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บทที่  6 

การออกแบบตลาดสด 

6.1   เกณฑ์การออกแบบทั่ว ๆ ไป 
 เกณฑก์ารออกแบบเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นเบ้ืองตน้ก่อนการออกแบบทุกคร้ัง  เป็นกรอบท่ีผูอ้อกแบบจะตอ้งท า
ความเขา้ใจอยา่งละเอียดถ่ีถว้น  เพ่ือการออกแบบท่ีถูกตอ้งตรงความตอ้งการ  ไม่ขดัต่อกฎระเบียบของทางราชการ
ตามพระราชบญัญติั  กฎกระทรวง  และประกาศฉบบัต่างๆ เป็นเกณฑท์ัว่ไปส าหรับการออกแบบตลาดสดเทศบาล 
ซ่ึงค านึงถึงกฎระเบียบ  และรวบรวมแนวคิดตามเกณฑม์าตรฐานตลาดสดน่าซ้ือของกรมอนามยัเขา้ไวด้ว้ยเพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการออกแบบแนวคิดต่อไป  ดงัน้ี 

1) เป็นตลาดสด  ประเภท  1  ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลกัษณะของตลาด  พ.ศ. 2551  ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ.2535 และออกแบบตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระยะยน่ท่ีจอดรถ  จ านวนหอ้งน ้า การระบายน ้า  ฯลฯ 

2) ประกอบดว้ยแผงคา้  อาหารสด  อาหารแปรรูป  อาหารปรุงส าเร็จ และแผงคา้เบ็ดเตลด็อย่างครบถว้น 
และจดัเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกนั 

3) โครงสร้างอาคารตลาดสดเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ชั้นเดียวหรือสองชั้นมีความสูงไม่นอ้ยกว่า 5 เมตร 
โครงสร้างหลงัคาเป็นเหลก็ หรืออาจเป็นไม ้ในกรณีช่วงกวา้ง (span) นอ้ยกว่า 6 เมตร มีความมัน่คง
แขง็แรง เน่ืองจากเป็นอาคารโล่ง หลงัคาสร้างดว้ยวสัดุทนไฟ โครงสร้างหลงัคา  อาคาร หลังเดียวกัน
ใหใ้ชว้สัดุชนิดเดียวกนั พ้ืนและฝาผนงัตลาดท าดว้ยวสัดุถาวร แข็งแรง เรียบและท าความสะอาดง่าย  
ทั้งน้ี  โครงสร้างตอ้งรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไดใ้นแนวเทือกเขาทางตะวนัตก หรือ เม่ือมี
การประกาศเขตควบคุมกรณีดงักล่าว 

4) เป็นอาคารโปร่ง ภายในตวัอาคารมีแสงสวา่ง การระบายอากาศอยา่งเพียงพอ 
5) ทางเดินภายในอาคารตลาดมีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 2 เมตร ถนนรอบอาคารตลาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า     

4 เมตร (อยา่งนอ้ยหน่ึงทาง)และมีทางลาดส าหรับรถเขน็สินคา้ 
6) แผงขายสินคา้เป็นแบบปิดทึบ  ท าดว้ยวสัดุถาวร  เรียบ  และท าความสะดวกง่าย  สูงจากพ้ืนทางเดิน

ไม่นอ้ยกว่า   60 เซนติเมตร  มีท่ีติดป้ายช่ือแผง มีช่องทางเก็บสินคา้ใตแ้ผงคา้  ช่องจดัเก็บมีประตูท า
ดว้ยวสัดุถาวรปิดสนิทกนัสตัวท่ี์เป็นพาหะน าโรค ความกวา้งประตูไม่นอ้ยกวา่  1 เมตร มีท่อระบายน ้า
พีวีซีขนาดไม่เลก็กวา่  2.50 เซนติเมตร ระบายน ้าจากแผงลงรางระบบน ้าขา้ง 

7) มีรางระบายน ้าขา้งทางเดินภายในตลาดทั้งสองดา้น ความกวา้งรางไม่นอ้ยกว่า  15 เซนติเมตร ลึกไม่
นอ้ยกวา่ 10 เซนติเมตร เป็นชนิดรางเปิดและมีตะแกรงเหลก็ปิด   มีระบบรวบรวมน ้าท่ีดี   ไม่ใหน้ ้าขงั 

8) มีท่ีดกัขยะมลูฝอยและบ่อดกัไขมนั ก่อนระบายน ้าเขา้สู่ถงับ าบดัน ้าเสียรวม 
9) มีระบบบ าบดัน ้าเสียมาตรฐานท่ีเพียงพอต่อปริมาณน ้าเสียของตลาดท่ีเกิดข้ึน อย่างนอ้ย 2 วนั หรือ มี

ระบบบ าบดัน ้ าเสียเบ้ืองตน้ท่ีบ าบดัน ้ าเสียไดม้าตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ก่อนส่งไปบ าบดัใน
ระบบน ้าเสียรวมของทอ้งถ่ิน 
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10) มีสาธารณูปโภค จุดเช่ือม และจุดใหบ้ริการท่ีเพียงพอต่อการใชง้าน  และการบริการของตลาด  ไดแ้ก่   
- ไฟฟ้า ส าหรับอาคารตลาด และภายนอก 
- น ้าประปา ส าหรับการใชง้านตลาดทั้งหมด และดบัเพลิง กรณีเกิดไฟไหม ้
- ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ หรือ เคร่ืองโทรศพัทส์าธารณะในบริเวณตลาด โดยเทียบส่วนอยา่งนอ้ย  50  

แผงคา้  ต่อ  1  ตู ้
- มีน ้าด่ืมและน ้าสะอาดตามจุดต่างๆ ไวบ้ริการอยา่งเพียงพอ และใชง้านไดต้ลอดเวลา 

11) มีอาคาร หรือ บริเวณรวบรวมและแยกขยะมูลฝอย และถงัรับขยะสด ขยะแหง้ และขยะรีไซเคิล เช่น 
(แกว้ โลหะ)  รอบอาคาร  หรือ  บริเวณรับขยะมีร้ัวท่ีแข็งแรงกนัสัตวเ์ขา้ไปคุย้เข่ีย  และจดัให้มีท่ี
รองรับขยะประจ าแผงท่ีไม่ขวางทางเดินในตลาด 

12) มีหอ้งสว้มหญิง และหอ้งสว้มชาย  แยกกนัภายในอาคารเดียวกนั  หรือ เป็นอาคารแยกอาคารหอ้งน ้า/
หอ้งส้วม แยกจากตวัอาคารตลาด และอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ตามหลกัสถาปัตยกรรมท่ีดี  มีแสง
สว่าง  และมีการระบายอากาศภายในห้องส้วมและภายในอาคารท่ีดี  ภายในห้องน ้ า/ห้องส้วม มี
อุปกรณ์สุขาภิบาลอยา่งเพียงพอ และใชง้านไดดี้ถกูตอ้งสุขลกัษณะอนามยั 

13) ใชร้ะบบบ่อเกรอะ บ่อซึม ส าหรับอาคารห้องน ้ า-ห้องส้วม หรือถงัส าเร็จตามมาตรฐานของผูผ้ลิตท่ี
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

14) มีทางเขา้และทางออกของตลาดแยกกนั ความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 5 เมตร กรณีทางเขา้ทางออกร่วมตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 8 เมตร มีป้ายจราจร  และเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนถนนอย่างครบถว้นตามมาตรฐานของ
กรมโยธาธิการ และผงัเมืองเป็นหลกั หรือ ตามการออกแบบเพ่ือความสะดวกโดยเฉพาะ มีเคร่ืองกั้น
ทางเขา้ออกยกข้ึนลงได ้(Lift Barrier) ท่ีมัน่คงแข็งแรง ส าหรับปิดกั้นเวลาไม่ใชต้ลาด และป้อม 
(Booth) ส าหรับพนกังานรักษาความปลอดภยั แบบยกเคล่ือนท่ีไดข้นาดไม่เลก็กวา่  2 x 2 เมตร 

15) มีหวัรับน ้ าดบัเพลิง (Fire Hydrant) มาตรฐานบนถนนในบริเวณ ตั้งสลบักนัโดยระยะสายถึงกนัไม่
มากกวา่จุดละ 30 เมตร 

16) มีพ้ืนท่ีโดยเฉพาะจดัไวส้ าหรับกิจกรรมท่ีใชร้วมของตลาด ไดแ้ก่ 
- พ้ืนท่ีท าครัวปรุงอาหารรวม 
- พ้ืนท่ีลา้นชามรวม 
- พ้ืนท่ีตรวจสอบน ้าหนกั และสารปนเป้ือน 
- พ้ืนท่ีแนะน าการบริการ และการประชาสมัพนัธ์ 

17) มีหอ้งเยน็ส าหรับแช่เน้ือสตัว ์หรือ เตรียมพ้ืนท่ีไว ้เพ่ือการพฒันาในอนาคตตามความ              
เหมาะสมและขนาดของตลาด 

18) มีร้ัวถาวร หรือ ก่ึงถาวร (ร้ัวลวดหนาม) ตามขนาดตลาด และความเจริญของพ้ืนท่ีโดยรอบ 
19) มีไฟฟ้าแสงสวา่งอยา่งเพียงพอในบริเวณตลาด 
20) จดัภูมิสถาปัตยภ์ายในบริเวณตลาดอยา่งเรียบร้อยสวยงาม ร่มร่ืนความเหมาะสม 
21) มีป้ายช่ือตลาด หรือ สญัลกัษณ์ของตลาดอยา่งชดัเจน และไม่ถกูบดบงัในระยะ อยา่งนอ้ย 200 เมตร 
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รูปท่ี 6.1-1   ผงัตวัอยา่งการออกแบบตลาดสด 
 
 
6.2   ด้านสถาปัตยกรรม 

6.2.1   หลกัเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบตลาดสด 

1)   ข้อพจิารณาในการวางผงับริเวณ 

- จดัพ้ืนท่ีใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุดกบัการใชง้านโดยรวม และการใชพ้ื้นท่ีของแต่ละส่วนประกอบ 
- ค านึงถึงการขยายตวัในอนาคต 
- ก าหนดใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ   

ตลาดสด 
- ตรวจสอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบกบัการวางผงัเฉพาะพ้ืนท่ี เช่น แนวร่นของ 

อาคาร 
- ค านึงถึงการสญัจรภายในและการควบคุมการเขา้-ออก ภายในโครงการ 
- ประสานงานดา้นวิศวกรรมระบบต่างๆกบัการวางผงัการใชป้ระโยชนท่ี์ดินโดยใหส้อดคลอ้ง   

 และเหมาะสม 
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2)   ข้อพจิารณาในการออกแบบอาคาร 

- ยึดถือแนวคิดหลกัในเร่ืองสุขอนามยั การรักษาความสะอาดของพ้ืนท่ีในอาคาร และบริเวณ  
รอบตลาดสด 

- ยึดถือความสมัพนัธ์ของประโยชนใ์ชส้อยภายใน  การวางผงัแผงคา้ของแต่ละภูมิภาค และ  
ระบบต่างๆ ทางดา้นเทคนิค 

- ค านึง ถึงรูปลกัษณะอาคารท่ีเหมาะสมและถกูประเภทการใชส้อยของอาคาร ตลอดจน ลกัษณะ 
สถาปัตยกรรมของแต่ละภูมิภาค 

- เนน้การประหยดัพลงังาน โดยใหมี้การระบายอากาศ ดว้ยวิธีธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด หรือ ใหมี้ 
แสงสวา่งธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด 

- ค านึงถึงงบประมาณในการก่อสร้างของเจา้ของโครงการ ใหอ้ยูใ่นงบประมาณ โดยจะควบคุม 
การออกแบบพ้ืนท่ีใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน  ความจ าเป็น  และเลือกใชว้สัดุท่ีมีราคา  
เหมาะสมกบังบประมาณ และมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการใชง้านในแต่ละท่ี 

- ค านึงถึงความรวดเร็วในการก่อสร้าง โดยค านึงถึงการน าวสัดุส าเร็จรูปต่างๆ เขา้มาใช ้
- เลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน เช่น ส่วนเกบ็ของท่ีรับน ้าหนกั มีการใชร้ถเขน็ รถยก 

ว่ิงจะใชพ้ื้น Floor Hardener เป็นตน้ แต่ส่วนท่ีตอ้งการความสวยงาม กใ็ชพ้ื้นกระเบ้ืองอยา่งดี  
หรือหินธรรมชาติท่ีตดัแต่งตามก าลงังบประมาณ 

- พยายามใหมี้การบ ารุงรักษาต ่า โดยเลือกใชว้สัดุท่ีมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และ  
การใชง้านหนกั เช่น วสัดุท่ีมีสีสนัในตวั หรือ เคลือบสีมาจากโรงงาน เป็นตน้ 

- ลกัษณะของอาคาร ควรออกแบบใหดู้ทนัสมยัแต่เรียบง่าย มีความกลมกลืนกนัทั้งกลุ่มอาคาร 
ตลอดจน มีทิศทางการวาง การเจาะช่องหนา้ต่างท่ีเหมาะสมกบัทิศทางแดดและลมดว้ย 
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3)    แนวความคิดด้านการวางตวัอาคาร 
 การเลือกรูปทรงอาคาร และการวางอาคารจะช่วยใหป้ระหยดัพลงังานไดสู้งในระยะยาว ขอ้พิจารณาหลกั 
ดงัน้ี 

(1) ทิศทางของอาคาร (Orientation) 

 การวางอาคารให้ถูกทิศทางแดดและลม มีความส าคญักบัการเพ่ิม หรือ ลดความร้อนภายในอาคารใน
ประเทศไทยรูปทรงอาคารท่ีเหมาะสมคือรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ โดยหันดา้นยาวของอาคารไปทางทิศเหนือและทิศใต ้
เพ่ือรับลม หนัดา้นแคบไปทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกเพ่ือใหรั้บแสงอาทิตยน์อ้ย  และมีหนา้ต่างท่ีเปิดไดท้าง
ทิศตะวนัตกใหน้อ้ยท่ีสุด 
     

 

(2) รูปทรงอาคาร (Form) 

 โดยทัว่ไป  อาคารรูปทรงกลมหรือส่ีเหล่ียมจตุัรัสจะประหยดัเน้ือท่ีผนังกว่าอาคารรูปทรงอ่ืนๆ ท าให้
ประหยดัวสัดุก่อสร้าง แต่เน่ืองจากมีปัจจยัอ่ืนท่ีมาเก่ียวขอ้ง เช่น ทางโคจรของดวงอาทิตยแ์ละทิศทางลมประจ า
ทอ้งถ่ิน ท าใหอ้าคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ประหยดัพลงังานมากกว่า  หลงัคาทรงสูงจะช่วยใหร้ะบายอากาศไดดี้  และ
การมีชายคายาวรอบอาคารจะช่วยบงัมิใหแ้ดดกระทบผนงั  ท าใหค้วามร้อนเขา้สู่อาคารไดน้อ้ยลง 
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(3) การวางต าแหน่งใช้งาน (Function) 

 การวางหอ้งน ้า  หอ้งเก็บของ หรือ หอ้งท่ีไม่มีคนเขา้ไปใชง้านบ่อย ใหอ้ยู่ทางทิศตะวนัออกหรือตะวนัตก
เป็นกนัชน (Buffer Space) ส าหรับพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีอยู่ถดัออกไปเป็นส่ิงท่ีควรพิจารณา  เพราะจะสามารถลดความ
ร้อนจากแสงแดดใหเ้ขา้ถึงพ้ืนท่ีใชส้อยนอ้ยลงได ้
 
6.2.2   องค์ประกอบของอาคาร 
 การก าหนดองคป์ระกอบทางดา้นสถาปัตยกรรมไดพิ้จารณาถึงเกณฑก์ารออกแบบ หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน 
และแนวคิดต่างๆ ในการออกแบบเป็นแนวทางในการจดัรูปแบบมาตรฐาน เพ่ือใหส้ามารถเลือกใชห้รือใชร่้วมกนั
ได ้ส าหรับตลาดสดขนาดต่างๆ (ก  ข  ค  ง)  จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบของอาคารเป็นหลกั ซ่ึงองคป์ระกอบของ
อาคารประกอบดว้ย 5 ส่วนหลกัคือ 
 1) ส่วนตลาด   2) ส่วนร้านคา้ 
 3) ส่วนพ้ืนท่ีจอดรถ   4) ส่วนบริหาร 
 5) ส่วนบริการ 
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1) ส่วนตลาด 

 เป็นพ้ืนท่ีหลกัของตลาดสด ส าหรับแผงขายสินคา้ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ อาหารสด  อาหารแปรรูปและของ
ใชเ้บด็เตลด็  ซ่ึงมีสดัส่วนแตกต่างตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละภูมิภาค วิธีการจดัจึงสามารถจดัเป็นกลุ่มตาม
จ านวนท่ีตอ้งการ  และมีทางเดินท่ีสะดวกต่อผูซ้ื้อ โดยทัว่ไปจะเป็นแผงโล่งเต้ีย ยกเวน้แผงอาหารแหง้ ของช า และ
สินคา้เบด็เตลด็ ท่ีนิยมกั้นเป็นหอ้งเพ่ือแสดงสินคา้และปิดลอ็กไดใ้นเวลากลางคืน 
 1. บริเวณอาหารสด 

- ขนาดแผงมาตรฐาน คือ 2.00 x 2.00 เมตร 

  

- วิธีการจดัแผงสินคา้  เพ่ือความเป็นระเบียบสวยงาม  และสะดวกต่อผูซ้ื้อ  ไดแ้สดงตวัอยา่งการจดั 

กลุ่มของแผงคา้และทางเดินดงัน้ี 

1.   แบ่งชุดละ  16  แผง      2.   แบ่งชุดละ  20  แผง 
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  3.  แบ่งชุดละ 4 แผง 

 

รูปท่ี 6.2.2-2  วิธีการจดัแผงสินคา้ 
 
2.  บริเวณอาหารแห้ง เบ็ดเตลด็  และของช า 
      - ขนาดแผงส่วนใหญ่ใช ้2 – 4 แผงรวมกนั 

 
        
- ระยะห่างจ านวนแผงกบัทางเดิน 

แบบระยะห่างทุก  8  แผง 
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แบบระยะห่างทุก  10  แผง 

 
รูปท่ี 6.2.2-3  วิธีการจดัแผงสินคา้และทางเดิน 

 

2) ส่วนร้านค้า 

จัดให้เป็นท่ีขายอาหารปรุงส าเร็จ  และมีท่ีนั่งรับประทาน สามารถบริการชุมชน และผู ้เดินทาง
นกัท่องเท่ียว  เป็นตน้ 

ก. บริเวณร้านคา้  

 

- ขนาดแผง 
- วิธีการจดัร้านคา้ 

1. เรียงเด่ียวเป็นแถวยาว              2.  เรียงเป็นคู่ 

 

รูปท่ี 6.2.2-4  วิธีการจดัร้านคา้ 
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ข. บริเวณท่ีนัง่  
- ขนาดโต๊ะ 

 

- วิธีการจดัโต๊ะ 
1. การจดัโต๊ะยาว 

 
2. การจดัโต๊ะเลก็ 

 
ค. บริเวณล้านจานรวม  

ขนาดพ้ืนท่ี 

 
 

รูปท่ี 6.2.2-5  วิธีการจดัท่ีนัง่รับประทานและท่ีลา้งจาน 
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3) ส่วนพืน้ที่จอดรถ 

        ท่ีจอดรถเป็นส่วนส าคญัของตลาดสด  แมต้ามกฎหมายควบคุมอาคารอาจตอ้งการพ้ืนท่ีจอดรถไม่มากนกั 
แต่ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมใชร้ถมาซ้ือมากข้ึน  จึงจ าเป็นตอ้งมีท่ีจอดพาหนะอยา่งเหมาะสม 

 
รูปท่ี 6.2.2-6  ขนาดและวิธีการจดัท่ีจอดรถ 
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4) ส่วนบริหาร 

 เป็นส่วนบริหารอาคาร  และดูแลทุกส่วนของตลาดสด ประกอบดว้ยส่วนท่ีนั่งท างานประชาสัมพนัธ์    
โถงพกัคอยผูติ้ดต่อ หอ้งตรวจสอบความปลอดภยัของสินคา้และหอ้งน ้า เป็นตน้ 

 
รูปท่ี 6.2.2-7  ส านกังานบริหารตลาด 
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5) ส่วนบริการ 

 เป็นส่วนบริการผูม้าใชต้ลาด แบ่งหอ้งน ้าชาย/หญิง ใหมี้จ านวนเพียงพอทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อนอกจากน้ี  
ยงัรวมถึงบริเวณท่ีพกัขยะ และส่วนของสาธารณูปโภค เช่น น ้าใช ้และน ้าท้ิง  บ่อบ าบดัน ้าเสีย    เป็นตน้ 
 
 ห้องน า้ชาย/หญิง 
 -   เกณฑ์การค านวณหาจ านวนห้องน า้ 
 1.   จ านวนแผงคา้  40  แผง  ตอ้งมีสว้มไม่นอ้ยกวา่  6  ท่ี  แยกเป็น  สว้มชาย    2  ท่ี และ สว้มหญิง  4   ท่ี 
 2.   จ านวนแผงคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนทุก  25  แผง  ตอ้งมีสว้มไม่นอ้ยกวา่  3  ท่ี  แยกเป็น สว้มชาย    1   ท่ี และ สว้ม 

หญิง  2  ท่ี 
 3.   จ านวนท่ีปัสสาวะชาย  ไม่นอ้ยกวา่จ านวนสว้ม 
 4.   จ านวนอ่างลา้งมือ  จดัใหมี้ไม่นอ้ยกวา่  1  ท่ีต่อสว้ม  2  ท่ี 
 ตวัอยา่งการหาจ านวนหอ้งน ้า  กรณีมีแผงสินคา้  200  แผง 
 1.   การหาจ านวนสว้ม 

- 40  แผงรวม  สว้มชาย  2  ท่ี  สว้มหญิง  4  ท่ี 
- ทุก  25  แผงต่อมา  สว้มชาย  1  ท่ี  สว้มหญิง  2  ท่ี 

(25 แผง  7  คร้ัง  = 175 แผงจะไดส้ว้มชาย 7 ท่ี สว้มหญิง  14 ท่ี) 
 2.   การหาท่ีปัสสาวะชาย  ไม่นอ้ยกวา่จ านวนสว้มคือ  9  ท่ี 
 3.   จ านวนอ่างลา้งหนา้  ส าหรับหอ้งน ้าชาย  5  ท่ี  สว้มหญิง  9  ท่ี 
 

สรุปจ านวนสุขภัณฑ์ที่ค านวณจากจ านวนแผงค้า  200  แผง  ดงัแสดงในตาราง 
รายการ - สว้ม ปัสสาวะชาย อ่างลา้งมือ 

หอ้งน ้าชาย 9 9 5 
หอ้งน ้าหญิง 18 - 9 

 
- วธีิจดัการสุขภัณฑ์ 

 
รูปท่ี 6.2.2-8  แสดงวิธีการจดัหาหอ้งน ้าชาย/หญิง 
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6.2.3   ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ 
 การเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบสามารถจดัท าโดยแผนภาพแบบโครงข่ายปฏิสัมพนัธ์เพ่ือ
แสดงสัมพนัธ์ของแต่ละองคป์ระกอบกบัองคป์ระกอบอ่ืนทั้งหมด โดยใหค้ะแนนค่าน ้าหนกัเป็นตวัเลข แลว้น าผล
ของการวิเคราะห์มาจดัท าเป็นไดอะแกรมสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 6.2.3-1  แสดงความสัมพนัธ์องค์ประกอบหลกัของโครงการ 
 

รายละเอยีดองค์ประกอบหลกั 
1. 
ส่ว

นต
ลา
ด 

2. 
ส่ว

นร้
าน
ค้า

 

3. 
ส่ว

นท
ี่จอ

ดร
ถ 

4. 
ส่ว

นบ
ริห

าร
 

5. 
ส่ว

นบ
ริก
าร

 

1.  ส่วนตลาด      

2.  ส่วนร้านค้า 4     

3.  ส่วนที่จอดรถ 3 3    

4.  ส่วนบริหาร 3 3 2   

5.  ส่วนบริการ 2 3 2 2  

สญัลกัษณ์ 
5.  จ าเป็นตอ้งติดต่อกนัอยา่งยิ่ง  4.  ควรจะตอ้งติดต่อกนั 
3.  พอจะติดต่อกนั   2.  ไม่จ าเป็นตอ้งติดต่อกนั 
1.  ไม่ควรติดต่อถึงกนัเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ทางเขา้                       ทางเขา้             ทางเขา้ 
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ส่วนตลาด 

 

 

ส่ว
นบ

ริก
าร

 

 

ท่ีจอดรถ 

ส่วนบริหาร ส่วนร้านคา้ 
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ตารางที่ 6.2.3-2   แสดงความสัมพนัธ์  ส่วนตลาด  ส่วนร้านค้า  และส่วนที่จอดรถ 
 

รายละเอยีดส่วนตลาด ส่วนร้านค้า 
และที่จอดรถ 

1.บ
ริเว

ณอ
าห
าร
สด

 

2.บ
ริเว

ณอ
าห
าร
แห้

ง 

3.บ
ริเว

ณเ
ขต

เบ
็ดเ
ตล

ด็ 

4.บ
ริเว

ณร้
าน
ค้า

 

5.บ
ริเว

ณท
ี่นั่ง

 

6.บ
ริเว

ณท
ี่ล้า
งจ
าน

 

7.ท
ี่จอ

ดร
ถ 

1. บริเวณอาหารสด        
2. บริเวณอาหารแห้ง 3       
3. บริเวณเขตเบ็ดเตลด็ 3 3      
4. บริเวณร้านค้า 2 3 4     
5. บริเวณที่น่ัง 1 1 1 4    
6. บริเวณล้านจานรวม 1 1 1 2 4   
7. ที่จอดรถ 3 3 3 3 2 2  
สัญลกัษณ์ 
5.  จ าเป็นตอ้งติดต่อกนัอยา่งยิ่ง  4.  ควรจะตอ้งติดต่อกนั 
3.  พอจะติดต่อกนั   2.  ไม่จ าเป็นตอ้งติตต่อกนั 
1.  ไม่ควรติดต่อถึงกนัเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ทางเขา้ 

รูปท่ี 6.2.3-2  แสดงความสมัพนัธ์ของส่วนตลาด  ส่วนร้านคา้  และส่วนท่ีจอดรถ 
 

ท่ีจอดรถ 

บริเวณท่ีนัง่ 

บริเวณร้านคา้ 

บริเวณ 
ท่ีลา้นจานรวม 

บริเวณอาหารสด 

บริเวณอาหารแห้ง 

บริเวณเบด็เตลด็ 
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ตารางที่ 6.2.3-3  แสดงความสัมพนัธ์ ส่วนบริหาร และส่วนบริการ 
 

รายละเอยีดส่วนบริหาร 
และส่วนบริการ 

1. 
ส า
นัก

งา
น 

2. 
โถ
งพ

กัค
อย

 

3. 
ห้อ

งน
 ้า 

4. 
ห้อ

งป
ระ
ชา
สัม

พนั
ธ์ 

5. 
ห้อ

งต
รว
จส

อบ
คว

าม

ปล
อด

ภัย
อา
หา
ร 

6. 
ห้อ

งน
 ้าช
าย
, ห

ญงิ
 

7. 
เกบ็

ขย
ะ 

8. 
ระ
บบ

บ า
บัด

น ้า
เสี
ย 

1.  ส านักงาน         

2.  โถงพกัคอย 4        

3.  ห้องน า้ 3 2       

4.  ห้องประชาสัมพนัธ์ 3 2 2      

5.  ห้องตรวจสอบความ 
     ปลอดภัยอาหาร 

3 2 2 2     

6.  ห้องน า้ชาย , หญิง 2 2 2 1 2    

7.   เกบ็ขยะ 1 1 1 1 1 2   

8.  ระบบบ าบัดน า้เสีย 1 1 1 1 1 2 2  

 
สัญลกัษณ์ 
5.  จ าเป็นตอ้งติดต่อกนัอยา่งยิ่ง  4.  ควรจะตอ้งติดต่อกนั 
3.  พอจะติดต่อกนั   2.  ไม่จ าเป็นตอ้งติตต่อกนั 
1.  ไม่ควรติดต่อถึงกนัเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.2.3-3  แสดงความสมัพนัธ์ของส่วนบริหาร  และส่วนบริการ 
  

ส่วนตลาด 

บ าบดัน ้าเสีย 

เก็บขยะ 

หอ้งน ้าชาย/หญิง 

หอ้งน ้า 

ส านกังาน 

โถงพกัคอย 

ตรวจสอบความ
ปลอดภยัอาหาร 

ประชาสัมพนัธ์ 
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6.2.4    การออกแบบรายละเอยีดของอาคาร 
 1)   งานหลงัคา 
  ข้อควรพจิารณาในการออกแบบหลงัคา 
 (1)   โครงสร้างหลงัคาจะตอ้งออกแบบใหส้ามารถรับน ้าหนกัจาก 

- น ้าหนกัคงท่ี  ไดแ้ก่  น ้าหนกัโครงสร้างหลงัคา วสัดุมุงหลงัคา ฝ้าเพดาน ฉนวนกนัความร้อน  
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีอยูบ่น หรือ หอ้ยอยูก่บัโครงหลงัคา 

- น ้าหนกัจร ไดแ้ก่ น ้าหนกัคน (ขณะก่อสร้าง หรือ ซ่อมหลงัคา) ฝน 
- แรงลม  ไดแ้ก่ แรงอดั หรือ แรงดูดเม่ือลมพดัผา่น  

(2)   วสัดุมุงหลงัคา 
- วสัดุจะตอ้งเหมาะสมกบัความลาดชนัของหลงัคา อาจใชห้ลงัคากระเบ้ืองลอนคู่หรือหลงัคา 

metal sheet ขอ้เสียของหลงัคา metal sheet คือจะมีเสียงดงัเม่ือฝนตกหนกั เพราะฉะนั้นถา้จะน ามาใชใ้หค้  านึงถึงการ
ป้องกนัเสียง     โดยการใชฉ้นวนรอง อย่างไรก็ดีตอ้งค านึงถึงความมัน่คงแข็งแรงราคาท่ีเหมาะสม   ความช านาญ
ของช่าง   และอ่ืนๆเขา้มาประกอบการเลือกใชก้บัสถานท่ีนั้นๆ    metal sheet ท่ีใชท้ าหลงัคา   ส่วนใหญ่จะผลิตจาก  
Znal Alloy ท่ีไม่เป็นสนิมมีความคงทน มีทั้งเคลือบสีท่ีป้องกนัรังสี UV เพ่ือลดความร้อนจากหลงัคา และแบบไม่
เคลือบสีท่ีมีราคาถกูลง ขอ้ดีของ metal sheet คือสามารถท าเป็นแผน่ใหญ่ตดัโคง้ตามรูปทรงของหลงัคาได ้  มีความ
แขง็แรงเพียงพอท่ีจะเพ่ิมความห่างของช่วงแป   ท าใหค่้าก่อสร้างลดลงใกลเ้คียงกบัหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่   ส าหรับ
กระเบ้ืองลอนคู่จะมีขอ้ดีในการดูดซบัเสียงไดดี้กว่า  แต่จะมีโอกาสแตกร้าวในระหว่างการก่อสร้าง หรือ การซ่อม
บ ารุงหลงัคา และมีอายกุารใชง้านท่ีสั้นกวา่  
 (3)   หลงัคาท่ีดีจะตอ้งสามารถปกป้องอาคารจาก 

- การแผรั่งสีความร้อนจากดวงอาทิตย ์
- น ้าฝน หรือ  ความช้ืนจากภายนอกอาคาร 

 (4)   มีรูปแบบการระบายน ้าท่ีเหมาะสมกบัรูปทรงหลงัคา 
 (5)   ต าแหน่งท่ีจะตอ้งพิจารณาติดแผน่กนัร่ัวซึม  คือ 

- สนัหลงัคา ตะเขร้างชายคา  และรอยต่อกบัผนงั 
- รอบปล่องระบายอากาศ 

 (6)   ลกัษณะขององคอ์าคารท่ีจะมารองรับโครงหลงัคาและมีผลกระทบต่อพ้ืนท่ีภายในอาคาร 
- องคอ์าคารท่ีจะรองรับเป็นเสา  หรือ  ผนงัรับน ้าหนกั 
- ความยาวของช่วงพาดหลงัคา 
- ช่วงเสา 
- รูปทรงหลงัคาถา้ไม่มีฝ้าเพดาน 
- ชนิดของฝ้าเพดานท่ีจะมายึดกบัโครงหลงัคา 

 (7)   รูปทรงหลงัคา 
- แบนราบ  หรือ  เอียงลาด 
- หลงัคาเด่ียว  หรือ  หลงัคากลุ่ม 



คู่มือการออกแบบตลาดสด  ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน 

 

  คู่มอืการออกแบบตลาดสด - 42 
 
 

- ซ่อนอยูห่ลงัผนงั  หรือ  ยื่นออกมาจากผนงั  เป็นตน้ 
 

 2)   งานฝ้าเพดาน 
       ข้อควรพจิารณาในการออกแบบฝ้าเพดาน 

(1) จะตอ้งมีความแขง็แรง ทนทานพอท่ีจะรับน ้าหนกัตวัเอง  มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน 
(2) ควรเลือกวสัดุท่ีเหมาะสมกบัประโยชนใ์ชส้อย  เช่น  ฝ้าหอ้งน ้า  สามารถทนความช้ืนได ้
(3) วสัดุตกแต่งผิวจะตอ้งเขา้กนัไดก้บัพ้ืนผิวหนงั 
(4) การดูแลรักษาไดง่้าย  โดยเฉพาะหอ้ง บริเวณสะอาด จะตอ้งไม่เกบ็ส่ิงสกปรก หรือ เพาะเช้ือโรค 
(5) ใชใ้ห้ถูกตอ้งกบัวตัถุประสงค์การใชง้าน  เช่น  ถา้ห้องนั้นตอ้งการดูดซับเสียง ก็ใชว้สัดุท่ีดูดซับ

เสียง  เป็นตน้ 
(6) ค านึงถึงงานดา้นวิศวกรรมท่ีมาเก่ียวขอ้ง เช่น ช่องเปิดทางเดินท่อไฟฟ้า ประปา และท่อระบบปรับ

อากาศ 
(7) ต าแหน่งรอยต่อเพ่ือการขยาย  หรือ  รอยต่อเพ่ือแตกจะตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
(8) ออกแบบใหป้ระหยดัโดยการเลือกขนาด และการตดัใหเ้หลือเศษวสัดุนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

 
 3)   งานพืน้ 
       ข้อควรพจิารณาในการออกแบบพืน้ 
 

(1)   รอยต่อระหวา่งพ้ืนกบัผนงัจะตอ้งง่ายต่อการท าความสะอาด และป้องกนัส่ิงสกปรกเขา้ไป 
 ติดตามซอกต่างๆ 

 
รูปท่ี 6.2.4-1  รอยต่อผนงักบัพ้ืน 
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(2)   วสัดุท่ีใชต้อ้งง่ายต่อการท าความสะอาด ดูแลรักษาง่าย ผิวพ้ืนมีความแขง็แรงทนทาน ไม่มีลกัษณะ 
 ล่ืน  หอ้งท่ีท าความสะอาดดว้ยการลา้ง ตอ้งมีการระบายน ้าท้ิง และฝาปิดเรียบร้อย 
(3)   จะตอ้งมีความมัน่คงแขง็แรง  รับน ้าหนกัใชง้านไดจ้ริง 
(4)   ควรเลือกวสัดุท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารใชง้าน เช่น พ้ืนหอ้งน ้าตอ้งไม่ล่ืน 
(5)   ต าแหน่งรอยต่อต่างๆ  ตอ้งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอยต่อเพ่ือการขยาย จะตอ้งอยูใ่น 
 ต าแหน่งท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการขยายตวัของพ้ืน 
(6)   ออกแบบใหป้ระหยดัโดยการเหลือเศษวสัดุนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
(7)   ค านึงถึงงานดา้นวิศวกรรมท่ีมาเก่ียวขอ้ง เช่น ระบบประปา ท่อระบายน ้าท้ิง เป็นตน้ 

 
 4)   งานผนัง 
        ข้อควรพจิารณาในการออกแบบก่อสร้างผนัง 

 (1)   ความแขง็แรง 
- จะตอ้งแขง็แรงพอท่ีจะรับน ้าหนกับรรทุกจากตวัผนงัเอง และจากส่ิงของต่างๆ ท่ีแขวน 
- สามารถตา้นทานแรงกระท าทางขา้งจากลม และแรงกระแทกจากการใชง้านตามปกติ 
- มีผนังรับแรงเฉือนเพ่ือตา้นทานต่อระดบัแผ่นดินไหวตามมาตรฐานการออกแบบของ 

วสท. โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจงัหวดัท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงภยั 
  (2)   รอยต่อกบัฐานราก พ้ืน และหลงัคา  

- พ้ืน และหลงัคาแบบวางพาดบนผนงั หรือ ยื่นเลยออกไป 
- พ้ืน หรือ หลงัคาท่ียึดเกาะติดอยูด่า้นขา้งของผนงั 

  (3)   วสัดุตกแต่งผิวหนงั 
- วสัดุตกแต่งผิวส าหรับผนงัจะตอ้งเขา้กนัไดก้บัพ้ืน 
- ลกัษณะภายนอกของวสัดุตกแต่งผิวหนงั ไดแ้ก่ พ้ืนผิว สี รูปแบบ และรอยต่อจะตอ้งเขา้

กนัไดดี้  มีความสวยงาม 
  (4)   ช่องเปิดประตู-หนา้ต่าง 

- ช่องเปิดประตู-หนา้ต่าง จะตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง และมีสดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีผนงั   
 เพราะช่องเปิดจะท าใหค้วามแขง็แรงของผนงัลดลง 

- ช่องเปิดมีผลต่อปริมาณแสงท่ีส่องเขา้มาภายในอาคาร  รวมทั้งปริมาณความร้อนท่ีไดรั้บ  
หรือ สูญเสียไป 

  (5)   ความสามารถในการปกป้องอาคาร 
- ผนังท่ีดีจะต้องมีความสามารถในอนัท่ีจะปกป้องผูท่ี้อาศัยอยู่ภายในอาคารจากสภาพ

อากาศ  และส่ิงรบกวนจากภายนอก ไดแ้ก่ ป้องกนัการสูญเสีย หรือ รับความร้อนไดดี้      
มีระบบกนัซึมป้องกนัน ้ า และความช้ืนได ้และดูดซับเสียงรบกวนจากภายนอกไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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  (6)   ต าแหน่งรอยต่อ 
- ต าแหน่งของรอยต่อเผื่อขยาย หรือ รอยต่อเผื่อแตก จะตอ้งมีเพียงพอ และเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย 
  (7)   พ้ืนท่ีส าหรับท่อ/สายไฟ 

- มีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับติดตั้งท่อ/สายไฟ ส าหรับระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และ ประปา
รวมถึงเคร่ืองสุขภณัฑต่์างๆ 

  (8)   ความทนไฟ 
- วสัดุท่ีน ามาใชก่้อสร้างผนงัจะตอ้งมีความทนไฟ  

 
5) งานประตู-หน้าต่าง 

  ในมุมมองของการออกแบบทางสถาปัตยกรรม  ประตู-หน้าต่าง  มีส่วนส าคญัในการพิจารณา
ก าหนดรูปร่างหน้าตาของตัวอาคารท่ีจะท าการก่อสร้าง  โดยท่ีประตู-หน้าต่าง จะไปแทรกอยู่ตามก าแพงผนัง
ภายนอกโดยรอบอาคาร ท าใหม้องเห็นตวัอาคารไม่หนกั หรือ อบัทึบจนเกินไป และยงัมีส่วนช่วยเพ่ิมความสวยงาม
ใหก้บัตวัอาคาร 
  ประตู  ส าหรับอาคารสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประตูภายนอกหรือประตู
ทางเขา้ออกอาคาร และประตูภายในอาคาร 

- ประตูภายนอก หรือ ประตูทางเขา้ออกอาคาร เป็นทางผา่นเขา้ออกของผูค้นและวสัดุส่ิงของท่ี 
ตอ้งน ามาใชภ้ายในอาคาร ประตูภายนอกท่ีดีควรท่ีจะมีความคงทนแข็งแรง ช่วยป้องกนัแดดและฝน รวมทั้งเป็น
ฉนวนท่ีดีในการป้องกนัไม่ใหค้วามร้อน หรือ ความเยน็ผา่นเขา้ออกจากอาคารไดง่้าย   มีขนาดกวา้งพอสมควรท่ีจะ
ขนยา้ยวสัดุส่ิงของเขา้ และออกจากอาคารไดส้ะดวก หรือ เปิดออกใหมี้การระบายอากาศไดดี้ และอยู่ในต าแหน่งท่ี
เหมาะสม 

- ประตูภายใน เป็นทางผา่นเขา้ออกส าหรับหอ้งต่างๆ ภายในอาคารเพ่ือความเป็นส่วนตวั แบ่ง 
หนา้ท่ีการใชง้าน และป้องกนัเสียงไม่ใหไ้ปรบกวนหอ้งท่ีติดกนั 
  โดยทัว่ไปประตูท ามาจากวสัดุสงัเคราะห์ หรือ เหลก็ อาจจะเป็นบานทึบหรือบานโปร่ง มีหรือไม่
มีลวดลายประดบั ข้ึนอยู่กบัลกัษณะการใชง้าน อย่างไรก็ดี ในส่วนผลิตเป็นส่วนท่ีตอ้งพิจารณาใหค้วามส าคญักบั
ความมัน่คงแข็งแรงกนัเสียงไดดี้ ทนต่ออุณหภูมิท่ีสูงกว่าท่ีอ่ืน ทนต่อการฉีดลา้งท าความสะอาดอยู่เสมอ และ
สารเคมีในการท าความสะอาด จึงเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นบานทึบ และบานเรียบ เพ่ือท าความสะอาดไดง่้าย และ   
หมดจดไม่มีส่ิงติดคา้งท าใหเ้กิดการหมกัหมม เกิดเช้ือโรคได ้นอกจากน้ีความส าคญัของประตูยงัตอ้งค านึงถึงการ
ป้องกนัโจรภยัในการเลือกใชว้สัดุ และอุปกรณ์ 
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  หน้าต่าง  โดยทัว่ไปนอกจากจะท าหนา้ท่ีเพ่ิมความสวยงามใหก้บัตวัอาคารแลว้ ยงัท าหนา้ท่ีเปิด
ใหแ้สงสวา่งผา่นเขา้มาในตวัอาคาร และท าหนา้ท่ีระบายอากาศ เป็นช่องใหม้องเห็นส่ิงต่างๆภายนอกอาคาร 
  คุณสมบติัของหนา้ต่าง จะตอ้งมีความคงทน แขง็แรง ช่วยป้องกนัแดด และฝน เป็นฉนวนท่ีดีใน 
การป้องกนัไม่ใหค้วามร้อน หรือ ความเยน็ผา่นเขา้ออกไดง่้าย และมีความสวยงาม  การ เ ลือกใช้ประตู -หน้า ต่ าง 
สามารถศึกษาจากคู่มือการติดตั้ง หรือ แคตตาล็อกของผูผ้ลิต การก่อสร้าง หรือ ติดตั้งประตูหนา้ท่ีดีในการปฏิบติั
จะตอ้งท าทบัหลงั-เสาเอน็ใหพ้อดีกบัขนาดของประตู-หนา้ต่าง เพ่ือความมัน่คงแข็งแรงในการยึดเกาะ และป้องกนั
การแตกร้าวของผนงั 

6) งานแผงกนัสาด 

การป้องกนัแสงแดด หรือ กนัฝนสาดเขา้มายงัอาคารโดยตรง และใชแ้ผงกนัสาดเป็นวิธีท่ีนิยมใช ้
กนัมาก แผงกนัสาดมีประโยชน์ในการป้องกนัแสงแดดไม่ให้ตกกระทบกบัผนงัภายนอก และพ้ืนท่ีภายในอาคาร
โดยตรง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการใชง้านนอกจากน้ีประสิทธิภาพของแผงกนัสาดแต่ละแบบก็แตกต่างกนั ซ่ึง
ข้ึนอยู่กบัรูปทรงของแผงกนัสาดเองและต าแหน่งท่ีติดตั้งมุมท่ีท ากบัดวงอาทิตย ์รวมทั้งการเลือกใชว้สัดุ เช่น วสัดุ
ฉนวนท่ีป้องกนัความร้อนไดดี้ และวสัดุท่ีไม่ดูดซบัความร้อนซ่ึงเป็นวสัดุสีอ่อน และ ผิวมนั  เป็นตน้ 
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7) การออกแบบแผงสินค้า 

  จากการส ารวจภาคสนามจาก  5  ภูมิภาค  และแนวคิดลักษณะสินคา้ และวสัดุท่ีใช้กบัสินคา้  
สามารถสรุปแนวทางการออกแบบ รวมทั้งวสัดุท่ีใช ้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ดงัน้ี 

1.   แผงอาหารสด 
   -   แผงขายเนือ้/หมู     
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   -   แผงขายไก่/ปลา/อาหารทะเล    
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-   แผงขายผกั    
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   -   แผงขายผลไม้   
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2.   แผงอาหารแปรรูป 
   -   แผงอาหารแห้ง/หมกัดอง/เคร่ืองเทศ   
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3.  แผงอาหารปรุงส าเร็จ  :  เป็นร้านขายอาหาร   ขึน้อยู่ประเภทที่ขาย/อาหารหมกัดอง  
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4.   เบ็ดเตลด็ 
      ไดแ้ก่  ร้านขายของช า  เส้ือผา้  เคร่ืองใชต่้างๆ ลกัษณะของแผงท่ีเกิดข้ึน จะตอ้งเป็นห้อง
ผูป้ระกอบการ โดยจะซ้ือ  2-4  แผง  เพ่ือท าเป็นท่ีเกบ็สินคา้ ดงัน้ี 
 

 
หมายเหตุ  ลกัษณะเป็นแผงขายของหลายๆ แผงรวมกนัแลว้ปิดดว้ยประตู  สามารถเปิดขายของไดท้ั้ง 2 ดา้น 
 
 

5.   ลกัษณะของป้ายร้านค้า  แผงต่างๆ 
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6.2.5   การออกแบบภายนอกอาคาร 
 1)   งานภูมทิัศน์ 
  ก.   ประโยชน์ของต้นไม้ 
         ต้นไม้มีความส าคัญ  และประโยชน์อย่างมากต่ออาคาร  และพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร
 พอท่ีจะสรุปไดด้งัน้ี 
  1)   ช่วยใหร่้มเงา  ซ่ึงปริมาณ  และลกัษณะของร่มเงาข้ึนอยูก่บั 

- ต าแหน่ง  และทิศทางท่ีปลกูตน้ไม ้
- ระยะห่างจากตวัอาคาร 
- รูปทรง  ลกัษณะ  การแผก่ระจาย  และความสูง 
- จ านวนตน้ไม ้
- ประเภทตน้ไมบ้างชนิดเม่ือถึงฤดูหนาวใบจะร่วง ท าใหป้ระโยชนใ์นการใหร่้มเงา         

และป้องกนัแสงแดดลดลง 
- ไมไ้ม่ผลดัใบจะใหร่้มเงาตลอดปี และยงัช่วยลดความร้อนอบอา้วในฤดูร้อน 

  2)   ช่วยลดความจา้แสงสวา่งเขา้ตา(Glare)  จากทอ้งฟ้า พ้ืนดิน และแสงแดด 
  3)   ประโยชนอ่ื์นๆ 

- ช่วยลดความรุนแรงของลม และฝุ่ น โดยเฉพาะไมไ้ม่ผลดัใบจะช่วยลดแรงปะทะ
ของ ลมหนาวและช่วยลดการสูญเสียความร้อนจากตวัอาคาร 

- เป็นเคร่ืองกรองอากาศตามธรรมชาติ 
- ช่วยเพ่ิมแรงเหน่ียวระหวา่งเมด็ดิน ป้องกนัไม่ใหดิ้นถกูน ้าเซาะ ช่วยใหดิ้นดูดซบัน ้า  

และอากาศไดดี้ข้ึน 
 
 

 
 
          รูปท่ี 6.2.5-1  ประโยชนข์องตน้ไม ้              รูปท่ี 6.2.5-2  ประโยชนข์องตน้ไมโ้ดยเป็นม่านบงัสายตา 
                                ในการช่วยเพ่ิมความสวยงาม 
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รูปท่ี 6.2.5-3  ประโยชนข์องตน้ไมใ้นการช่วยลดความดงัของเสียงรบกวน 

 
  ข.  ประเภทของพนัธ์ุไม้  และการเลอืก 
 ขอ้ควรพิจารณาในการเลือกพนัธ์ุไม ้

- รูปทรง  ความหนาแน่น  และสีของใบไม ้
- ลกัษณะการเจริญเติบโตในแนวตั้ง และแนวนอน 
- ระยะเวลาในการเจริญเติบโต 
- ลกัษณะโครงสร้างของราก  ทั้งขนาด  และความลึก 
- ปริมาณความตอ้งการน ้า  ธาตุอาหารจากดิน  แสงแดด อากาศ  และอุณหภูมิ 
- ระยะห่างจากฐานรากของอาคาร ท่อ หรือ สาธารณูปโภคใตดิ้น 
- ลกัษณะ และรูปทรงของพนัธ์ุไมต้ามธรรมชาติโดยรอบ 

 

 
รูปท่ี 6.2.5-4  รูปทรงพนัธ์ุไม ้
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 2)   งานถนน  และที่จอดรถ 
  ช่องทางเขา้-ออก  ของถนน  ขนาดถนน  และขนาดท่ีจอดรถ  มีผลอย่างมากต่อการออกแบบผงั
บริเวณ  และก าหนดต าแหน่งอาคาร  หลกัการในการออกแบบถนน  และท่ีจอดรถท่ีดี  จะต้องค านึงถึงความ
ปลอดภยัและความสะดวกสบายของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการภายในอาคารเป็นส่ิงส าคญั 
  หลกัเกณฑ์ในการออกแบบวางผงั 
  (1)   มีช่องทางเขา้-ออก  และความกวา้งของถนน  รวมทั้งระยะ  และรัศมีเล้ียวต่างๆตามท่ี 
          กฎหมายก าหนด 
  (2)   ค านวณหาจ านวนช่องจอดรถเพ่ืออกแบบพ้ืนท่ีจอดรถ  โดยสามารถค านวณไดจ้ากขอ้ 
          ก าหนดของเทศบญัญติัควบคุมอาคาร  ซ่ึงก าหนดไดจ้ากพ้ืนท่ีอาคารประกอบกบัการ 
          ประมาณการใชบ้ริการ 
  (3)   จดัใหมี้ทางเดินเช่ือมต่อระหวา่งท่ีจอดรถ และอาคาร 
  (4)   จดัใหมี้ช่องทาง  และช่องจอดส าหรับขนส่งสินคา้แยกต่างหาก 
  (5)   จดัใหมี้พ้ืนท่ีส าหรับเหตุฉุกเฉิน  เช่น  ท่ีจอดรถดบัเพลิง  และตอ้งมีทางเขา้-ออกได ้
                         สะดวก 
  (6)   ใหมี้ระยะการมองเห็นท่ีเพียงพอส าหรับทางเขา้  และออกสู่ถนนหลงั 
  (7)   จดัใหมี้สวนหยอ่มในปริมาณท่ีเหมาะสม 
  (8)   จดัใหมี้ระบบระบายน ้าท่ีดี  ไม่ใหเ้กิดการท่วมขงัเวลาฝนตกหนกั 
 

 3)   ฉนวนกนัความร้อน 
  วตัถุประสงคห์ลกัในการติดตั้งฉนวนกนัความร้อนกเ็พ่ือท่ีจะป้องกนัไม่ใหค้วามร้อนเขา้สู่อาคาร
ในฤดูร้อน    และเป็นผลในการช่วยลดการสูญเสียพลงังาน    เน่ืองจากการท างานของเคร่ืองท าความเยน็หรือเคร่ือง  
ปรับอากาศอีกดว้ย 
 

 
รูปท่ี 6.2.5-5  การกนัความร้อน 
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วสัดุฉนวน 
 โดยปกติวสัดุท่ีน ามาก่อสร้างอาคารกจ็ะมีค่าความตา้นทานความร้อน (R)  ในตวัเองอยูแ่ลว้ ส่วนหน่ึงและ
เพ่ือใหผ้นงั   พ้ืน   และหลงัคามีผลรวมความตา้นทานความร้อน (RT) ท่ีตอ้งการ ก็จะตอ้งเพ่ิมฉนวนกนัความร้อน
ใหก้บัผนงั พ้ืน และหลงัคา ซ่ึงค่า R ของฉนวนกนัความร้อนแต่ละชนิดไดแ้สดงเอาไวใ้นตารางดงัน้ี 
 

รูปทรง วสัดุ ค่าตวั R / ความหนา 1” และการใช้ 
ลกัษณะการติดตั้ง 
เป็นผืนมว้นพบัได ้

ใยแกว้ 
ใยหิน 

3.3 
3.3 

สอดเขา้ไปตามช่องว่างระหว่างโครงเคร่า ตง หรือ 
จนัทนั เป็นวสัดุไม่ติดไฟ 

แผน่แขง็ เซลลูลาร์กลาส 
โพลิสไตรีน  โมลต ์
โพลิสไตรีน  เอก็ซ์ทรูด 
โพลียรีูเทน  เอก็ซ์แปนด ์
โพลีไอโซไซยานูเรค 
เพอร์ไลด ์ เอก็ซ์แปนด ์

2.5 
3.6 
5.0 
6.2 
7.2 
2.6 

ปูทับพ้ืนหลังคา  ตีปิดโครงเคร่าผนัง สอดเข้าไป
ระหว่างผนังเวน้ช่อง หรือ แผ่นรองพ้ืนของวสัดุผิว
ส าเร็จ (แผ่นฉนวนท่ีมีพลาสติกผสมจะติดไฟไดแ้ละ
เม่ือติดไฟจะท าใหเ้กิดควนัพิษไม่ควรน ามาใช)้ 

โฟมฉีด โพลียรีูเทน 6.2 ใชพ้น่บริเวณท่ีมีรูปร่างไม่แน่นอน 
เศษเลก็ๆ เซลลูโลส 

เพอร์ไลด ์
เวอร์มิคิวไลด ์

3.7 
2.7 
2.1 

ใช้อุดระหว่างพ้ืนห้องใต้หลังคา และระหว่างผนัง
ช่องส าหรับเซลลูโลสอาจจะผสมดว้ยน ้ าและฉีดพ่น
เหมือนโฟม 

*หมายเหตุค่า R ท่ีมีค่ามากจะมีคุณสมบติัตา้นทานความร้อนไดดี้กวา่ 
 
6.3   ด้านโครงสร้าง 
 การออกแบบโครงสร้างจะตอ้งมีความสอดคลอ้ง และสนับสนุนแบบสถาปัตยกรรม และตอ้งค านึงถึง
ความคงทนถาวร และความปลอดภยัของผูใ้ช ้ หรือ  ผูอ้าศยัเป็นหลกัการออกแบบจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ยอมรับในประเทศ  รวมทั้งมาตรฐานสากลท่ีน ามาใช ้

6.3.1   หลกัเกณฑ์ทั่วๆไปในการออกแบบ 
  1)   งานออกแบบโครงสร้าง ( Structural Works) ในโครงการจะรวมถึงการออกแบบรายละเอียด
โครงสร้าง (Structural Details) ต่างๆ 

- โครงสร้างอาคารตามรูปแบบสถาปนิก เช่น ฐานราก  เสา  คาน  พ้ืน  โครงสร้างหลงัคา 
และ โครงสร้างของช้ินส่วนส าเร็จรูป  เป็นตน้ 

- โครงสร้างของช้ินส่วนส าเร็จรูป  เป็นตน้ 
- โครงสร้างระบายน ้า  เช่น  รางระบายน ้า (Gutters) และบ่อพกั (Manholes) ต่างๆเป็นตน้  
- โครงสร้างถนนคอนกรีต ลานจอดรถ และก าแพงกนัดิน (Retaining Walls) 
- โครงสร้างของส่ิงปลกูสร้างประกอบต่างๆ เช่น โครงสร้างส าหรับประตูร้ัว ร้ัวคอนกรีต 

และ ป้ายขนาดใหญ่ เป็นตน้ 
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  2)   โครงสร้างจะตอ้งมีความมัน่คงแขง็แรง  ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 
  3)   วสัดุท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นวสัดุท่ีผลิตในประเทศ  หรือ  จดัหาไดส้ะดวกภายในประเทศ  และได้
         มาตรฐานผลิตภณัฑ ์(มอก.)  หรือ  มาตรฐานสากลท่ียอมรับทัว่ไป เช่น ASTM 
  4)   โครงสร้างท่ีออกแบบจะตอ้งก่อสร้าง  ผลิต  หรือ  ประกอบไดส้ะดวกในทางปฏิบติั 
 

6.3.2   มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ 
  จะใชม้าตรฐานในการออกแบบโครงสร้าง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้กนัทัว่ไป ส าหรับงานโครงสร้างใน
ประเทศไทย  ดงัน้ี 
  1)   มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 
  2)   “Building Code Requirement for Reinforced Concrete (ACI 318-87)” ของสถาบนัคอนกรีต 
 แห่งสหรัฐอเมริกา (American Concrete Institute: ACI Standard) 

3)   มาตรฐานของสมาคมเพ่ือการทดสอบ และวสัดุแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society for 
Testing and Materials: ASTM Standard) 

  4)   รายละเอียดท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวง 
  5)   มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.)  ของส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรม ซ่ึงน ามาใชมี้ดงัน้ี 

- มอก.15  ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์
- มอก.20-2527    เหลก็เสริมคอนกรีตชนิด SR 24 :  เหลก็เสน้กลม 
- มอก.24-2536    เหลก็เสริมคอนกรีตชนิด SD 30, SD 40 และ SD 50 :  เหลก็เสน้ขอ้ออ้ย 
- มอก.95-2534    ลวดเหลก็ส าหรับงานคอนกรีตอดัแรง 
- มอก.420-2534  ลวดเหลก็ดีเกลียวชนิด  7  เสน้  ส าหรับคอนกรีตอดัแรง 
- มอก.213-2520  คอนกรีตผสมเสร็จ 

 
6.3.3   การออกแบบโครงสร้าง 

  6.3.3.1   โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 
   1. วสัดุ 

 ซีเมนต์   โดยปกติใหใ้ช ้ Portland  Cement  Type  I หรือ  Portland Cement  
TypeIII เม่ือตอ้งการความเร่งด่วนในการก่อสร้าง แต่ตอ้งไดคุ้ณสมบติัการรับ
น ้ าหนกัต่างๆ  ตามท่ีตอ้งการ และตอ้งมีการบ่มคอนกรีตอย่างดีโดยตลอด เพ่ือ
ไม่ใหห้ดตวัจนเกิดรอยร้าว 

 หิน/ทราย จะต้องเป็นโรงโม่ และทรายท่ีสะอาดจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ตาม
มาตรฐาน 
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 น ้า  น ้ าท่ีใชผ้สมคอนกรีตตอ้งเป็นน ้ าสะอาด  ไม่ขุ่น  ไม่เป็นกรด ด่าง  และไม่มี
สารกดักร่อนละลายอยู่  น ้ าท่ีเหมาะสมส าหรับคอนกรีตควรเป็นน ้าประปา หรือ 
น ้าท่ีสามารถบริโภค 

 เหลก็เสริม  กรณีงานน้ีจะใชเ้หลก็เสริมทัว่ไป  ดงัน้ี 
-  ขนาดเลก็กวา่ ∅ 12 มม. ใชเ้หลก็เสน้กลมตามมาตรฐาน  มอก.20-2527 

  ชั้น SR-24 
-  ขนาด ∅ 12  มม.ข้ึนไป ใชช้นิดขอ้ออ้ย  ตามมาตรฐาน  มอก.24-2536              
    ชั้น SD-30  

 
2.  ข้อก าหนดทั่วไป 

 คอนกรีต 
-  ส่วนผสมของคอนกรีต  จะตอ้งมีส่วนยบุตวัของคอนกรีตไม่มากกวา่   10 ซม. 
-  แรงอดัสูงสุดของคอนกรีตส าหรับใชก้บัโครงสร้างต่างๆ จะตอ้งสามารถรับ 
  แรงอดัโดยทดลองกบัแท่งลูกบาศกข์นาด 15x15x15 ซม. ท่ี 28 วนั (fc) 
   ไม่นอ้ยกวา่ดงัน้ี 

เสาเขม็   240   กก/ซม2 
ฐานราก   280   กก/ซม2 
คานและเสา  240   กก/ซม2 
แผน่พ้ืนอาคาร  210   กก/ซม2 
คอนกรีตรองพ้ืน  180    กก/ซม2 

 

3)   หลกัเกณฑ์การคิดน า้หนักบรรทุกกรณีต่างๆ 
        ใชค่้าคูณน ้าหนกับรรทุกตามมาตรฐาน ACI 
   U = 1.4 D + 1.7 L ……….   สมการท่ี          
         เม่ือ U = น ้าหนกับรรทุกทั้งหมด 
   D = น ้าหนกัคงท่ี 
   L = น ้าหนกัจร 
        กรณีที่มแีรงลมร่วมด้วย 
   U  =  0.75 ( 1.4 D  +  1.7  L  +  1.7  W) ……….  สมการท่ี  

และ U  =  0.9  D  +  1.4 W  ………  สมการท่ี  
  (กรณีท่ีน ้าหนกับรรทุกจรมีค่าเป็น 0) 
  W  =  แรงลม 
เพ่ือหาค่าท่ีวิกฤติกวา่ 
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โดยท่ี  U จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่สมการท่ี 1 
 
กรณีพจิารณาผลของแผ่นดนิไหว  ใหแ้ทนค่า  W  ดว้ย  1.0  E 
เม่ือ    E   = แรงเน่ืองจากแผน่ดินไหว 
 
กรณีมผีลของแรงดนัดนิร่วมด้วย 
   U    =  1.4 D + 1.7 L + 1.7 H ……….. สมการท่ี   
เม่ือ  H    =   แรงดนัดิน 
   U    จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค่าท่ีไดจ้ากสมการท่ี 1 
 
กรณีมผีลของแรงดนัดนิของเหลว ( F) 
ใช ้ 1.4  F รวมกบัน ้าหนกับรรทุกในสมการท่ี   หรือ  หรือ  
ผลของแรงกระแทก 
ใหร้วมผลของแรงกระแทกในการคิดน ้าหนกัจร  หรือ  ไม่สูงกวา่  0.30 L 
ผลของการทรุดตวั  คืบตวั  หดตวัของโครงสร้าง  หรือ  การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ (แรง T ) 
  U  =  0.75  ( 1.4 D + 1.4 T +17 L) ……… สมการท่ี   
  โดยไม่นอ้ยกวา่  U  = 1.4 (D + T)  ………  สมการท่ี  
  ใชต้วัคูณลดก าลงั   ∅   ( Capacity Reduction Factor) ส าหรับค่าก าลงั 
  ประลยัของคอนกรีตและเหลก็ ตามมาตรฐาน ACI โดยตรวจสอบ 
Mu  <    ∅        Mn,   เม่ือ Mn    = ก าลงัดดัประลยั 
Vu   <    ∅       Vn,   Vn    = แรงเฉือนประลยั 
Nu   <    ∅       Nn,   Nn    = แรงประลยัตามแนวแกน 

ชนิดของหน่วยแรง ตวัคูณลดก าลงั ∅ 
ก. แรงอดั (อาจมี หรือ ไม่มีแรงดึงในแนวแกนร่วม) 0.90 
ข.  แรงดึงในแนวแกน 0.90 
ค. แรงอดั และแรงอดัร่วมแรงอดั 
    -   ช้ินส่วนท่ีเสริมดว้ยปลอกเกลียว 
    -    ช้ินส่วนอ่ืน ๆ 

 
0.75 
0.70 

ง.  แรงเฉือน และแรงบิด 0.85 
จ.  แรงแบกทานคอนกรีตทัว่ไป 0.70 
ฉ.  แรงอดัในคอนกรีตไม่เสริมเหลก็ 0.65 
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6.3.3.2 โครงสร้างเหลก็ 
โครงหลงัคาจะเป็นโครงสร้างหลกัท่ีจะเลือกใชเ้หล็กรูปพรรณ  ท าเป็นโครงในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้

สามารถเพ่ิมระยะช่วงเสาได ้การออกแบบโดยทัว่ไปจะใชม้าตรฐานการออกแบบอาคารรูปพรรณ ตามมาตรฐาน 
วสท. 1020-46 
 1)  วสัดุ  ใชเ้หล็กรูปพรรณตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) หรือ มาตรฐาน ASTM A36M 
ส าหรับเหลก็โครงสร้าง ASTM A53 Gr.B ส าหรับท่อเหลก็กลา้ เหลก็ด าชุบร้อนและท่อเหลก็อาบสังกะสี เป็นตน้ 
และ ASTM AS70M Gr.275  310และ 345  ส าหรับเหลก็กลา้เหลก็แผน่ และเหลก็แบน 

2)  น ้ าหนกับรรทุก การออกแบบจะตอ้งพิจารณาถึงกรณีความเป็นไปไดต่้างๆ โดยพิจารณากลุ่มน ้าหนกั
บรรทุก รวมทั้งตวัคูณปรับค่าในการออกแบบ ในกรณีต่างๆดงัน้ี 

  1.4 D 
  1.2 D + 1.6 L + 0.5 (Lr หรือ R) 
  1.2 D + 1.6 (L หรือ R) + (0.5 L หรือ 0.8 W) 
  0.2 D + 1.3 W + 0.5 L + 0.5 L (Lr หรือ R) 
  1.2 D + 1.0 E + 0.5 L 
  0.9 D + (1.3 W หรือ 1.0E) 
โดย D   =   น ้าหนกับรรทุกคงท่ี 
  L   =   น ้าหนกับรรทุกจร 
  Lr  =   น ้าหนกับรรทุกจรจากหลงัคา 
  W  =   แรงแผน่ดินไหว 
  E   =   แรงแผน่ดินไหว 
  R   =   น ้าหนกับรรทุกเน่ืองจากน ้าฝน 
 
3)  การประกอบโครงสร้าง 
โครงสร้างเหล็ก อาจจะประกอบดว้ยสลกัยึด และ / หรือ เช่ือม การเจาะรูส าหรับยึดหลกัและรอยเช่ือม

จะตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษ เพ่ือความมัน่คงแข็งแรงของโครงสร้างในการรับแรงดึง และแรงเฉือน รอยเช่ือม
ต่างๆ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดการเช่ือมตามมาตรฐาน มอก.303 AWS D1.1 AISC  และ ASTM  A6M ในกรณี
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
6.3.3.3  โครงสร้างไม้ 

 ไมจ้ะเป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับโครงสร้างประกอบต่างๆ และบางส่วนของอาคาร  ไมท่ี้จะ
น ามาใชใ้นการก่อสร้างจะตอ้งมีคุณภาพดี ไม่แตกร้าว มีปุ่ม ตา ฯลฯ และไดต้ามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
ส าหรับไมเ้น้ือแข็งหรือมาตรฐาน AASHTO M122-73 การออกแบบจะตอ้งให้มีความสัมพนัธ์กนั   ประกอบดว้ย
สลกัแบบต่างๆ การเลือกใชว้สัดุและการประกอบจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM A-153 
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6.4   ระบบสาธารณูปโภค 
 6.4.1   ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร 
 6.4.1.1   ระบบไฟฟ้าก าลงั 
 1) ระบบไฟฟ้าก าลงั  ตลาดสดทั้ง  4  ขนาด  รับก าลงัไฟฟ้า  3  เฟส  จากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค/นครหลวงในระบบแรงดนัต ่า  380/220 โวลต ์
 2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน มีการส ารองไฟฟ้าไวใ้ชด้ว้ย UPS ส าหรับวงจรช่วยชีวิต (ระบบเตือน
ไฟไหม)้  และใช ้Emergency Lighting  ส าหรับบริเวณทางหนไฟต่างๆ 
 3) การจ่ายก าลงัไฟฟ้า  จ่ายก าลงัไฟฟ้าใหโ้หลดทัว่ไปผา่นตู ้ MDB และมีการติดตั้งมิเตอร์วดั
พลงังานไฟฟ้าเพ่ือจ่ายก าลงัไฟฟ้าใหแ้ผงท่ีตอ้งการก าลงัไฟฟ้าเพ่ิมเติม 
 4) ค่าแรงดนัตก 
       -   ค่าแรงดนัตกรวมไม่เกิน 5 % 
       -   ค่าแรงดนัตกในสายป้อนไม่เกิน 2 % 
       -  ค่าแรงดนัตกในวงจรยอ่ยไม่เกิน 3 % 
 6.4.1.2   ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
 1) ต าแหน่งการติดตั้งโคมไฟฟ้าตอ้งไม่ท าใหเ้กิดแสงบาดตา มีค่า URGL ตามตารางท่ี 6.4.1-1 
 2) ออกแบบใหส้ามารถน าแสงจากธรรมชาติมาช่วยในระบบการส่องสว่างดว้ย เพ่ือช่วยใน
การประหยดัค่าไฟฟ้าจากการเปิดหลอดไฟ 
 3) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างตอ้งไม่ท าใหสี้ของสินคา้  (เน้ือสัตว ์ผกัผลไม ้เส้ือผา้ ฯลฯ) ผิดไป
จากความจริง 
 4) โคมท่ีเลือกใชต้อ้งมีกระจกปิด เพ่ือป้องกนัเศษวสัดุภายในโคมหล่นลงบนสินคา้ประเภท
อาหาร 
 5) หลอดท่ีเลือกใชติ้ดตั้งภายในพ้ืนท่ีขายสินคา้ตอ้งไมเ้ป็นแบบดึงดูดแมลง 
 6) ในบริเวณพ้ืนท่ีขายสินคา้ประเภทอาคารใหติ้ดตั้งโคมดกัแมลง เพ่ือป้องกนัแมลงเขา้ไปใน
พ้ืนท่ีขาย 
 7) ก าหนดใหใ้ชโ้คมหลอด Metal  Halide   ขนาด 1 x 250 วตัต ์ ท่ีมีการปรับปรุงค่าความ
ถูกตอ้งของสี (Ra) แลว้ในบริเวณพ้ืนท่ีขายของ ส่วนในส านกังานให้ใชโ้คมหลอดฟลูออเรซเซนต์ ขนาด 2 x 36 
วตัต ์ โดยค่าความส่องสวา่งและค่าความถกูตอ้งของสีเป็นไปตารางท่ี 6.4.1-1 
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ตารางที่ 6.4.1-1   แสดงค่าความส่องสว่าง  ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (Ra) และค่าพิกัดแสงบาดตาโดยรวม 
(UGRL) แยกตามชนิดของพืน้ที่ 

พืน้ที่ 
ความส่องสว่าง 

(LUX) 
Ra UGRL 

1.  พ้ืนท่ีท างานในส านกังาน 
2.  พ้ืนท่ีทางเดินทัว่ไป 
3.  พ้ืนท่ีหอ้งไฟฟ้า 
4.  พ้ืนท่ีหอ้งน ้า 
5.  พ้ืนท่ีลาดจอดรถ 
6.  พ้ืนท่ีขายของ 
7.  บริเวณทัว่ไป 

300 
100 
200 
200 
50 
300 
200 

80 
60 
60 
80 
40 
80 
80 

19 
25 
25 
25 
25 
22 
25 

ท่ีมา : สมาคมแสงสวา่งแห่งประเทศไทย 
 
 6.4.1.3   ระบบโทรศัพท์ 
 1)  ติดตั้งระบบโทรศพัทท่ี์ส านกังาน  จ านวนอยา่งนอ้ย  2  ชุด 
 2)  ติดตั้งโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญ  และแบบใชก้าร์ดในพ้ืนท่ีตลาดสด จ านวน  
 5-10 ชุด 
 
 6.4.1.4  ระบบเตอืนภัยไฟไหม้ 
 1)  ติดตั้งระบบเตือนภยัไฟไหมแ้บบ Hard-Wired วงจร Class B (2 สาย) 
 2)  แบ่งพ้ืนท่ีตรวจจบัเป็น 3 โซน 
       - Zone1 : ส านกังาน 1 : ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัอตัโนมติัชนิด  Heat Detector 
       - Zone2 : หอ้งไฟฟ้า: ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัอตัโนมติัชนิด Smoke Detector 
       - Zone3  : พ้ืนท่ีภายในตลาดสด: ติดตั้ง Pull Station 
 

6.4.2 ระบบสุขาภิบาลและเคร่ืองกล 
 6.4.2.1   ระบบสุขาภิบาล 
 1) ระบบประปา 
 แนวคิดในการออกแบบ 

- ตลาดสดควรมีน ้าใชท่ี้สะอาด  และแรงดนัอยา่งเพียงพอ 
- น ้าประปารับมาจากประปาภูมิภาค หรือ การประปานครหลวง 
- ในกรณีแรงดงัน ้าไม่เพียงพอใชร้ะบบจ่ายน ้ าประปาจากหอถงัสูง ซ่ึงมีปริมาตรไม่นอ้ย

กวา่ความตอ้งการน ้าภายใน 1 วนั ความสูงของถงัไม่ต ่ากวา่ 20 เมตร 
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       -  แรงดนัน ้าทุกจุดในตลาดสด ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1.5 บาร์ 
       -  อตัราการจ่ายน ้าเขา้ระบบประปาสูงสุด จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค่าความตอ้งการใชน้ ้าต่อชัว่โมง 

        สูงสุด (2.5 เท่าของค่าเฉล่ียความตอ้งการน ้าใชต่้อวนั หารดว้ย 8 ชัว่โมง) 
       -  ความเร็วน ้าในเสน้ท่อจ่ายน ้า ไม่เกิน 1.8 เมตรต่อวินาที 
       -  ระบบท่อท่ีใชเ้ป็นท่อเหลก็อาบสงักะสี หรือ PVC Class 13.5 
       เกณฑ์ในการออกแบบ 
       -  อตัราการใชน้ ้าของแผงประเภทต่างๆ 
       -  แผงขายอาหารสดจ าพวกปลา และอาหารทะเลต่างๆ  250 ลิตร/แผง/วนั 
       -  แผงขายอาหารสดจ าพวกเน้ือสตัวต่์างๆ  600 ลิตร/แผง/วนั 
       -  แผงขายอาหารสดจ าพวกผกัต่างๆ  200 ลิตร/แผง/วนั 
       -  แผงขายผลไมต่้างๆ  20 ลิตร/แผง/วนั 
       -  แผงขายร้านอาหารต่างๆ  350 ลิตร/แผง/วนั 
       -  แผงขายอาหารแปรรูปต่างๆ  300 ลิตร/แผง/วนั 
       -  อตัราการใชน้ ้าของพนกังาน (ส านกังาน)  100 ลิตร/คน/วนั 
 
 2) ระบบสุขาภิบาล 
 แนวคิดในออกแบบ 
       -  ออกแบบท่อน ้าเสียแยกจากท่อน ้าฝน 
       -  น ้าเสียจากตลาดถกูรวบรวมไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 
       -  ออกแบบใหเ้ป็นลกัษณะ Gravity Flow มากท่ีสุด 
       -  น ้าเสียจากหอ้งน ้าระบายลงสู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
       -  ระบบท่อท่ีใชเ้ป็น PVC Class 8.5 
       -  ระบบระบายน ้าฝน คิดท่ีอตัราของฝนตก 150 มิลลิเมตรต่อชัว่โมง 
 
 3) ระบบป้องกนัอคัคีภัย 
      ระบบดบัเพลิงท่ีใชจ้ะเป็นระบบดบัเพลิงแบบมือถือ ขนาดบรรจุประมาณ 4.5 กิโลกรัม 
 
 6.4.2.2  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
  1) ระบบปรับอากาศ 
  แนวคิดในการออกแบบ 
 เลือกใชร้ะบบปรับอากาศโดยพิจารณาถึง 

- ระบบท่ีใหป้ระโยชนแ์ละประสิทธิภาพสูงสุด 
- การประหยดัพลงังาน 
- การบ ารุงรักษาความสะอาด 
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 -  ความง่ายในการควบคุมการท างานอุปกรณ์ 
 ส าหรับตลาดสดระบบปรับอากาศเป็นแบบแยกส่วน (Split Type) 
 เกณฑ์ในการออกแบบ 
 -  อุณหภูมิออกแบบภายนอก 35๐ C DB. 28.3๐ C  WB 
 -  ส านกังาน และหอ้งทัว่ไป 
 -  อุณหภูมิปรับอากาศ 20-30๐ C  DB 
 -  ความช้ืนสมัพทัธ์ 50-70 % RH 
 -  ความร้อนจากแสงสวา่ง 15 วตัต ์ต่อตารางเมตร 
 -  หอ้งท างาน 8 ตารางเมตรต่อคน 
 -  ความร้อนจากเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2) ระบบระบายอากาศ 
      แนวคิดในการออกแบบ 
  -  การระบายอากาศในอาคารต่างๆ ซ่ึงไม่มีการปรับอากาศ  จะค านึงถึงหลกัการระบายอากาศ  
  โดยวิธีธรรมชาติแทนการใชพ้ดัลมเพ่ือเป็นการประหยดัพลงังาน 

      -   ในกรณีท่ีบางหน่วยในอาคารไม่สามารถระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติไดดี้ การระบาย 
  อากาศ   จ าเป็นตอ้งใชพ้ดัลมระบายอากาศมาเสริมในส่วนท่ีระบายอากาศไม่เพียงพอใช ้
  หลกัการพดัลมดูด (Negative Pressure)  

        เกณฑ์ในการออกแบบ 
        อตัราการระบายอากาศ 
     -  หอ้งน ้า หอ้งสว้ม ของท่ีพกัอาศยัหรือส านกังาน       12   AC 
     -  หอ้งน ้า หอ้งสว้ม อาคารสาธารณะ    20   AC 
     -  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม    15   AC 
     -  ส านกังาน        15   AC 
     -  หอ้งครัวของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม    24   AC 

 AC (Air Change Rate) คือ  อตัราการระบายอากาศ เป็นจ านวนเท่าของปริมาตรหอ้งใน   
 1 ชัว่โมง 
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6.4.3 ระบบการจดัการด้านมลภาวะ 
 6.4.3.1  ระบบบ าบัดน า้เสีย 

ในประเด็น  เก่ียวกบัระบบบ าบดัน ้ าเสียของตลาดในกฎกระทรวง ว่าดว้ยรูปลกัษณะของตลาด 
พ.ศ. 2551  ไดร้ะบุในขอ้  7  (11)  ใหต้ลาดตอ้งมีทางระบายน ้าท าดว้ยวสัดุท่ีเรียบ  ทางระบายน ้าภายในตลาดตอ้ง
เป็นแบบเปิด  ส่วนทางระบายน ้ารอบตลาดตอ้งเป็นแบบรูปตวัยแูละมีตะแกรงปิดท่ีสามารถเปิดท าความสะอาดได้
ง่าย มีความลาดเอียง  ระบายน ้ าไดส้ะดวก  มีบ่อ  ดกัมูลฝอย  บ่อดกัไขมนั  และระบบบ าบดัน ้ าเสีย  โดยน ้ าท้ิง
จะตอ้งไดม้าตรฐานน ้าท้ิงตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  เวน้แต่จะไดจ้ดัส่งน ้าเสียไปบ าบดัในระบบบ าบดั
น ้าเสียรวมของราชการส่วนทอ้งถ่ิน โดยไดเ้สียค่าบริการตามอตัราของราชการทอ้งถ่ินนั้น  จึงกล่าวไดว้่าในการ
ออกแบบ ระบบบ าบดัน ้าเสียสามารถท าไดท้ั้ง  2 กรณี  คือ 

1)  ในกรณีท่ีหากเทศบาลใดมีระบบบ าบัดน ้ าเสียของส่วนกลางท่ีสามารถรองรับน ้ าท้ิงจาก
กิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ กิจการตลาดสดสามารถส่งน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสียของเทศบาล
ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของกิจการตลาดเอง แต่น ้ าเสียท่ีส่งเขา้ไปบ าบดัตอ้งไม่เกินค่าการ
ออกแบบของระบบบ าบดัน ้าเสียเทศบาลท่ีจะรองรับได ้ซ่ึงจะมีผลใหต้ลาดสดมีองคป์ระกอบของหน่วยการบ าบดั
น ้าเสียนอ้ยลง  กล่าวคือ ทางตลาดสดจะตอ้งท าการบ าบดัน ้าเสียเบ้ืองตน้    ซ่ึงประกอบดว้ย   ตะแกรงดกัมูลฝอย  
บ่อดกัไขมนั  และบ่อพกัน ้าเสียรวม  ก่อนปล่อยลงสู่ระบบน ้ารวมน ้าเสียของเทศบาลเพ่ือน าไปบ าบดัต่อไป 

2)  ในกรณีท่ีเทศบาลยงัไม่มีระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง กิจการตลาดสดมีความจ าเป็นตอ้งมี
ระบบบ าบดัน ้าเสียเตม็รูปแบบเพ่ือบ าบดัน ้าเสียจนมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม1/   เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด             
(ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอน พิเศษ 9ง วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2537 ) และกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 44 (พ.ศ.2538) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกฎหมายทั้ง 2 ฉบบัอา้งอิงตามขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย 
(ดงัแสดงในตารางท่ี 6.4.3.1-1) 
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ตารางที่ 6.4.3.1-1 ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภท และบางขนาด 
 

ดชันีคุณภาพน ้า หน่วย 

เกณฑ์ก าหนดสูงสุด 
ตามประเภทมาตรฐานควบคุม 

การระบายน ้าทิง้ 
วธิวีเิคราะห์ 

ก ข ค ง 
1.ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - 5-9 5-9 5-9 5-9 ใชเ้คร่ืองวดัความเป็นกรดและด่างของน ้า (pH Meter) 
2.บีโอดี ( BOD) 
 

มก./ล. 
 

ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40 
 

ไม่เกิน 50 ใชว้ิธีการ Azide Modification ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 5 วนั ติดต่อกนั หรือ วิธีการอ่ืนท่ีคณะกรรมการควบคุม
มลพิษในความเห็นชอบ 

3. ปริมาณของแขง็ค่าสาร   
   แขวนลอย (Suspended Solids) 

มก./ล. ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 กรองผา่นกระดาษกรองใยแกว้  
(Glass Fiber Filter Disc) 

   - ค่าตะกอนหนกั 
     (Settleable Solids) 

มก./ล. ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.5 วิธีการกรวยอิมฮอฟ์ (Imhoff Cone) 
ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ซม. ในเวลา 1 ชัว่โมง 

   - ค่าท่ีสารละลายไดท้ั้งหมด 
     (Total Dissolved Solid) 

มก./ล. ไม่เกิน500* ไม่เกิน500* ไม่เกิน500* ไม่เกิน500* ระเหยแหง้ท่ี อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียล    
ในเวลา 1 ชัว่โมง 

4. ค่าซลัไฟต ์(Sulfide) มก./ล. ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 3.0 ไม่เกิน 4.0 วิธีการไตรเตรต ( Titrate) 
5. ไนโตรเจน ( Nitrogen) 
    ในรูปทีเคเอน็(TKN) 

มก./ล. ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 40 วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl) 

6. น ้ามนั และไขมนั 
   (Fat, Oil and Grease) 

มก./ล. ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 วิธีการสกดัดว้ยตวัท าละลายแลว้แยกหาน ้าหนกัของน ้ามนั  
และไขมนั 

 

หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบลกัษณะน ้ าทิ้งจากอาคารเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น ้ า และน ้ าเสียใน Standard  Methods  
for  Examination  of  Water  and  Wastewater  ซ่ึง APHA : American  Public  Health  Association, AWWA : American  Waer  Works  
Association  และ  WPCF  Pollution  Control  Federation ร่วมกนัก าหนดไว ้ =  เป็นค่าท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าปกติ 
 

ที่มา :  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม  เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ
บางขนาด ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา  ฉบบัประกาศทัว่ไป  เล่ม 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2537 

 
1)  แนวคิดในการออกแบบระบบบ าบัดน า้เสีย 
 (1)  ปริมาณน า้เสีย 
 จากการส ารวจข้อมูลภาคสนามพบว่า  ปริมาณน ้ าใช้ของแผงจ าหน่ายสินค้า   แต่ละประเภทมีความ
แตกต่างของขอ้มลูค่อนขา้งมากในแต่ละภูมิภาค ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้่าพฤติกรรมการบริโภคในแต่ละพ้ืนท่ีมีความ
แตกต่างกนั รวมทั้งปัจจยัรายได ้ความนิยมในการเขา้มาใชบ้ริการ ประเภท และคุณภาพของสินคา้ มาตรการบริหาร
การจดัการของเทศบาลแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม ในคู่มือเล่มน้ีไดเ้สนอปริมาณน ้าใชเ้ป็นค่าเฉล่ียและคิดปริมาณน ้า
เสียท่ีร้อยละ  80  ของปริมาณน ้ าใช้ดังตารางท่ี 6.4.3.1-2  เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการออกแบบ  แต่ให้
ขอ้สงัเกตวา่การออกแบบรายละเอียดจะตอ้งศึกษารายละเอียดใหส้อดคลอ้งกบัแต่ละเมืองอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงน ้าเสียจาก
ตลาดสดแบ่งออกเป็น  2 ประเภทหลกัๆ คือ น ้ าเสียจากหอ้งส้วม  และน ้าเสียจากกิจกรรมในตลาด  ไดแ้ก่   น ้ าเสีย
จากการท าความสะอาดแผง การท าความสะอาดอาคารพกัขยะ การประกอบอาหาร การซักลา้ง ฯลฯ  ในการ
ออกแบบไดท้ าการแยกน ้าเสียจากหอ้งส้วม ออกจากระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลาง เพ่ือเป็นการลดขนาดของระบบ
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น ้าเสียส่วนกลาง และท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายด าเนินการ เน่ืองจากน ้าเสียจากหอ้งสว้มมีปริมาณน ้าเสียมาก และจะมี
ส่ิงปฏิกลูท่ีเป็นของแขง็ปนอยู่ ท าใหร้ะบบท่ีจะรองรับน ้าเสียในส่วนน้ีมีขนาดใหญ่จึงตอ้งแยกน ้าเสียจากส่วนน้ีเขา้
ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม ส่วนน ้ าเสียจากกิจกรรมในตลาดจะถูกรวบรวมจากรางระบายน ้าเสียแบบเปิดเขา้บ่อพกัน ้ า
เสียเพ่ือท าการบ าบดัต่อไป 
 

ตารางที่ 6.4.3.1-2   ข้อมูลปริมาณใช้ และอตัราการเกดิน ้าเสียของโครงการ 
 

ประเภทของแผง 
ปริมาณการใช้น า้ 
(ลติร/แผง/วนั) 

ปริมาณน า้เสีย 
(ลติร/แผง/วนั) 

1. แผงขายอาหารจ าพวกปลา และอาหารทะเลต่างๆ 
2. แผงขายอาหารสดจ าพวกเน้ือสตัวต่์างๆ 
3. แผงขายอาหารสดจ าพวกผกั 
4. แผงขายผลไม ้
5.  แผงร้านอาหาร 
6. แผงขายอาหารแปรรูป 

250 
600 
200 
20 
350 
300 

180 
480 
160 
16 
280 
240 

  ท่ีมา : บริษทั คอสซลัแทนท ์ออฟ เทคโนโลยี จ ากดั 2547 
 

(2)  ลกัษณะสมบัตนิ า้เสีย 
 ลกัษณะน า้เสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน า้เสีย 
 จะพิจารณาใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลภาคสนามจากตลาดสด และอา้งอิงจากจากเอกสารทาง
วิชาการของธงชยั พรรณสวสัด์ิ และคณะ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีรวมความปลอดภยั ( Safety factor) ไวแ้ลว้ดงัแสดงตาราง
ท่ี 6.4.3.1-3 
    
ตารางที่ 6.4.3-1-3   ลกัษณะสมบัตขิองน ้าเสียจากตลาดสดก่อนการบ าบัด 
 

พารามเิตอร์ ลกัษณะน า้เสียก่อนบ าบัด 

ความเป็นกรด-ด่าง 
บีโอดี (มก./ล.) 
ซีโอดี (มก./ล.) 
ของแขง็ละลาย (มก./ล.) 
น ้ามนัและไขมนั (มก./ล.) 
ค่าทีเคเอน็ (มก./ล.) 
ฟอสเฟต 

6.67 
1,172 
2,528 
662 
897 
76.5 
5.1 

    ท่ีมา : น ้าเสียชุมชน และปัญหามลภาวะทางน ้าในเขตกทม.และปริมณฑล, ธงชยั พรรณสวสัด์ิ และคณะ,  
               ส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ, 2530 
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(3) รูปแบบของระบบบ าบัดน า้เสียส าหรับตลาดสด 
 ในการพิจารณาเลือกรูปแบบของระบบบ าบดัน ้ าเสีย  ซ่ึงข้ึนอยู่กบัจ านวนแผง  ประเภทของสินคา้ท่ีวาง
จ าหน่าย  ปริมาณการใช้น ้ าต่อแผงรวมถึงพฤติกรรมการใช้น ้ าของกลุ่มผูค้า้  ทั้งน้ีจะเสนอรูปแบบในภาพกวา้ง
ประกอบการเลือก แบบใหเ้หมาะสมกบัตลาดสดแต่ละแห่ง  ดงัน้ี 
 

 กรณี  1  :  ส่งน า้เสียไปบ าบัดที่ระบบบ าบัดน า้เสียส่วนกลางของท้องถิ่น 
 ในกรณีน้ีตลาดสดไม่จ าเป็นตอ้งสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียของตนเองข้ึนมา โดยตลาดสดมีเพียงระบบบ าบดั
น ้าเสียขั้นตน้ และบ่อพกัน ้าเสียรวมเท่านั้น ซ่ึงมีรูปแบบการท างานของระบบแสดงดงัรูปท่ี 6.4.3.1-1  สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี  คือ น ้าเสียจะไหลรวมกนัตามรางระบายน ้าแบบเปิดโดยแยกจากระบบรวบรวมน ้าฝน  ซ่ึงก่อนเขา้บ่อพกัน ้า
เสียจะมีตะแกรงรองละเอียด (SCREEN) ท าหนา้ท่ีดกัขยะท่ีปนมากบัน ้าเสีย หลงัจากนั้นน ้าเสียจะไหลเขา้บ่อดกั
ไขมนั (GREASETRAP) แลว้ไหลเขา้บ่อพกัน ้าเสียรวมของตลาดก่อนระบายสู่ระบบรวบรวมน ้าเสียของทอ้งถ่ินท่ีมี
โครงข่ายระบบต่อรอบรวมน ้าเสียมาถึงตลาดสด 
 
  GREASE TO DISPOSAL 
 
 
 
    INFLUENT 
 
ตะแกรงละเอียด 
 
 
 
           ระบบบ าบัดน า้เสีย 
                   ส่วนกลาง 
รูปท่ี  6.4.3.1-1     Flow Diagram ระบบบ าบดัน ้าเสียของตลาดสดในกรณีท่ีส่งไปบ าบดัท่ีระบบน ้าเสียส่วนกลาง 

ของทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

บ่อดักไขมนั 
(Grease Trap) 

บ่อพกัน า้เสีย 
(Sump) 

ระบบท่อรวบรวมน า้ 
เสียส่วนกลาง 
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 กรณีที่  2  :  ตลาดสดมรีะบบบ าบัดน า้เสียของตนเอง 
 ในกรณีท่ีท้องถ่ินไม่มีระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางหรือมีระบบบ าบัดน ้ าเสีย  แต่โครงข่ายระบบท่อ
รวบรวมน ้ าเสียยงัมาไม่ถึงตลาดสด  ดงันั้น  ตลาดสดจ าเป็นตอ้งก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียข้ึนมาเอง  ซ่ึงการ
ออกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกนัไปตามระบบท่ีจะเลือกไว ้ ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ
ต่างๆ ซ่ึงนิยมใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั แต่คาดวา่จะมีความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีศึกษาไดแ้ก่ 

- ระบบบ่อผึ่ง  หรือ บ่อปรับเสถียร (Oxidation or Stabilization Pond) 
- ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 
- ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
- ระบบบ าบดัส าเร็จรูป  

                 รายละเอียดของแต่ละระบบอยูใ่นภาคผนวก   ก 
 
 2)  การออกแบบระบบบ าบัดน า้เสีย 
 จากการวิเคราะห์ระบบบ าบดัน ้าเสียต่างๆ พบว่า  ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป มีความเหมาะสมในกิจการ
ตลาดสดมากท่ีสุด  เน่ืองมาจาก  เป็นระบบท่ีมีขนาดกระทดัรัด  การดูแลรักษาง่าย และประหยดัพ้ืนท่ีมากกว่าท่ีจะ
ก่อสร้างระบบบ าบดัท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่  มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชไ้ดก้บัสภาพของพ้ืนท่ีตลาดโดยทัว่ไป 
เน่ืองจากสามารถน ามาติดตั้งอยูภ่ายใตพ้ื้นดิน (บริเวณท่ีไม่มีแรงกระทบจากดา้นบน  แต่สามารถท าเป็นสนามหญา้
ได)้  ท าใหเ้ป็นการประหยดัพ้ืนท่ี  และยงัสามารถช่วยลดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อการติดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสียใกลพ้ื้นท่ี
ตลาด   ซ่ึงอาจสร้างความวิตกกงัวลใหก้บัผูซ้ื้อของในตลาด    ทางดา้นของความสะอาดและกล่ินท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
ฉะนั้น จึงได้น าเสนอในลักษณะของระบบบ าบัดน ้าเสียส าเ ร็จรูป   โดยแบ่งตามพ้ืนท่ีใช้สอยตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคาร
บางส่วน   และบางขนาด  (ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ 9ง  วนัท่ี  4  กุมภาพันธ์  2537)   และ
กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดด้งัต่อไปน้ี 
 (ก)   ตลาดที่จดัเป็นอาคารประเภท ก 
  1)  ปริมาณน า้เสีย 

- จ านวนของแผงร้านอาหาร    = 15  แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 350 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผงร้านอาหาร   = 4,200 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายผลไม ้   = 64 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 20 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผงร้านอาหาร   = 1,024 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายอาหารสดจ าพวกผกั   = 108 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 200 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 17,280 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายอาหารสดจ าพวกเน้ือสตัวต่์างๆ   = 88 แผง 
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- อตัราการใชน้ ้า     = 600 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 42,240 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายอาหารสดจ าพวกปลา และอาหารทะเล  = 56 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 250 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 11,200 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงอาหารแปรรูป    = 54 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 300 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 12,960 ลิตร/วนั 

     ดงันั้น  ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในตลาดทั้งหมด   = 88,904 ลิตร/วนั 
         = 88.90 ลบ.ม./วนั 
  น ้าร่ัวซึมเขา้ระบบท่อรวบรวมน ้าเสียร้อยละ  10  ของปริมาณน ้าเสีย   =  8.89 ลบ.ม./วนั 
  น ้าเสียจากการท าความสะอาดอาคารท่ีพกัขยะมลูฝอย  = 5 ลบ.ม./วนั 
  ปริมาณน ้าเสียทั้งหมด     = 102.79 ลบ.ม./วนั 
  เลอืกใช้ในการออกแบบ     = 100 ลบ.ม./วนั 
 
2)   หลกัการท างานของระบบ 
 มีรูปแบบการท างานของระบบแสดงดงัรูปท่ี 6.4.3.1-2 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  น ้ าเสียจะไหลรวมกนัตาม
ตามรางระบายน ้าแบบเปิดแยกจากระบบรวบรวมน ้าใน ซ่ึงก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสียจะมีระบบตะแกรงท่ีท าความ
สะอาดโดยแรงงานคน (MANUAL SCREEN) ท าหนา้ท่ีดกัขยะท่ีปะปนมากบัน ้าเสีย หลงัจากนั้น น ้ าเสียจะไหลเขา้
บ่อดกัไขมนั (GREASE TRAP) แลว้ไหลเขา้บ่อปรับเสถียรน ้าเสีย (EQUALIZATION TANK) ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีกวน
ผสมน ้ าเสียก่อนส่งไปยงัถงัเติมอากาศ (AREATION TANK) จากถังเติมอากาศจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอน 
(SEDIMENTATION TANK) เพ่ือตกตะกอนจุลินทรีย ์ตะกอนส่วนเกินจะถูกสูบไปเก็บกกัไวย้งัถงัเก็บ (SLUDGE 
STORAGE) ซ่ึงท าหนา้ท่ีย่อยสลายตะกอนส่วนเกิน (SLUDGE DIGESTION TANK) ดว้ยขนาดพ้ืนท่ีใชง้านของ
แต่ละส่วน แสดงดงัตารางท่ี 6.4.3.1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการออกแบบตลาดสด  ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน 

 

  คู่มอืการออกแบบตลาดสด - 71 
 
 

ตารางที่ 6.4.3.1-4   สรุปผลการค านวณระบบบ าบัดน ้าเสียส าหรับตลาดสดประเภท   ก 
 

องค์ประกอบของระบบบ าบัดน า้เสีย ส าหรับระบบบ าบัดประเภท  ก 

อตัราการไหล(ลบ.ม./วนั) 100 

ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอด ี(มก./ล) 660(21กรัม/วนั-ตร.ม.)* 
 
ตะแกรง (MANUAL SCREEN) 
บ่อดกัไขมนั (GREASE TRAP) 
บ่อปรับสภาพ (EQUALIZATION  TANK) 
บ่อเติมอากาศ (AREATION  TANK) 

จ านวน กว้าง (ม.) ยาว (ม.) ลกึ (ม.) พืน้ที่ (ตร.ม.) 

1     

1 1.95 2.5 2.0 4.88 

1 2.5 5.5 2.0 13.75 

1 2.5 8.0 2.0 20.00 

บ่อตกตะกอน (SEDIMENTATION  TANK) 1 2.5 - 2.1 4.91 

บ่อเกบ็และยอ่ยตะกอน  
 (SLUDGE  DIGESTION  TANK) 

1 2.5 3.0 2.0 7.50 

พืน้ที่การบ าบัด (ตร.ม.) 
พืน้ที่ระบบบ าบัดน า้เสีย (ตร.ม.) 

51.0 
90.0 

หมายเหตุ : *คู่มือเล่มท่ี 3 แนวทางควบคุมปัญหาน ้าเสียส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมควบคุมมลพิษ  
                    และคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการออกแบบตลาดสด  ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน 

 

  คู่มอืการออกแบบตลาดสด - 72 
 
 

 
 



คู่มือการออกแบบตลาดสด  ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน 

 

  คู่มอืการออกแบบตลาดสด - 73 
 
 

(ข) ตลาดที่จดัเป็นอาคารประเภท  ข 
 1) ปริมาณน า้เสีย 

- จ านวนของแผงร้านอาหาร    = 7 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 350 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 1,960 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายผลไม ้   = 32 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 20 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 512 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายอาหารสดจ าพวกผกั   = 56 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 200 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 8,960 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายอาหารสดจ าพวกเน้ือสตัวต่์างๆ  = 56 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 600 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 26,880 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายอาหารสดจ าพวกปลาและอาหารทะเล = 48 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 250 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 9,600 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงอาหารส าเร็จรูป    = 12 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 300 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 2,880 ลิตร/วนั 

 ดงันั้น ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในตลาดทั้งหมด    = 50,712 ลิตร/วนั 
         = 50.79 ลบ.ม./วนั 
 น ้าร่ัวซึมเขา้ระบบท่อรวบรวมน ้าเสียร้อยละ  10  ของปริมาณน ้าเสีย = 5.08 ลบ.ม./วนั 
 น ้าเสียจากการท าความสะอาดอาคารท่ีพกัขยะมลูฝอย   = 4 ลบ.ม./วนั 
 ปริมาณน ้าเสียทั้งหมด      = 59.87 ลบ.ม./วนั 
 เลอืกใช้ในการออกแบบ      = 60 ลบ.ม./วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการออกแบบตลาดสด  ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน 

 

  คู่มอืการออกแบบตลาดสด - 74 
 
 

2) หลกัการท างานของระบบ 
 มีรูปแบบการท างานของระบบแสดงดงัรูปท่ี 6.4.3.1-3 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี น ้ าเสียจะไหลรวมกนัตาม
รางระบายน ้าแบบเปิดโดยแยกจากระบบรวบรวมน ้าฝนซ่ึงก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสียจะมีระบบตะแกรงท่ีท าความ
สะอาดโดยแรงงานคน (MANUAL SCREEN) ท าหนา้ท่ีดกัขยะท่ีปะปนมากบัน ้าเสีย    หลงัจากนั้นน ้าเสียจะไหล
เขา้บ่อดกัไขมนั (GREASE TRAP)     แลว้ไหลเขา้บ่อปรับเสถียรน ้าเสีย (EQUALIZATION TANK) ซ่ึงจะท า
หน้าท่ีกวนผสมน ้ าเสียก่อนส่งไปยงัถงัเติมอากาศ (AREATION  TANK) จากถงัเติมอากาศจะไหลเขา้สู่ถงั
ตกตะกอน(SEDIMENTATION  TANK)   เพ่ือตกคะกอนจุลินทรีย ์ ตะกอนส่วนเกินจะถูกสูบไปเก็บกกัไวย้งัถงั
เก็บ (SLUDGE  STORAGE) ซ่ึงท าหนา้ท่ีย่อยสลายตะกอนส่วนเกิน (SLUDGE DIGESTION TANK) ดว้ย ขนาด
พ้ืนท่ีใชง้านของแต่ละส่วน  แสดงดงัตารางท่ี 6.4.3.1-5 
 
ตารางที่  6.4.3.1-5   สรุปผลการค านวณระบบบ าบัดน า้เสียส าหรับตลาดสดประเภท  ข 
 

องค์ประกอบของระบบบ าบัดน า้เสีย ส าหรับตลาดสดประเภท  ข 

อตัราการไหล(ลบ.ม./วนั) 60 

ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอด ี(มก./ล) 600(21กรัม/วนั-ตร.ม.)* 

 
 
ตะแกรง (MANUAL  SCREEN) 
บ่อดกัไขมนั (GREASE  TRAP) 
บ่อปรับสภาพ (EQUALIZATION  TANK) 
บ่อเติมอากาศ (AREATION  TANK) 
บ่อตกตะกอน (SEDIMENTATION  TANK) 
บ่อเกบ็และยอ่ยตะกอน 
(SLUDGE DIGESTION  TANK) 

จ านวน กว้าง (ม.) ยาว (ม.) ลกึ (ม.) พืน้ที่ 
(ตร.ม.) 

1     
1 01.8 - 1.0 2.50 
1 2.5 3.5 2.0 8.75 
1 2.5 4.5 2.0 11.25 
1 01.8 - 2.1 2.50 
1 1.5 2.5 2.0 3.75 

พืน้ที่การบ าบัด (ตร.ม.) 
พืน้ที่ระบบบ าบัดน า้เสีย (ตร.ม.) 

28.8 
50 

หมายเหตุ : *คู่มือเล่มท่ี 3 แนวทางควบคุมปัญหาน ้าเสียส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมควบคุมมลพิษ  
และคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2537 

 
 
 
 
 



คู่มือการออกแบบตลาดสด  ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน 

 

  คู่มอืการออกแบบตลาดสด - 75 
 
 

 
 



คู่มือการออกแบบตลาดสด  ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน 

 

  คู่มอืการออกแบบตลาดสด - 76 
 
 

(ค)  ตลาดที่จดัเป็นประเภท   ค  
 1)  ปริมาณน า้เสีย 

- จ านวนของแผงร้านอาหาร    = 4  แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 350 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผงร้านอาหาร   = 1,120 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายผลไม ้   = 36 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 20 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 576 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายอาหารสดจ าพวกผกั   = 24 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 200 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 3,840 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายอาหารสดจ าพวกเน้ือสตัวต่์างๆ   = 42 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 600 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 20,160 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงอาหารสดจ าพวกปลาและอาหารทะเล = 36 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 250 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 7,200 ลิตร/วนั 
- จ านวนแผงอาหารส าเร็จรูป    = 10 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 300 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 2,400 ลิตร/วนั 

  ดงันั้น  ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในตลาดทั้งหมด   = 35,296 ลิตร/วนั 
         = 35.30 ลบ.ม./วนั 
 น ้าร่ัวซึมเขา้ระบบท่อรวบรวมน ้าเสียร้อยละ  10  ของปริมาณน ้าเสีย = 3.53 ลบ.ม./วนั 
 น ้าเสียจากการท าความสะอาดอาคารท่ีพกัขยะมลูฝอย   = 3 ลบ.ม./วนั 
 ปริมาณน ้าเสียทั้งหมด      = 41.83 ลบ.ม./วนั 
 เลอืกใช้ในการออกแบบ      = 50 ลบ.ม./วนั 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการออกแบบตลาดสด  ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน 

 

  คู่มอืการออกแบบตลาดสด - 77 
 
 

2)  หลกัการท างานของระบบ 
 มีรูปแบบการท างานของระบบแสดงดงัรูปท่ี 6.4.3.1-4 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี น ้ าเสียจะไหลรวมกัน     
ตามรางระบายน ้าแบบเปิดโดยแยกจากระบบรวบรวมน ้าฝนซ่ึงก่อนเขา้ระบบบ าบดั น ้ าเสียจะมีระบบตะแกรงท่ีท า
ความสะอาดโดยแรงงานคน (MANUAL SCREEN) ท าหนา้ท่ีดกัขยะท่ีปะปนมากบัน ้าเสีย    หลงัจากนั้นน ้าเสียจะ
ไหลเขา้บ่อดกัไขมนั (GREASE TRAP)แลว้ไหลเขา้บ่อปรับเสถียรน ้าเสีย (EQUALIZATION TANK) ซ่ึงจะท า
หน้าท่ีกวนผสมน ้ าเสียก่อนส่งไปยงัถงัเติมอากาศ (AREATION  TANK) จากถงัเติมอากาศจะไหลเขา้สู่ถงั
ตกตะกอน(SEDIMENTATION  TANK) เพ่ือตกคะกอนจุลินทรีย ์ ตะกอนส่วนเกินจะถูกสูบไปเก็บกกัไวย้งัถงัเก็บ 
(SLUDGE  STORAGE) ซ่ึงท าหนา้ท่ียอ่ยสลายตะกอนส่วนเกิน (SLUDGE DIGESTION  TANK) ด้วย ขนาด
พ้ืนท่ีใชง้านของแต่ละส่วน  แสดงดงัตารางท่ี 6.4.3.1-6 
   
ตารางที่  6.4.3.1-6   สรุปผลการค านวณระบบบ าบัดน า้เสียส าหรับตลาดสดประเภท  ค 
 

องค์ประกอบของระบบบ าบัดน า้เสีย ส าหรับระบบบ าบัดประเภท  ค 

อตัราการไหล(ลบ.ม./วนั) 50 

ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอด ี(มก./ล) 540(21กรัม/วนั-ตร.ม.)* 

 
 
ตะแกรง (MANUAL  SCREEN) 
บ่อดกัไขมนั (GREASE  TRAP) 
บ่อปรับสภาพ (EQUALIZATION  TANK) 
บ่อเติมอากาศ (AREATION  TANK) 
บ่อตกตะกอน (SEDIMENTATION  TANK) 
บ่อเกบ็และยอ่ยตะกอน 
(SLUDGE DIGESTION  TANK) 

จ านวน กว้าง (ม.) ยาว (ม.) ลกึ (ม.) พืน้ที่ 
(ตร.ม.) 

1     
1 01.8 - 1.0 2.50 
1 2.5 2.5 2.0 6.25 
1 2.5 4.0 2.0 10.00 
1 01.7 - 2.1 2.50 
1 1.5 2.5 2.0 3.75 

พืน้ที่การบ าบัด (ตร.ม.) 
พืน้ที่ระบบบ าบัดน า้เสีย (ตร.ม.) 

25 
45 

หมายเหตุ : *คู่มือเล่มท่ี 3 แนวทางควบคุมปัญหาน ้าเสียส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมควบคุมมลพิษ  
 และคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2537 

 
 
 
 



คู่มือการออกแบบตลาดสด  ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน 

 

  คู่มอืการออกแบบตลาดสด - 78 
 
 

 
 



คู่มือการออกแบบตลาดสด  ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน 

 

  คู่มอืการออกแบบตลาดสด - 79 
 
 

(ง)  ตลาดที่จดัเป็นประเภท   ง 
 1)  ปริมาณน า้เสีย 

- จ านวนของแผงร้านอาหาร    = 3  แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 350 ลิตร/แผง 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผงร้านอาหาร   = 840 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายผลไม ้   = 8 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 20 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 128 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายอาหารสดจ าพวกผกั   = 14 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 200 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 2,240 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงขายอาหารสดจ าพวกเน้ือสตัวต่์างๆ   = 48 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 600 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 23,040 ลิตร/วนั 
- จ านวนของแผงอาหารสดจ าพวกปลาและอาหารทะเล = 16 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 250 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 3,200 ลิตร/วนั 
- จ านวนแผงอาหารส าเร็จรูป    = 10 แผง 
- อตัราการใชน้ ้า     = 300 ลิตร/แผง/วนั 
- ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในแผง    = 2,400 ลิตร/วนั 

  ดงันั้น  ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดในตลาดทั้งหมด   = 31,848 ลิตร/วนั 
         = 31.85 ลบ.ม./วนั 
 น ้าร่ัวซึมเขา้ระบบท่อรวบรวมน ้าเสียร้อยละ  10  ของปริมาณน ้าเสีย = 3.18 ลบ.ม./วนั 
 น ้าเสียจากการท าความสะอาดอาคารท่ีพกัขยะมลูฝอย   = 2 ลบ.ม./วนั 
 ปริมาณน ้าเสียทั้งหมด      = 37.03 ลบ.ม./วนั 
 เลอืกใช้ในการออกแบบ      = 40 ลบ.ม./วนั 
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2)  หลกัการท างานของระบบ 
 มีรูปแบบการท างานของระบบแสดงดงัรูปท่ี 6.4.3.1-5 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี น ้ าเสียจะไหลรวมกนั  ตาม
รางระบายน ้าแบบเปิดโดยแยกจากระบบรวบรวมน ้าฝนซ่ึงก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสียจะมีระบบตะแกรงท่ีท าความ
สะอาดโดยแรงงานคน (MANUAL SCREEN) ท าหนา้ท่ีดกัขยะท่ีปะปนมากบัน ้าเสีย    หลงัจากนั้นน ้าเสียจะไหล
เขา้บ่อดกัไขมนั (GREASE TRAP)   แลว้ไหลเขา้บ่อปรับเสถียรน ้าเสีย (EQUALIZATION TANK) ซ่ึงจะท าหนา้ท่ี
กวนผสมน ้าเสียก่อนส่งไปยงัถงัเติมอากาศ (AREATION  TANK) จากถงัเติมอากาศจะไหลเขา้สู่ถงัตกตะกอน
(SEDIMENTATION  TANK) เพ่ือตกคะกอนจุลินทรีย ์ ตะกอนส่วนเกินจะถูกสูบไปเก็บกกัไว ้ยงัถงัเก็บ 
(SLUDGE  STORAGE) ซ่ึงท าหนา้ท่ีย่อยสลายตะกอนส่วนเกิน (SLUDGE DIGESTION TANK) ดว้ย ขนาดพ้ืนท่ี
ใชง้านของแต่ละส่วน  แสดงดงัตารางท่ี 6.4.3.1-7 
   
ตารางที่  6.4.3.1-7   สรุปผลการค านวณระบบบ าบัดน า้เสียส าหรับตลาดสดประเภท  ง 
 

องค์ประกอบของระบบบ าบัดน า้เสีย ส าหรับระบบบ าบัดประเภท  ง 

อตัราการไหล(ลบ.ม./วนั) 40 

ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอด ี(มก./ล) 460(21กรัม/วนั-ตร.ม.)* 

 
 
ตะแกรง (MANUAL  SCREEN) 
บ่อดกัไขมนั (GREASE  TRAP) 
บ่อปรับสภาพ (EQUALIZATION  TANK) 
บ่อเติมอากาศ (AREATION  TANK) 
บ่อตกตะกอน (SEDIMENTATION  TANK) 
บ่อเกบ็และยอ่ยตะกอน 
(SLUDGE DIGESTION  TANK) 

จ านวน กว้าง (ม.) ยาว (ม.) ลกึ (ม.) พืน้ที่ 
(ตร.ม.) 

1     
1 01.5 - 1.0 1.8 
1 2.5 2.5 2.0 6.25 
1 2.5 3.5 2.0 8.75 
1 01.5 - 2.1 1.8 
1 1.5 2.5 2.0 3.75 

พืน้ที่การบ าบัด (ตร.ม.) 
พืน้ที่ระบบบ าบัดน า้เสีย (ตร.ม.) 

22 
40 

หมายเหตุ : *คู่มือเล่มท่ี 3 แนวทางควบคุมปัญหาน ้าเสียส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมควบคุมมลพิษ  
      และคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2537 
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3)  การออกแบบระบบบ าบัดน า้เสียประจ าภูมภิาคต่างๆ 
 ในแต่ละภูมิภาคจะมีกิจกรรมของแผงจ าหน่ายสินคา้ท่ีแตกต่างกนัไป  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพความเป็นอยู ่ 
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคตลอดจนแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเอ้ืออ านวย เช่น  ตลาด ภาคใต้จะ มีแผงขาย
อาหารจ าพวกปลาและอาหารทะเลมากเป็นพิเศษ  ส่วนตลาดสดภาคเหนือจะเป็นจ าพวกผกั  และผลไมเ้สียส่วน
ใหญ่  เป็นตน้  จึงท าใหแ้ต่ละภูมิภาคมีกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม  จากขอ้มลูการส ารวจภาคสนาม
จึงไดเ้สนอแนะรูปแบบของตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละภูมิภาคไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในส่วนดา้นสถาปัตยกรรม  โดย
ทั้งน้ีระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีเหมาะสมจึงควรแตกต่างกนัออกไปส าหรับแต่ละภูมิภาคท่ีเสนอแนะ ดงัตารางท่ี 6.4.3.1-8 

 
ตารางที่ 6.4.3.1-8  ระบบบ าบัดน า้เสียที่เสนอแนะประจ าภูมภิาคต่างๆ 
 

ตลาดสดประจ าภูมภิาคต่างๆ ระบบบ าบัดน า้เสียที่เสนอแนะ 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต ้
ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ตลาดสดท่ีจดัเป็นอาคารประเภท  ก 
ตลาดสดท่ีจดัเป็นอาคารประเภท  ข 
ตลาดสดท่ีจดัเป็นอาคารประเภท  ข 
ตลาดสดท่ีจดัเป็นอาคารประเภท  ค 
ตลาดสดท่ีจดัเป็นอาคารประเภท  ง 

 
4)  ข้อเสนอแนะในการบ ารุงรักษาถังบ าบัดน า้เสียส าเร็จรูป 
 การใชง้านและการบ ารุงรักษาถงับ าบดัน ้ าเสีย  ควรท่ีจะมีการใชง้านอย่างถูกวิธี  เพ่ือให้ระบบสามารถ
ท างานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใชง้านยาวนาน   เม่ือมีการใชง้านเป็นระยะเวลานานๆ อาจเกิดการ 
ทบัถมของตะกอนสารอนินทรียภ์ายในถงัได ้ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ  เพ่ือคง
ประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าเสียให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ โดยให้มีการตรวจสอบระบบการท างานตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

การบ ารุงรักษาถงับ าบดัน ้าเสีย  ในรุ่นของถงัเติมอากาศท่ีมี Contact Media เพ่ือยืดอายุการใชง้านและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ าเสีย  จ าเป็นตอ้งมีการบ ารุงรักษาเคร่ืองเป่าอากาศ (Air Blower)  รวมทั้งการก าจดัส่ิง
สกปรก  และส่ิงแปลกปลอมออกไป ทั้งน้ียงัมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของถงับ าบดัว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
หรือไม่  การตรวจสอบดงักล่าวน้ีจะมีระยะเวลาทุก ๆ  6  เดือน 
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5)  ข้อสังเกตเบือ้งต้นในการดูแลรักษาถังบ าบัดน า้เสีย 
(1)   ควรเปิดเคร่ืองเป่าอากาศ (Air Blower) ไวต้ลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือให้แบคทีเรียท่ีใชอ้ากาศในการ

เจริญเติบโต โดยตรวจสอบจากฟองอากาศท่ีอยูใ่นช่องเติมอากาศเป็นประจ า 
(2)  วดัอุณหภูมิของน ้าภายในถงัวา่เหมาะสมหรือไม่ 
(3)   ตรวจกล่ินท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการเร่ิมใช้งานว่ามีหรือไม่ ถา้หากตรวจพบว่ากล่ินเหม็นเกิดข้ึน

สนันิษฐานวา่ อาจเกิดจากการปิดเคร่ืองเป่าอากาศ(Air Blower) ในถงับ าบดัแบบเติมอากาศหรือมีการ 
       ใชง้านไม่ถกูวิธี 
(4)  ตรวจสอบสีของน ้าท้ิง เน่ืองจากน ้าท้ิงท่ีผา่นการบ าบดัแลว้นั้นโดยปกติจะมีสีเหลืองอ่อน 
(5)  การตรวจความใสของน ้าออก 
(6)  การตรวจสอบปริมาณการทบัถมกนัของตะกอนภายในถงั  เพ่ือจะไดท้ราบถึงเวลาท่ีจะตอ้งท าการสูบ 
        ตะกอนออกไป 
(7)  การตรวจสอบหาค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(Ph) ของน ้าท้ิง โดยทัว่ไปควรมีค่า pH อยูร่ะหวา่ง  5-9 
(8)  การตรวจสอบระบบภายในท่อวา่มีส่ิงแปลกปลอมหรือไม่ 
(9)  การตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเคร่ืองเป่าอากาศ (Air Blower) ในถงับ าบดัแบบเติมอากาศ 
(10) การตรวจวดัสภาพ ปริมาณของตะกอนกน้ถงัและสารแขวนลอย ถา้มีปริมาณมากตอ้งสูบออก 
(11) การวดัค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้าภายในถงัเติมอากาศ 
(12) การตรวจสอบการอุดตนัของหวัจ่ายอากาศ โดยสงัเกตปริมาณฟองอากาศท่ีเกิดข้ึน 
(13) ปริมาณฟองอากาศท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบการท างานของท่อจ่ายอากาศวา่อุดตนัหรือไม่โดยการ 
      สงัเกต 
(14) การตรวจสอบหาเสียงหรือส่ิงปกติของเคร่ืองเป่าอากาศ(Air Blower) ในถงับ าบดัแบบเติมอากาศ 
(15) การท าความสะอาดตวักรองอากาศ(Air Fillter) ของเคร่ืองเป่าอากาศ จ าเป็นตอ้งมีการท าความสะอาด  
 ก าจดัฝุ่ นท่ีเกาะติดอยูก่บัตวักรอง โดยเคาะฝุ่ นท่ีติดอยูอ่อกไป 

 
 
6)  ข้อควรระวงัในการดูแลรักษาถังบ าบัดน า้เสีย 

(1) ปริมาณน ้าท่ีใชใ้นการท าความสะอาดโถสว้ม ใหก้ดหรือชกัโครกน ้าภายหลงัจากท่ีท าความสะอาดโถ   
  สว้มมากกวา่  2  คร้ัง 
(2) ไม่ควรท้ิงน ้ามนั  ขยะ  หรือเศษอาหารจากการท าครัวลงสู่ถงับ าบดัน ้าเสีย เน่ืองจากสามารถบ าบดัได้

นอ้ยมาก หรือ ไม่สามารถบ าบดัไดเ้ลย ควรท าถงัดกัไขมนัจากน ้าเสียก่อนปล่อยเขา้สู่ถงับ าบดัน ้าเสีย 
(3) ไม่ควรท้ิงส่ิงแปลกปลอมลงในถงั เช่น กระดาษหนงัสือพิมพ ์ บุหร่ี  ถุงยางอนามยั หรือส่ิงอ่ืนท่ีไม่

สามารถยอ่ยสลายไดล้งในโถสว้มและถงับ าบดัโดยเดด็ขาด 
(4)  หา้มใชผ้งซกัฟอกหรือสารเคมีท่ีมีความเขม้ขน้สูงในการท าความสะอาดหอ้งน ้าและโถส้วมเพราะอาจ

มีฤทธ์ิท าลายเช้ือแบคทีเรียในถงัได ้ ควรมีการท าใหเ้จือจางก่อน 
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6.4.3.2 ระบบการจดัการขยะมูลฝอย 
 ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในตลาดมาจากกิจกรรมของแผงจ าหน่ายสินคา้ต่างๆ ไดแ้ก่ แผงร้านอาหารแผงขาย
ผลไม ้แผงขายอาหารสดจ าพวกผกั แผงขายอาหารสดจ าพวกเน้ือสัตวต่์างๆ แผงขายอาหารสดจ าพวกปลาและ
อาหารทะเล  แผงขายอาหารแปรรูป แผงอาหารแหง้ และแผงขายของใช ้  เป็นตน้   ซ่ึงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก
แผงแต่ละประเภทแตกต่างกนัออกไป  และขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยขยะเปียก  และขยะแหง้ ดงันั้น การ
ก าจดัขยะมลูฝอยจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีดว้ย 
 

1) การเกบ็รวบรวม 
 การเกบ็รวบรวมตอ้งจดัใหมี้ภาชนะรองรับแยกประเภทขยะมูลฝอยเป็นขยะเปียก และขยะแหง้แบบมี
ฝาปิดมิดชิด ไม่ร่ัวซึมโดยใช้ถงัขยะมูลฝอยขนาด  200  ลิตร  จ านวนไม่น้อยกว่า  30  ถงั  จัดตั้ งในบริเวณท่ี
เหมาะสม  และสะดวกต่อการใหบ้ริการ  แลว้จึงล าเลียงขยะมลูฝอยไปเกบ็พกัยงัอาคารพกัขยะมูลฝอย  โดยใหผู้ข้าย
ของ  หรือ  ผูช่้วยขายในตลาดรับผิดชอบในการขนไปท้ิงยงัอาคารพกั  เม่ือเห็นว่าขยะมูลฝอยท่ีอยู่ในถงัมีอยู่ถึง    
ร้อยละ 80 ของความจุถงัขยะมลูฝอย 
 

2) อาคารพกัขยะมูลฝอย 
 อาคารพกัขยะมลูฝอยจะท าหนา้ท่ีเกบ็พกัขยะมลูฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั ซ่ึงสามารถเก็บพกัไดสู้งสุด
ประมาณ 5 วนั ตั้งอยู่ดา้นนอกอาคารตลาดสดท่ีสามารถให้รถเก็บขนขยะของเทศบาล/อบต. รับไปก าจดัได้
โดยสะดวก อาคารพกัสามารถรองรับปริมาณขยะมลูฝอยท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนทั้งหมดไดป้ระมาณ 1,666 กิโลกรัม/วนั 
หรือคิดเป็น  5.55 ลกูบาศกเ์มตร/วนั (คิดท่ีความหนาแน่น  0.30 กิโลกรัมต่อลิตร) ดงันั้น  จึงไดอ้อกแบบเป็นอาคาร
พกัขนาด 4.5 x 5.0 x 4.0 เมตร (กวา้งxยาวxสูง) มีหลงัคาหลุมมิดชิด พ้ืนเทคอนกรีตและบริเวณโดยรอบมีระบบ
ระบายน ้าเพ่ือไม่ใหน้ ้าฝนเอ่อเขา้ไปในบริเวณอาคารพกัไดก่้อนระบายลงสู่ระบบระบายน ้าอาคารตลาดสด ส าหรับ
การเกบ็กกัขยะมลูฝอยภายในอาคารพกัจะใชถ้งัคอนเทนเนอร์ของเทศบาล/อบต. ขนาดไม่นอ้ยกว่า 6 ลูกบาศกเ์มตร 
โดยใหมี้การติดตั้งระบบป้องกนัสัตวก์ดัแทะ   คุย้เข่ีย สัตวแ์ละแมลงพาหะน าโรคต่างๆ เพ่ือใหเ้ทศบาล/อบต.  รับ
ไปก าจดัในแต่ละวนั ทั้งน้ีก าหนดใหล้า้งท าความสะอาดบริเวณอาคารพกัขยะมูลฝอยหลงัการเก็บขนไปก าจดัทุก
คร้ัง และใหร้ะบายน ้าลา้งลงสู่ระบบบ าบดัน ้าเสียต่อไป 
 

3) เกณฑ์การออกแบบ 
         หลกัเกณฑใ์นการออกแบบเบ้ืองตน้โดยพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การออกแบบเบ้ืองตน้จะตอ้งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและสอดคลอ้งตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์
และขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) อาคารและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงไดท้ าการก่อสร้างไปแลว้  หรือพ้ืนท่ีซ่ึงไดมี้การพฒันาปรับปรุงไป    
แลว้บางส่วน ซ่ึงจะน ามาพิจารณาเป็นองค์ประกอบหลกัในการออกแบบคร้ังน้ี เพ่ือเป็นการใช้
ทรัพยากรท่ีไดล้งทุนไปแลว้ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  โดยจะด าเนินการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
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(3) พ้ืนท่ีในส่วนท่ียงัมิไดด้ าเนินการปรับปรุงและพฒันา  จะท าการออกแบบและก าหนดผงัการใช้
พ้ืนท่ีใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัการลงทุน 

(4) การออกแบบ และการคดัเลือกเทคโนโลยีส าหรับการจัดการกากของเสีย จะพิจารณาปัจจยัท่ี
ส าคัญต่างๆ ในการคัดเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ ประเภทของเสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
งบประมาณการลงทุน ความยุง่ยากในการปฏิบติังาน และความพร้อมของพนกังานปฏิบติังาน 

(5) พิจารณาการจดัการของเสียเพ่ิมเติมถึงองค์ประกอบท่ีส าคญับางส่วน อาทิ ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
ระบบระบายน ้ าท่ีอาจมีการปนเป้ือนแยกออกจากระบบระบายน ้ าฝน ระบบดบัเพลิงและระบบ
บ าบดัมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ี  เป็นตน้ 

 
 4)  การออกแบบระบบจดัการขยะมูลฝอย 
  1)  อตัราการเกดิ 
        ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในตลาดสดมาจากกิจกรรมของแผงจ าหน่ายสินคา้ต่างๆ ไดแ้ก่ 
แผงร้านอาหาร แผงขายผลไม ้แผงขายอาหารสดจ าพวกผกั แผงขายอาหารสดจ าพวกเน้ือสัตวต่์างๆ แผงขายอาหาร
สดจ าพวกปลาและอาหารทะเล แผงอาหารแปรรูป แผงอาหารแห้งและแผงขายของใช ้เป็นตน้ ซ่ึงจากขอ้มูลการ
ส ารวจตลาดสดเอกชนท่ีมี การบริหารจดัการท่ีดี พบว่าอตัราการเกิดขยะมูลฝอยของแผงจ าหน่ายสินคา้ดงักล่าว
สามารถสรุปไดด้งั    ตารางที่ 6.4.3.2-1    การออกแบบระบบจดัการขยะมูลฝอยของตลาดสดตอ้งสามารถรองรับ
ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัได ้
 
ตารางที่ 6.4.3.2-1   อตัราการเกดิขยะมูลฝอยของแผงจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภท 
 

ประเภทของแผงจ าหน่ายสินค้า อตัราการเกดิขยะมูลฝอย (กก./แผง/วนั) 
แผงขายปลา 
เขียงหมู 
แผงผกั 
แผงผลไม ้
ของหมกัดอง 
ขนมหวาน/เคร่ืองด่ืม 

7 
2 
6 
3 
3 

10 

ท่ีมา : จากการส ารวจขอ้มลูโดยบริษทัท่ีปรึกษาปี พ.ศ.2547 
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 (2)   ปริมาณขยะมูลฝอย 
        ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดข้ึนในตลาดสดสามารถค านวณไดจ้ากอตัราการเกิดขยะ มลูฝอยของ        
แผงแต่ละประเภทคูณดว้ยจ านวนแผงประเภทนั้น ๆ สามารถสรุปไดด้งั ตารางที่ 6.4.3.2-2 

 
ตารางที่ 6.4.3.2-2   ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกดิในตลาดของแผงจ าหน่ายแต่ละประเภท 
 

ประเภทแผงจ าหน่ายสินค้า จ านวน  
(แผง) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกดิขึน้ 
(กก./วนั) 

แผงร้านอาหาร 
แผงขายผลไม ้
แผงขายอาหารสดจ าพวกผกั 
แผงขายอาหารสดจ าพวกเน้ือสัตวต่์างๆ 
แผงขายอาหารสดจ าพวกปลาและอาหารทะเล 
แผงอาหารแปรรูป1) 

15 
64 

108 
88 
56 
54 

150 
192 
648 
176 
392 
108 

รวม 385 1,666 

หมายเหตุ : 1) ขอ้มลูมีไม่เพียงพอจึงประเมินท่ีอตัราการเกิดขยะมลูฝอย 2 กก./แผง.วนั 
ท่ีมา : บริษทัท่ีปรึกษาปี พ.ศ.2547 
ดงันั้น ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดในตลาดทั้งหมด  =  1,666 กก./วนั 
       =   5.55  ลบ.ม./วนั 
(คิดท่ีความหนาแน่นของขยะมลูฝอยเท่ากบั 0.30 กิโลกรัม/ลิตร) 
 
6.4.4 งานถนน และการระบายน า้ 
 องค์ประกอบของถนน และการระบายน ้ าของตลาดสด จะตอ้งพิจารณาตั้งแต่แนวเช่ือมต่อกบัถนนหลกั
หนา้โครงการ ในทางปฏิบติัท่ีดี ทางเขา้/ออก ควรเป็นคนละทาง บริเวณปากทางกวา้งเพ่ือเล้ียวเขา้ไดง่้ายและเล้ียว
หลบรถทางตรงเวลาออกปากทางจะตอ้งลาดยกระดบัข้ึนเล็กน้อยเพ่ือการปรับปรุงในอนาคตเม่ือมีการปรับปรุง
ยกระดบัถนนหลกัโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  อย่างไรก็ดี  ตอ้งระวงัไม่ให้มีการระบายน ้ าจากแนวถนนภายใน
ทั้งหมดออกสู่ถนนหลกั ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมภาระรับน ้ าของตวัถนนหลกัท่ีไม่ไดมี้การออกแบบเผื่อไวแ้ละจะเกิดน ้ า
ไหลนองเป็นอุปสรรคต่อการจราจรภายนอก 
 ถนนภายในตลาดสดก็จะตอ้งแบ่งออกเป็นถนนหลกัภายใน และถนนย่อยเช่นเดียวกนั เพ่ือการใชพ้ื้นท่ี
อยา่งเหมาะสมกบัการจราจรภายใน การจอดรถยนต ์การจอดจกัรยานยนต ์และการเดินเทา้ในพ้ืนท่ี  และเพ่ือไม่ให้
ค่าก่อสร้างสูงเกินไป ถนนแต่ละประเภทจะตอ้งมีความกวา้งพอ และมีการระบายน ้าอย่างถูกตอ้งตามระดบัถนน 
และทิศทางการไหลของน ้ าฝน สู่บ่อรับน ้ าหรือรางรับน ้ าเพ่ือรวมเขา้สู่บ่อพกั และระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าของ
ถนนหลกัภายนอกไดอ้ย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดการท่วมขงัถนนและบริเวณ ส่วนประกอบของถนนภายในตลาดสด 
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ควรจะออกแบบเป็นตวัถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือความถาวร มีทางเทา้กวา้งเพ่ือทางเดิน  และขนส่งสินคา้และ
รางระบายน ้าขา้งทางมีฝาระแกรงเหลก็ปิด และมีบ่อพกัในระยะท่ีเหมาะสม มีทางเทา้ และทางขา้มส าหรับคนเดิน
เทา้ และทางลาดรถเขน็ขนส่งส่ิงของในต าแหน่งท่ีสะดวกและปลอดภยั 
 การสญัจรภายในกค็วรจะมีเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนถนนท่ีชดัเจนไม่ก่อใหเ้กิดความสบัสนและหรือมีป้าย
จราจรและป้ายบอกเพ่ือการจราจรอยา่งถกูตอ้ง ไม่กีดขวางและเสียเวลา มีท่ีจอรถ หยุดรถเพ่ือการขนส่งในต าแหน่ง
ท่ีเหมาะสม เป็นตน้ นอกจากน้ี จะตอ้งพิจารณาถึงส่วนประกอบต่างๆ ของสองขา้งถนนและทศันียภาพของบริเวณ
ขา้งถนนดว้ย ในงานถนนจึงตอ้งรวมถึงไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดรูปแบบและวสัดุทางเทา้ การปลูกตน้ไม ้และภูมิ
สถาปัตยกรรมรอบตวัอาคารตลาดและสองขา้งถนนในกรณีตลาดบนพ้ืนท่ีใหม่ ควรจะไดพิ้จารณาถึงการท าร้ัว
บริเวณ และประตูทางเขา้เพ่ือรักษาความปลอดภยัในช่วงเวลาค ่าคืน 
 
 6.4.4.1 งานถนน 
  หลกัเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบ 

1) งานออกแบบถนนและระบายน ้าในโครงการ จะรวมถึงถนนในบริเวณ พร้อมทางเทา้ และ/ 
หรือ  เกาะกลาง  ทางเขา้ออก  ลาดจอดรถ  และ ท่ีจอดรถขา้งทาง  รางระบาย น ้ าหรือท่อ
ระบายน ้ า และบ่อพกั ไฟฟ้าแสงสว่างส าหรับถนน ลาน และท่ีจอดรถ ป้ายและเคร่ืองหมาย
จราจรต่าง  ๆ  รวมถึงสถาปัตยกรรมสองขา้งทางและลานเป็นตน้  มีเขตทางท่ีกนัไวแ้น่นอน 
และเพียงพอส าหรับตั้งถนน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ขา้งทาง 

2) ถนนมีความกวา้งพอปริมาณการจราจรภายในบริเวณ  และการเขา้ – ออกโดยสะดวกและมี
ทางเทา้  ทางลาด และทางขา้มส าหรับการสญัจรหรือขนส่งในบริเวณ 

3) มีการระบายน ้าฝนออกจากผิวถนนและบริเวณไปยงัรางน ้าธรรมชาติไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่มีการ
ท่วมขงัถนนและบริเวณ 

4) มีการวางระบบสาธารณูปโภคใตดิ้น เช่น ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟฟ้า และโทรศพัท์ และจุด
เช่ือมต่อไวอ้ยา่งเพียงพอ  

5) มีการออกแบบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และมาตรฐานและขอ้ก าหนดของหน่วยงาน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
 

  มาตรฐานการออกแบบ 
1) มาตรฐานการออกแบบทางเรขาคณิต (Geometric Design) ส าหรับถนน ทางเทา้เกาะกลางท่ี 

จอดรถ  จะเป็นไปตามขอ้แนะน าตามมาตรฐาน AASHTO โดยเฉพาะการออกแบบแนวทาง
ราบ และแนวทางด่ิง (Horizontal and Vertical Alignment)    และระยะการมองเห็น (Sight 
Distance)  
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2) การออกแบบไฟฟ้าแสงสวา่งจะใชม้าตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลกัและ 
มาตรฐาน AASHTO ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) การออกแบบระบบสาธารณูปโภคใตดิ้น เช่น ท่อร้อยสายไฟฟ้า , โทรทศัน ์, ท่อประปาและ 
บ่อวาลว์ต่างๆ  จะเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , บริษทั ทศท. จ ากดั  และ
การประปาภูมิภาค  ตามล าดบั 
 

  การออกแบบถนนและทางเท้า 
  ในการพิจารณาออกแบบโครงสร้างชั้นทาง ควรเลือกใชว้สัดุท่ีจะมาท าผิวถนน หรือทางเทา้  โดย
พิจารณาจากความหนาแน่นของการจราจร   และน ้าหนกัท่ีมากระท า  ตลอดจนความสามารถในการรับแรงแบกทาง 
(bearing capacity) ของดินคนัทาง (subgrade) และพ้ืนทางต่างๆ โดยทัว่ไป โครงสร้างของถนนจะแบ่งออกเป็น    
ชั้นๆ ไดด้งัน้ี 

1) ชั้นดินคนัทาง (subgrade) เป็นชั้นล่างสุดของโครงสร้างถาวร ท่ีติดกบัพ้ืนดินเดิมจะท าหนา้ท่ี 
รับน ้ าหนักของยานพาหนะ และชั้ นพ้ืนทางท่ีอยู่ เหนือข้ึนไปจะต้องมีการบดอัดตาม
มาตรฐานทางวิศวกรรม 

2) ขั้นพ้ืนทาง (base)  เป็นเหมือนรากฐานของถนนลาดยางหรือคอนกรีต ท าหนา้ท่ีถ่ายน ้าหนกั 
จากผิวถนนลงสู่ชั้นดินคนัทาง วสัดุท่ีน ามาก่อสร้างชั้นพ้ืนทางโดยทัว่ไป คือ หินคลุกจาก
โรงโม่หินส าหรับลาดยางจะมีชั้นรองพ้ืนทาง (Subbase) อีกชั้นหน่ึงซ่ึงอาจจะใช้ลูกรัง
คุณภาพดี หรือ หินคลุก เพ่ือชดเชยกบัผิวทางท่ีรับน ้าหนกัได ้นอ้ยกวา่ คอนกรีต 

3)    ชั้นผิวทาง หรือ ผิวถนน (pavement surface) ท าหนา้ท่ีเป็นผิวจราจรของยานพาหนะและถ่าย
น ้าหนกัดงักล่าวไปยงัชั้นพ้ืนทางมีขอ้แนะน าเพ่ิมเติมส าหรับการออกแบบก่อสร้างถนนและ
ทางเทา้ภายในโครงการก่อสร้าง  ดงัน้ี 

-    การพิจารณาเลือกพ้ืนผิวของถนนหรือวสัดุทางเทา้ นอกจากการพิจารณาเร่ืองความ
สวยงาม   เป็นระเบียบเรียบร้อยแลว้ ควรท่ีจะค านึงถึงความสามารถในการดูดซบัความ
ร้อน  และการสะทอ้นแสงของผิวนั้น ๆ โดยธรรมชาติสีทึบจะดูดซบัความร้อน สีอ่อนจะ
สะทอ้นแสงไดดี้กวา่ และดูดซบัความร้อนนอ้ยกวา่  

-    ทางลาดข้ึนลง (ramp) ควรท่ีจะท าพ้ืนผิวให้เป็นร่อง (traction) เพ่ือไม่ให้พ้ืนถนนล่ืน
เกินไป การเซาะร่องตอ้งเป็นระเบียบและบอกถึงทิศทางของตลาด 

-     ช่องทางสญัจรส าหรับรถเขน็ จะตอ้งมีพ้ืนผิวไม่ขรุขระจนเกินไป 
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-     ติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรและป้ายเตือนในต าแหน่งท่ีจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือความ
สะดวกและปลอดภยั 

-    มีความลาดท่ีเหมาะสมในการระบายน ้าออกจากถนน  ท่ีจอดรถและทางเทา้ไดดี้ 

 
 
 
 ลกัษณะขอบถนน       ส าหรับทางเทา้ 

 
รูปท่ี 6.4.4.1-1   ความลาดเอียงของผิวถนน 

      
 
 6.4.4.2 ระบบระบายน า้ฝน 
  หลกัเกณฑ์ในการออกแบบระบบระบายน า้ฝน 

  หลักการในการประเมินปริมาณน ้ าไหลนั้ นจะก าหนดให้ปริมาณน ้ าไหลนองมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณน ้ าฝนโดยตรง  โดยให้มีสัดส่วนน ้ าฝนท่ีตกลงมาบนพ้ืนท่ีซ่ึงเรียกว่า                  
วิธีเรชัน่แนล (Rational Method)   ตามสมการดงัน้ี 

 
  Q    =   0.278 CIA 
 โดยท่ี Q    =    อตัราการไหลนองสูงสุด ( Peak Runoff) ในรางระบาย ณ จุดท่ีพิจารณาหน่วยเป็น 
                ลกูบาศกเ์มตร/วินาที 
  C    =    สมัประสิทธ์ิการไหลนองเป็นค่าคงท่ีไม่มีหน่วยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของพ้ืนท่ีบริเวณนั้น 
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  I      =     ความเขม้เฉล่ียของฝนท่ีตก (มิลลิเมตร/ชัว่โมง) 
  A    =     พ้ืนท่ีท่ีจะระบายน ้าออก (ตารางกิโลเมตร) 
 
 
  วธีิเรช่ันแนลนีต้ั้งอยู่บนสมมตฐิานที่ส าคัญ  4  ประการ  คือ 
 

1)   ค่าสมัประสิทธ์ิการไหลนองเป็นค่าคงท่ี 
2)   อตัราการไหลนองสูงสุดท่ีจุดใด ๆ เป็นสดัส่วนโดยตรงกบัอตัราเฉล่ียของฝนท่ีตกในช่วงเวลา

นบัค่าฝนมาจนถึงจุดนั้น ( Time of Concentration: Tc)  
3)   เวลานบัค่าฝนตก(Tc) ใหถื้อค่าเท่ากบัเวลาท่ีน ้ าไหลนองก่อตวัเป็นรูปร่างไหล จากจุดท่ีไกล

ท่ีสุดของพ้ืนท่ีระบายมายงัจุดท่ีก าลงัพิจารณาหรือออกแบบ 
4)   ความถ่ีของอตัราน ้ าไหลนองสูงสุดเท่ากบัความถ่ีของฝนท่ีอตัราเฉล่ียนั้นๆ ความถ่ีของฝน

ส าหรับโครงการใชค้วามถ่ี  10  ปี  ช่วงเวลานบัค่าฝนตก ( Time of Concentration) เท่ากบั
เวลาน ้ าไหลนองท่ีไหลจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นลงรางหรือท่อระบายน ้ า (Overland time)          
และ เวลาท่ีน ้ าไหลในราง  หรือ ท่อระบายน ้ามาถึงจุดท่ีพิจารณา (Drain time) ความเร็วของ
น ้ าท่ีไหลในรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ก าหนดให้ไม่นอ้ยกว่า 0.60 เมตร/วินาที และไม่เกิน 3.00 เมตร/วินาที   การหาความจุและ
ความเร็วน ้ าในรางระบายรูปส่ีเหล่ียมใชสู้ตรการค านวณความจุของน ้ าในราง (Discharge 
Capacity) โดยใช ้Manning’s formula 

 
   Q = AV 
   V = 1/n  R2/3  S1/2 
         เม่ือ  Q = Discharge Capacity (ลกูบาศกเ์มตร/วินาที) 
   A = Flow Area (ตารางเมตร) 
   V = Flow Velocity (เมตร/วินาที) 
   n = Manning’s Roughness Coefficient 
   R = Hydraulic  Radius (เมตร) 
   S = Slope  of  Channel 
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  1)      ค่า    Manning’s Roughness Coefficient 
            =    0.015 ส าหรับท่อหรือรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ 
  2)      เกณฑก์ าหนดการไหลของน ้าในรางและท่อระบายน ้า 
            -    ความเร็วของน ้าระหวา่ง 0.6 ถึง 3.0  เมตร/วินาที  ส าหรับท่อหรือรางระบายน ้า 
                 คอนกรีตเสริมเหลก็ 

3) Slope of Channel ความลาดของกน้รางระบายน ้าข้ึนอยูก่บัสภาพพ้ืนท่ีและความเร็วการ 
ไหลของน ้า 

4) ส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีภายในโครงการทั้ งหมด  ออกแบบระบบระบายน ้ าฝนเป็นระบบราง
คอนกรีตรูปส่ีเหล่ียม  ก าหนดการไหลของน ้ าในรางระบายน ้ า ความเร็วไม่น้อยกว่า  0.6 
เมตร/วินาที  เพ่ือป้องกนัการตกตะกอน และใชค่้า n  (Manning’s Roughness Coefficient) 
เท่ากบั 0.015 


