจในกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ เช่น จำนวนโรงแรมที่พัก จำนวนและประเภท
ของร้ำนอำหำร กำรคมนำคมขนส่งในพื้นที่ ข้อมูลสถำนที่สำคั ญต่ำง ๆ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว
หรือสถำนที่สำหรับทำกิจกรรมหลังกำรประชุม และผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อชุมชน
โดยรอบ
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3 3.1
. 1 การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis)

3.1.1 การวิเคราะห์เศรษฐกิจในพื้นที่
กำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์โ ครงสร้ำงของเศรษฐกิจในพื้นที่ กิจกรรมที่สร้ำงรำยได้หลักหรื อเป็น
จุดเด่นในพื้นที่ เช่น ภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม หรือภำคบริกำร ตลอดจนกำรวิเครำะห์ไปถึงสินค้ำและ
บริกำรที่มีศักยภำพและเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ เช่น สินค้ำกำรเกษตร สินค้ำในภำคอุตสำหกรรม
กำรบริกำรท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อวิเครำะห์ถึงโอกำสในกำรจั ดงำนไมซ์และสินค้ำหรืออุตสำหกรรมหลั กที่มี
ศักยภำพในกำรจัดงำนไมซ์ เช่น กำรจัดงำนแสดงสินค้ำทำงกำรเกษตร งำนเครื่องจักรกลกำรเกษตร งำนแสดง
สินค้ำอุตสำหกรรม งำนท่องเที่ยว และงำนประชุมสัมมนำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเศรษฐกิจ
1. อุตสาหกรรม

สัดส่วนรายได้
%

2. เกษตรกรรม

%

3. การบริการ

%

ตำรำงที่ 3-1 กำรเก็บข้อมูลเศรษฐกิจในพื้นที่
สินค้าและบริการ
โอกาสในการจัดงานไมซ์
• สินค้ำเกษตรแปรรูป
• งำนแสดงสินค้ำเกษตร
• อื่น ๆ
• งำนผลิตภัณฑ์โอทอป
• อื่น ๆ
• ชำ กำแฟ
• งำนสัมมนำด้ำนชำกำแฟ
• พืชเมืองหนำว
• งำนไม้เมืองหนำว
• อื่น ๆ
• อื่น ๆ
• ธุรกิจกำรเงิน
• งำน Money Expo
• กำรท่องเที่ยว
• งำนท่องเที่ยว
• กำรศึกษำ
• งำนศึกษำต่อ, งำนสัมมนำด้ำนกำรศึกษำ
• อื่น ๆ
• อื่น ๆ

การวิเคราะห์
1) จำกกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ จะสำมำรถวิเครำะห์ ถึงสินค้ำและบริกำรที่มี
ศักยภำพและมีโอกำสในกำรจัดงำนไมซ์
2) สำมำรถระบุถึงกลุ่มธุรกิจหลักที่จะเป็นกลุ่มลูกค้ำสำคัญในอุตสำหกรรมไมซ์ ตลอดจนเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดงำนไมซ์ใหม่ และกำรสร้ำงตลำดใหม่ด้วย
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3.1.2 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมไมซ์และแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์
กำรวิเครำะห์ อุตสำหกรรมไมซ์และแนวโน้มกำรเติบโตของอุ ตสำหกรรมไมซ์ ในพื้นที่ได้จำกจำนวนนั ก
เดินทำงไมซ์ และรำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์ ทั้งในปัจจุบันและข้อมูลในอดีต เพื่อวิเครำะห์หำแนวโน้มของนัก
เดินทำงไมซ์ที่มำเยือนในพื้นที่ในอนำคต โดยเก็บข้อมูลแยกตำมประเภทและโครงสร้ำงสัดส่วนของนักเดินทำง
ไมซ์ในแต่ละกลุ่ม เช่น นักเดินทำงไมซ์ชำวไทย หรือชำวต่ำงชำติ กลุ่มรำชกำร ภำคเอกชน ประเภทของงำน
ไมซ์ที่เข้ำร่วม เช่น งำนประชุมองค์กร งำนประชุมวิชำชีพ งำนแสดงสินค้ำ เป็นต้น เพื่อกำหนดกลุ่มลูกค้ำที่มี
ศักยภำพในพื้นที่ รวมถึงศึกษำถึงควำมต้องกำรของนักเดินทำงไมซ์ที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละกลุ่ม

ประเภทงานไมซ์

ตำรำงที่ 3-2 กำรเก็บข้อมูลอุตสำหกรรมไมซ์ในพื้นที่
จานวนนักเดินทางไมซ์ (คน)
รายได้จากนักเดินทางไมซ์ (บาท)

ชาวไทย

ชาวต่างชาติ

รวม

ชาวไทย ชาวต่างชาติ

รวม

ประชุมองค์กร
(Meeting)
เที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
(Incentive)
ประชุมวิชาชีพ
(Convention)
นิทรรศการและแสดง
สินค้า (Exhibition)
เทศกาลนานาชาติ
(Event & Mega
Event)

รวบรวมและศึกษำสถิติไมซ์ทั้งในประเทศและในพื้นที่ รวมถึงทิศทำงของอุตสำหกรรมหลักของประเทศ
และในภูมิภำคที่จะมีผลต่อกำรจัดงำนไมซ์ โดยอำจศึกษำข้อมูลจำกรำยงำน และสถิติที่จัดทำโดยองค์กรที่
เกี่ยวข้อง เช่น
- สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดกำรประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) (Thailand Convention
& Exhibition Bureau: TCEB)
- สมำคมส่ ง เสริ ม กำรประชุ ม นำนำชำติ (ไทย) (Thailand Incentive and Convention
Association: TICA)
- สมำคมกำรแสดงสินค้ำไทย (Thai Exhibition Association: TEA)
- สมำคมธุ ร กิ จ สร้ ำ งสรรค์ ก ำรจั ด งำน (Business Of Creative And Event Management
Association: EMA)
นอกจำกนี้ ควรศึกษำข้อมูลหรืองำนวิจัย เชิงลึกของแนวโน้มของอุตสำหกรรมไมซ์ เช่น อัตรำกำรเติบโต
และกำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเติบโตต่ำง ๆ รวมถึงแนวโน้มของอุตสำหกรรมในอนำคต
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 11

บทที่ 3: กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

ประเภทงานไมซ์

ตำรำงที่ 3-3 กำรเก็บข้อมูลสถิติอตุ สำหกรรมไมซ์ในพื้นที่
จานวนนักเดินทางไมซ์ (คน)
รายได้จากนักเดินทางไมซ์ (บาท)

ปีxx ปีxx ปีxx ปีxx ปีxx ปีxx ปีxx ปีxx ปีxx ปีxx ปีxx ปีxx

ประชุมองค์กร
(Meeting)
เที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
(Incentive)

ประชุมวิชาชีพ
(Convention)
นิทรรศการและ
แสดงสินค้า
(Exhibition)
เทศกาลนานาชาติ
(Event & Mega
Event)
การเติบโตของจานวนนักเดินทางไมซ์

การเติบโตของรายได้จากไมซ์

การวิเคราะห์
1) จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำนวนนักเดินทำงไมซ์และรำยได้จำกนักเดินทำงไมซ์ตำมสัญชำติและ
ประเภทของงำน จะสำมำรถกำหนดกลุ่มลูกค้ำที่มีศักยภำพในพื้นที่
2) สำมำรถวิเครำะห์และคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเติบโตของอุตสำหกรรมไมซ์ จำกปริมำณของนัก
เดินทำงไมซ์และรำยได้จำกไมซ์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 12

บทที่ 3: กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

3.1.3 การวิเคราะห์การจัดงานไมซ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
กำรรวบรวมข้อมูลกำรจัดงำนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง โดยรวบรวมข้อมูลกำรจัดงำนตลอดทั้งปี ทั้งงำน
ที่จัดเป็นประจำ และงำนที่มีแผนจะจัดขึ้นในอนำคต ขนำดของสถำนที่ที่ใช้ในกำรจัดงำน รวมถึงกำรสัมภำษณ์
ผู้จัดงำนหรือเจ้ำของงำนถึงควำมต้องกำรในกำรใช้ห้องประเภทต่ำง ๆ และจำนวนผู้จัดงำนแต่ละประเภท เพื่อ
นำมำวิเครำะห์ถึงอุปสงค์ (Demand) ของกำรจัดงำนไมซ์ในพื้นที่ โดยมีแหล่งในกำรรวบรวมข้อมูลกำรจัดงำน ดังนี้
ตำรำงที่ 3-4 แหล่งในกำรรวบรวมข้อมูลในกำรจัดงำน

ประเภทงาน

แหล่งข้อมูล

ประชุมองค์กร
(Meeting)
ประชุมวิชาชีพ
(Convention)
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า
(Exhibition & Trade Show)

เทศกาลนานาชาติ
(Event & Mega Event)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กำรจัดประชุมของบริษัทเอกชน
กำรจัดประชุมของหน่วยงำนรำชกำรในท้องถิ่น
ผู้ให้บริกำรสถำนที่จัดงำน
สมำคมวิชำชีพต่ำง ๆ
ผู้จัดงำนประชุมวิชำชีพ
ผูใ้ ห้บริกำรสถำนที่จัดงำน
ผู้ผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม
สมำคมผู้ผลิตสินค้ำเกษตร สินค้ำอุตสำหกรรม
ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรนำนำชำติ
ผูใ้ ห้บริกำรสถำนที่จัดงำน
หน่วยงำนที่จัดงำนเทศกำลต่ำง ๆ
ผู้จัดงำนอีเว้นท์
ผู้ให้บริกำรสถำนที่จัดงำน

กำรเก็บข้อมูลอุปสงค์ในกำรใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. กำรรวบรวมรำยชื่องำนในพื้นที่ที่มีกำรจัดขึ้นเป็นประจำ หรือเป็นงำนขนำดใหญ่ที่มีแผนจะจัดขึ้น
ในอนำคต โดยระบุช่วงเดือนที่จัด สถำนที่และขนำดโดยประมำณ จำนวนผู้เข้ำร่วมงำน จำนวน
วันที่จัดงำน
2. รวบรวมจำนวนผู้จัดงำนในแต่ละประเภท แยกตำมประเภทของผู้จัดงำน
3. สัมภำษณ์ผู้จัดแต่ละประเภทถึงควำมต้องกำรของห้องแต่ละแบบตำมประเภทของงำน
1. การรวบรวมรายชื่องานในปัจจุบันและงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ชื่องาน
1. งำนเสวนำ xxx
2. งำนเสวนำ xxx
3. งำนแสดงสินค้ำเกษตร
4. งำนมหกรรม xxx

ตำรำงที่ 3-5 กำรเก็บข้อมูลงำนไมซ์ในพื้นที่
ผู้เข้าร่วม
เดือน
สถานทีจ่ ัด
(คน)
XX
โรงแรมxxx
50
XX
มหำวิทยำลัย
100
xxx
XX
xxx
300
XX
xxx
500

ขนาดของสถานที่
(S/M/L/O)*
ประชุมสัมมนำ
S
ประเภทงาน

ประชุมสัมมนำ

S

เทรดแฟร์
เมกะอีเว้นท์

M
O

หมำยเหตุ: *ขนำด S (<5,000 ตร.ม.) M (5,001-7,500 ตร.ม.) L (>7,500 ตร.ม.) และ O (Outdoor) กำรจัดงำนนอกสถำนที่
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 13

บทที่ 3: กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

จำกข้อมูลรำยชื่อกำรจัดงำนที่รวบรวมได้ สำมำรถนำมำวิเครำะห์ปริมำณกำรจัดงำนในแต่ละช่วงเวลำและ
ขนำดของสถำนที่ในกำรจัดงำนได้ ดังนี้
1) ปริมำณกำรจัดงำนในแต่ละเดือนแยกตำมขนำดสถำนที่ในกำรจัดงำน
เดือน

ตำรำงที่ 3-6 กำรวิเครำะห์มลู งำนไมซ์ในพื้นที่
จานวนงานตามขนาดของสถานที่จัดงาน (ตร.ม.)
S (< 5,000)

M (5,001-7,500)

L (>7,500)

O (Outdoor)

XX%

XX%

XX%

XX%

รวม

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

รวม
สัดส่วน

100%

การวิเคราะห์
1) จำกข้อมูลแสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำรในกำรจัดงำนในพื้นที่ตลอดทั้งปีว่ำ มีจำนวนงำนกี่งำน
และมีกำรใช้สถำนที่จัดงำนในช่วงขนำดเท่ำไหร่ และสถำนที่จัดงำนขนำดใดที่มีจำนวนกำรจัด
งำนมำกที่สุด
2) แสดงให้เห็นถึงช่วงเดือนที่มีกำรจัดงำนเป็นจำนวนมำก และเดือนที่มีคนเข้ำร่วมงำนมำกที่สุด
ทำให้สำมำรถวิเครำะห์ช่วงที่มีควำมต้องกำรใช้สถำนที่จัดงำนมำก

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 14

บทที่ 3: กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

2. การรวบรวมจานวนผู้จัดงานในแต่ละประเภท
ตำรำงที่ 3-7 กำรเก็บข้อมูลผู้จดั งำนไมซ์ในพื้นที่
ผู้จัดงาน (Organizer)
จานวน (ราย)
บริษัทจัดงำนกิจกรรมพิเศษทำงกำรตลำด
(Event Marketing Company: EMC)
1.
2.
บริษัทรับจัดกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล
(Destination Management Company & Travel Management
Company: DMC & TMC)
1.
2.
บริษัทจัดงำนประชุมวิชำชีพ
(Professional Conference Organizer: PCO)
1.
2.
บริษัทจัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรนำนำชำติ
(Professional Exhibition Organizer: PEO)
1.
2.
รวม

สัดส่วน (%)

การวิเคราะห์
1) จำนวนผู้จัดงำน (Organizer) แต่ละประเภทสำมำรถสะท้อนถึงศักยภำพของพื้นที่ว่ำมีกำรจัด
งำนประเภทใดบ้ำง และงำนประเภทใดมีกำรจัดมำกที่สุด เพื่อที่จ ะสำมำรถทรำบถึงควำม
ต้องกำรในกำรใช้สถำนที่จัดงำนแบบต่ำง ๆ

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 15

บทที่ 3: กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

3. การรวบรวมความต้องการของห้องแต่ละประเภท
ตำรำงที่ 3-8 กำรเก็บข้อมูลควำมต้องกำรสถำนที่จัดงำน
ประเภทงาน

ประเภทห้องที่ต้องการ

ประชุมองค์กร
(Meeting)

•
•
•
•

ห้องเพลนเนอรี่ (Plenary room)
จำนวนห้องประชุมย่อยที่ต้องกำร
ห้องทำนอำหำร
อื่น ๆ

ประชุมวิชาชีพ
(Convention)

•
•
•
•

คอนเวนชั่นฮอลล์
จำนวนห้องประชุมย่อยที่ต้องกำร
ห้องทำนอำหำร
อื่น ๆ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์
คลังสินค้ำ
ห้องวีไอพี
ห้องสำหรับผู้จัดงำน (Organizer Room)
อื่น ๆ
เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์
ที่จัดงำนกลำงแจ้ง
คลังสินค้ำ
ห้องวีไอพี
ห้องสำหรับผู้จัดงำน (Organizer Room)
อื่น ๆ

นิทรรศการ (Exhibition)
แสดงสินค้า (Tradeshow)

เทศกาลนานาชาติ
(Event & Mega Event)

การวิเคราะห์
1) จำกข้อมูลจำแนกตำมประเภทงำน ทำให้ทรำบว่ำงำนแต่ละประเภทมีควำมต้องกำรในกำรใช้
ห้องแบบไหนบ้ำง และควำมต้องกำรในกำรจัดงำนในพื้นที่โดยส่วนมำกเป็นงำนประเภทใดบ้ำง
2) จำกข้อมูล ที่จ ำแนกตำมประเภทของห้ อ ง ทำให้ทรำบว่ ำมีห้องจัดงำนประเภทใดที่ เ ป็ น ที่
ต้องกำรและมีควำมต้องกำรใช้งำนสูงสุด เพื่อเป็นข้อมูลในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้ำให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 16

บทที่ 3: กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

3 3.2
. 2 การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)

ข้อมูลที่จำเป็นในกำรนำมำวิเครำะห์ คู่แข่งในกำรใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ ได้แก่ ข้อมูลสถำนที่จัด
งำนในพื้นที่และบริเวณใกล้ เคีย ง โดยควรรวบรวมข้อมูลรำยละเอียดของสถำนที่ที่ สำมำรถจัดงำนได้ เช่น
ประเภทของห้อง ขนำดพื้ นที่ ควำมจุว่ำสำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมงำนได้กี่คน พื้นที่ทั้งหมดของสถำนที่จัดงำน
จำนวนห้องประชุมที่มี ขนำดของห้องที่ใหญ่ที่สุด และปีที่สร้ำง หรือปีที่ทำกำรปรับปรุงครั้งล่ำสุด เป็นต้น
นอกจำกนี้อำจทำกำรสำรวจอัตรำค่ำใช้จ่ำยของสถำนที่จัดงำนในพื้นที่ด้วย โดยมีกำรรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. รายชื่อสถานที่จัดงานพร้อมรายละเอียด
ชื่อศูนย์ประชุมฯ/ โรงแรม
ชื่อห้อง

1. ห้อง XXXXX

ตำรำงที่ 3-9 กำรเก็บข้อมูลสถำนที่จัดงำนไมซ์ในพื้นที่
ABC
คอนเวนชั่น
เอ็กซิบิชั่น
ห้องประชุมย่อย
ห้องทำนอำหำร ปีที่สร้ำง/ อัตรำ
ฮอลล์
ฮอลล์
ปรับปรุง ค่ำใช้จ่ำย
ตร.ม. คน ตร.ม. คน ตร.ม. คน ตร.ม. คน
xx
xx
xx

2. ห้อง XXXXX
3. ห้อง XXXXX

xx

xx

xx

xx

xx

จำกกำรรวบรวมข้อมูลสถำนที่จัดงำน ทำให้สำมำรถนำมำวิเครำะห์ถึงขนำดของสถำนที่จัดงำนในพื้นที่ ว่ำ
ส่วนมำกมีขนำดเท่ำไหร่ ดังนี้
ตำรำงที่ 3-10 กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนที่จัดงำนไมซ์ในพื้นที่

จานวนห้อง ตามขนาดความจุ (ห้อง)
< 50 คน
50 - 100 คน 100 - 500 คน
> 500 คน

ห้องประชุม

รวม

จานวนห้องตามขนาดห้อง

ห้องจัดงานนิทรรศการ
และแสดงสินค้า

< 2,500 ตร.ม.

2,500-5,000

5,000-7,500

ตร.ม.

ตร.ม.

รวม

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 17

> 7,500 ตร.ม.

บทที่ 3: กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

การวิเคราะห์
1) กำรวิเครำะห์ขนำดของสถำนที่จัดงำน ทำให้ทรำบว่ำสถำนที่จัดงำนในพื้นที่มีขนำดเท่ำใดบ้ำง
โดยส่วนมำกมีพื้นที่เท่ำไหร่ และสถำนที่จัดงำนขนำดใหญ่ที่สุดมีพื้นที่อยู่ในช่วงประมำณเท่ำใด
2) สำมำรถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลควำมต้องกำรสถำนที่ในกำรจัดงำน โดยเฉพำะข้อมูลของ
งำนทีต่ ้องกำรจะจัดขึ้นในอนำคต เพื่อหำช่องว่ำงในกำรพัฒนำ
2. อัตราค่าบริการของสถานที่จัดงาน
ตำรำงที่ 3-11 กำรเก็บข้อมูลรำคำสถำนที่จัดงำนไมซ์ในพื้นที่

สถานที่จัดงาน

ค่าเช่าสถานที่จัดงาน
(บาท/ ตร.ม.)

ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม
(บาท/ คน)

1.
2.
3.
4.
5.

การวิเคราะห์
1) จำกข้อมูลอัตรำค่ำใช้จ่ำยของกำรใช้สถำนที่ประเภทต่ำง ๆ ทำให้ทรำบรำคำโดยทั่วไปในพื้นที่
และสำมำรถวิเครำะห์อัตรำรำคำโดยเฉลี่ยได้
2) เป็นแนวทำงในกำรกำหนดกลยุทธ์ด้ำนรำคำของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 18
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3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.3

3.3.1 โรงแรมที่พัก
รวบรวมข้อมูลของโรงแรมที่พักในพื้นที่ ทั้งขนำดของโรงแรม จำนวนห้องในกำรรองรับแขก จำนวนของ
ห้องประชุม และระดับดำวของโรงแรม
โรงแรม

ตำรำงที่ 3-12 กำรเก็บข้อมูลโรงแรมที่พักในพื้นที่
ระดับดาว
จานวนห้องพัก

จานวนห้องประชุม

วิเครำะห์ข้อมูลโดยแยกจำนวนโรงแรมตำมระดับดำวของโรงแรม และแยกตำมจำนวนของห้องพักในกำร
รองรับแขก
ตำรำงที่ 3-13 กำรวิเครำะห์ข้อมูลโรงแรมที่พักในพื้นที่

ประเภทของโรงแรมที่พัก
1. โรงแรมระดับ ต่ำกว่ำ 2 ดำว
2. โรงแรมระดับ 3 ดำว
3. โรงแรมระดับ 4 ดำว
4. โรงแรมระดับตั้งแต่ 5 ดำวขึ้นไป

จานวนโรงแรม (โรงแรม)

จานวนห้องพัก (ห้อง)

รวม

ขนาดของโรงแรมตามจานวนห้องพัก
1. โรงแรมที่มีห้องพัก <100 ห้อง
2. โรงแรมที่มีห้องพัก 101-500 ห้อง
3. โรงแรมที่มีห้องพัก 501-1,000 ห้อง
4. โรงแรมที่มีห้องพัก >1,000 ห้อง
รวม

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 19

จานวนโรงแรม (โรงแรม)

บทที่ 3: กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

การวิเคราะห์
1) พิจำรณำจำนวนโรงแรมและห้องพักทั้งหมดว่ำสำมำรถรองรับแขกได้เท่ำใด มีควำมสอดคล้อง
กั บ ขนำดของสถำนที่ จั ดงำนหรือ ไม่ ในกรณี ที่ มี ก ำรจั ด งำนขนำดใหญ่ ที่ พั ก ในพื้ น ที่ จ ะมี
เพียงพอต่อกำรรองรับผู้เข้ำร่วมงำนหรือไม่
2) กำรจำแนกข้อมูลโรงแรมตำมระดับดำว เพื่อพิจำรณำว่ำมีกี่โรงแรมที่มีควำมเหมำะสมสำมำรถ
รองรับผู้เข้ำร่วมงำนได้ โดยโรงแรมที่มีควำมเหมำะสมควรมีระดับตั้งแต่ 3 ดำวขึ้นไป และ
พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรรองรับผู้เข้ำงำนได้จำกจำนวนห้องทั้งหมด
3) กำรจำแนกข้อมูลโรงแรมตำมขนำดของโรงแรม เพื่อพิจำรณำว่ำโรงแรมใดสำมำรถรองรับแขก
ที่มำเป็นกลุ่มจำนวนมำกได้ และมีโรงแรมขนำดใหญ่ในพื้นที่มำกน้อยเท่ำใด
3.3.2 ร้านอาหาร
รวบรวมข้อมูลของร้ำนอำหำรในพื้นที่ ทั้งประเภทของอำหำร จำนวนที่นั่งในกำรรองรับแขก และอัตรำ
รำคำค่ำอำหำรโดยประมำณ
ร้านอาหาร

ตำรำงที่ 3-14 กำรเก็บข้อมูลร้ำนอำหำรในพื้นที่
ประเภทอาหาร
จานวนที่นั่ง

ช่วงราคาต่อหัว

วิเครำะห์ข้อมูลโดยแยกจำนวนร้ำนตำมขนำดของร้ำนในกำรรองรับแขก และแยกตำมช่วงรำคำค่ำอำหำร
ตำรำงที่ 3-15 กำรวิเครำะห์ข้อมูลร้ำนอำหำรในพื้นที่

ขนาดของร้านอาหาร
1. ร้ำนอำหำรขนำด <100 ที่นั่ง
2. ร้ำนอำหำรขนำด 101-500 ที่นั่ง
3. ร้ำนอำหำรขนำด 501-800 ที่นั่ง
4. ร้ำนอำหำรขนำด >800 ที่นั่ง

จานวนร้าน

รวม

ช่วงราคาต่อหัว

จานวนร้าน

1. รำคำ <300 บำท
2. รำคำ 301-500 บำท
3. รำคำ 501-1,000 บำท
4. รำคำ >1,000 บำท
รวม
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 20
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การวิเคราะห์
1) พิจำรณำจำนวนร้ำนอำหำรและจำนวนที่นั่งในร้ำนอำหำรทั้งหมดว่ำสำมำรถรองรับแขกได้
เท่ำใด มีควำมสอดคล้องกับขนำดของสถำนที่จัดงำนหรือไม่ ในกรณีที่มีกำรจัดงำนขนำดใหญ่
ร้ำนอำหำรในพื้นที่จะมีเพียงพอต่อกำรรองรับผู้เข้ำร่วมงำนหรือไม่
2) กำรจำแนกข้อมูลร้ำนอำหำรตำมขนำดของร้ำน เพื่อพิจำรณำว่ำร้ำนใดสำมำรถรองรับแขก
ที่มำเป็นกลุ่มจำนวนมำกได้ และมีร้ำนอำหำรขนำดใหญ่ในพื้นที่มำกน้อยเท่ำใด
3) กำรจำแนกข้อมูลร้ำนอำหำรตำมช่วงรำคำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำอัตรำรำคำใน
กำรจัดเลี้ยง และประเมินว่ำอัตรำค่ำอำหำรในพื้นที่อยู่ในช่วงรำคำเท่ำใดบ้ำง
3.3.3 การเดินทางในพื้นที่
รวบรวมข้อมูลกำรเดินทำงทั้งกำรเดินทำงเข้ำสู่พื้นที่และกำรเดินทำงภำยในพื้นที่
ตำรำงที่ 3-16 กำรเก็บข้อมูลกำรเดินทำงในพื้นที่

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่
รถยนต์
รถขนส่ง
สาธารณะ
รถไฟ
เครื่องบิน
การเดินทางในพื้นที่
รถขนส่ง
สาธารณะ
รถรับจ้าง
ระบบราง

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 21
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การวิเคราะห์
1) เพื่อพิจำรณำควำมสะดวกในกำรเดินทำงทั้งกำรเดินทำงเข้ำสู่พื้นที่และกำรเดินทำงในพื้นที่
โดยพื้นที่ที่มีตัวเลือกในกำรเดินทำงมำกจะสะดวกต่อผู้เข้ำร่วมงำน โดยเฉพำะกำรมีสนำมบิน
อยู่บริเวณใกล้เคียง และมีเที่ยวบินจำนวนมำกหลำกหลำยสำยกำรบิน
2) กำรเดินทำงในเมืองที่สะดวกสบำยจะช่วยอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำร่วมงำน โดยทั่วไปกำร
เดินทำงในเมืองมักจะมีรถขนส่งสำธำรณะ และรถรับจ้ำง ในขณะที่หลำยเมืองใหญ่เริ่มมี
โครงกำรในกำรพัฒนำระบบรถไฟฟ้ำใช้ในกำรเดินทำงภำยในเมือง
3.3.4 สถานที่สาคัญในบริเวณใกล้เคียง
รวบรวมข้อมูลสถำนที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียงและสถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจในพื้นที่
ตำรำงที่ 3-17 กำรเก็บข้อมูลสถำนที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง

สถานที่สาคัญในพื้นที่

ระยะห่างจากตัวเมือง (กม.)

สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่

ระยะห่างจากตัวเมือง (กม.)

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
การวิเคราะห์
1) จำกข้อมูลสถำนที่สำคัญในพื้นที่ทำให้สำมำรถวิเครำะห์ถึงควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปยัง
สถำนที่สำคัญต่ำง ๆ รวมถึงกำรพิจำรณำว่ำในพื้นที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ มำกน้อย
เพียงใด เช่น โรงพยำบำล ศูนย์กำรค้ำ ร้ำนอำหำร แหล่งบันเทิง เป็นต้น
2) ข้อมูลสถำนที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ บ่งบอกถึงควำมน่ำสนใจในด้ำนกำรท่ องเที่ยวของเมืองว่ำใน
พื้นที่มีสถำนที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งที่สำมำรถทำกิจกรรมต่ำง ๆ หลังกำรประชุมมำกน้อย
เพียงใด และอยู่ใกล้ไกลแค่ไหน ต้องใช้เวลำเดินทำงนำนเท่ำใด
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 22

บทที่ 3: กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

3.3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
กำรพิจำรณำสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ นอกจำกจะพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนสร้ำงแล้ว
ยังต้องศึกษำและพิจำรณำถึงผลกระทบที่อำจจะเกิดแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วย โดยควรมีกำร
- ศึกษำข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(Environmental Impact Assessment: EIA)
- ศึกษำแนวทำงกำรออกแบบศูนย์ประชุมฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทำงกำรประหยัดพลังงำน
กำรใช้พลังงำนหมุนเวียนในอำคำร ตลอดจนกำรจัดกำรของเสีย
- ศึกษำผลกระทบต่อชุมชน แนวทำงกำรพัฒนำร่วมกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร อำคำรที่ต้องทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment: EIA) ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม มีลักษณะที่ตั้งหรือกำรใช้ประโยชน์ในอำคำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
1) อำคำรที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสำบ หรือชำยหำด หรือที่อยู่ใกล้หรือในอุทยำนแห่งชำติ
หรืออุทยำนประวัติศำสตร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม
2) อำคำรที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจค้ำปลีกหรือค้ำส่ง
3) อำคำรที่ใช้เป็นสำนักงำนหรือที่ทำกำรของเอกชน
โดยมีควำมสูงตั้งแต่ 23.00 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดี ยวกัน
ตั้งแต่ 10,000 ตำรำงเมตร ขึ้นไป

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 23

บทที่ 3: กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 24

4.

หลักเกณฑ์ในการออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

Section 04

หลักเกณฑ์ในการออกแบบศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้า
4.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่และกาหนดทีต่ ั้ง
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4.3 หลักเกณฑ์ในการออกแบบพื้นที่รอบนอก
4.4 รายชื่ออุปกรณ์จาเป็น
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หลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่
และกาหนดที่ตั้ง
หลักเกณฑ์ในการกาหนดแผนผัง
ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

หลักเกณฑ์ในการออกแบบ
พื้นที่รอบนอก
รายชื่ออุปกรณ์จาเป็น

กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำจำเป็นต้องมีกำรพิจำรณำถึงหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ประกอบในกำร
ออกแบบ โดยหลักเกณฑ์ที่ควรพิจำรณำ ประกอบด้วย 4 ด้ำน ได้แก่ 1. หลักเกณฑ์ในกำรเลือกพื้นที่ และ
กำหนดที่ตั้ง 2. หลักเกณฑ์ในกำรกำหนดแผนผังของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ 3. หลักเกณฑ์ในกำรจัด
สั ด ส่ ว นของพื้ น ที่ ร อบนอก และ 4. รำยชื่ อ อุ ป กรณ์ ที่ จ ำเป็ น ส ำหรั บ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ ำ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้
4 .4.1
1 หลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่และกาหนดที่ตั้ง
1. ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การคมนาคม และโครงข่ายสื่อสาร
ด้านการคมนาคม: ควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำถึงสถำนที่จัดงำน โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำร
คมนำคมในพื้นที่
1.1 สถำนที่ตั้งควรอยู่ใกล้สนำมบิน หรือสถำนีขนส่ง โดยใช้ ระยะเวลำในกำรเดินทำงไม่เกิน 30
นำที หรือประมำณ 10-15 กิโลเมตร
1.2 สถำนที่ตั้งสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสำธำรณะ เช่น รถไฟฟ้ำ รถโดยสำร
1.3 ถนนที่ตั้งของศูนย์ประชุมฯ เส้นทำงเข้ำออกศูนย์ประชุมฯ ติดกับถนนใหญ่ และสำมำรถ
เชื่อมต่อไปยัง สนำมบิน สถำนีขนส่ง สถำนีรถไฟ
1.4 ที่ตั้งสะดวกต่อกำรขนส่งสินค้ำที่นำมำจัดแสดง โดยอยู่ใกล้ศูนย์จัดเก็บและกระจำยสินค้ำ
หรือมีศูนย์จัดเก็บและกระจำยสินค้ำในพื้นที่ศูนย์ประชุมฯ
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ด้านสาธารณูปโภคและโครงข่ายสื่อสาร: ควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค
และโครงข่ำยสื่อสำร
1.5 ไฟฟ้ำและน้ำประปำ มีระบบไฟฟ้ำและน้ำประปำพร้อมและมีควำมเสถียรเชื่อถือได้
1.6 มีเครือข่ำยโทรศัพท์พื้นฐำน
1.7 มี เ ครื อ ข่ ำ ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และเครื อ ข่ ำ ยและช่ อ งสั ญ ญำณอิ น เทอร์ เ น็ ต เพี ย งพอ
(Sufficient Internet Bandwidth)
1.8 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ำในพื้นที่ ไม่มีปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ
1.9 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะและระบบกำรบำบัดน้ำเสียในพื้นที่
2. ความสมบูรณ์ของโรงแรมที่พักในพื้นที่
2.1 มีโรงแรมขนำดใหญ่ที่สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมงำนประชุมและงำนแสดงสินค้ำ โดยใช้เวลำใน
กำรเดินทำงไม่เกิน 30 นำที หรือประมำณ 10-15 กิโลเมตร
2.2 มีโรงแรมที่มีมำตรฐำน และหลำกหลำยระดับในกำรรองรับผู้เข้ำร่วมงำน
2.3 จ ำนวนโรงแรมที่มีคุณภำพมีมำกพอในกำรรองรับรองรับผู้ เข้ำร่ว มงำน โดยควำมจุของ
โรงแรมในพื้นที่สอดคล้องกับจำนวนผู้เข้ำร่วมงำนในศูนย์ประชุมฯ
2.4 คุณภำพและมำตรฐำนของกำรบริกำรของโรงแรม ตลอดจนกำรรักษำควำมปลอดภัย
2.5 มีโรงแรมที่เพิ่งสร้ำงขึ้นใหม่ หรือมีกำรบูรณะปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. ความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ทากิจกรรม
3.1 แหล่งบันเทิง เช่น ร้ำนอำหำร คำเฟ่ โรงภำพยนตร์ สถำนบันเทิงต่ำง ๆ เป็นต้น
3.2 แหล่งจับจ่ำย เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำ (Department Store) คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community
Mall) แหล่งสินค้ำมีตรำสินค้ำรำคำถูก (Outlet) ตลำดขำยสินค้ำและอำหำรยำมกลำงคืน
(Night Market) ถนนคนเดิน (Walking Street) เป็นต้น
3.3 สถำนที่ท่องเที่ยว ทั้งสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ สถำนที่ท่องเที่ยวมรดกโลก สถำนที่
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม สถำนที่ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ โบรำณสถำน พิพิธภัณฑ์
กำรท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น
3.4 กิจกรรมสันทนำกำร เช่น กีฬำต่ำง ๆ กิจกรรมผจญภัย ขี่ช้ำง ล่องแก่ง โหนสลิง เป็นต้น
3.5 กิจ กรรมด้ำนโอกำสทำงธุรกิจ เช่น กำรเยี่ยมชมโรงงำน เยี่ยมชมผู้ ผ ลิ ต กิจกรรมสร้ ำง
เครือข่ำยทำงธุรกิจ กิจกรรมกำรจับคู่ทำงธุรกิจ กำรเจรจำกำรค้ำเป็นต้น
3.6 กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น กำรปลูกป่ำ ปลูกปะกำรัง อนุรักษ์สัตว์ป่ำหำยำก กำรบริจำคเพื่อ
กำรศึกษำในถิ่นทุรกันดำร บริจำคแก่ผู้ยำกไร้ เป็นต้น
3.7 สถำนที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งกิจกรรมที่แปลกใหม่ เช่น แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
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4. ความเหมาะของพื้นที่และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
4.1 ขนำดของพื้นที่มีควำมเหมำะสมในกำรสร้ำงศูนย์ประชุมฯ
4.2 พื้นที่เหมำะสมสำหรับกำรสร้ำงศูนย์ประชุมฯ สอดคล้องตำมหลักกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ผังเมือง
4.3 สภำพภูมิประเทศของที่ตั้งเหมำะสม ไม่มีควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติต่ำง ๆ เช่น แผ่นดินไหว น้ำ
ท่วม น้ำป่ำไหลหลำก ดินลื่นไถล วำตภัย ปัญหำหมอกควัน ไฟป่ำ หรืออยู่ใกล้แหล่งสำรเคมี
และวัตถุอันตรำย
4.4 พื้นที่ที่มีควำมปลอดภัย มีปัญหำอำชญำกรรมต่ำ สถิติกำรเกิดอำชญำกรรมในพื้นที่ต่ำ
4.5 มีกำรประเมินผลกระทบด้ำนกำรจรำจร (Traffic Impact Assessment, TIA) เพื่อวิเครำะห์
ถึงผลกระทบด้ำนกำรจรำจรหลังกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำในพื้นที่ ทั้งทำงด้ำน
ควำมคล่องตัว ควำมสะดวก และควำมปลอดภัย
5. การสนับสนุนจากในพื้นที่
5.1 มีหน่วยงำนหรือกลุ่มคนในกำรขับเคลื่อนกำรจัดงำนประชุมและแสดงสินค้ำในพื้นที่ เช่น
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุม (Convention Visitors Bureau: CVB) หรือกลุ่มสมำคม
ต่ำง ๆ ในกำรวำงแผนขับเคลื่อน
5.2 กำรมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกำรจัดงำนจำกสมำคมหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ สมำคมที่มีกำรจัด
งำนเป็นประจำทุกปี
5.3 บุคลำกรในพื้นที่ที่มีส่วนช่วยสำหรับกำรสนับสนุน กำรจัดงำน เช่น ผู้จัดงำนประชุมวิชำชีพ
และผู้จัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรนำนำชำติ
5.4 กำรให้ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนในพื้นที่
5.5 กำรต้อนรับจำกชุมชนและประชำชนในพื้นที่ ควำมเป็นเลิศในกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดีและยินดี
ต้อนรับผู้มำเยือน
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4 .4.2
2 หลักเกณฑ์ในการกาหนดแผนผังของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

4.2.1 ส่วนประกอบของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

ส่วนประกอบของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

พื้นที่สาคัญ
1

1

ห้องประชุม
2

พื้นที่สัญจรสาธารณะ
ภายในอาคาร

1

2

พื้นที่กลางแจ้ง
2

ครัว

ลิฟต์โดยสาร
3

3

การเข้าถึงแบบสาธารณะ

ทางเดินสาหรับส่ว นบริ การ

ทางเดินสาหรับผู้
เข้างาน
2

พื้นที่จัดแสดงสิ นค้า
และนิทรรศการ

พื้นที่บริการ
1

3

พื้นที่สาหรับขนถ่ายสิ นค้า

หอประชุมขนาดใหญ่

ที่จอดรถ
ทางเข้าและทาง
เชื่อมสู่ถนน

4

4

ลิฟต์สาหรับขนของ

ห้องทานอาหาร
5

5

ห้องเกบของและคลังสิ นค้า

ร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ

รูปที่ 4-1 ส่วนประกอบของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

ศูน ย์ ป ระชุมและแสดงสิน ค้ำ ประกอบด้ว ยพื้นที่ต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ มหลั กๆ ได้แก่
1. พื้นที่สำคัญ (Prime Spaces) 2. พื้นที่สัญจรสำธำรณะภำยในอำคำร (Public Circulation) 3. พื้นที่บริกำร
(Service Areas) และ 4. กำรเข้ำถึงแบบสำธำรณะ (Public Access) โดยแต่ละกลุ่มพื้นที่มีรำยละเอียด ดังนี้
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1. พื้นที่สาคัญ (Prime Spaces)
พื้นที่สำคัญ คือ พื้นที่ที่สร้ำงรำยได้หลักให้แก่ศูนย์ประชุม ได้แก่ พื้นที่จัดแสดง หอประชุมเอนกประสงค์
ห้องประชุม โดยพื้นที่หลักควรมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 60 ของพื้นที่ภำยในอำคำรทั้งหมด โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้

Meeting Rooms
ห้องประชุ ม (Meeting Rooms) ส ำหรับงำน
ประชุ ม สั ม มนำต่ ำ ง ๆ โดยในบำงงำนผู้ จั ด อำจ
ต้องกำรใช้ทั้งห้องประชุมควบคู่กับพื้นที่จัดแสดง
หรื อ อำจใช้ ใ นงำนประชุ ม ที่ มี ก ำรแบ่ ง เป็ น กำร
ประชุมย่อย (Session) หรืออำจใช้ในกำรรับรอง
แขกส ำคัญ ในกรณีที่ไม่มีห้ องรั บ รองแขกพิ เ ศษ
(VIP Room) กำรจั ด ห้ อ งประชุ ม ควรมี ค วำม
ยื ด หยุ่ น สำมำรถจั ด ได้ ห ลำยแบบ เช่ น แบบ
ห้ อ ง เ รี ย น ( C l a s s r o o m ) , แ บ บ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำร (Boardroom), แบบตั ว ยู (UShape) เป็นต้น

Convention Hall
หอประชุ ม ขนาดใหญ่ (Convention Hall)
สำมำรถรองรั บ กำรจั ดงำนประชุมขนำดใหญ่ มี
กำรจัดห้องในหลำกหลำยรูป แบบ เช่น จัดแบบ
โรงภำพยนต์ (Theate r), แบบห้ อ งเรี ย น
(Classroom), แบบประชุ ม คณะกรรมกำร
(Boardroom), แบบตัวยู (U-Shape) โดยกำรจัด
ห้องแบบโรงภำพยนต์เป็นแบบพื้นฐำนใช้ในงำน
ประชุมสัมมนำ มีลักษณะคล้ำยกับกำรจัดแบบโรง
ละครหรือโรงหนัง เนื่องจำกห้องประชุมแบบโรง
ภำพยนต์ไม่มีกำรใช้โต๊ะ จึงสำมำรถวำงเก้ ำ อี้ ได้
มำก ทำให้จุคนได้มำก

Exhibition Spaces
พื้ น ที่ จั ด แ ส ด ง สิ น ค้ า แ ล ะ นิ ท ร ร ศ ก า ร
(Exhibition Spaces) เป็นห้องโถงขนำดใหญ่
เพื่ อ ใช้ ใ นกำรจั ด งำนนิ ท รรศกำรหรื อ งำนแสดง
สิ น ค้ ำ ซึ่ ง ควรมี ค วำมยื ด หยุ่ น ในกำรจั ด ห้ อ ง
สำมำรถแบ่งเป็นห้องย่อยได้ ในกรณีที่เป็นกำรจัด
งำนขนำดเล็ ก พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง
อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ

Dining Space
ห้ อ งทานอาหาร (Dining Space) ซึ่ ง จั ด ไว้
สำหรับรองรับแขกที่เข้ำร่วมงำน โดยสำมำรถจัด
ได้หลำยรูปแบบ กำรจัดพื้นที่รับประทำนอำหำร
ควรให้สอดคล้องกับจำนวนของแขกที่เข้ำร่วมงำน
ทั้ ง นี้ ห ำกไม่ มี ที่ ส ำหรั บ รั บ ประทำนอำหำร
โดยเฉพำะ ควรมีกำรใช้ห้องประชุมบำงส่วนเป็นที่
รับรองสำหรับรับประทำนอำหำร

Retails,
Food & Beverage
ร้านค้าและร้านอาหารต่าง ๆ (Retails, Food
& Beverage) ได้แก่ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ศูนย์
อำหำร ร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนกำแฟ เป็นต้น เพื่ อ
อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำร่วมงำน หรือกระทั่ง
บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มำร่วมงำนก็สำมำรถเข้ำมำใช้
บริกำรจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ เหล่ำนี้
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2. พื้นที่สัญจรสาธารณะภายในอาคาร (Public Circulation)
พื้น ที่สั ญจรสำธำรณะภำยในอำคำร คือ พื้นที่เพื่อกำรสั ญจรส ำหรับผู้ เข้ำงำนให้ สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
สถำนที่ต่ำง ๆ ภำยในศูนย์ประชุมฯ ได้แก่ ทำงเดินสำหรับผู้เข้ำงำน ลิฟต์โดยสำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

Public Vertical
Circulation

Concourse
ทางเดิ น สาหรั บผู้เ ข้า งาน (Concourse) กำร
ออกแบบพื้นที่สัญจรสำธำรณะสำหรับผู้เข้ำงำนให้
สะดวกต่อกำรเข้ำถึงสถำนที่ต่ำง ๆ ภำยในศู นย์
ประชุมฯ รวมถึงต้องคำนึงถึง กำรจรำจร (Traffic
Flow) ของผู้เข้ำร่ วมงำนด้วย โดยควรมีแผนผั ง
และป้ำยชี้บอกทำงที่ชัดเจน ติดไว้ในที่ที่สำมำรถ
มองเห็นได้ชัด

ลิฟต์โดยสาร (Public Vertical Circulation)
ควรมีกำรออกแบบลิฟต์โดยสำรให้เพียงพอต่อกำร
ใช้ ง ำน นอกจำกนี้ ยั ง ต้ อ งมี ก ำรออกแบบลิ ฟ ต์
โดยสำรเพื่อรองรับส ำหรับผู้ สู งอำยุห รือผู้ พิ ก ำร
ด้วย รวมถึงทำงลำดสำหรับรถเข็น

3. พื้นที่บริการ (Service Areas)
พื้นที่บริกำร คือ พื้นที่สำหรับจัดเตรี ยม ขนถ่ำยสินค้ำ ตลอดจนประสำนงำนต่ำง ๆ ของพนักงำน ได้แก่
ทำงเดินสำหรับส่วนบริกำร ครัว พื้นทีสำหรับขนถ่ำยสินค้ำ ลิฟ ต์สำหรับขนของ ห้องเก็บของและคลังสินค้ำ
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

Kitchen

Service Corridor
ทางเดินสาหรับส่วนบริการ (Service Corridor)
ทำงเดินและทำงเชื่อมของส่วนบริกำรที่สำมำรถ
เข้ำถึงพื้นที่ต่ำง ๆ ภำยในศูนย์ประชุมฯ ซึ่งจะแยก
ออกจำกทำงเดินหลักของผู้เข้ำงำน โดยอำจเป็น
ทำงที่ใช้ในกำรขนสินค้ำ ลำเลียงอำหำร หรือทำง
สำหรับพนักงำนในกำรประสำนงำนต่ำง ๆ กำร
ออกแบบทำงเดิน ที่ดีทำให้ ส ำมำรถลดเวลำและ
ระยะทำงในกำรขนถ่ ำ ยสิ น ค้ ำ ที่ จั ด แสดง และ
สะดวกต่อกำรเข้ำถึงพื้นที่ต่ำง ๆ

ครัว (Kitchen) พื้นที่สำหรับจัดเตรียมหรือปรุง
อำหำรสำหรับผู้เข้ำร่ว มงำน พื้นที่เตรียมอำหำร
ควรตั้ ง อยู่ ใ นต ำแหน่ ง ที่ ส ะดวกต่ อ กำรล ำเลี ย ง
อำหำรไปยั ง ห้ อ งจั ด เลี้ ย ง หรื อ บริ เ วณที่ จั ด ไว้
สำหรับกำรพักทำนของว่ำง (Coffee Break)

Service Vertical
Circulation
ลิ ฟ ต์ ส าหรั บ ขนของ (Service Vertical
Circulation) มีกำรแยกลิฟต์สำหรับผู้โดยสำร
และลิ ฟ ต์ ข นของ เพื่ อ ควำมสะดวกและควำม
ปลอดภัยในกำรขนถ่ำยสินค้ำหรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ
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Storage & Warehouse

Truck Docks
พื้ น ที่ ส าหรั บ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า (Truck Dock) มี
อุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกตำมควำมเหมำะสม
เช่ น กำรยกพื้ น สะพำนปรั บ ระดั บ (Dock
Leveler) นอกจำกนี้ พื้ น ที่ ข นส่ ง สิ น ค้ ำ ต้ อ งไม่
ปะปนกั บ พื้ น ที่ สั ญ จรของผู้ เ ข้ ำ งำน และต้ อ ง
สะดวกต่อกำรลำเลียงสินค้ำไปยังพื้นที่จัดแสดง

ห้ อ งเก บของและคลั ง สิ น ค้ า (Storage &
Warehouse) ควรมี ห้ อ งเก็ บ ของหรื อ พื้ น ที่
สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ต่ำง ๆ ที่ต้องใช้ในกำรจัด
งำน และคลังเก็บสินค้ำสำหรับให้บริกำรจัดเก็บ
สินค้ำที่ผู้ออกบูธนำมำจัดแสดง

4. การเข้าถึงแบบสาธารณะ (Public Access)
กำรเข้ำถึงแบบสำธำรณะ ประกอบด้วย พื้นที่ภำยนอกอำคำรที่สำมำรถใช้ในกำรจัดงำนกลำงแจ้งได้ ที่จอด
รถ และทำงเข้ำและทำงเชื่อมสู่ถนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

Outdoor Areas
พื้ น ที่ ก ลางแจ้ ง (Outdoor Areas) พื้ น ที่
ภำยนอกอำคำรสำมำรถใช้ในกำรจัดงำนกลำงแจ้ง
หรื อ น ำเต็ น ท์ ม ำติ ด ตั้ ง เพื่ อ จั ด งำนได้ ใ นกรณี ที่
ต้องกำรจัดงำนภำยนอกอำคำร หรือพื้นที่ภำยใน
อำคำรไม่เพียงพอต่อกำรจัดงำน เช่น งำนแสดง
สินค้ำขนำดใหญ่ ที่นอกจำกจะจัดงำนในอำคำร
แล้ว ยังสำมำรถขยำยออกมำจัดภำยนอกอำคำร
ได้ด้วย

Parking
ที่ จ อดรถ (Parking) ควรมี ก ำรส ำรองพื้ น ที่
สำหรับจอดรถให้เพียงพอในกำรรองรับผู้เข้ำร่วม
งำน นอกจำกนี้ควรมีจุ ดจอดสำหรับรถบัสขนำด
ใหญ่ ในกรณี ที่ ผู้ เ ข้ ำ งำนมำกั น เป็ นหมู่ ค ณะ จุ ด
จอดรถรับส่ งส ำหรับผู้ ร่ว มงำน และป้ำยจอดรถ
สำธำรณะ เช่น รถโดยสำร รถสองแถว เป็นต้น

Street Access

ทางเข้าและทางเชื่อมสู่ถนน (Street Access)
บริ เวณทำงเข้ำจำกถนนควรมีกำรติดป้ ำยแสดง
ทิศทำงต่ำง ๆ ให้ชัดเจน เช่น ทำงเข้ำ ทำงออก
ทำงไปที่จอดรถส่งของ ทำงไปจุดรับส่งผู้เข้ำงำน ที่
จอดรถ และที่จอดรถบัส เป็นต้น ควรมีกำรแยก
ทำงเข้ำสำหรับผู้เข้ำร่ วมงำนและทำงเข้ำสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่หรือรถส่งของ เพื่อให้กำรจรำจรภำยใน
ศูนย์ประชุม มีควำมคล่องตัว
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4.2.2 หลักเกณฑ์ในการกาหนดแผนผังของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า (Venue Layout)
กำรออกแบบและกำหนดแผนผั งในกำรจัดวำงพื้นที่ต่ ำง ๆ ของศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้ำ ช่ว ยให้
สำมำรถใช้ศูนย์ประชุมฯ ได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ สะดวกต่อแขกที่มำร่วมงำน ช่วยร่นระยะทำง
และเวลำในกำรขนถ่ำยสินค้ำไปยังบริเวณจัดแสดง หรือกำรลำเลียงอำหำรไปยังห้องจัดเลี้ยง โดยมีหลักกำร
ออกแบบและกำรขยำยขนำดของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ ดังนี้
พื้นที่บริการส่วนหลั ง
(Service/Support)

พื้นที่จัดแสดงสิ นค้า / นิทรรศการ
(Exhibition Space)

พื้นที่ให้บริ การส่ว นหน้า
(Pre-function)

รูปที่ 4-2 หลักกำรออกแบบและกำรขยำยขนำดของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

และมีหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดแผนผังของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำโดยสังเขปโดยยึดจำกพื้นที่สำคัญ
ต่ำง ๆ เป็นหลัก ดังนี้
1. พื้นที่จัดแสดงสินค้า/ นิทรรศการ (Exhibition Space)
พื้น ที่ส ำหรั บ จัดแสดงสิ นค้ำและนิ ทรรศกำรมักเป็นห้ อ งโถงขนำดใหญ่ ซึ่ง
สำมำรถแบ่งเป็นห้องย่อยได้ในกรณีที่ต้องกำรพื้นที่ขนำดเล็ก เพื่อกำรเพิ่ม
ควำมยืดหยุ่นและรองรับควำมต้องกำรของผู้จัดได้หลำกหลำย บริเวณโดยรอบ
ของพื้นที่จัดแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร ควรประกอบด้วย
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ห้องประชุม (Meeting Rooms): เนื่องจำกผู้จัดงำนมักมีกำรใช้พื้นที่จัดงำนแสดงสินค้ำ
และนิทรรศกำรควบคู่กับห้องประชุม ดังนั้นห้องประชุมควรอยู่ใกล้กับพื้นที่จัดแสดงและ
สำมำรถเชื่อมต่อถึงกันโดยสะดวก สร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีแก่ผู้เข้ำงำนในกำรเดินชมบริเวณ
จัดแสดงและเข้ำถึงห้องประชุมได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว
พื้นที่สาหรับขนส่งสินค้า (Truck Docks): พื้นที่ขนส่งสินค้ำควรอยู่ใกล้กับพื้นที่จัดแสดง
และนิทรรศกำรเพื่อควำมสะดวก ลดระยะทำง ตลอดจนเวลำในกำรขนถ่ำยสินค้ำและ
อุปกรณ์ออกบูธ มำยังพื้นที่จัดแสดง สร้ำงควำมประทับใจแก่ ผู้จัดงำนและผู้ออกบูธในกำร
ขนของเตรียมกำรจัดงำน
ทางเดินสาหรับส่วนบริการ (Service Corridor): ควรมีทำงเดินสำหรับส่วนบริกำรขนำน
ไปตำมควำมยำวของพื้นที่จัดแสดงและนิทรรศกำร และอำจมีหลำยประตูเข้ำออก เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนลำเลียงของไปยังส่วนต่ำง ๆ ของพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
ไม่ต้องเดินผ่ำนพื้นที่หรือหอประชุม (Hall) อื่นที่อำจมีจัดงำนอยู่
ทางเดินสาหรับผู้เข้างาน (Concourse): เป็นทำงเดินหลักสำหรับผู้เข้ำงำน ซึ่งควรแยก
ออกจำกทำงเดินสำหรับส่วนบริกำรเพื่อควำมสะดวกและคล่องตัวในกำรจัดกำรสัญจรของ
ฝูงชน โดยทำงเดินสำหรับผู้เข้ำงำนต้องสำมำรถเชื่อมต่อจำกพื้นที่จัดงำนแสดงสินค้ำและ
นิทรรศกำรไปยังพื้นที่จัดงำนอื่น ๆ ได้โดยสะดวก และมีควำมเป็นสัดส่วน ไม่ต้องเดินผ่ำน
กลำงพื้นที่จัดงำนอื่นที่อำจมีกำรจัดงำนอยู่เพื่อไปยังห้องที่ต้องกำร กำรออกแบบทำงเดินที่
ดีสำมำรถสร้ำงควำมประทับใจและประสบกำรณ์ที่ดีแก่ผู้เข้ำร่วมงำน ทำให้ลดระยะทำง
และเวลำในกำรเข้ำถึงห้องจัดงำนในส่วนต่ำง ๆ ของศูนย์ประชุม
2. ห้องประชุม (Meeting Rooms)
ห้ อ งประชุ ม ท ำหน้ ำ ที่ ทั้ ง ส ำหรั บ กำรจั ด งำนประชุ ม สั ม มนำและเป็ น ส่ ว น
สนับสนุนให้แก่พื้นที่จัดแสดงในงำนแสดงสินค้ำหรือกำรประชุมสัมมนำขนำด
ใหญ่ ดังนั้นห้องประชุมนอกจำกจะตั้งอยู่ใกล้กับพื้ นที่จัดแสดงแล้ว บริเวณ
โดยรอบห้องประชุมควรประกอบด้วย
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ทางเดินสาหรับส่วนบริการ (Service Corridor): ถึงแม้กำรเตรียมกำรของห้องประชุม
จะน้อยกว่ำในพื้นที่จัดแสดงหรือห้องจัดเลี้ยง อย่ำ งไรก็ตำมก็ยังต้องมีทำงเชื่อมสู่ทำงเดิน
สำหรับส่วนบริกำร สำหรับกำรขนของ หรือพนักงำนเข้ำออกในกำรเตรียมควำมพร้อมของ
ห้อง ทั้งนี้ควรระวังในกรณีที่ห้องประชุมอยู่ใกล้ ทำงเดินสำหรับส่วนบริกำรของพื้นที่จัด
แสดง เพรำะมั ก จะมี ก ำรใช้ ร ถยก (Forklift) หรื อ มี ก ำรขนของขนำดใหญ่ ซึ่ ง อำจจะ
ก่อให้เกิดเสียงรบกวนเข้ำมำในห้องประชุมได้
ทางเดินสาหรับผู้เข้างาน (Concourse): เป็นทำงเดินหลักสำหรับผู้เข้ำงำน ซึ่งควรแยก
ออกจำกทำงเดินสำหรับส่วนบริกำร โดยทั่วไปจะมีกำรออกแบบประตูที่เชื่อมสู่ทำงเดินทั้ง
สองส่วนไว้คนละฝั่งกัน เพื่อควำมสะดวกและคล่อ งตัวในกำรใช้งำน ทำงเดินสำหรับผู้เข้ำ
งำนต้องสำมำรถเชื่อมต่อจำกห้องประชุมไปยังพื้นที่หลักอื่น ๆ ของศูนย์ประชุมฯ เช่น ห้อง
จัดเลี้ยง พื้นที่จัดแสดง ร้ำนค้ำ ทำงออก ทำงออกที่จอดรถ เป็นต้น
ลิฟต์โดยสาร (Vertical Circulation): ควรตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือมีป้ำยเห็นได้
โดยสะดวกเพื่อน ำทำงผู้ เข้ำงำนในกำรสั ญจรระหว่ำ งห้ อ งประชุ มและลิ ฟ ต์ โ ดยสำรได้
โดยสะดวก และมีควำมรวดเร็วในกำรลำเลียงผู้เข้ำงำน
ที่รับประทานอาหาร (Dining Space): ใช้สำหรับบริกำรอำหำรแก่ผู้เข้ำร่วมประชุม หรือ
ผู้เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร อย่ำงไรก็ตำม ห้องจัดเลี้ยงไม่จำเป็นต้องอยู่ติด
กับห้องประชุมหรื อพื้นที่จัดแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรเสมอไป แต่ควรคำนึงถึง ควำม
สะดวกในกำรลำเลียงอำหำรจำกห้องครัวมำยังห้องจัดเลี้ยงมำกกว่ำ ทั้งนี้ควรแสดงป้ำย
บอกทำงให้ชัดเจน เพื่ อนำทำงผู้เข้ำงำนจำกห้องประชุมและพื้นที่จัดแสดงมำยังห้องจัด
เลี้ยงได้โดยสะดวก
3. ที่รับประทานอาหาร (Dining Space)
ห้องจัดเลี้ยงใช้สำหรับบริกำรอำหำรแก่ผู้เข้ำร่วมประชุมหรือเข้ำร่วมงำนแสดง
สินค้ำและนิทรรศกำร นอกจำกนี้ยังสำมำรถจัดงำนอบรมสัมมนำได้อีกด้วย
บริเวณโดยรอบห้องจัดเลี้ยงควรประกอบด้วย
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ลิฟต์โดยสาร (Vertical Circulation): ควรตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือมีป้ำยเห็นได้
โดยสะดวกเพื่อนำทำงผู้เข้ำงำนสู่ห้องจัดเลี้ยงได้สะดวก
ทางเดินสาหรับผู้เข้างาน (Concourse): เป็นทำงเดินหลักสำหรับผู้เข้ำงำนสู่ห้องจัดเลี้ยง
ซึ่งควรแยกออกจำกทำงเดินสำหรับส่วนบริกำร โดยกำรออกแบบประตูที่เชื่อมสู่ทำงเดินทั้ง
สองส่วนไว้คนละฝั่งกัน เพื่อควำมสะดวกและคล่องตัวในกำรใช้งำน
ทางเดินสาหรับส่วนบริการ (Service Corridor): สำหรับกำรจัดเตรียมห้องจัดเลี้ยง และ
กำรลำเลียงอำหำรสู่ห้ องจัดเลี้ยง ซึ่งทำงลำเลียงนี้ควรสำมำรถเชื่อมต่อกับห้องครัวหรือ
พื้นที่ปรุงอำหำรได้โดยสะดวก

4. พื้นที่ให้บริการอื่น ๆ (Services Area)

กำรออกแบบพื้นที่บริกำรโดยเฉพำะทำงเดินสำหรับบริกำร ควรออกแบบให้ไม่เป็นจุดสนใจ
หรือหลีกเลี่ยงกำรพบเห็นจำกผู้เข้ำงำน แต่ยังต้องสำมำรถเชื่อมโยงและเข้ำถึงพื้น ที่ต่ำง ๆ
โดยเฉพำะพื้นที่จัดแสดง โดยจะต้องสำมำรถเชื่อมโยงสู่ทำงเข้ำของถนนหลักบริเวณพื้นที่
ขนถ่ำยสินค้ำ เนื่องจำกจะต้องใช้เป็นเส้นทำงลำเลียงของและอุปกรณ์ต่ำง ๆ จำกจุดขน
ถ่ำยสินค้ำเข้ำสู่พื้นที่จัดแสดง
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ตัวอย่างแผนผังของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
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ตัวอย่างแผนผังของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า (ต่อ)
ส่วนพื้น ที่บริการ
ทางเดินสาหรับส่วนบริการ

พื้นที่สาหรับขนถ่ายสินค้า

ครัว

ลิฟท์สาหรับขนของ

ห้องประชุม

ห้องจัดเลี้ยง

หอประชุมขนาดใหญ่

ร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ

ส่วนสาหรับผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พื้นที่จัดแสดงสินค้า นิทรรศการ

ลิฟท์โดยสาร

ที่จอดรถ

ส่วนทั่วไป

ทางเดินสาหรับผู้เข้างาน

ทางเข้าและทางเชื่อมสู่ถนน

พื้นที่กลางแจ้ง

ตัวอย่ำงกำรออกแบบแผนผังของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ มีกำรแยกพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่
1. ส่วนทั่วไป (Public Sector) ที่คนทั่วไปและผู้เข้ำร่วมงำนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ซึ่งประกอบด้วยบริเวณ
ที่จอดรถ ทำงเข้ำ ลำนนอกอำคำร ทำงเดินในอำคำร ลิฟต์โดยสำร และส่วนของร้ำนค้ำ
2. ส่วนสำหรับผู้จัดงำน ผู้เข้ำร่วมงำน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Semi-Private Sector) ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่
จัดแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร ห้องประชุม หอประชุม และห้องจัดเลี้ยง
3. ส่วนพื้นที่บริกำร (Private Sector) โดยมีเพียงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้งำนในส่วนนี้ เช่น ทำงเดิน
สำหรับส่วนบริกำร พื้นที่ขนถ่ำยสินค้ำ ห้องครัว และลิฟต์ขนส่งสินค้ำ เป็นต้น
นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดวำงแผนผังตำมหลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ โดยพื้นที่
Public Sector อยู่บริเวณด้ำนนอกสุด และเชื่อมต่อมำยังพื้นที่จัดแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร ซึง่ พื้นที่จัดแสดง
อยู่ใกล้กับห้องประชุม และเชื่อมต่อกับทำงเดิน ลิฟต์โดยสำร ตลอดจนมีทำงเชื่อมไปยังพื้นที่ขนถ่ำยสินค้ำ ส่วน
ห้องประชุมและหอประชุม ก็สำมำรถมำยังห้องจัดเลี้ยงได้โดยสะดวก และทั้งสำมห้องยังเชื่ อมต่อกับส่ ว น
บริกำรทั้งทำงเดินสำหรับส่วนบริกำร พื้นที่ขนถ่ำยสินค้ำ ห้องครัว และลิฟต์ขนส่งสินค้ำ ซึ่งทำให้สะดวกต่อกำร
ใช้งำนลำเลียงสินค้ำ เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนกำรลำเลียงอำหำรและของว่ำงเพื่อบริกำรผู้เข้ำร่วมงำน
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4. พื้น (Floor)

3. โครงสร้าง
กาแพง (Wall)

2. โครงสร้าง
เพดาน (Ceiling)

1. ขนาดพื้นที่
(Dimension)

- N/A

- กว้ำงอย่ำงน้อย 80 ซม. และมีรำวกันตก
- ปูพื้นด้วยเหล็กลำยตีนไก่ เพื่อกันลื่นและกันของหล่นไปด้ำนล่ำง
- ผนังก่ออิฐฉำบปูน
- ผนังก่ออิฐฉำบปูน ไม่มีหน้ำต่ำง
- ไม่มีหน้ำต่ำง
- กันเสียงได้

- ฉำกกั้นห้องสำมำรถเลื่อนได้ เพื่อควำมยืดหยุ่นในกำรจัดพื้นที่เพื่อรองรับงำนที่หลำกหลำย
- ควำมหนำอย่ำงน้อย 85 มม.
- มีแผ่นยำงซีลปิดผนึกด้ำนบนและด้ำนล่ำง
- อย่ำงน้อย 1-1.5 ตัน/ตร.ม.
- มำตรฐำนอุตสำหกรรมหนัก 2 ตัน/ตร.ม.
- คอนกรีต (Hardened Concrete)

- ทำงเดินเหนือศีรษะ (Catwalk/
Overhead Walkway)

- ฉำกกั้นห้อง (Partition)

- กำรรับน้ำหนักของพื้น (Floor
Load)

- โครงสร้ำงพื้น (Floor
Structure)

- 0.5-0.7 ตัน/ตร.ม.

- ผนังกันเสียงได้

- เพดำนมีฝ้ำปิด (Ceiling
Structure Closed)

- ฉนวนกันควำมร้อน (Rockwool)
- เพดำนเป็นโครงสร้ำงเหล็ก
- สำมำรถรับน้ำหนักได้ 2 ตัน/40 ตร.ม.
- มีจุดแขวนอุปกรณ์ (Hoisting and Rigging)

- โครงสร้ำงเพดำน (Ceiling
Structure)

- กำแพง (Walls)

- N/A

- 1:1.5
- โครงสร้ำงแบบกว้ำง (wide span structure)

- ประมำณ 5-9 เมตร (ขึ้นอยู่กับ
จำนวนห้องที่เปิดเชื่อมโยงกัน)

ห้องประชุม
(Meeting Room)

- อัตรำส่วนควำมกว้ำง:ควำมยำว
(Length: Width)

หอประชุมอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall)

- 7 -15 เมตร

พื้นที่จัดแสดงสินค้า
(Exhibition Hall)

- ควำมสูงของห้อง (Height)

โครงสร้างพื้นฐาน (Physical Construction)

หลักเกณฑ์ประเภทต่างๆ

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

4.2.3 หลักเกณฑ์ในการออกแบบพื้นที่การใช้งาน

- ประตูเปิดบำนคู่
- ขนำด 2.1 x 1.1 ม.
- ประตูเหล็กม้วนขนำด 5 x 5.5 ม.
- อย่ำงน้อย 1 ประตูต่อฮอลล์ที่แบ่งย่อย
- อย่ำงน้อย 0.9 x 1.9 ม.

- ประตูส่งของ (Loading Door)

- ประตูหนีไฟ (Fire Escape
Door)

2. ระบบแสง
(Lighting
System)

1. ระบบไฟฟ้า
(Electrical
Systems)

พื้นที่จัดแสดงสินค้า
(Exhibition Hall)

- ประตูสำหรับแขก (Passenger
Door)

- 500-750 ลักซ์

- แสงสว่ำง (Light)

- ระบบไฟฟ้ำ (Power)

- เต้ำรับไฟ (Power Socket)

หอประชุมอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall)

- 400 แอมแปร์ 3 เฟส (แบ่งเป็น 100/200/100 แอมแปร์)
- มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำสำรอง
- มีปลั๊กไฟ 6 x 9 ม. จำกสมมุติฐำนว่ำจะมีบูธมำตรฐำนแบบ 3 x 3 ทุก 4 บูธจะมี
ปลั๊กไฟ 1 หลุม และมีปลักไฟบริเวณพื้นที่ทำงเดินทุก 3 ม. ระหว่ำงแถว
ของบูธนิทรรศกำร
- ควรมีปลั๊กไฟกำลังด้วย

ระบบสาธารณูปโภค: Utility System

5. ประตู (Door)

หลักเกณฑ์ประเภทต่างๆ

- 400 ลักซ์

- อย่ำงน้อย 1 เต้ำรับไฟที่พื้นหรือ
ผนัง ต่อพื้นที่ 3x3 ม.

- N/A

- N/A

ห้องประชุม
(Meeting Room)

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
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6. ระบบปรับ
อากาศและระบาย
อากาศ (Air
Conditioning
&Air
Ventilation)

- N/A

- อย่ำงน้อย 1 จุด บนพื้นทุก ๆ 6X6 ม.
- มีถังพัก (Settling Tank)
- มีระบบสำรองน้ำ

- จุดระบำยน้ำเสีย
(Wastewater Drains)

- ระบบปรับอำกำศเพียงพอกับขนำดห้อง
- สำมำรถปรับอุณหภูมิและแรงลมได้
- ระบำยอำกำศได้ 4-5 Air Change ต่อชั่วโมง

- ระบบปรับอำกำศ (Air
Conditioning)

- ระบบระบำยอำกำศ (Air
Ventilation)

- N/A

- N/A

- อย่ำงน้อย 1 จุด บนพื้น ทุก ๆ 6X6 ม.

- จุดกระจำยน้ำสะอำด (Clean
Water Distribution)

5. ระบบน้า
(Water Systems)

- ระบบสำรองน้ำ (Water
Reservation)

ห้องประชุม
(Meeting Room)
- เครื่องฉำยภำพและรีโมท
- จอภำพ (Monitor Screen)
- สำยเคเบิลสำหรับต่อคอมพิวเตอร์กับ
เครื่องฉำยภำพ

- เครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงพอ
- เครือข่ำยและช่องสัญญำณอินเทอร์เน็ตไวไฟ (Wifi) เพียงพอ

- ไมโครโฟน
- ระบบกระจำยเสียงที่สำมำรถปรับได้

- ระบบเสียง (Sound
System)

หอประชุมอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall)

- ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม

- มีห้องควบคุม (AV Control Room)
- จอภำพ (Monitor Screen)

- ระบบภำพ (Visual System)

พื้นที่จัดแสดงสินค้า
(Exhibition Hall)

4. ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม

3. ระบบภาพและ
เสียง (Visual &
Sound)

หลักเกณฑ์ประเภทต่างๆ

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

7. ระบบความ
ปลอดภัย (Safety
System)

- กล้อง CCTV
- ห้องควบคุม (Control Room)
- เครื่องตรวจจับควันหรือควำมร้อน,
- สปริงเกอร์ดับเพลิง,
- ถังดับเพลิงหรือท่อดับเพลิง,
- ระบบเตือนภัย

- ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire
Protection System)

พื้นที่จัดแสดงสินค้า
(Exhibition Hall)

- ระบบรักษำควำมปลอดภัย:
(Security System)

หลักเกณฑ์ประเภทต่างๆ

หอประชุมอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall)
ห้องประชุม
(Meeting Room)
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Tip
1) ประตูส่งของ: ควำมสูงของประตูส่งของไม่ควรต่ำกว่ำ 5.5 เมตร เพื่อไม่ให้ขัดกับประกำศทำง
หลวง เรื่องควำมสูงของสะพำน และควรมีประตูส่งของ 1 ประตู ต่อพื้นที่แสดงจัดแสดง
สินค้ำและนิทรรศกำร 1,000 ตำรำงเมตร
2) ระบบไฟฟ้ำ: กำรออกแบบต้องคำนึงถึงกำรใช้ไฟฟ้ำของศูนย์ประชุมและนิทรรศกำร เพื่อ
พิ จ ำรณำถึ ง ควำมจ ำเป็ น ในกำรต้ อ งมี ห ม้ อ แปลงหรื อ สถำนี ไ ฟฟ้ ำ ย่ อ ย ( Electrical
Substation) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อค่ำใช้จ่ำยให้เพิ่มสูงขึ้น
3) ระบบปรับอำกำศ: ควรแยกระบบปรับอำกำศเป็นหลำยตัว แทนกำรใช้ระบบปรับอำกำศ
ขนำดใหญ่เป็นศูนย์กลำงสำหรับห้องประชุมหลำยๆ ห้อง เนื่องจำกจะทำให้สำมำรถปรับลด
แรงลมให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรใช้งำนได้ รวมถึงต้องมีกำรจัดวำงระบบปรับอำกำศและ
ระบำยอำกำศอย่ำงเหมำะสมกับกำรไหลของอำกำศภำยในพื้นที่

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 43
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พื้นที่จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition Space)

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 44

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

ส่วนประกอบทั่วไป
1. ห้องจัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร เป็นอำคำรถำวร มีผนังถำวรทุกด้ำน พื้นห้องมีลักษณะรำบเรียบ
เพดำนมีควำมสูงประมำณ 7-15 ม. ไม่มีสิ่งกีดขวำงบนเพดำนหรือโครงสร้ำงหลั งคำ โดยมีแนวทำงกำร
พิจำรณำ ดังนี้
1.1 ห้องจัดงำนแสดงสินค้ำประเภทที่ 1 มีพื้นที่ขั้น ต่ำ 5,000 ตร.ม. ควำมสูงขั้นต่ำ 12 ม. กำรรับน้ำหนัก
ขั้นต่ำ 2 ตันต่อ ตร.ม. กรณีที่มีเสำต้องมีระยะห่ำงของเสำขั้นต่ำ 20 ม.
1.2 ห้องจัดงำนแสดงสินค้ำประเภทที่ 2 มีพื้นที่ขั้นต่ำ 1,000 ตร.ม. ควำมสูงขั้นต่ำ 7 ม. กำรรับน้ำหนัก
ขั้นต่ำ 0.5 ตันต่อ ตร.ม. กรณีที่มีเสำต้องมีระยะห่ำงของเสำขั้นต่ำ 10 ม.
2. มี จุ ด แขวนอุ ป กรณ์ (Hoisting and Ragging) โดยมี ก ำรจัด ท ำข้ อ มู ล แผนผั ง จุด แขวนอุ ป กรณ์แ ละกำร
รองรับน้ำหนักพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ใช้งำนทรำบ มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
3. ทำงเดินเหนือศีรษะ (Cat Walk) โครงสร้ำงทำงเดินที่ติดตั้งอยู่เหนื อศีรษะภำยในห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ
และนิทรรศกำรสำหรับเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรติดตั้งอุปกรณ์ หรือกำรบำรุงรักษำ โดยช่องทำงเดินมีควำมกว้ำง
ไม่ต่ำกว่ำ 80 ซม. มีรำวกันตกตลอดทำง ปูพื้นด้วยเหล็กลำยตีนไก่เพื่อกันลื่นและป้องกันสิ่งของตกลงไป
ด้ำนล่ำง มีแผนผังแสดงตำแหน่งทำงเดิน มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
4. พื้น เป็ น คอนกรี ต รั บ น้ ำหนั กได้ 2 ตัน /ตร.ม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรออกแบบเพื่อรองรับกำรจัดงำน โดย
เฉพำะงำนที่มีเครื่องจักรขนำดใหญ่
5. บริเวณต้อนรั บและลงทะเบียนสำหรั บผู้เข้ำร่ว มงำนด้ำนหน้ำพื้นที่จัดแสดง โดยมีกำรจัดพื้นที่บริ เว ณ
ต้อนรับอย่ำงเป็นสัดส่วน มีกำรติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ให้เห็นชัดเจน มีแสงสว่ำงอย่ำงน้อย 40 ลักซ์ เมื่อ
วัดในตำแหน่งด้ำนบนของโต๊ะลงทะเบียน และมีเต้ำรับไฟฟ้ำอย่ำงน้อย 3 จุด
6. ห้องสำหรับผู้จัดงำน มีควำมเป็นสัดส่วน ปลอดภัย อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่จัดแสดงสินค้ำและนิท รรศกำร มี
ระบบปรับอำกำศ ระบบแสงสว่ำง และเต้ำรับไฟฟ้ำเพียงพอ มีโต๊ะ เก้ำอี้ ตลอดจนอุปกรณ์สำนักงำน และ
มีบริกำรสัญญำณ WIFI
7. พื้นที่ขนถ่ำยสินค้ำ มีทำงเข้ำออกที่ เพียงพอและมีขนำดที่เหมำะสมในกำรขนถ่ำยสินค้ำเข้ำมำจัดแสดง
รวมทั้งมีทำงขนถ่ำยสินค้ำเชื่อมกับ พื้นที่ขนถ่ำยสินค้ำจำกรถบรรทุก (Truck Dock) เพื่อควำมสะดวกใน
กำรลำเลียงสินค้ำมำจัดแสดง ในกรณีที่ห้องจัดงำนแสดงอยู่บนชั้นที่ไม่มีที่จอดรถขนส่งสินค้ำ ต้องมี ลิฟต์
ขนส่งสินค้ำด้วย โดยมีประตูขนถ่ำยสินค้ำขนำด 5X5.5 ม. อย่ำงน้อย 1 ประตูต่อ 1 ห้องจัดงำนแสดง
สินค้ำ ในกรณีที่ห้องจัดงำนสำมำรถแบ่งเป็นห้องย่อยได้ ต้องมีประตูตำมจำนวนห้องที่แบ่งได้ มีแสงสว่ำง
และกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ
8. ประตูหนีไฟ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องมีควำมกว้ำงไม่ต่ำกว่ำ 90 ซม. และมีควำมสูงไม่ต่ำกว่ำ 190 ซม.
เป็นบำนผลักออกสู่ภำยนอก และมีอุปกรณ์บังคับให้ประตูปิดได้เอง สำมำรถเปิดออกได้สะดวกตลอดเวลำ
ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น มีป้ำยทำงหนีไฟกำกับ
ระบบสาธารณูปโภค
9. ระบบไฟฟ้ำภำยในพื้น ที่จั ดแสดงสิ น ค้ำสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ ได้ 400 แอมแปร์ 3 เฟส (แบ่งเป็น
100 200 100 แอมแปร์ ) มีอุปกรณ์กำรควบคุมระบบไฟฟ้ำ มีเต้ำรับไฟฟ้ำกระจำยอยู่ ที่พื้นทุก ๆ 6X9 ม.
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มีปลั๊กไฟกำลัง สำยไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ได้มำตรฐำนและเพียงพอ มีห้องควบคุมระบบไฟฟ้ำ มีแผนผัง
แสดงตำแหน่งต่ำง ๆ มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลตลอดเวลำกำรจัดงำน มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
10. ระบบแสงสว่ำงภำยในพื้นที่จัดแสดงสินค้ำ ควรมีควำมสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 500-750 ลักซ์ เมื่อวัดที่ระยะ
ควำมสูงจำกพื้น 1 ม. มีระบบควบคุมที่สำมำรถเลือกเปิดแสงสว่ำงได้ตำมต้องกำร ใช้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่
ได้มำตรฐำน มีแผนผังแสดงตำแหน่งหลอดไฟและสวิตช์ไฟ มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
11. ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม มีเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงพอ และเครือข่ำยและช่องสัญญำณอินเทอร์
ไวไฟเน็ตเพียงพอ
12. ระบบน้ำภำยในพื้นที่จัดแสดงสินค้ำ ควรมีจุดจ่ำยน้ำสะอำดสำหรับใช้ในกำรจัดงำนและจุดระบำยน้ำเสียที่
พื้นทุก ๆ 6X6 ม. มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
13. ระบบปรับอำกำศ กำลังของเครื่องปรับอำกำศมีควำมเหมำะสมต่อขนำดพื้นที่ของห้อง เพีย งพอสำหรับ
จำนวนคนเต็มควำมจุของห้อง สำมำรถปรับแรงลมและอุณหภูมิได้ มีกำรแยกควบคุมเครื่องปรับอำกำศแต่
ละจุดได้ ในกรณีที่มีเครื่องปรับอำกำศมำกกว่ำ 1 ตัว มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
14. ระบบระบำยอำกำศ สำมำรถระบำยอำกำศได้ 4-5 Air Change ต่อชั่วโมง และมีระบบเติมอำกำศบริสุทธิ์
เข้ำมำภำยในห้องจัดแสดงงำน ระบบระบำยอำกำศต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ชุมชนภำยนอก มี
เอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
15. อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัย ในห้ องจัดงำนแสดงสินค้ำ มีกำรติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับควำมปลอดภั ยที่
เพียงพอและครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วย กล้องวงจรปิด และห้องควบคุมพร้อมมีเจ้ำหน้ำที่ดูตลอดเวลำ
อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือควำมร้อน หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Sprinkler) ถังดับเพลิงหรือสำยฉีดน้ำดับเพลิง
ตัง้ ในบริเวณที่สะดวกต่อกำรใช้งำน ปุ่มเปิดสัญญำณเตือนภัย มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
Tip
1) ห้ อ งจั ด งำนแสดงสิ น ค้ ำ และนิ ท รรศกำร ควรมี ฉ ำกกั้ น แบบเคลื่ อ นย้ ำ ยได้ (Removeable Partition)
สำหรับแบ่งออกเป็นห้องย่อย เพื่อรองรับกำรใช้งำนที่หลำกหลำย โดยเป็นฉำกกั้นที่สำมำรถเลื่อนได้ มี
ควำมหนำอย่ำงน้อย 85 มม. และมีแผ่นยำงซีลปิดผนึกทั้งด้ำนบนและด้ำนล่ำง สำมำรถเก็บเสียงได้ ป้องกัน
เสียงรบกวนไปยังอีกห้อง
2) กำรรับน้ำหนักของพื้น หำกต้องกำรลดต้นทุนกำรก่อสร้ำงอำจไม่ต้องออกแบบให้รับน้ำหนัก 2 ตัน ตร.ม.
ทั้งหมด แต่เน้นบริเวณด้ำนหลังที่เป็นจุดขนถ่ำยสินค้ำเพื่อรองรับรถบรรทุกให้สำมำรถเข้ำมำส่งของได้ ส่วน
พื้นที่อื่นให้รับน้ำหนักได้อย่ำงน้อย 1-1.5 ตัน ตร.ม.
3) ห้องย่อยที่ถูกแบ่งควรมีประตูเข้ำออกสำหรับแขกอย่ำงน้อย 1 ประตู และควรมีทำงเข้ำออกสำหรับกำรขน
ย้ำยของและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ด้วย
4) ในกรณี ที่ ห้ อ งจั ด งำนแสดงสิ น ค้ ำ และนิ ท รรศกำรไม่ ไ ด้ อ ยู่ ชั้ น ล่ ำ ง หรื อ ชั้ น เ ดี ย วกั บ ที่ จ อดรถส่ ง ของ
จำเป็นต้องมีกำรติดตั้งลิฟต์ส่งของ สำหรับกำรลำเลียงสินค้ำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ด้วย
5) ห้องเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดงำนควรอยู่ชั้นเดียวกับห้องจัดแสดง และอยู่ใกล้เคียงกันเพื่อสำมำรถลำเลียง
อุปกรณ์ได้สะดวก โดยหำกอยู่คนละชั้นกัน จำเป็นต้องมีกำรติดตัง้ ลิฟต์ส่งของด้วย
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2

การออกแบบหอประชุมอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall)

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 47

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

ส่วนประกอบทั่วไป
1. หอประชุมอเนกประสงค์สำมำรถรองรับกำรจัดงำนประชุมขนำดใหญ่และงำนนิ ทรรศกำรและกำรแสดง
สินค้ำ โดยส่วนใหญ่ จะออกแบบใหมีโครงสร้ำงเป็นแบบ WIDE SPAN โดยมีสัดสวนควำมกว้ำงต่อควำม
ยำวเป็น 1:1.5 แต่ไม่ควรมีควำมกว้ำงเกินกว่ำ 32 ม. มีควำมสูงประมำณ 7-15 ม. ไม่มีสิ่งกีดขวำงบน
เพดำนหรือโครงสร้ำงหลังคำ
2. มี จุ ด แขวนอุ ป กรณ์ (Hoisting and Ragging) โดยมี ก ำรจัด ท ำข้ อ มู ล แผนผั ง จุด แขวนอุ ป กรณ์แ ละกำร
รองรับน้ำหนักพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ใช้งำนทรำบ มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
3. ทำงเดินเหนือศีรษะ (Cat Walk) โครงสร้ำงทำงเดินที่ติดตั้งอยู่เหนือศีรษะภำยในห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ
และนิทรรศกำรสำหรับเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรติดตั้งอุปกรณ์ หรือกำรบำรุงรักษำ โดยช่องทำงเดินมีควำมกว้ำง
ไม่ต่ำกว่ำ 80 ซม. มีรำวกันตกตลอดทำง ปูพื้นด้วยเหล็กลำยตีนไก่เพื่อกันลื่นและป้องกันสิ่งของตกลงไป
ด้ำนล่ำง มีแผนผังแสดงตำแหน่งทำงเดิน มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
4. โครงสร้ำงผนังบำงสวนจะเป็นผนังปองกันเสียง โดยอำจจะตองมีกำรบุวัสดุสะท้อนหรือดูดกลืนเสียงหรือ
ทำผนัง 2 ชั้น หรือผนังที่หนำกวำปกติ ผนังควรจะตองต่อกันไปตลอดไมควรเจำะชองหน้ำต่ำง
5. มีควำมมั่นคงแข็งแรง สำมำรถดูดซับเสียงสะท้อน และป้องกันเสียงรบกวนจำกภำยนอกได้ มีเวทียกพื้นที่มี
ควำมมั่นคงแข็งแรง มีโพเดียมพร้อมใช้งำน มีชุดโซฟำ โต๊ะและเก้ำอี้ สำหรับผู้พูด ผู้บรรยำย
6. พื้น เป็ น คอนกรี ต รั บ น้ ำหนั กได้ 2 ตัน /ตร.ม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรออกแบบเพื่อรองรับกำรจัดงำน โดย
เฉพำะงำนที่มีเครื่องจักรขนำดใหญ่
7. ในกำรจัดงำนประชุม เก้ำอี้ที่นั่งสำหรับผู้ชมผู้ฟังควรมีควำมมั่นคงแข็งแรง โดยมีขนำดควำมกว้ำงไม่น้อย
กว่ำ 60 ซม. และระยะห่ำงระหว่ำงแถวไม่น้อยกว่ำ 80 ซม. แถวที่นั่งที่ติดทำงเดิน 2 ข้ำงจัดได้ 14-16 ที่
นั่ง ถำติดทำงเดินเพียงด้ำนเดียวจัดได้ 7-8 ที่นั่ง
8. ทำงเดินสำหรับที่นั่ง ถ้ำใชเพียงด้ำนเดียวควรใช้อย่ำงน้อย 91 ซม. ถำใชสำหรับที่นั่งกว้ำงทั้ง 2 ด้ำนจะต้อง
กว้ำงอย่ำงน้อย 1.07 ม. ทำงเดินหลักเชื่อมกับทำงออกตองกว้ำงอย่ำงน้อย 1.52 ม.
9. บริเวณต้อนรับและพื้นที่ลงทะเบียน ควรแยกเป็นสัดส่วนอยู่ด้ำนหน้ำหอประชุม มีโต๊ะลงทะเบียน
10. พื้นที่บริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มควรตั้งอยู่ใกล้หอประชุม มีโต๊ะสำหรับจัดวำงอำหำรและเครื่องดื่ม มี
กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรรับประทำน ภำชนะต่ำง ๆ ตู้กดน้ำ กระดำษเช็ดมือ
11. พื้นที่ขนถ่ำยสินค้ำ มีทำงเข้ำออกที่ เพียงพอและมีขนำดที่เหมำะสมในกำรขนถ่ำยสินค้ำเข้ำมำจัดแสดง
รวมทั้งมีทำงขนถ่ำยสินค้ำเชื่อมกับ พื้นที่ขนถ่ำยสินค้ำจำกรถบรรทุก (Truck Dock) เพื่อควำมสะดวกใน
กำรลำเลียงสินค้ำมำจัดแสดง ในกรณีที่ห้องจัดงำนแสดงอยู่บนชั้นที่ไม่มีที่จอดรถขนส่งสินค้ำ ต้องมี ลิฟต์
ขนส่งสินค้ำด้วย โดยมีประตูขนถ่ำยสินค้ำ ขนำด 5X5.5 ม. อย่ำงน้อย 1 ประตูต่อ 1 ห้องจัดงำนแสดง
สินค้ำ ในกรณีที่ห้องจัดงำนสำมำรถแบ่งเป็นห้องย่อยได้ ต้องมีประตูตำมจำนวนห้องที่แบ่งได้ มีแสงสว่ำง
และกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ
12. ประตูหนีไฟ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องมีควำมกว้ำงไม่ต่ำกว่ำ 90 ซม. และมีควำมสูงไม่ต่ำกว่ำ 190 ซม.
เป็นบำนผลักออกสู่ภำยนอก และมีอุปกรณ์บังคับให้ประตูปิดได้เอง สำมำรถเปิดออกได้สะดวกตลอดเวลำ
ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น มีป้ำยทำงหนีไฟกำกับ
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ระบบสาธารณูปโภค
13. ระบบไฟฟ้ำภำยในพื้น ที่จั ดแสดงสิ น ค้ำสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ ได้ 400 แอมแปร์ 3 เฟส (แบ่งเป็น
100 200 100 แอมแปร์ ) มีอุปกรณ์กำรควบคุมระบบไฟฟ้ำ มีเต้ำรับไฟฟ้ำกระจำยอยู่ ที่พื้นทุก ๆ 6X9 ม.
มีปลั๊กไฟกำลัง สำยไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ได้มำตรฐำนและเพียงพอ มีห้องควบคุมระบบไฟฟ้ำ มีแผนผัง
แสดงตำแหน่งต่ำง ๆ มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลตลอดเวลำกำรจัดงำน มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
14. ระบบแสงสว่ำงภำยในพื้นที่จัดแสดงสินค้ำ ควรมีควำมสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 500-750 ลักซ์ เมื่อวั ดที่ระยะ
ควำมสูงจำกพื้น 1 ม. มีระบบควบคุมที่สำมำรถเลือกเปิดแสงสว่ำงได้ตำมต้องกำร ใช้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่
ได้มำตรฐำน มีแผนผังแสดงตำแหน่งหลอดไฟและสวิตช์ไฟ มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
15. ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม มีเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงพอ และเครือข่ำยและช่องสัญญำณอินเทอร์
ไวไฟเน็ตเพียงพอ
16. ระบบน้ำภำยในพื้นที่จัดแสดงสินค้ำ ควรมีจุดจ่ำยน้ำสะอำดสำหรับใช้ในกำรจัดงำนและจุดระบำยน้ำเสียที่
พื้นทุก ๆ 6X6 ม. มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
17. ระบบปรับอำกำศ กำลังของเครื่องปรับอำกำศมีควำมเหมำะสมต่อขนำดพื้นที่ของห้ อง เพียงพอสำหรับ
จำนวนคนเต็มควำมจุของห้อง สำมำรถปรับแรงลมและอุณหภูมิได้ มีกำรแยกควบคุมเครื่องปรับอำกำศแต่
ละจุดได้ ในกรณีที่มีเครื่องปรับอำกำศมำกกว่ำ 1 ตัว มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
18. ระบบระบำยอำกำศ สำมำรถระบำยอำกำศได้ 4-5 Air Change ต่อชั่วโมง และมีระบบเติมอำกำศบริสุทธิ์
เข้ำมำภำยในห้องจัดแสดงงำน ระบบระบำยอำกำศต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ชุมชนภำยนอก มี
เอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
19. อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัย ในห้ องจัดงำนแสดงสินค้ำ มีกำรติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับควำมปลอดภั ยที่
เพียงพอและครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วย กล้องวงจรปิด และห้องควบคุมพร้อมมีเจ้ำหน้ำที่ดูตลอดเวลำ
อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือควำมร้อน หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Sprinkler) ถังดับเพลิงหรือสำยฉีดน้ำดับเพลิง
ตั้งในบริเวณที่สะดวกต่อกำรใช้งำน ปุ่มเปิดสัญญำณเตือนภัย มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
Tip
20. หอประชุมอเนกประสงค์ ควรมีฉำกกั้นแบบเคลื่อนย้ำยได้ (Removeable Partition) สำหรับแบ่งออกเป็น
ห้ องย่ อย โดยฉำกกั้น ที่สำมำรถเลื่อนได้ หนำอย่ำงน้อย 85 มม. และมีแผ่ นยำงซีล ปิดทั้งด้ำนบนและ
ด้ำนล่ำง เก็บเสียงได้
21. กำรรับน้ำหนักของพื้น หำกต้องกำรลดต้นทุนกำรก่อสร้ำงอำจไม่ต้องออกแบบให้รับน้ำหนัก 2 ตัน ตร.ม.
ทั้งหมด แต่เน้นบริเวณด้ำนหลังที่เป็นจุดขนถ่ำยสินค้ำเพื่อรองรับรถบรรทุกให้สำมำรถเข้ำมำส่งของได้
ส่วนพื้นที่อื่นให้รับน้ำหนักได้อย่ำงน้อย 1-1.5 ตัน ตร.ม.
22. ห้องย่อยที่ถูกแบ่งควรมีประตูเข้ำออกสำหรับแขกอย่ำงน้อย 1 ประตู และควรมีทำงเข้ำออกสำหรับกำรขน
ย้ำยของและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ด้วย
23. เวทีที่ใช้ในหอประชุมอเนกประสงค์ ควรเป็นเวทีแบบที่สำมำรถเลื่อนได้ (Removeable Stage) เพื่อควำม
คล่องตัวและควำมยืดหยุ่นในกำรจัดสถำนที่เพื่อรองรับกิจกรรมที่หลำกหลำย
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24. ในกรณีที่หอประชุมอเนกประสงค์ไม่ได้อยู่ ชั้นล่ำง หรือชั้นเดียวกับที่จอดรถส่งของ จำเป็นต้องมีกำรติดตั้ง
ลิฟต์ส่งของ สำหรับกำรลำเลียงสินค้ำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ด้วย
25. ห้องเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดงำนควรอยู่ชั้นเดียวกับหอประชุมอเนกประสงค์ และอยู่ใกล้เคียงกันเพื่อ
สำมำรถลำเลียงอุปกรณ์ได้สะดวก โดยหำกอยู่คนละชั้นกัน จำเป็นต้องมีกำรติดตั้งลิฟต์ส่งของด้วย
26. กำรใช้วัสดุตกแต่งที่เป็นผ้ำ เช่น ผ้ำม่ำน ต้องระวังเรื่องควำมชื้น โดยก่อนเปิดห้องควรมีกำรปรับอำกำศ
ด้ำนในห้องกับด้ำนนอกให้ใกล้เคียงกัน จะลดปัญหำควำมชื้นและกำรเกิดเชื้อรำได้
27. กำรติดตั้งเครื่องเสียงภำยในหอประชุมอเนกประสงค์ ควรติดตั้งลำโพงไว้ด้ำนบน เพื่อลดเสียงสะท้อนและ
ให้ผู้ฟังสำมำรถรับฟังได้อย่ำงเหมำะสม

3

การออกแบบห้องประชุม (Meeting Room)

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

ส่วนประกอบทั่วไป
1. ห้องประชุม หรือห้องประชุมย่อย (Breakout Meeting Rooms) ควรสำมำรถรองรับผู้ เข้ำงำนได้อย่ำง
น้อย ร้อยละ 80 ของควำมจุในกำรรองรับของหอประชุมใหญ่ (Auditorium) และอยู่ใกล้หอประชุม หรือ
พื้นที่จัดแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร
2. โครงสร้ำงเพดำนแบบปิด ควำมสูงโดยประมำณ 5-9 ม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่สำมำรถเปิดเชื่อมโยง
ถึงกัน
3. ผนังห้องสำมำรถป้องกันเสียงรบกวนจำกภำยนอกได้ มีเวทียกพื้นหรือโพเดียมพร้อมใช้งำน มีโต๊ะ เก้ำอี้
เพียงพอสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม
4. บริเวณต้อนรับและพื้นที่ลงทะเบียน ควรแยกเป็นสัดส่วนอยู่ด้ำนหน้ำห้องประชุม มีโต๊ะลงทะเบียน
5. พื้นที่บริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มตั้งอยู่ใกล้ห้องประชุม มีโต๊ะสำหรับจัดวำงอำหำรและเครื่องดื่ม มีกำร
จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรรับประทำน ภำชนะต่ำง ๆ ตู้กดน้ำ กระดำษเช็ดมือ
ระบบสาธารณูปโภค
6. ระบบไฟฟ้ ำ ภำยในหอประชุ ม จ่ ำ ยกระแสไฟฟ้ ำ ได้ 400 แอมแปร์ 3 เฟส (แบ่ ง เป็ น 100 200 100
แอมแปร์ ) ติ ด ตั้ ง โดยช่ ำ งผู้ ช ำนำญ ใช้ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ ที่ ไ ด้ ม ำตรฐำนตำม มอก. (มำตรฐำน
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ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม) มีสำยดินและระบบตัดไฟ มีจุดจ่ำยไฟ เต้ำรับไฟฟ้ำ อย่ำงน้อย 4 จุด มีเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้ำสำรอง มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
7. ระบบแสงสว่ำงภำยในหอประชุม ควรมีควำมสว่ำงอย่ำงต่ำไม่น้อยกว่ำ 400 ลักซ์ มีกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์
ไฟฟ้ำที่ได้ มำตรฐำน มีแผนผังแสดงตำแหน่งหลอดไฟและสวิตช์ ไฟ แสงสว่ำงแยกระหว่ำงบนเวที กับ
บริเวณพื้นที่นั่งประชุม มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
8. ระบบเสียง มีอุปกรณ์ที่มีคุณภำพและเพียงพอ ซึ่งประกอบด้วย ไมโครโฟน มีเพี ยงพอแก่ควำมต้องกำร
ลำโพงขยำยเสียงดังชัดเจนทั่วถึงทั้งห้อง เครื่องขยำยเสียงที่สำมำรถควบคุมปรับแต่งระดับและคุณภำพ
เสียงได้ สำยสัญญำณเสียงสำหรับกำรนำเสนอที่ต่อผ่ำนคอมพิวเตอร์
9. ระบบภำพ ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน สำมำรถปรับได้ตำมควำมต้องกำร และอยู่ในสภำพพร้อม
ใช้ ง ำน ประกอบด้ ว ย เครื่ อ งฉำยภำพ จอรั บ ภำพ สำยสั ญ ญำณภำพส ำหรั บ กำรน ำเสนอที่ ต่ อ ผ่ ำ น
คอมพิวเตอร์ รีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมเครื่องฉำยภำพ
10. ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม มีเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงพอ และเครือข่ำยและช่องสัญญำณอินเทอร์
ไวไฟเน็ตเพียงพอ สัญญำณไวไฟ ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งห้องประชุม และมีควำมเร็วในระดับที่น่ำพึงพอใจ
11. ระบบปรับอำกำศ กำลังของเครื่องปรับอำกำศมีควำมเหมำะสมต่อขนำดพื้นที่ของห้อง เพียงพอสำหรับ
จำนวนคนเต็มควำมจุของห้อง สำมำรถปรับแรงลมและอุณหภูมิได้ กำรทำงำนของเครื่องปรับอำกำศไม่ส่ง
เสี ย งรบกวนกำรประชุม กำรติดตั้งคอยล์ ร้อนไม่ก่อควำมรำคำญและกระทบสิ่ งแวดล้ อมในอำคำร มี
เอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
12. ระบบระบำยอำกำศ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน กำรทำงำนของเครื่องไม่ส่งเสียงรบกวนในหอประชุม มี
เอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
13. ระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องประชุม มีกำรติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัยที่เพี ยงพอและครอบคลุม
ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจจับควันหรือควำมร้อน หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Sprinkler) ถังดับเพลิงพร้อม
ใช้งำนและตั้งในบริเวณที่สะดวกต่อกำรใช้งำน มีเอกสำรตรวจสอบและบำรุงรักษำประจำปี
Tip
14. ห้ อ งประชุ ม ย่ อ ย ควรอยู่ ใ กล้ กั บ บริ เ วณห้ อ งจั ด งำนแสดงสิ น ค้ ำ และนิ ท รรศกำร และหอประชุ ม
อเนกประสงค์ เพื่อควำมสะดวกกำผู้เข้ำร่วมงำน
15. ห้องประชุมย่อย ควรอยู่ชั้นเดียวกับห้องจัดงำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร และหอประชุมอเนกประสงค์
แต่หำกอยู่คนละชั้นกันควรต้องมีป้ำยแสดงทิศทำงที่เห็นได้ชัด เพื่อนำทำงผู้เข้ำร่วมงำนไปยังห้องประชุม
ย่อยได้
16. กำรติดตั้งเครื่ องเสีย งภำยในห้ องประชุม ควรติดตั้งลำโพงไว้ด้ำนบน เพื่อลดเสี ยงสะท้อนและให้ผู้ฟัง
สำมำรถรับฟังได้อย่ำงเหมำะสม
17. ห้องประชุมอำจมีกำรติดตั้งเวที (Stage) เพิ่มเติม ซึ่งจะมีควำมสูงประมำณ 40-60 ซม. ทำให้ในกำรติดตั้ง
จอแสดงภำพ (Screen) ต้องคำนึงถึงควำมสูงตรงส่วนนี้ รวมถึงระดับควำมสูงของศีรษะผู้บรรยำยด้วย
เพื่อให้ไม่บดบังสำยตำของผู้ฟัง และเวทีควรเป็นแบบที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยหรือเลื่อนเก็บได้ (Removable)

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 51

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

18. ลักษณะกำรติดตั้งจอแสดงภำพ (Screen) ของห้องประชุมที่มีฉำกกั้นแบบเคลื่อนย้ำยได้ จอแสดงภำพที่ 5
จะมีขนำดใหญ่กว่ำจอแสดงภำพที่ 1-4 สำหรับกำรประชุมที่มีกำรเปิดห้องประชุมทั้ง 4 ห้องเชื่อมโยงถึงกัน
เป็นห้องใหญ่
1

2

3

4

5

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 52

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

4

การออกแบบทั่วไปของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

รูปที่ 4-3 ตัวอย่ำงกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

นอกเหนือจำกพื้นที่ใช้สอยหลักของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ เช่น ห้องประชุม ห้องสัมมนำ และพื้นที่
สำหรับจัดนิทรรศกำรและงำนแสดงสินค้ำแล้ว พื้นที่ใช้สอยต่ำง ๆ ที่อยู่ในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำก็มี
หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบพื้นที่เพื่อให้สำมำรถอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้งำน มีควำมเหมำะสม ปลอดภัย
และมีกำรออกแบบที่ถูกต้องเป็นไปตำมหลักกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหลักเกณฑ์ในกำรออกแบบโดยทั่วไป
ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ มีรำยละเอียด ดังนี้

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 53

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

11)

ศูนย์บริการธุรกิจ (Business Center)

ห้องรับรอง
ศูนย์บริกำร
สำหรับแขก
ธุรกิจ
พิเศษ

ห้องประชุม

ครัว

คาอธิบาย
ศูนย์บริกำรธุรกิจ (Business Center) ที่จัดไว้อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้จัดงำนหรือผู้เข้ำร่วมงำน โดยมี
บริกำรต่ำง ๆ เช่น กำรพิมพ์เอกสำร ถ่ำยเอกสำร รับส่งโทรสำร อีเมล และกำรติดต่อสื่อสำรอื่น ๆ เป็นต้น

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

อุปกรณ์จาเป็น
ประเภท
1. ระบบแสงสว่าง
2. อุปกรณ์

รายละเอียด
ควำมเข้มแสงอย่ำงน้อย 150 ลักซ์
ควำมเข้มแสงโดยเฉลี่ย 300 ลักซ์
1. เครื่องถ่ำยเอกสำร
2. โทรศัพท์
3. โทรสำร
4. สัญญำณ WIFI
5. คอมพิวเตอร์
6. อุปกรณ์ชำร์จ
7. เคำน์เตอร์ต้อนรับ

กฎระเบียบข้อบังคับ
จากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
- ห้องสำนักงำน ห้องสืบค้นเอกสำร ห้องถ่ำยเอกสำร ห้องคอมพิวเตอร์ ต้องมีค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของ
แสงสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 300 ลักซ์ และจุดที่ควำมเข้มของแสงสว่ำงต่ำสุดไม่น้อยกว่ำ 150 ลักซ์

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 54

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

22)

ห้องรับรองสาหรับแขกพิเศษ (VIP Reception Room)

ห้องรับรอง
ศูนย์บริกำร
สำหรับแขก
ธุรกิจ
พิเศษ

ห้องประชุม

ครัว

คาอธิบาย
ห้องรับรองสำหรับแขกพิเศษ ต้องมีควำมเป็นสัดส่วน มีชุดโต๊ะรับแขก โซฟำ ระบบปรับอำกำศ ระบบแสง
สว่ำง เต้ำรับไฟฟ้ำ และมีสัญญำณ WIFI

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

อุปกรณ์จาเป็น
ประเภท
1. ระบบแสงสว่าง
2. อุปกรณ์

รายละเอียด
ควำมเข้มแสง 300 ลักซ์
1. ชุดโต๊ะรับแขก โซฟำ
2. สัญญำณ WIFI

Tip
1) ห้องรับรองแขกวีไอพี อย่ำงน้อยควรมีจำนวนเท่ำกับจำนวนหอประชุม (Hall) เพื่อรองรับแขก
วีไอพีที่มำเปิดงำนต่ำง ๆ ในศูนย์ประชุม
2) ห้องรับรองแขกวีไอพีควรตั้งอยู่ในบริเวณที่คนไม่พลุกพล่ำน มีควำมเป็นส่วนตัว และไม่ควรไกล
จำกหอประชุม (Hall) มำกนัก

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 55

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

33)

ห้องประกอบพิธีทางศาสนา (Religious Ceremony Room)

คาอธิบาย
ห้องประกอบพิธีทำงศำสนำ ต้องมีควำมเป็นสัดส่วน ตกแต่งถูกต้องตำมหลักศำสนำ มีระบบปรับอำกำศ
ไฟฟ้ำส่องสว่ำง และมีอุปกรณ์ประกอบพิธีทำงศำสนำ

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

อุปกรณ์จาเป็น
ประเภท
1. ระบบแสงสว่าง
2. อุปกรณ์

รายละเอียด
ควำมเข้มแสง 300 ลักซ์
1. พรมปูรองละหมำด
2. ปฏิทินอิสลำม
3. อัลกุรอ่ำน

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 56

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

44)

ห้องพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ (Infirmary Room)

คาอธิบาย
ห้ องพยำบำลหรื อศูน ย์บ ริกำรทำงกำรแพทย์ เพื่อกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ต้องสะอำด มีควำมเป็น
สัดส่วน มีระบบปรับอำกำศ ระบบแสงสว่ำง มีเจ้ำหน้ำที่พยำบำลหรือผู้ผ่ำนกำรอบรมปฐมพยำบำลประจำ
อยู่ มีอุปกรณ์ เวชภัณฑ์และยำ มีรถเข็น เตียงผู้ป่วย ตลอดจนกำรจัดหำรถพยำบำลหรือรถฉุกเฉิน ไว้
ประจำกำรในช่วงที่มีกำรจัดงำน

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

อุปกรณ์จาเป็น
ประเภท
1. ระบบแสงสว่าง
2. อุปกรณ์

รายละเอียด
ควำมเข้มแสงอย่ำงน้อย 25 ลักซ์
ควำมเข้มแสงโดยเฉลี่ย 50 ลักซ์
1. เตียงผู้ป่วย พร้อมที่นอนและเครื่องนอน
2. รถเข็นวีลแชร์
3. เปลสนำม
4. อุปกรณ์กำรแพทย์
5. ยำและเวชภัณฑ์
6. ถังใส่ขยะติดเชื้อ

กฎระเบียบข้อบังคับ
จากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
- ห้องพักฟื้นสำหรับกำรปฐมพยำบำล ห้องพักผ่อน ต้องมีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า
50 ลักซ์ และจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่าสุดไม่น้อยกว่า 25 ลักซ์
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 57

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

55)

ห้องสาหรับสื่อ (Press Room)

คาอธิบาย
ห้องสำหรับสื่อ ต้องมีควำมเป็นสัดส่วน มีชุดโต๊ะรับแขก โซฟำ ระบบปรับอำกำศ ระบบแสงสว่ำง เต้ำ รับ
ไฟฟ้ำ โต๊ะ เก้ำอี้ อุปกรณ์สำนักงำน และมีสัญญำณ WIFI

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

อุปกรณ์จาเป็น
ประเภท
1. ระบบแสงสว่าง
2. อุปกรณ์

รายละเอียด
ควำมเข้มแสง 300 ลักซ์
1. ชุดโต๊ะรับแขก โซฟำ
2. โต๊ะ เก้ำอี้
3. อุปกรณ์สำนักงำน
4. สัญญำณ WIFI

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 58

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

66)

ห้องน้า (Restroom)

คาอธิบาย
ห้องน้ำมีเพียงพอในกำรรองรับผู้ใช้บริกำร มีอัตรำส่วนที่เหมะสมระหว่ำงจำนวนห้องน้ำต่อควำมจุของ
ศูนย์ฯ ในกำรรองรับผู้ใช้งำน

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

อุปกรณ์จาเป็น
ประเภท
1. ระบบแสงสว่าง
2. อุปกรณ์

รายละเอียด
ควำมเข้มแสง 200 ลักซ์
1. สุขภัณฑ์
2. อ่ำงล้ำงมือ
3. ที่ใส่กระดำษชำระ
4. ถังขยะ
5. ที่ใส่สบู่ล้ำงมือ

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 59

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

กฎระเบียบข้อบังคับ
จากกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หมวด 2 แบบและจานวนของหองนาและห้องส้วม
- จำนวนห้องต่อพื้นที่อำคำรหอประชุมหรือโรงมหรสพ 200 ตำรำงเมตร หรือต่อ 100 คน ที่กำหนดให้
ใช้สอยอำคำรนั้น ทั้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มำกกว่ำเป็นเกณฑ์
(1) สำหรับผู้ชำย ห้องส้วม 1 ห้อง ที่ถ่ำยปัสสำวะ 2 ที่ อ่ำงล้ำงมือ 1 อ่ำง
(2) สำหรับผู้หญิง ห้องส้วม 3 ห้อง อ่ำงล้ำงมือ 1 อ่ำง
- ระยะดิ่งระหว่ำงพื้นห้องถึงเพดำนยอดฝำหรือผนังตอนต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่ำ 2 เมตร
- มีช่องระบำยอำกำศไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลมระบำยอำกำศได้เพียงพอ
- พื้นที่ห้องน้ำและห้องส้วมมีควำมลำดเอียงไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 100 ส่วน และมีจุดระบำยน้ำทิ้งอยู่ใน
ตำแหน่งต่ำสุดบนพื้นห้อง
- ต้องมีขนำดพื้นที่ภำยในของแต่ละห้องไม่น้อยกว่ำ 0.90 ตำรำงเมตร และมีควำมกว้ำงภำยในไม่น้อย
กว่ำ 90 เซนติเมตร
- ห้องน้ำ ห้องส้วมของโรงมหรสพ ต้องมีค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 200 ลักซ์
Tip
1) ห้องน้ำในบริเวณด้ำนหน้ำศูนย์ประชุมฯ ควรมีขนำดเล็กกว่ำด้ำนหลัง เนื่องจำกพื้นที่ด้ำนหน้ำ
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์อย่ำงอื่นได้มำกกว่ำ หรืออำจจะออกแบบให้ห้องน้ำไปอยู่ชั้นล่ำงใต้ดิน
ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ และแขกไม่ต้องเดินไกล
2) ในกรณีที่เป็นงำนประชุมที่มีผู้เข้ำร่วมเป็นผู้หญิงจำนวนมำก อำจมีกำรปรับห้องน้ำชำยบำงส่วนให้
กลำยเป็นห้องน้ำหญิงเป็นกำรชั่วครำว เพื่อให้สำมำรถรองรับแขกจำนวนมำกได้ ยกตัวอย่ำงเช่น
ทำผนังกั้นห้องน้ำระหว่ำงชำยหญิงให้สำมำรถปรับเลื่อนได้ หรือปรับสัญลักษณ์หน้ำห้องน้ำ เป็น
ต้น
3) สำหรับพื้นที่ขนำดใหญ่ ควรมีจำนวนห้องน้ำให้เหมำะสมกับจำนวนผู้ใช้งำน โดยอำจมีห้องน้ำทุก
50 เมตร เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เข้ำร่วมประชุม
4) กำรออกแบบห้องน้ำที่ดีต้องไม่ให้มองจำกภำยนอกเข้ำไปเห็นบริเวณภำยในห้องน้ำ เพื่อป้องกันให้
เกิดควำมเป็นส่วนตัวแก่ผู้ใช้งำน

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 60

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

7)

7

สิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ ผู้ พิ ก าร ทุ พ ลภาพ และผู้ สู ง อายุ (Disabled / Elderly
Facilities)

คาอธิบาย
กำรออกแบบที่รองรับสำหรับผู้พิกำร ทุพลภำพ และผู้สูงอำยุ มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ สำหรับผู้
พิกำร ทุพลภำพ และผู้ สู งอำยุ เช่น จั ดหำรถเข็นไว้บริกำร มีทำงส ำหรับรถเข็น ลิ ฟต์ ที่รองรับ รถเข็น
ห้องน้ำสำหรับผู้พิกำร เป็นต้น

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

อุปกรณ์จาเป็น
ประเภท
1. ระบบแสงสว่าง
2. อุปกรณ์

รายละเอียด
ควำมเข้มแสง 300 ลักซ์
1. รถเข็นวีลแชร์
2. รำวจับในห้องน้ำสำหรับผู้พิกำร

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 61

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

กฎระเบียบข้อบังคับ
จากกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.
2548
- อำคำรที่เป็นโรงมหรสพหรือหอประชุมต้องจัดให้มีพื้นที่เฉพาะสาหรับเก้าอี้ล้ออย่ำงน้อยหนึ่งที่ทุก ๆ
จำนวน 100 ที่นั่ง โดยพื้นที่เฉพำะนี้เป็นพื้นที่รำบขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ ำ 0.9 เมตร และควำม
ยำวไม่น้อยกว่ำ 1.4 เมตร ต่อหนึ่งที่ อยู่ในตำแหน่งที่เข้ำออกได้
- หำกระดับพื้นภำยในอำคำร หรือระดับพื้นภำยในอำคำรกับภำยนอกอำคำร หรือระดับพื้นทำงเดิน
ภำยนอกอำคำรมีควำมต่ำงระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตร ให้มีทางลาดหรือลิฟต์ระหว่ำงพื้นที่ต่ำงระดับ
กัน ควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 0.9 เมตร ในกรณีที่ทำงลำดมีควำมยำวของทุกช่วงรวมกันตั้งแต่ 6
เมตรขึ้นไป ต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร และมีควำมลำดชันไม่เกิน 1:12
- อำคำรที่มีจำนวนชั้นตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปต้องจัดให้มี ลิฟต์หรือทำงลำดที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และ
คนชรำใช้ได้ระหว่ำงชั้นของอำคำร ขนำดของห้องลิฟ ต์ต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.1 เมตร และ
ยำวไม่น้อยกว่ำ 1.4 เมตร ช่องประตูลิฟต์ต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 0.9 เมตร และต้องมีระบบ
แสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสำร
- ต้องจัดให้มีบันไดที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำใช้ได้อย่ำงน้อยชั้นละ 1 แห่ง โดยต้องมีควำม
กว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร มีชำนพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2 เมตร
- ต้องจัดให้มที ี่จอดรถสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ อย่ำงน้อยตำมอัตรำส่วน ดังนี้
(1) ถ้ำจำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่ เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ
และคนชรำอย่ำงน้อย 1 คัน
(2) ถ้ำจำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ
และคนชรำอย่ำงน้อย 2 คัน
(3) ถ้ำจำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คันขึ้นไป ให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ
อย่ำงน้อย 2 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน สำหรับทุก ๆ จำนวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้น เศษของ 100 คัน
ถ้ำเกินกว่ำ 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน
โดยต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 2.4 เมตร และยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร และจัดให้มี
ที่ว่ำงข้ำงที่จอดรถกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร ตลอดควำมยำวของที่จอดรถ โดยที่ว่ำงดังกล่ำวต้องมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ
- อำคำรที่จัดให้มีห้องส้วมสำหรับบุคคลทั่วไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และ
คนชรำเข้ำใช้ได้อย่ำงน้อย 1 ห้ องในห้องส้วมนั้นหรือจะจัดแยกออกมำอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้อง
ส้วมสำหรับบุคคลทั่วไปก็ได้

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 62
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88)

พื้นที่ขนถ่ายสินค้า (Cargo Loading Area)

คาอธิบาย
พื้นที่ขนถ่ำยสินค้ำ ประตูขนถ่ำยสินค้ำมีขนำด 5X5.5 เมตร มีจำนวนประตูขนถ่ำยสินค้ำอย่ำงน้อย 1
ประตูต่อ 1 ห้องแสดงสินค้ำ ในกรณีที่ห้องจัดงำนสำมำรถแบ่งได้ ควรมีประตูตำมจำนวนห้องที่แบ่ง มีแสง
สว่ำงและกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ
2

3

4

5

6

1

7

8

9
10

พื้นที่ขนถ่ำย
สินค้ำ

พื้นที่ขนถ่ำย
สินค้ำ

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นฮอลล์
เพียงตั1วอย่ำงข้อเสนอแนะเบืฮอลล์
้องต้นเพื2่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศู
นค้ำต้4องมีกำรปรับปรุงตำม
ฮอลล์ 3 นย์ประชุมและแสดงสิ
ฮอลล์
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

อุปกรณ์จาเป็น
ประเภท
1. ระบบแสงสว่าง
2. อุปกรณ์

รายละเอียด
ควำมเข้มแสงอย่ำงน้อย 100 ลักซ์
ควำมเข้มแสงโดยเฉลี่ย 200 ลักซ์
1. รถเข็น
2. รถยก (Forklift)

กฎระเบียบข้อบังคับ
จากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
- จุด ลำนขนถ่ำยสินค้ำ ต้องมีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ และจุดที่ความ
เข้มของแสงสว่างต่าสุดไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 63
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99)

พื้นที่จาหน่าย พื้นที่รับประทานอาหาร และครัว (Cafeteria, Dining Areas and Kitchen)

ห้องรับรอง
ศูนย์บริกำร
สำหรับแขก
ธุรกิจ
พิเศษ

ห้องประชุม

ครัว

คาอธิบาย
พื้นที่จำหน่ำยและรับประทำนอำหำร จัดเป็นสัดส่วน มีควำมสะอำด อำกำศถ่ำยเท มีไฟส่องสว่ำง มีโต๊ะ
เก้ำอี้ และอุปกรณ์สำหรับรับประทำนอำหำรเพียงพอ อำหำรที่จำหน่ำยต้องสะอำดและถูกสุขลักษณะ

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

อุปกรณ์จาเป็น
ประเภท
1. ระบบแสงสว่าง
2. อุปกรณ์

รายละเอียด
ควำมเข้มแสงอย่ำงน้อย 150 ลักซ์
ควำมเข้มแสงโดยเฉลี่ย 300 ลักซ์
1. โต๊ะ เก้ำอี้
2. ภำชนะใส่อำหำร
3. อุปกรณ์รับประทำนอำหำร
4. อุปกรณ์ทำควำมสะอำด
5. รถเข็น
6. ถังขยะ

กฎระเบียบข้อบังคับ
จากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
- โรงอำหำร ห้องปรุงอำหำร ต้องมีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 300 ลักซ์ และจุดที่
ความเข้มของแสงสว่างต่าสุดไม่น้อยกว่า 150 ลักซ์

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 64

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

Tip
1) พื้น ที่จ ำหน่ ำยและรั บ ประทำนอำหำรควรอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของศูนย์ประชุมและนิทรรศกำร
เพื่อให้สะดวกต่อกำรขนอำหำรหรือขยะเข้ำ - ออก โดยไม่ผ่ำนบริเวณพื้นที่ส่วนกลำง และต้องอยู่
ในตำแหน่งที่ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
2) พื้ น ที่ ค รั ว ของศู น ย์ ป ระชุ ม และนิ ท รรศกำรควรเป็ น แบบเปิ ด โล่ ง ตรงกลำงเพื่ อ ใช้ เ ป็ น พื้ น ที่
ดำเนินงำน โดยจะวำงอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัตถุดิบสำหรับประกอบอำหำรด้ำนข้ำงของพื้นที่ทั้ง
4 ด้ำน และใช้สำยพำน (Conveyor) สำหรับลำเลียงอำหำรออกจำกครัว

3) ในกรณีที่ต้องกำรมีครัวเบเกอรี่ (Bakery Kitchen) สำมำรถวำงไว้ในตำแหน่งใกล้กับห้องประชุม
ได้ เพื่อให้สะดวกต่อกำรเตรียมและขนส่งอำหำรให้มีควำมสดใหม่
4) อำจไม่จำเป็นต้องมีท่อดักไขมัน (Grease Tap) ในทุกจุดทั่วบริเวณครัว แต่ อำจใช้ระบบท่อรวม
เพื่อรวบรวมน้ำเสียจำกทุกจุดในครัวไปยังระบบดักไขมันส่วนกลำง เพื่อให้เกิดควำมสะดวกต่อกำร
ทำควำมสะอำด
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10)
10

ระบบความปลอดภัย (Safety System)

คาอธิบาย
ระบบควำมปลอดภัย มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ควำมปลอดภัยทั่วบริเวณ ได้แก่ กล้องวงจรปิด ห้องควบคุมกล้อง
วงจรปิดพร้อมเจ้ำหน้ำที่ดูแลตลอด เครื่องตรวจจับควันหรือควำมร้อน อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบสัญญำณ
เตือนภัย
2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

พื้นที่ขนถ่ำย
สินค้ำ

พื้นที่ขนถ่ำย
สินค้ำ

ฮอลล์ 2

ฮอลล์ 1

ทำงเข้ำ

ทำงเข้ำ
ห้องประกอบ
พิธีทำงศำสนำ

ฮอลล์ 3

ฮอลล์ 4

ทำงเข้ำ

ทำงเข้ำ

ห้องสำหรับสื่อ

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

อุปกรณ์จาเป็น
ประเภท
1. อุปกรณ์

รายละเอียด
1. กล้องวงจรปิด
2. ห้องควบคุมกล้องวจรปิด
3. เครื่องตรวจจับควันหรือควำมร้อน
4. สปริงเกอร์ดับเพลิง (Fire sprinklers)
5. อุปกรณ์ดับเพลิง
6. ระบบสัญญำณเตือนภัย
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กฎระเบียบข้อบังคับ
จากกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตังระบบการปองกันอัคคีภัย
- ต้องมีกำรติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมชนิดและขนำดที่กำหนดไว้ สำหรับ
ดับเพลิงที่เกิดจำกประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้นไว้ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตาราง
เมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่ำชั้นละ 1 เครื่อง โดยต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุ ดของ
ตัวเครื่องสูงจำกระดับพื้นอำคำรไม่เกิน 1.50 เมตร
- อำคำรที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตำรำงเมตร ต้องมีระบบสัญญำณเตือนเพลิง
ไหม้ทุกชั้นด้วย ซึ่งต้องประกอบด้วย (1) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้ง
เหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ทำงำน (2) อุปกรณ์ส่งสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ที่
สำมำรถส่งเสียงหรือสัญญำณให้คนที่อยู่ในอำคำรได้ยินหรือทรำบอย่ำงทั่วถึงเพื่อให้หนีไฟ
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11)
11

ทางหนีไฟ (Fire Escape Doors)

คาอธิบาย
ทำงหนีไฟ โดยประตูหนีไฟมีขนำดควำมกว้ำงไม่ต่ำกว่ำ 90 เซนติเมตร และสูงไม่ต่ำกว่ำ 190 เซนติเมตร
และเป็นบำนผลักออกสู่ภำยนอก สำมำรถเปิดออกได้ตลอดเวลำ ไม่มีธรณีประตู มีป้ำยทำงหนีไฟกำกับ
ชัดเจน

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

กฎระเบียบข้อบังคับ
จากกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตังระบบการปองกันอัคคีภัย
- อำคำรที่มีควำมสูงตั้งแต่ 2 ชั้น ขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตำรำง
เมตร ในแต่ละชั้นต้องมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรที่มีขนำดควำมสูงไม่น้อย
กว่ำ 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณ์ที่อยู่ในตำแหน่งที่จะมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลำ และต้องมีแสง
สว่ำงจำกระบบไฟฟ้ำฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทำงหนีไฟได้ชัดเจนขณะเกิดเพลิงไหม้
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จากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
- ทำงสัญจรในภำวะฉุกเฉิน เช่น ทำงออกฉุกเฉิน เส้นทำงหนีไฟ บันไดทำงฉุกเฉิน (กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ไฟดับ โดยวัดตำมเส้นทำงของทำงออกที่ระดับพื้น) ต้องมีค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำงไม่น้อยกว่ำ
10 ลักซ์
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12)
12

พื้นที่อื่น ๆ

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

1. พื้นที่สูบบุหรี่ ต้องไม่ตั้งกีดขวำงทำงเข้ำออก หรืออยู่ในบริเวณที่จะสร้ำงควำมเดือดร้อนรำคำญแก่ผู้อื่น
มีอำกำศถ่ำยเท ติดป้ำยแสดงพื้นที่สูบบุหรี่ และมีกำรทำควำมสะอำดจัดเก็บขยะเป็นประจำทุกวัน
2. พื้นที่สาหรับเดก มีควำมเป็นสัดส่วน มีเจ้ำหน้ำที่ดู แล มีอุปกรณ์ในกำรทำกิจกรรมของเด็ก อุปกรณ์
ของเล่น และเครื่องเล่นต่ำง ๆ มีควำมปลอดภัย
3. ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า มีกำรควบคุมให้มีปริมำณไฟฟ้ำเพียงพอต่อกำรใช้งำน มีกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ที่ได้มำตรฐำน และควรมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำสำรอง
4. ห้องกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ มีอุปกรณ์สำหรับกระจำยเสียงและประชำสัมพันธ์ สำมำรถกระจำย
เสียงได้ครอบคลุมพื้นที่ และสำมำรถแยกกระจำยเสียงเฉพำะพื้นที่ได้
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4 .4.3
3 หลักเกณฑ์ในการออกแบบพื้นที่รอบนอก

การออกแบบที่จอดรถ
คาอธิบาย
ที่จอดรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ที่จอดรถสำหรับผู้เข้ำร่วมงำน จุดจอดรถรั บส่งผู้เข้ำร่วมงำน และ
ที่จอดรถขนส่ง โดยควรจัดให้มีที่จอดรถทั้ง 3 ประเภท แยกออกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน

หมำยเหตุ: รูปดังกล่ำวเป็นเพียงตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อใช้อ้ำงอิงเท่ำนั้น กำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องมีกำรปรับปรุงตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่จริง

ที่จอดรถสาหรับผู้เข้าร่วมงาน
มีป้ำยและสัญลักษณ์จรำจรแสดงอย่ำงชัดเจน มีที่
จอดรถสำหรับผู้พิกำร ทุพพลภำพ และผู้สูงอำยุ มี
กล้ องวงจรปิ ดบริ เวณที่จ อดรถ มี เจ้ ำหน้ ำที่คอย
ตรวจตรำ

จุดจอดรถรับ-ส่ง
ผู้ร่วมงาน
หรือจุดจอดรถชั่วครำวสำหรับรับ-ส่งผู้เข้ำร่วมงำน
ควรอยู่ใกล้สถำนที่จัดงำน มีหลังคำปกคลุมทั้งจุด
จอดและทำงเดินเชื่อมมำยังที่จัดงำน มีป้ำยบอก
และป้ำยแสดงทิศทำงชัดเจน

ที่จอดรถขนส่ง
มีกำรจัดบริเวณจอดรถขนส่งสินค้ำแยกกับที่จอด
รถผู้เข้ำร่วมงำน ป้ำยและสัญลักษณ์จรำจรแสดง
อย่ ำ งชั ด เจน มี ร ะบบอ ำนวยควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภัยในกำรรับส่งสินค้ำ
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 71
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กฎระเบียบข้อบังคับ
1. จากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
ลำนจอดรถ ต้องมีค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 50 ลักซ์ และจุดที่ควำมเข้มของแสงสว่ำง
ต่ำสุดไม่น้อยกว่ำ 25 ลักซ์
2. จากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
กำหนดให้ อำคำรแสดงสินค้ำในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมตั้งแต่ 300 ตำรำงเมตรขึ้นไป ต้อง
จัดให้มีที่จอดรถ 1 คัน ต่อพื้นที่อำคำร 20 ตำรำงเมตร
3. จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การก่อสร้างอาคาร
พุทธศักราช 2479 กำหนดให้
1) อำคำรขนำดใหญ่ที่มีห้องโถงในเขตเทศบำลทุกแห่ง ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่ำ 1 คัน ต่อ
พื้นทีห่ อ้ งโถง 30 ตำรำงเมตร เศษของ 30 ตำรำงเมตร ให้คิดเป็น 30 ตำรำงเมตร
2) ที่จอดรถ 1 คัน ต้องเป็นพื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ และ ต้องมี ลักษณะ และ ขนำด ดังนี้
• ในกรณี ที่จอดรถ ขนำนกับแนว ทำงเดินรถ หรือ ทำมุมกับแนว ทำงเดินรถ น้อยกว่ำสำมสิบ
องศำ ให้มีควำมกว้ำง ไม่น้อยกว่ำ 2.40 เมตร และ ควำมยำว ไม่น้อยกว่ำ 6.00 เมตร
• ในกรณี ที่จอดรถ ตั้งฉำกกับแนว ทำงเดินรถ ให้มีควำมกว้ำง ไม่น้อยกว่ำ 2.40 เมตร และ ควำม
ยำว ไม่น้อยกว่ำ 5.00 เมตร แต่ทั้งนี้ จะต้อง ไม่จัดให้ มีทำงเข้ำออก ของรถ เป็นทำง เดินรถทำง
เดียว
• ในกรณี ที่จอดรถ ทำมุมกับแนว ทำงเดินรถ มำกกว่ำ สำมสิบองศำ ให้มี ควำมกว้ำง ไม่น้อยกว่ำ
2.40 เมตร และ ควำมยำว ไม่น้อยกว่ำ 5.50 เมตร
3) ที่จอดรถต้องทำเครื่องหมำยแสดงลักษณะและขอบเขตที่จอดรถแต่ละคันไว้ให้ปรำกฏบนที่จอดรถนั้น
และต้องมีทำงเดินรถเชื่อมต่อโดยตรงกับทำงเข้ำออกของรถและที่กลับรถ
4) ที่กลับรถยนต์ต้องมีพื้นที่เพียงพอและอยู่ในที่เหมำะสมให้สำมำรถกลับรถยนต์เข้ำสู่ทำงเข้ำออกของ
รถยนต์ได้โดยสะดวก โดยต้องทำเครื่องหมำยแสดงแนวกำรกลับของรถยนต์ไว้ให้ปรำกฏ ในกรณีที่จัด
ให้รถยนต์วิ่งได้ทำงเดียวจำกปำกทำงเข้ำจนถึงปำกทำงออก จะไม่มีที่กลับรถยนต์ก็ได้
5) ทำงเข้ำออกของรถ ต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร เว้นแต่เป็นกำรเดินรถทำงเดียวต้องกว้ ำงไม่
น้อยกว่ำ 3.50 เมตร
6) มีที่จอดรถสำหรับผู้พิกำรและผู้ทุพลภำพ อยู่ใกล้บริเวณทำงเข้ำอำคำรจัดแสดง เพื่ออำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้พิกำรและผู้ทุพลภำพ
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Tip
1) พื้นที่จอดรถขนส่ง (Pre-loading) อำจมีกำรจัดให้อยู่ในส่วนที่ไกลจำกพื้นที่ขนถ่ำยสินค้ำเข้ำสู่
ศูนย์ประชุมและนิทรรศกำรก่อน เพื่อไม่ให้เกิดกำรติดขัดของกำรจรำจรจำกกำรรอขนถ่ำยสินค้ำ
โดยอำจมีกำรแจกบัตรคิวหรือนัดเวลำให้เข้ำไปขนถ่ำยสินค้ำเมื่อถึงเวลำ
2) ในกรณีที่ต้องกำรทำพื้นที่จอดรถใต้อำคำร พื้นที่จ อดรถนั้นควรมีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 2.5 เมตร
รวมถึงต้องเผื่อพื้นที่ในกำรวำงโครงสร้ำงท่อ สำยไฟ และโครงสร้ำงอื่น ๆ ของอำคำรอีกประมำณ
1.5 เมตร รวมเป็นควำมสูงทั้งสิ้น 4 เมตรเป็นอย่ำงต่ำ
3) พื้นที่จอดรถที่ดี ต้องมีระบบระบำยอำกำศที่เหมำะสม เพื่อทำหน้ำที่ในกำรดูดควำมควั นและ
ระบำยควำมร้อน
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4 .4.4
4 รายชื่ออุปกรณ์จาเป็น

ตัวอย่ำงรำยชื่ออุปกรณ์สำหรับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
อุปกรณ์สาหรับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
ระบบจ่ายไฟและบริการไฟฟ้า (Power Main and Electrical Services)
1 เต้ำเสียบไฟ (Single Phase Existing Wall/Floor Mounted Socket)
2 รำงปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง (Single Phase Power Supply Box)
บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Services)
3 โทรศัพท์ในประเทศ (Telephone (Local Calls))
4 โทรศัพท์ในประเทศและโทรทำงไกลต่ำงประเทศ (Telephone (Local and IDD Calls))
5 อุปกรณ์ในกำรบริกำรอินเตอร์เนท
6 อุปกรณ์ในกำรบริกำรอินเตอร์เนทไร้สำย
ระบบภาพ เสียง แสง สี (Audio, Visual, Light and Sound)
7 จอแอลซีดี (LCD TV)
8 ทีวีมอนิเตอร์ (TV Monitor)
9 กล้องถ่ำยรูป (Camera)
10 เครื่องฉำยภำพ (Projector)
11 เครื่องฉำยภำพสำมมิติ (Visualizer)
12 สวิตช์เลือกสัญญำณภำพและเสียง AV (AV Selector)
13 เครื่องขยำยสัญญำณ (VGA Distribution Amplifiers)
14 เครือ่ งขยำยสัญญำณภำพวีดีโอ (Video Distribution Amplifier)
15 มิกเซอร์ (Video Mixer/ Audio Mixer)
16 เลเซอร์พ้อยเตอร์สำหรับพรีเซนต์ (Laser Pointer)
17 จอรับภำพ (Portable Roll-up Screen)
18 อินเตอร์คอม (Intercom Headphone)
19 ไมโครโฟนและขำตั้งแบบยืน (Wired Standing Microphone)
20 ไมโครโฟนและขำตั้งแบบตั้งโต๊ะ (Wired Table Microphone)
21 ไมโครโฟนแบบคลิป (Wired Clip Microphone)
22 ไมโครโฟนไร้สำยแบบคลิป (Wireless Clip Microphone)
23 ไมโครโฟนไร้สำยแบบ (Headset: Wireless Headset Microphone)
24 ไมโครโฟนไร้สำยแบบถือ (Wireless Hand Held Microphone)
25 ลำโพง (Loudspeaker)
26 เครื่องขยำยเสียง (Stereo Power Amplifier)
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อุปกรณ์สาหรับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
27 สปอตไลท์ (Fresnel Spotlight/ Variable Beam Profile Spotlight)
28 สปอตไลท์แบบส่องตำม (Follow Spotlight)
29 โครงเหล็กสำหรับสปอตไลท์ (Lighting Truss)
บริการล่ามแปลภาษา (Simultaneous Interpretation: SI)
30 ห้องสำหรับล่ำมแปลภำษำ/ ตู้ล่ำม (SI Room/ SI Booth)
31 ชุดหูฟังแปลภำษำ (Head Set)
32 ระบบล่ำมแปลภำษำ ระบบส่งสัญญำณเสียงกำรแปล (SI System)
อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ (Equipment and Furniture)
33 เก้ำอี้ (Chairs)
34 โต๊ะสี่เหลี่ยมขนำดต่ำง ๆ (Square Tables)
35 โต๊ะกลม (Round Tables)
36 ผ้ำคลุมโต๊ะ ผ้ำคลุมเก้ำอี้ (Tablecloth/ Chair Cloth)
37 เวที (Stage)
38 โพเดียม (Podium)
39 ชุดโซฟำ โต๊ะ (Sofa, Armchair and Coffee Table)
40 ฟลิบชำร์ต (Flip Chart)
41 ไวท์บอร์ด (White Board)
42 เสำกั้นคิว (Rope and Stanchion)
43 ฉำกกั้น (Partition)
44 เคำน์เตอร์ลงทะเบียน (Registration Counter)
45 โต๊ะกำแฟ (Coffee Table)
46 ป้ำย (Banner)
47 ป้ำยชื่อตั้งโต๊ะ (Name Plate)
48 ตู้กดน้ำ (Water Dispenser)
อุปกรณ์ขนของ (Material Handling Equipment)
49 รถเข็น (Cart)
50 รถยก (Forklift)
ระบบรักษาความปลอดภัย
51 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
52 ระบบควบคุมกำรเข้ำ – ออกภำยในสถำนที่ (Access Control System)
53 ระบบตรวจจับโลหะ (X-Ray/ Metal Detector)
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 75

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

54
55
56
57
58
59
60
61

อุปกรณ์สาหรับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
ระบบเสียงประกำศ (Public Address System)
ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System)
ระบบตรวจจับควัน (Smoke Detector)
ระบบตรวจจับควำมร้อน (Heat Detector)
สปริงเกอร์ดับเพลิง (Fire sprinkler System)
ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)
หัวรับน้ำดับเพลิง วำล์ว สำย และหัวฉีด (Fire Hydrant/ Valve/ Hoses/ Nozzles)
ห้องควบคุมระบบรักษำควำมปลอดภัย (Security Control Room System)

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 76

บทที่ 4: หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
5.

โมเดลการออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

Section 05

โมเดลการออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
5.1 โมเดลขนาดเลก
5.2 โมเดลขนาดกลาง
5.3 โมเดลขนาดใหญ่
5.4 การวิเคราะห์ต้นทุนในการสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
5.5 ประมาณการจานวนงาน (Break Even)
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S

โมเดลขนาดเลก
M

โมเดลขนาดกลาง

L

โมเดลขนาดใหญ่
การวิเคราะห์ต้นทุนในการสร้า ง
ศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้า
ประมาณการจานวนงาน
(Break Even)

โมเดลการออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

โมเดล

01

S

โมเดล
ขนาดเลก

โมเดล

02

M

โมเดล
ขนาดกลาง

โมเดล

03

L

โมเดล
ขนาดใหญ่

แนวทำงในกำรกำหนดขนำดของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำที่เหมำะสม แบ่งออกเป็น 3 ขนำด ได้แก่
ขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ โดยมีรำยละเอียดของขนำดพื้นที่ต่ำง ๆ ดังนี้
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ตำรำงที่ 5-1 หลักเกณฑ์ในกำรกำหนดขนำดของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

หลักเกณฑ์

หน่วย

พื้นที่ทั้งหมด
1. พื้นที่กลางแจ้ง
2. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
2.1 พื้นที่หลัก
1. ห้องประชุม (Meeting
Rooms)
2. พื้นที่จัดงำนแสดงสินค้ำ
(Exhibition Hall)
3. หอประชุมอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall)

ที่จอดรถ
ที่จอดรถบรรทุก

พื้นที่รวม
พื้นที่ต่อห้อง
จำนวนห้อง
พื้นที่รวม
พื้นที่ต่อห้อง
จำนวนห้อง
พื้นที่รวม
พื้นที่ต่อห้อง
จำนวนห้อง

ตร.ม.
ไร่
คัน
คัน
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ห้อง
ตร.ม.
ตร.ม.
ห้อง
ตร.ม.
ตร.ม.
ห้อง
ตร.ม.

2.2 พืน้ ที่อื่น ๆ
1. ห้องครัว (Kitchen)
2. พื้นที่โหลดสินค้ำ (Truck Dock)
3. ศูนย์อำหำร (Cafeteria)
4. ศูนย์บริกำรธุรกิจ (Business Center)
5. ห้องรับรองแขกวีไอพี (VIP Reception Room)
6. ห้องสำหรับสื่อ (Press Room)
7. ห้องประกอบพิธีทำงศำสนำ (Religious Ceremony Room)
8. ห้องพยำบำล (Infirmary Room)
9. ร้ำนค้ำ (Retails)
10. สำนักงำน (Office)
11. ห้องล่ำม ห้องควบคุมภำพและเสียง (Interpreter/ AV room)
12. เคำน์เตอร์ลงทะเบียน (Registration counter)
13. ที่รับประทำนอำหำร (Dining Space)
19. ห้องเก็บของและคลังสินค้ำ (Storage and Warehouse)
20. ห้องสำหรับผู้จัดงำน
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เลก
กลาง
ใหญ่
17,000
29,000
45,000
11
18
28
800
1,000
1,400
15
20
25
6,500
14,500
25,500
4,500
9,800
20,200
500
800
1,200
100
100
100
5
8
12
5,000
15,000
2,500
2,500
2
6
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
4
4
4
2,000
4,700
5,300
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

บทที่ 5: โมเดลกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

5 5.1
. 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขนาดเลก

พื้นที่หลัก

S

ที่ดิน
พื้นที่ใช้สอยในอาคาร
พื้นที่หลัก
ห้องประชุม

11
6,500
4,500
พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า

ไร่
ตร.ม.
ตร.ม.
หอประชุมอเนกประสงค์

@100 ตร.ม.
5 ห้อง
รวม 500 ตร.ม.

-

@1,000 ตร.ม.
4 ฮอลล์
รวม 4,000 ตร.ม..

ส่วนประกอบของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขนาดเลก
ตร.ม.
17,000
พื้นที่ทั้งหมด
ไร่
11
1. พื้นที่กลางแจ้ง
ที่จอดรถ
คัน
800
ที่จอดรถบรรทุก
คัน
15
2. พื้นที่ใช้สอยในอาคาร
ตร.ม.
6,500
2.1 พื้นที่หลัก
ตร.ม.
4,500
1. ห้องประชุม (Meeting Rooms)
พื้นที่รวม
ตร.ม.
500
พื้นที่ต่อห้อง
ตร.ม.
100
จำนวนห้อง
ห้อง
5
2. หอประชุมอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) พื้นที่รวม
ตร.ม.
4,000
พื้นที่ต่อฮอลล์
ตร.ม.
1,000
จำนวนฮอลล์
ฮอลล์
4
2.2 พื้นที่อื่น ๆ
ตร.ม.
2,000
1. ห้องครัว (Kitchen)
8. ห้องเก็บของ/ สำนักงำน (Storage /Office)
2. พื้นที่โหลดสินค้ำ (Truck Dock)
9. ห้องล่ำม ห้องควบคุมภำพและเสียง (Interpreter/ AV room)
3. ศูนย์อำหำร (Cafeteria)
10. เคำน์เตอร์ลงทะเบียน (Registration counter)
4. ห้องรับรองแขกวีไอพี (VIP Reception Room)
11. ที่รับประทำนอำหำร (Dining Space)
5. ห้องสำหรับสื่อ (Press Room)
12. ห้องเก็บของและคลังสินค้ำ (Storage and Warehouse)
6. ห้องประกอบพิธีทำงศำสนำ (Religious Ceremony 13. ห้องสำหรับผู้จดั งำน
Room)
7. ห้องพยำบำล (Infirmary Room)
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หมำยเหตุ: 1แผนผังไม่ได้วำดตำมสัดส่วนที่แท้จริง (Figures Not Draw to Scale)
2
เป็นตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเท่ำนั้น ทั้งนี้กำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องขึ้นอยู่กับขนำดและรำคำ
ของพื้นที่จริง
รูปที่ 5-1 ตัวอย่ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำขนำดเล็ก
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 81

บทที่ 5: โมเดลกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

Tip
1) ห้องประชุมอำจอยู่ บริ เวณชั้น 2 หรือชั้นลอยเหนือทำงเดินหรือโถงชั้ นล่ำง เพื่ออำนวยควำม
สะดวกต่อผู้เข้ำร่วมประชุมให้ไม่ต้องเดินไกล แต่ไม่ควรอยู่ด้ำนบนของบริเวณพื้นที่แสดงสินค้ำ
และนิทรรศกำร (Exhibition Hall) เนื่องจำกจะต้องใช้งบประมำณในกำรก่อสร้ำงสูง และหำก
เป็นศูนย์ประชุมฯ ขนำดเล็ก อำจสร้ำงให้ห้องประชุมให้อยู่ชั้นล่ำงบริเ วณรอบข้ำงของพื้นที่แสดง
สินค้ำและนิทรรศกำรได้
2) พื้น ที่จ ำหน่ ำยและรั บ ประทำนอำหำรควรอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของศูนย์ประชุมและนิทรรศกำร
เพื่อให้สะดวกต่อกำรขนอำหำรหรือขยะเข้ำ - ออก โดยไม่ผ่ำนบริเวณพื้นที่ส่วนกลำง และต้องอยู่
ในตำแหน่งที่ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
3) ห้องรับรองแขกวีไอพีควรตั้งอยู่ในบริเวณที่คนไม่พลุกพล่ำน มีควำมเป็นส่วนตัว และไม่ควรไกล
จำกหอประชุม (Hall) มำกนัก

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 82

บทที่ 5: โมเดลกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

5 . 5.2
2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขนาดกลาง

พื้นที่หลัก

M

ที่ดิน
พื้นที่ใช้สอยในอาคาร
พื้นที่หลัก
ห้องประชุม

18
14,500
9,800
พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า

ไร่
ตร.ม.
ตร.ม.
หอประชุมอเนกประสงค์

@100 ตร.ม.
8 ห้อง
รวม 800 ตร.ม.

@2,500 ตร.ม.
2 ฮอลล์
รวม 5,000 ตร.ม.

@1,000 ตร.ม.
4 ฮอลล์
รวม 4,000 ตร.ม..

ส่วนประกอบของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขนาดกลาง
ตร.ม.
29,000
พื้นที่ทั้งหมด
ไร่
18
1. พื้นที่กลางแจ้ง
ที่จอดรถ
คัน
1,000
ที่จอดรถบรรทุก
คัน
20
2. พื้นที่ใช้สอยในอาคาร
ตร.ม.
14,500
2.1 พื้นที่หลัก
ตร.ม.
9,800
1. ห้องประชุม (Meeting Rooms)
พื้นที่รวม
ตร.ม.
800
พื้นที่ต่อห้อง
ตร.ม.
100
จำนวนห้อง
ห้อง
8
2. พื้นที่จัดงำนแสดงสินค้ำ(Exhibition Hall)
พื้นที่รวม
ตร.ม.
5,000
พื้นที่ต่อฮอลล์
ตร.ม.
2,500
จำนวนฮอลล์
ฮอลล์
2
3. หอประชุมอเนกประสงค์ (Multipurpose
พื้นที่รวม
ตร.ม.
4,000
Hall)
พื้นที่ต่อฮอลล์
ตร.ม.
1,000
จำนวนฮอลล์
ฮอลล์
4
2.2 พื้นที่อื่น ๆ
ตร.ม.
4,700
1. ห้องครัว (Kitchen)
9. ร้ำนค้ำ (Retails)
2. พื้นที่โหลดสินค้ำ (Truck Dock)
10. ห้องเก็บของ/ สำนักงำน (Storage /Office)
3. ศูนย์อำหำร (Cafeteria)
11. ห้องล่ำม ห้องควบคุมภำพและเสียง (Interpreter/ AV room)
4. ศูนย์บริกำรธุรกิจ (Business Center)
12. เคำน์เตอร์ลงทะเบียน (Registration counter)
5. ห้องรับรองแขกวีไอพี (VIP Reception Room)
13. ที่รับประทำนอำหำร (Dining Space)
6. ห้องสำหรับสื่อ (Press Room)
14. ห้องเก็บของและคลังสินค้ำ (Storage and Warehouse)
7. ห้องประกอบพิธีทำงศำสนำ (Religious
15. ห้องสำหรับผู้จดั งำน (Organizer Room)
Ceremony Room)
8. ห้องพยำบำล (Infirmary Room)

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 83

บทที่ 5: โมเดลกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

หมำยเหตุ: 1แผนผังไม่ได้วำดตำมสัดส่วนที่แท้จริง (Figures Not Draw to Scale)
2
เป็นตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเท่ำนั้น ทั้งนี้กำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องขึ้นอยู่กับ ขนำดและรำคำ
ของพื้นที่จริง
รูปที่ 5-2 ตัวอย่ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำขนำดกลำง
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 84

บทที่ 5: โมเดลกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

Tip
1) ห้องประชุมอำจอยู่ บริ เวณชั้น 2 หรือชั้นลอยเหนือทำงเดินหรือโถงชั้นล่ำง เพื่ออำนวยควำม
สะดวกต่อผู้เข้ำร่วมประชุมให้ไม่ต้องเดินไกล แต่ไม่ควรอยู่ด้ำนบนของบริเวณพื้นที่แสดงสินค้ำ
และนิทรรศกำร (Exhibition Hall) เนื่องจำกจะต้องใช้งบประมำณในกำรก่อสร้ำงสูง และหำก
เป็นศูนย์ประชุมฯ ขนำดเล็ก อำจสร้ำงให้ห้องประชุมให้อยู่ชั้นล่ำงบริเวณรอบข้ำงของพื้นที่แสดง
สินค้ำและนิทรรศกำรได้
2) พื้น ที่จ ำหน่ ำยและรั บ ประทำนอำหำรควรอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของศูนย์ประชุมและนิทรรศกำร
เพื่อให้สะดวกต่อกำรขนอำหำรหรือขยะเข้ำ - ออก โดยไม่ผ่ำนบริเวณพื้นที่ส่วนกลำง และต้องอยู่
ในตำแหน่งที่ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
3) ห้องรับรองแขกวีไอพีควรตั้งอยู่ในบริเวณที่คนไม่พลุ กพล่ำน มีควำมเป็นส่วนตัว และไม่ควรไกล
จำกหอประชุม (Hall) มำกนัก

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 85

บทที่ 5: โมเดลกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

5 . 5.3
3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขนาดใหญ่

พื้นที่หลัก

L

ที่ดิน
พื้นที่ใช้สอยในอาคาร
พื้นที่หลัก
ห้องประชุม

28
25,500
20,200
พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า

ไร่
ตร.ม.
ตร.ม.
หอประชุมอเนกประสงค์

@100 ตร.ม.
12 ห้อง
รวม 1,200 ตร.ม.

@2,500 ตร.ม.
6 ฮอลล์
รวม 15,000 ตร.ม.

@1,000 ตร.ม.
4 ฮอลล์
รวม 4,000 ตร.ม..

ส่วนประกอบของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขนาดใหญ่
ตร.ม.
45,000
พื้นที่ทั้งหมด
ไร่
28
1. พื้นที่กลางแจ้ง
ที่จอดรถ
คัน
1,400
ที่จอดรถบรรทุก
คัน
25
2. พื้นที่ใช้สอยในอาคาร
ตร.ม.
25,500
2.1 พื้นที่หลัก
ตร.ม.
20,200
1. ห้องประชุม (Meeting Rooms)
พื้นที่รวม
ตร.ม.
1,200
พื้นที่ต่อห้อง
ตร.ม.
100
จำนวนห้อง
ห้อง
12
2. พื้นที่จัดงำนแสดงสินค้ำ (Exhibition Hall)
พื้นที่รวม
ตร.ม.
15,000
พื้นที่ต่อฮอลล์
ตร.ม.
2,500
จำนวนฮอลล์
ฮอลล์
6
3. หอประชุมอเนกประสงค์ (Multipurpose
พื้นที่รวม
ตร.ม.
4,000
Hall)
พื้นที่ต่อฮอลล์
ตร.ม.
1,000
จำนวนฮอลล์
ฮอลล์
4
2.2 พื้นที่อื่น ๆ
ตร.ม.
5,300
1. ห้องครัว (Kitchen)
9. ร้ำนค้ำ (Retails)
2. พืน้ ที่โหลดสินค้ำ (Truck Dock)
10. ห้องเก็บของ/ สำนักงำน (Storage /Office)
3. ศูนย์อำหำร (Cafeteria)
11. ห้องล่ำม ห้องควบคุมภำพและเสียง (Interpreter/ AV room)
4. ศูนย์บริกำรธุรกิจ (Business Center)
12. เคำน์เตอร์ลงทะเบียน (Registration counter)
5. ห้องรับรองแขกวีไอพี (VIP Reception Room)
13. ที่รับประทำนอำหำร (Dining Space)
6. ห้องสำหรับสื่อ (Press Room)
14. ห้องเก็บของและคลังสินค้ำ (Storage and Warehouse)
7. ห้องประกอบพิธีทำงศำสนำ (Religious
15. ห้องสำหรับผู้จดั งำน (Organizer Room)
Ceremony Room)
8. ห้องพยำบำล (Infirmary Room)

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 86

บทที่ 5: โมเดลกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

หมำยเหตุ: 1แผนผังไม่ได้วำดตำมสัดส่วนที่แท้จริง (Figures Not Draw to Scale)
2
เป็นตัวอย่ำงข้อเสนอแนะเบื้องต้นเท่ำนั้น ทั้งนี้กำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต้องขึ้นอยู่กับขนำดและรำคำ
ของพื้นที่จริง
รูปที่ 5-3 ตัวอย่ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำขนำดใหญ่
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 87

บทที่ 5: โมเดลกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

Tip
1) ห้องประชุมอำจอยู่ บริ เวณชั้น 2 หรือชั้นลอยเหนือทำงเดินหรือโถงชั้นล่ำง เพื่ออำนวยควำม
สะดวกต่อผู้เข้ำร่วมประชุมให้ไม่ต้องเดินไกล แต่ไม่ควรอยู่ด้ำนบนของบริเวณพื้นที่แสดงสินค้ำ
และนิทรรศกำร (Exhibition Hall) เนื่องจำกจะต้องใช้งบประมำณในกำรก่อสร้ำงสูง และหำก
เป็นศูนย์ประชุมฯ ขนำดเล็ก อำจสร้ำงให้ห้องประชุมให้อยู่ชั้นล่ำงบริเวณรอบข้ำงของพื้นที่แสดง
สินค้ำและนิทรรศกำรได้
2) พื้น ที่จ ำหน่ ำยและรั บ ประทำนอำหำรควรอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของศูนย์ประชุม และนิทรรศกำร
เพื่อให้สะดวกต่อกำรขนอำหำรหรือขยะเข้ำ - ออก โดยไม่ผ่ำนบริเวณพื้นที่ส่วนกลำง และต้องอยู่
ในตำแหน่งที่ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
3) ห้องรับรองแขกวีไอพีควรตั้งอยู่ในบริเวณที่คนไม่พลุกพล่ำน มีควำมเป็นส่วนตัว และไม่ควรไกล
จำกหอประชุม (Hall) มำกนัก
4) อำจใช้สัญลักษณ์กำรจัดวำงพื้นที่ต่ำง ๆ ของศูนย์ประชุมและนิทรรศกำรเป็นโซนสี เพื่อเป็นกำร
บ่งบอกถึงอำณำเขตของแต่ละพื้นที่ และเพื่อให้ง่ำยต่อกำรสังเกตของผู้เข้ำร่วมประชุม

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 88

บทที่ 5: โมเดลกำรออกแบบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

5 5.4
. 4 การวิเคราะห์ต้นทุนในการสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
ตำรำงที่ 5-2 ประมำณกำรต้นทุนในกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ

หลักเกณฑ์

หน่วย

พื้นที่ใช้สอยภำยในอำคำร
งบประมำณในกำรก่อสร้ำง

ตร.ม.
ล้ำนบำท

ขนาดของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
เลก
กลาง
ใหญ่
6,500
14,500
25,500
162.5 – 195.0 362.5 – 435.0 637.5 – 765.0

หมำยเหตุ: 1 ใช้รำคำในกำรก่อสร้ำงประมำณ 25,000 – 30,000 บำทต่อตำรำงเมตร
2
งบประมำณในกำรก่อสร้ำงนี้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งและอุปกรณ์ใช้สอยภำยในพื้นที่

ต้นทุนในกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1. ต้นทุนค่ำลงทุน
(Capital Cost) และ 2. ต้นทุนในกำรดำเนินกำร (Running Cost) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. ต้นทุนค่าลงทุน (Capital Cost)
เป็นต้นทุนของกำรนำทรัพยำกรประเภททุนมำใช้ในกิจกรรมเพื่อเป็นกำรลงทุนในระยะยำว อันได้แก่ กำร
ลงทุนในด้ำนที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง คิดเป็นประมำณร้อยละ 30 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด ประกอบด้วย
1) ต้นทุนทำงด้ำนที่ดิน (Land) ซึ่งไม่ควรเกินร้อยละ 15 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด
2) ต้นทุนทำงด้ำนกำรตกแต่ง (Furniture)
3) ต้นทุนด้ำนสิ่งก่อสร้ำงอำคำร (Building)
2. ต้นทุนในการดาเนินการ (Running Cost)
เป็นต้นทุนที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรแต่ละกิจกรรมของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ รวมถึงค่ำจ้ำงแรงงำน
บุคลำกรในกำรให้บริกำร คิดเป็นประมำณร้อยละ 70 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด ประกอบด้วย
1) ต้น ทุน ด้ำนกำรบริ กำรดูแลและบำรุงรั กษำ (Service Maintenance) เช่น อุปกรณ์เครือ ข่ ำ ย
(Network) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำ ย (Server) ตลอดจนระบบโปรแกรมใช้ ง ำนต่ ำ ง ๆ
(Application Software) เป็นต้น
2) ต้นทุนด้ำนกำรทำควำมสะอำด (Cleaning)
3) ต้นทุนด้ำนพลังงำน (Energy)
4) ต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ (Furniture)
5) ต้นทุนจำกหนี้สิน (Debt)
6) ต้นทุนด้ำนกำรบำรุงรักษำสิ่งก่อสร้ำงอำคำร (Building Maintenance)
7) ต้นทุนค่ำจ้ำงแรงงำน (Staff-relate Cost)
30%

ต้ น ทุ น ในการด าเนิ น การ
(Running Cost)

70%

R

ต้นทุนค่าลงทุน (Capital Cost)

อำยุกำรใช้งำน
(Lifetime) 50 ปี

ต้นทุนในการดาเนินการ
(Running Cost)

C

ต้นทุนค่าลงทุน
(Capital Cost)

30%
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5 5.5
. 5 ประมาณการจานวนงาน (Break Even)

ในกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ ควรมีกำรพิจำรณำถึงจุดคุ้มทุนและระยะเวลำคืนทุน เพื่อช่วยใน
กำรตัดสินใจดำเนินกำรต่ำงๆ ซึ่งได้มีกำรประมำณกำรจำนวนงำนต่อปีที่เหมำะสมเบื้องต้นสำหรับศูนย์ประชุมฯ
แต่ละขนำด โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ตำรำงที่ 5-3 ประมำณกำรจำนวนงำนที่จะทำให้เกิดควำมคุม้ ทุน (Break Even)
จานวนงานของศูนย์แต่ละขนาด
ประเภทงาน
หน่วย
เลก
กลาง
ใหญ่
1. งานประชุมสัมมนา (Convention Event)
- งานขนาดเลก
2,000 ตร.ม.,
200 บูธ,
งำน/ปี
20
20
20
3,000 – 5,000 คน
- งานขนาดกลาง
3,000 ตร.ม.,
300 บูธ,
งำน/ปี
6
8
4,000 – 5,000 คน
- งานขนาดใหญ่
>5,000 ตร.ม.,
> 500 บูธ,
งำน/ปี
8
> 8,000 คน
จานวนผู้เข้าร่วมต่อปี
คน/ปี
75,000
120,000
250,000
2. งานนิทรรศการและแสดงสินค้า (Exhibition Event)
- งานขนาดเลก
2,000 ตร.ม.,
งำน/ปี
15
12
12
200 บูธ
- งานขนาดกลาง
3,000 ตร.ม.,
งำน/ปี
6
8
300 บูธ
- งานขนาดใหญ่
>5,000 ตร.ม.,
งำน/ปี
8
> 500 บูธ
จานวนพื้นที่ทขี่ ายได้ต่อปี
ตร.ม./ปี 20,000-40,000 30,000-60,000 50,000-100,000

ทั้งนี้ จำนวนงำนดังกล่ำวเป็นเพียงกำรประมำณกำรอย่ำงคร่ำวๆ เท่ำนั้น เนื่องจำกในกำรพิจำรณำถึง
จุดคุ้มทุนและระยะเวลำคืนทุ นจริ งของศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้ำ ต้องคำนึงถึง ขนำดของศูนย์ประชุ มฯ
งบประมำณกำรลงทุน ตลอดจนอุปสงค์และอุปทำนของแต่ละศูนย์ประชุมฯ ร่วมด้วย
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โครงสร้างบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

Section 06

โครงสร้างบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
6.1 โครงสร้างบริหารจัดการ
6.2 บทบาทหน้าที่ของแต่ละสายงาน
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โครงสร้างบริหารจัดการ

บทบาทหน้าที่ของ
แต่ละสายงาน

6 . 6.1
1 โครงสร้างบริหารจัดการ

ในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำเป็นต้อง
มีกำรวำงแผนโครงสร้ำงองค์กรในกำรบริหำรงำนและจัดหำบุคคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ โดยมี
ตัวอย่ำงโครงสร้ำงองค์กรในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ ดังนี้

รูปที่ 6-1 โครงสร้ำงบริหำรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 92
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ตำรำงที่ 6-1 ประมำณกำรจำนวนพนักงำนของแต่ละโมเดล
ตาแหน่ง
ฝ่ายขายและการตลาด
(Sales & Marketing)
ฝ่ายปฏิบัติการ
(Operation)

ฝ่ายบริหาร (Finance,
HR &
Administration)

แผนกขำย (Sales)
แผนกกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ (Marketing &
PR)
แผนกปฏิบัติกำร (Operation)
แผนก
งำนซ่อมบำรุง (Maintenance &
เทคนิค
Repair)
(Technical) งำนระบบ (Electricity, HAVC, Com
Systems)
งำนบริหำรอำคำร (Facility)
งำนคลัง (Store)
แผนกบริหำรและทรัพยำกรมนุษย์ (General
Admin/ HR)
แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT and Digital)
แผนกบัญชีและกำรเงิน (Accounting & Finance)
รวม
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จานวนพนักงาน
ขนาด
ขนาด
ขนาดเลก
กลาง
ใหญ่
1
1
2
1

2

4

2

4

6

2

4

6

1

2

4

2
1

4
1

6
2

2

4

6

1
1
14

2
2
26

4
4
44
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6 . 6.2
2 บทบาทหน้าที่ของแต่ละสายงาน

สำยงำนต่ำง ๆ ในโครงสร้ำงองค์กรในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำต่ำงมีบทบำทและ
หน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรและขับเคลื่อนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ โดยแต่ละตำแหน่งงำนมีบทบำทและ
หน้ำที่โดยสังเขป ดังนี้

1

ฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing)

ฝ่ายขายและการตลาด

แผนก
1. แผนกขาย (Sales)

แผนกขาย

บทบาทหน้าที่
• กำหนดเป้ำหมำยกำรขำย พร้อมทัง้ กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุตำม
เป้ำหมำย และกำรปฏิบตั ิตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้
• สร้ำงรำยได้จำกกำรขำยและขยำยลูกค้ำรำยใหม่เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
กำรขำยของบริษัท
• บริหำรจัดกำรสินค้ำ ได้แก่ ห้องจัดงำน ห้องประชุม ห้องจัดนิทรรศกำร
• ดำเนินกิจกรรมกำรขำยและงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
• พัฒนำและรวบรวมฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ
• จัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนขำย เพื่อเพิ่มทักษะและควำมรู้ที่
เกี่ยวข้อง
• ให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมืออำชีพและสุภำพตลอดเวลำ
• ดำเนินแผนกำรขำยและแผนกำรดำเนินงำนที่ได้รบั อนุมัติตำมที่กำหนด
• พัฒนำและค้นหำตลำดที่มีศักยภำพ
• พัฒนำสร้ำงและใช้เทคนิคกำรขำยและกำรตลำดแบบใหม่
• จัดทำรำยงำนตำมที่ต้องกำร: รำยงำนกำรขำยกำรขำย, รำยงำนกำรขำย
ภำยใน
• สร้ำงโอกำสในกำรขำยใหม่ ๆ ผ่ำนทำงวิธีกำรสร้ำงโอกำสในกำรสร้ำง
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และติดตำมโอกำสในกำรขำยทีไ่ ด้รับจำกพันธมิตร
• สร้ำงควำมบันเทิงและควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
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แผนก
2. แผนกการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ (Marketing
& PR)
แผนกการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

บทบาทหน้าที่
• พัฒนำแผนธุรกิจให้ครอบคลุมและสอดคล้องกันกับเป้ำหมำยหลักของ
องค์กร
• สนับสนุนกิจกรรมทำงกำรตลำด ซึ่งรวมถึงงำนแสดงสินค้ำ นิทรรศกำร
• ค้นหำและเสนอข้อตกลงทำงธุรกิจที่มีศักยภำพ
• แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจทีม่ ีศักยภำพ วิเครำะห์กลยุทธ์กำรตลำด ควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ กำรศักยภำพ และกำรเงิน ประเมินทำงเลือก แนะนำ
กำรลงทุน
• ทำงำนร่วมกับฝ่ำยขำยเพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรและกำรรักษำฐำน
ลูกค้ำ
• กำหนดทิศทำงกลยุทธ์และแผนธุรกิจเพื่อให้ทีมบรรลุเป้ำหมำยกำรขำย
ประจำปี
• จัดทำรำยงำนกำรตลำดประจำสัปดำห์
• ระบุโอกำสทำงธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขำย
• รักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำเดิมและลูกค้ำใหม่และขยำยโอกำสทำง
ธุรกิจและขอบเขตกำรให้บริกำร
• บริหำรจัดกำรแคมเปญ: บริหำรแคมเปญทำงกำรตลำดเพื่อให้มั่นใจถึง
เป้ำหมำยและประสิทธิผลของแคมเปญ กำรใช้แนวคิดใหม่ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบแคมเปญ
• บริหำรจัดกำรเวลำ: มุ่งเน้นที่แผนกำรดำเนินงำน กำรกำหนดงำนหลัก
และกำหนดเวลำสำหรับแต่ละภำรกิจ
• บริหำรและควบคุมค่ำใช้จ่ำย: จัดกำรงบประมำณด้ำนกำรตลำดอย่ำงมี
ประสิทธิภำพให้เป็นไปตำมแผนงบประมำณ มีกำรรำยงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยและงบประมำณที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
• กำรรักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ
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2

ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation)

ฝ่ายปฏิบัติการ

แผนก
1. แผนกปฏิบัติการ
(Operation)

แผนกปฏิบัติการ

บทบาทหน้าที่
• บริหำรพื้นที่จัดแสดงนิทรรศกำร ห้องประชุม ร้ำนค้ำ ร้ำนขำยของ และศูนย์
อำหำร
• บริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนประจำวัน และกำรบูรณำกำรกำรทำงำนของฝ่ำย
ขำย ร้ำนค้ำปลีกและแผนกทำควำมสะอำดในกำรดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ
ประสบควำมสำเร็จ
• ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำโดยใช้ทักษะต่ำง ๆ และกำรฝึกอบรม
พนักงำนเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ทดี่ ีเยี่ยมแก่ลูกค้ำ
• พัฒนำทีมงำนที่มีคุณภำพ โดยมีกำรวำงแผนและกำรสรรหำพนักงำนที่มี
ประสิทธิภำพ
• ให้บริกำรชั้นเลิศแก่ลูกค้ำผ่ำนหลักกำร (Platform) กำรให้บริกำร
• ให้กำรฝึกอบรมพนักงำนรำยวัน เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำย เข้ำใจเป้ำหมำย
งบประมำณและตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของทุกแผนก
• ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ในกำรทำงำนกับลูกค้ำรำยสำคัญและผู้ขำย
• ดำเนินและประเมินนโยบำยและขัน้ ตอนในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
• แก้ไขปัญหำตำมข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำข้อมูลกำรจองทั้งหมดถูกบันทึกลงในระบบอย่ำงถูกต้อง
และเตรียมสถำนที่ให้พร้อมสำหรับลูกค้ำ
• ตอบสนองต่อข้อซักถำมและแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ
• สร้ำงวัฒนธรรมในกำรทำงำนเป็นทีม กำรสื่อสำร และทัศนคติในเชิงบวกในกำร
ทำงำน
• รู้จักและปฏิบัตติ ำมนโยบำยและขัน้ ตอนทั้งหมดของบริษัท เช่น นโยบำย
เกี่ยวกับควำมปลอดภัย กำรจัดกำรเหตุฉุกเฉิน และกำรปฏิบตั ิด้ำนสิง่ แวดล้อม
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แผนก
2. แผนกเทคนิค (Technical)

แผนกเทคนิค

บทบาทหน้าที่
• ควบคุม ดูแล กำกับกำรปฏิบตั ิงำน และวำงแผนงำนโครงกำรด้ำนวิศวกรรม
และงำนโครงกำรปรับปรุงพื้นที่
• ควบคุม ดูแล กำกับกำรปฏิบตั ิงำน และวำงแผนงำนด้ำนโครงกำรปรับปรุง
เครื่องจักรประกอบอำคำร
• ควบคุม ดูแล กำกับกำรปฏิบตั ิงำน และวำงแผนงำนกรณีฉุกเฉิน ที่เกีย่ วข้องกับ
โครงกำรด้ำนวิศวกรรม และปรับปรุงพื้นที่
• ควบคุม ดูแล กำกับกำรประกวดรำคำ ด้ำนถอดแบบและประเมินรำคำ ด้ำน
บัญชีและปริมำณงำน ด้ำนแบบงำนด้ำนวิศวกรรม
• ควบคุม ดูแล กำกับกำรปฏิบตั ิงำน และวำงแผนงำนด้ำนวิศวกรรมพลังงำน
ด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และด้ำนเทคโนโลยีอำคำรสีเขียว
• ควบคุม ดูแล กำกับกำรปฏิบตั ิงำน และวำงแผนงำนมำตรฐำนวิศวกรรม และ
ควำมปลอดภัยด้ำนวิศวกรรม
• ควบคุม ดูแล และกำกับกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนวิศวกรรมบำรุงรักษำกรณีเร่งด่วน
ฉุกเฉิน และปฏิบัติกำรบำรุงรักษำประจำปี
• กำกับ กำรให้คำแนะนำ คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมและกำรปรับปรุงพืน้ ที่

1) งานซ่อมบารุง
(Maintenance &
Repair)

• ตรวจสอบ ดูแลรักษำ และซ่อมแซม โครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งภำยนอกและภำยใน
อำคำร รวมทั้งระบบปรับอำกำศ ระบบระบำยอำกำศ ลิฟต์ และบันไดเลื่อน
• วำงแผนกำรบำรุงรักษำทั้งภำยนอกและภำยในอำคำร พร้อมทั้งแผนกำร
บำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่น ๆ
• ทำคู่มือในกำรบำรุงรักษำสำหรับเจ้ำหน้ำที่ช่ำงเทคนิค ทั้งแบบรำยวัน รำยเดือน
และรำยปี
• กำรคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยของอำคำร

2) งานระบบ (Electricity,
HAVC, Com Systems)

• บริหำรจัดกำรและควบคุมดูแล ระบบ HVAC และ Coms ทั้งหมด
• ประสำนงำนและดำเนินกำรตำมคำขอของลูกค้ำ ผู้เช่ำ
• มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบควำมปลอดภัยของอำคำร กำหนดขั้นตอนกำร
อพยพ และกำรฝึกซ้อม มีกำรอยู่เวรพร้อมให้บริกำรเมื่อเรียกหำ (On Call)
เพื่อตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
• ปฏิบัติงำนบำรุงรักษำโดยทั่วไป และมีส่วนร่วมในโครงกำรต่ำง ๆ
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แผนก

บทบาทหน้าที่

3) งานบริหารอาคาร
(Facility)

• ดำเนินกำรตำมนโยบำยและขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมข้อกำหนดทำงเทคนิค มำตรฐำนและกระบวนกำรทำงวิศวกรรม
• ตรวจสอบภำระผูกพันตำมสัญญำกับผู้ขำยและผูร้ ับเหมำ สำหรับสำธำรณูปโภค
และบริกำรต่ำง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้ำ ควำมปลอดภัย ระบบสำรองฉุกเฉิน บริกำร
รักษำควำมสะอำด และบริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขำยและผู้รบั เหมำ
• ประสำนงำนและดำเนินกำรตำมคำขอของลูกค้ำ ผู้เช่ำ
• มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบควำมปลอดภัยของอำคำร กำหนดขั้นตอนกำร
อพยพ และกำรฝึกซ้อม มีกำรอยู่เวรพร้อมให้บริกำรเมื่อเรียกหำ (On Call)
เพื่อตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
• ปฏิบัติงำนบำรุงรักษำโดยทั่วไป และมีส่วนร่วมในโครงกำรต่ำง ๆ

4) งานคลัง (Store)

• บริหำรจัดกำรงำนคลังสินค้ำประจำวัน เช่น กำรรับ, กำรโหลด, กำรเก็บสินค้ำ,
กำรจัดเก็บ, บริหำรจัดกำรจุดใช้งำน (Point of use, POU) กำรจัดส่ง และ
ควำมถูกต้องของสินค้ำคงคลัง
• ปฏิบัติตำมนโยบำย FIFO อย่ำงเข้มงวด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้รับพัสดุ สินค้ำทั้งหมดและมีกำรลงบันทึกอย่ำงถูกต้อง
• กำรตรวจสอบสินค้ำคงคลังและกำรวิเครำะห์ข้อมูลรำยวัน
• ควบคุมระดับสินค้ำคงคลัง โดยกำรนับเทียบกับข้อมูลในระบบ
• เพิ่มกำรใช้พื้นที่คลังสินค้ำและชั้นวำงของให้มีประสิทธิภำพ
• จัดทำและพัฒนำกระบวนกำร มำตรฐำนในคลังสินค้ำ
• กำรวำงแผนกำลังคน ฝึกสอนกำรให้คำปรึกษำ และกำรประเมินผลงำน
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3

ฝ่ายบริหาร (Finance, HR & Administration)

ฝ่ายบริหาร

แผนก
1. แผนกบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์
(General Admin/ HR)

บทบาทหน้าที่
• ให้กำรสนับสนุนด้ำนงำนธุรกำรและงำนเลขำนุกำรแก่ผู้บริหำร
• จัดเตรียมรำยงำน กำรนำเสนอ จดหมำย และสนับสนุนงำนต่ำง ๆ ตำมควำม
เหมำะสม
• ประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกีย่ วข้องทั้งภำยในและภำยนอก
• จัดทำเอกสำรและเตรียมเอกสำรก่อนส่งต่อผู้บริหำร
• จัดตำรำงนัดหมำยและปฏิทินกำรนัดหมำยตำมที่ได้รับมอบหมำย
• จัดกำรกระบวนกำรสรรหำบุคลำกร
• ออกแบบ พัฒนำและดูแลกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรในองค์กร
• สร้ำงควำมสัมพันธ์ทดี่ กี ับลูกค้ำภำยในและหน่วยงำนจัดหำงำนภำยนอก
• ทำหน้ำทีป่ ระสำนงำนเกี่ยวกับกำรรับสมัครงำน
• ปฏิบัติงำนอื่นตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย

• •จัดเตรียมกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงธุรกิจ วำงแผน
2. แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT & Digital) ทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
(Cost/Benefit Analysis)
• จัดเตรียมแผนกำรบำรุงรักษำและงบประมำณของแผนกไอที พร้อมจัดทำแผน
โครงกำรโดยละเอียด
• วิจัย ประเมิน และแนะนำเครื่องมือหรือซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยี เลือกผู้ขำยและผู้ผลิตที่มีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
คุณภำพอุปกรณ์และบริกำร
• รับผิดชอบและดูแลพนักงำนไอทีทกุ คน
• เป็นผู้นำในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในแผนกไอที มอบหมำยและจัดลำดับ
ควำมสำคัญของงำนต่ำง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ำสำมำรถบริหำรทรัพยำกรของทีมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
• เป็นผู้นำหรือดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำย
• •ประสำนงำนกับผู้ขำย และทีมไอทีต่ำง ๆ
• ตรวจสอบและดูแลศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อให้แน่ใจว่ำทุกอย่ำงจะทำงำน
โดยไม่มีปญ
ั หำ
• พัฒนำและควบคุมดูแลกระบวนกำรและนโยบำยด้ำนไอที
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แผนก

บทบาทหน้าที่
• ค้นหำแนวทำงใหม่ในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอทีทั้งหมดในบริษัท

3. แผนกบัญชีและการเงิน
(Accounting &
Finance)

• สร้ำงควำมมั่นใจว่ำต้นทุนและรำยได้ได้รับกำรจัดสรรอย่ำงถูกต้อง เพื่อจัดทำ
รำยงำนกำรเงินที่ถูกต้องและกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด
• สนับสนุนทีมบริหำรโดยให้กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง
สนับสนุนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรทำกำไรโดยรวมและควำม
ยั่งยืนของธุรกิจ สนับสนุนข้อมูลในกำรตัดสินใจทำงยุทธศำสตร์ เช่น กลยุทธ์ทำง
ธุรกิจ ประเด็นทำงกำรเงิน ประเด็นกำรดำเนินงำนสัญญำและกำรบริหำรควำม
เสี่ยง
• พัฒนำงบประมำณรำยปีและควบคุมนโยบำยและกำรปฏิบตั ิด้ำนงบประมำณใน
กำรดำเนินงำนทั้งหมด พัฒนำแผนงำนและแบบจำลองทำงกำรเงินในระยะยำว
เพื่อปรับปรุงกำรวำงแผนกำไรและกำรจัดทำงบประมำณ
• ริเริม่ ต้นและสนับสนุนโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ดำเนินงำนและกำรลดต้นทุน รวมทั้งกำรใช้หลักปฏิบัติดำ้ นคุณภำพ รวมถึงกำรวัด
และกำรติดตำมผลตัวชีว้ ัดที่ได้ประสิทธิภำพ
• จัดทำรำยงำนและกำรวิเครำะห์ตำ่ ง ๆ เช่น รำยได้, CAPEX, กำรพยำกรณ์ต้นทุน,
กำรจัดทำงบประมำณ, ประสิทธิภำพกำรลงทุน ประสิทธิภำพของผูจ้ ัดจำหน่ำย
และควำมสำมำรถในกำรทำกำไร เป็นต้น
• ติดตำมผลกำรดำเนินงำนกับกำรคำดกำรณ์เพื่อให้มั่นใจว่ำถูกต้อง สำมำรถรับมือ
และตอบสนองต่อควำมผันผวนของรำยได้
• งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย เช่น ช่วยเหลือในกำรต่ออำยุสัญญำ กำรเสนอรำคำ
กำรดำเนินธุรกิจใหม่ๆ หรือกำรทำโครงกำรอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
• ตรวจสอบสัญญำผูผ้ ลิตและลูกค้ำ เช่น กำรหมดอำยุและต่ออำยุ กำรให้ควำม
ช่วยเหลือในประเด็นทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทำงบัญชีหรือทำงกำรเงินใน
กำรทำสัญญำ
• ให้คำปรึกษำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรดำเนินงำน พัฒนำทักษะ รวมทั้งแผนกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำยและนโยบำยของบริษัทในทุกด้ำน
โดยเฉพำะกำรวำงแผนภำษีและกำรยื่นเอกสำรทำงกำรเงิน

สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) : 100

