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บทที่ 3
การออกแบบโรงฆาสัตว

การออกแบบทางสถาปตยกรรม และวิศวกรรมในประเทศไทยมีส่ิงที่สําคัญบางประการ แตยังไมมี
การถือปฏิบัติกันอยางจริงจังในการออกแบบ ฉะนั้นจึงเปนสิ่งที่ควรหยิบยกขึ้นมาใหความสําคัญเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการออกแบบและคุณภาพของแบบ กลาวคือ

1) การจัดทํารายการความตองการ หรือโปรแกรมความตองการ (Programming)

รายการความตองการเปนสิ่งที่จําเปน เพื่อทราบและยืนยันถึงเปาหมาย และความตองการของเจา
ของงาน และผูเกี่ยวของ หรือผูที่จะใชประโยชนจากผลงานนั้น ๆ ซึ่งเปนความตองการเริ่มแรกที่มีฐานความรู
ความเขาใจ และทางปฏิบัติที่ทางฝายเจาของงานใชอยู ตลอดจนกําลังงบประมาณ เวลา และการสนับสนุน
ตาง ๆ ที่เจาของงานที่จะใหไดสําหรับงานที่จะออกแบบนั้น ๆ

2) การจัดทํารายการแบบ ณ ขั้นตอนตาง ๆ

โดยปกติการออกแบบจะมีการพัฒนาการเปนระยะ ต้ังแตแบบแนวคิด (Conceptual Design) แบบ
เบื้องตน (Preliminary Design) และแบบรายละเอียด (Detailed Design) แบบแตละขั้นตอนจะมีครอบคลุม
สาระสําคัญที่จําเปนไมเทากัน จํานวนแบบไมเทากัน ในงานที่คอนขางซับซอน และมีระบบตาง ๆ เกี่ยวของ
มาก เชน งานออกแบบโรงฆาสัตว ก็เปนลักษณะหนึ่งที่มีองคประกอบหลายระบบ จึงควรจะมีการวางแผน
อยางรอบคอบ เพื่อจักไดไมทํางานขาดหรือเกินจากสวนที่จะตองสงงานภายในเวลากําหนด การใชเวลาสวน
หนึ่งในการลําดับงาน และจัดทํารายการแบบแตละขั้นตอนไว จะเปนประโยชนมากสําหรับการทบทวน และ
พิจารณาเพิ่มลดไดตามความจําเปน หรือขอจํากัดของเวลา

3) การจัดทํา Value Engineering สําหรับแบบกอสราง

ประเด็นนี้จะเชื่อมโยงถึงรายการความตองการในขอ 1) เนื่องจากชวงเวลาที่เคลื่อนไปทุกระยะ
ระหวางการออกแบบจะมีผูเกี่ยวของมากมาย ซึ่งมีความรูความเขาใจ และความตองการไมตรงกัน ความ
ตองการสวนใหญมักจะเปลี่ยนไปเปนความตองการที่มากขึ้น ๆ โดยไมไดคํานึงถึงขอจํากัดดานงบประมาณ
และเวลากอสรางที่จะสัมพันธกับงานอื่น ๆ โดยเฉพาะในโครงการที่มีส่ิงปลูกสรางหลายอยางในพื้นที่ อีก
ประการหนึ่ง Value Engineering จะมีสวนที่ใหการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม สําหรับกําลังงบประมาณและเวลา
ได เชน สามารถหลีกเลี่ยงอุปกรณส่ังเขาจากตางประเทศที่ตองใชเวลานาน เปนตน
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4) การจัดทํา Life Cycle Cost

ในงานที่มีเครื่องจักรและอุปกรณเฉพาะมีความจําเปนที่จะตองเลือกสรรเครื่องจักร/อุปกรณที่ใชได
ตามวัตถุประสงค คาใชจายผันแปรต่ํา และประหยัดคาใชจายในระยะยาวได Life Cycle Cost ของเครื่องจักร
และอุปกรณ แตละผูผลิตจะชวยบอกถึงความยืนยาวของการใชประโยขน และคาใชจายระหวางอายุงาน และ
คาใชจายโดยรวม เพื่อเปนขอเปรียบเทียบที่ดีสําหรับการเลือกนํามาใชงาน

ขอพิจารณาเหลานี้เปนสิ่งที่ผูออกแบบควรจะไดคํานึงถึง และใครครวญในการที่จะนํามาใชใหเปน
ประโยชน เพราะจะไดผลงานที่มีคุณภาพ ประหยัด และการดําเนินงานออกแบบก็จะเปนไปอยางมีประสิทธิ
ภาพ

3.1 ขั้นตอนการขออนุญาตดําเนินการ

โรงฆาสัตวจัดเปนโรงงานจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 จะตองไดรับอนุญาต
กอนจึงจะดําเนินการได

กระบวนการขออนุญาต เพื่อประกอบการโรงฆาสัตว ในปจจุบันมีแนวทางอยูแลว ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย ฉบับที่ 5 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆา และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2535     ดัง
ข้ันตอนที่ไดรวบรวมไวในรูปที่ 3-1 อยางไรก็ดี ในการดําเนินการควรคํานึงถึงและเตรียมการตาง ๆ ใหพรอม ดัง
ตอไปนี้

1) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ 3 ฉบับไดแก
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  รวมทั้งฉบับแกไข และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2535 โดยเฉพาะกฎกระทรวง

ฉบับที่ 5
2) พิจารณาทบทวนการดําเนินงานโรงฆาสัตวที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน แนวทาง วิธีการบริหารจัด

การตลอดจนการประเมินงบประมาณและขนาดโรงฆาสัตวที่เหมาะสมที่จะกอสรางใหม
3) จัดหาและตรวจสอบสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งมีขนาดพื้นที่เพียงพอแกการดําเนินกิจการ ตลอดจน

สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
4) ออกแบบโรงฆาสัตว คอกพักสัตว เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ ระบบน้ําใช ระบบไฟฟา

ระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ส่ิงปฏิกูล และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ให
ถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑที่มีอยู โดยสอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการทํางาน

การยื่นขออนุญาต ผูประกอบการจะตองเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ดังนี้
1) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
2) สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือสิทธิ์ครอบครองที่ดินในระหวางที่ใชเปนที่ต้ัง

โรงฆาสัตว คอกพักสัตว และการฆาสัตว
3) แผนผังแสดงสถานที่ขอตั้งโรงฆาสัตว คอกพักสัตว และส่ิงปลูกสรางอื่น ๆ
4) แบบแปลนโรงฆาสัตว คอกพักสัตว ที่จะดําเนินการกอสราง
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5) รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรักษาความสะอาด เรียบรอยที่จะดําเนินการ
6) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

อนึ่งในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จะตองมีคําขออนุญาตกอสรางอาคารดวย ซึ่งผู
ประกอบการตองขออนุญาตกอสรางอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในสวนภูมิภาคยื่น
ตอองคการบริหารสวนจังหวัด สวนกลางยื่นตอกรุงเทพมหานคร

เมื่อไดใบอนุญาตประกอบการจากผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดีกรมปศุสัตวแลวแตกรณีแลว จึงจะ
สามารถประกอบกิจการโรงฆาสัตวได
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รูปที่ 3-1
ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว คอกพักสัตว และการฆาสัตว

ผูวาราชการจังหวัด
โดยการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมปศุสัตว

ออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
คอกพักสัตว และการฆาสัตว

อนุมัติ

ผูประกอบการ
ดําเนินงานโรงฆาสัตว

นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวประจํา
กิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต

พิจารณาเอกสาร/หลักฐาน

ผูวาราชการจังหวัด หรือปลัด กทม.
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ผูประกอบการ
จัดเตรียมเอกสารขออนุญาต

ตามกฎกระทรวง ฉ.5 ออกตามความใน พ.ร.บ.
ควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2535

หลักฐานครบถวน

คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาคําขอและกฎระเบียบ

ผูวาราชการจังหวัดหรือปลัด กทม.
พิจารณา/อนุมัติ

          ไมครบถวน
  แจงภายใน 7 วัน

ออก
หนังสือ
แจงคําส่ัง
ใบอนุญาต
พรอมดวย
เหตุผล
ภายใน
30 วัน

ไมอนุมัติ
ผลการตรวจสอบ/ความเห็น

กทม. เสนอกรมปศุสัตว
เพื่อออกใบอนุญาต

อธิบดีกรมปศุสัตว
ออกใบอนุญาตตั้ง
โรงฆาสัตว คอกพักสัตว
และการฆาสัตว
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3.2 การเลือกสถานที่กอสรางโรงฆาสัตว

 ในกรณีที่หนวยงานหรือผูประกอบการมีที่ดินเดิมอยูกอนแลว ตองการที่จะนําที่ดินดังกลาวมาใชในการ
ออกแบบโรงฆาสัตว ตองตรวจสอบวาอยูในหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม แตในการจัดทําคูมือนี้จะ
เนนการเลือกที่ต้ังใหมในการออกแบบกอสรางโรงฆาสัตว ตามแนวทางดังนี้

3.2.1 การเลือกสถานที่

แนวคิดในการออกแบบโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน ควรจะเริ่มเนนตั้งแตการเลือกที่ต้ัง การวิเคราะหที่ต้ัง
ที่ไดเลือกแลว รวมไปถึงความสัมพันธขององคประกอบอาคารและระบบตางๆ โดยแนวคิดดานตาง ๆ ดังนี้

3.2.1.1 หลักการวิเคราะหที่ต้ังโครงการและสภาพแวดลอมของทําเลท่ีต้ังหรือตําแหนงที่ต้ัง
(LOCATION) และที่ต้ัง (SITE)
รายละเอียดดานสภาพแวดลอม ซึ่งเปนสภาพที่ปรากฏอยูแลว และรวมทั้งที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคตหรืออาจมีผลกระทบตอโครงการที่จะจัดทําขึ้น เชน สภาพแวดลอมในชุมชน ทําเล
ที่ต้ังเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางที่ต้ังกับชุมชนทองถิ่น และมักเกี่ยวของเลยไปถึงความ
สัมพันธกับชุมชนเมืองระหวางจังหวัดและภาค ความสัมพันธระหวางที่ต้ังกับชุมชน และ
ปจจัยตางๆของทําเลที่ต้ัง เปนสิ่งที่ผูออกแบบตองพิจารณา
เกณฑดานตาง ๆ ที่สมควรใชในการเลือกและเปรียบเทียบที่ต้ังโครงการใหแสดงไวเปนแนว
ทาง ตามตารางที่ 3.2.1.1-1
ผูออกแบบจะตองมีขอมูลทําเลที่ต้ังโครงการและใหคะแนนอยางมีเหตุมีผลในหัวขอตาง ๆ
เพื่อใหไดคะแนนรวมมาเปรียบเทียบกัน และจัดลําดับความเหมาะสมของที่ต้ังโครงการที่ดีที่
สุดจากคะแนนสูงสุดเปนหลักและเรียงลําดับตามคะแนนลดหลั่นกันไป
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ตารางที่ 3.2.1.1-1 หลักเกณฑในการวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อเลือกทําเลท่ีต้ังโครงการ

ลําดับ เกณฑสําหรับการเลือกที่ตั้งโครงการ ทําเลที่ตั้งโครงการ
  A B C D

1 ดานสังคมและวัฒนธรรม     
 1.1 ความสอดคลองในลักษณะประชากรของผูอยูบริเวณโดยรอบกับผูใช     
        โครงการและการมีสวนรวม     
       - อยูหางไกลจากแหลงชุมชน ประชากร     
       - ไมขัดกับวิถีชีวิตประจําวัน ศาสนา คานิยม     
 1.2 ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและการกอการราย     
       - อยูหางจากพื้นที่สงคราม การกอการราย     
 1.3 ความเหมาะสมของประเภทของการที่อยูขางเคียง     
       - อยูหางจากวัด สถานศึกษา โรงพยาบาล หอพัก สถานที่ราชการ     
 1.4 ความเหมาะสมกับเอกลักษณทองถิ่น     
       - พิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้งในดานสังคม และวัฒนธรรมที่     
          เกี่ยวกับเอกลักษณของทองถิ่นยังมีผลกระทบตอความเปนไปไดของ     
          โครงการ     
 รวม     

2 ดานสภาวะแวดลอม     
 2.1 ปญหาการรบกวนที่เกิดจากมลภาวะในดานตาง ๆ     
        - ดานเสียง     
        - ดานควันพิษ ฝุน     
        - ดานกลิ่น     
        - แสงสะทอนจากอาคารขางเคียง     
 2.2 การมีสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมทางธรรมชาติ     
        - มีแหลงน้ํา     
        - อยูในแหลงที่มีความรมร่ืนและความสงบเงียบตามธรรมชาติ     
 รวม     

3 ดานเทคนิค     
 3.1 ความสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต     
        - ไมอยูหางไกลจากแหลงวัตถุดิบ     
 3.2 ความสะดวกในการจัดหาแรงงาน     
        - มีแรงงานในทองถิ่นใหความสนใจ     
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ลําดับ เกณฑสําหรับการเลือกที่ตั้งโครงการ ทําเลที่ตั้งโครงการ
  A B C D
 3.3 ขอจํากัดทางกฎหมายที่มีผลตอโครงการ     
        - ขอกําหนดการจํากัดเขตการใชที่ดิน (ผังเมือง)     
        - ขอจํากัดความสูงของอาคาร     
        - ขอจํากัดขนาดของอาคาร     
 3.4 ความสะดวกในการเขาถึงที่เกิดจากการจราจรและระบบถนน     
        - ทิศทางเขาออกและขนาดของถนน     
        - โครงการขยายตัวในระยะ 5 - 10 ปขางหนา     
        - ปริมาณถนนผูใชในการเดินทางเขาสูที่ตั้ง     
 3.5 ความพรอมของคูสายโทรศัพท     
        - ทิศทางและขนาดความตองการ     
        - โครงการการขยายตัวในอนาคต     
 3.6 ความพรอมของไฟฟาสูบริเวณ     
        - ทิศทางและขนาดความตองการ     
        - โครงการการขยายตัวในอนาคต     

 
3.7ความพรอมของประปาสาธารณะหรือความสามารถในการขุดบอ
บาดาล     

        - ทิศทางและขนาดความตองการ     
        - โครงการการขยายตัวในอนาคต     
 3.8 โครงการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน     
        - น้ําเสียรวม เตาเผาขยะ     
        - สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง     
        - โรงพยาบาล สถานีอนามัย     
 รวม     

4 ดานเศรษฐศาสตรและการเงิน     
 4.1 ความเหมาะสมตอระบบเศรษฐกิจสวนรวมของชุมชน     
        - โครงการขนาดใหญของรัฐ     
 4.2 ความตองการและกําลังซื้อของผูอยูในยานนั้น     
        - จํานวนผูเล้ียงสัตวและจํานวนตลาดขนสง     
 4.3 สภาพของคูแขงหรือสวนแบงตลาด     
        - สวนแบงตลาด     
        - เขตรัศมีอิทธิพลของคูแขง     
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ลําดับ เกณฑสําหรับการเลือกที่ตั้งโครงการ ทําเลที่ตั้งโครงการ
  A B C D
 4.4 กิจกรรมสนับสนุนตาง ๆ ที่มีอยู     
 4.5 การลงทุนในดานที่ดิน     
        - ราคาที่ดิน     
        - ราคาคาปรับปรุงที่ดิน     
 รวม     

5 ดานการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคต     
 5.1 แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในการจํากัดเขตการใชที่ดิน     
 5.2 แนวโนมของการอยูในเขตเวนคืน     
 5.3 แนวโนมของการขยายตัวของชุมชนขางเคียง     
 5.4 แนวโนมของการไดรับประโยชนจากระบบการขนสง     
 รวม     

6 ดานความเหมาะสมของตัวที่ตั้ง     
 6.1 ความเหมาะสมของขนาดที่ดิน     
 6.2 ความเหมาะสมของรูปรางที่ดิน     
 6.3 สภาพระดับที่ดินที่เปนอยู     
 6.4 สภาพขององคประกอบทางกายภาพที่มีอยูและใชงานได     
 6.5 ศักยภาพของการขยายพื้นทในอนาคต     
 6.6 ความพรอมในการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อดําเนินการ ฯลฯ     
 รวม     
 รวมทั้งหมด     
คาพิจารณา      ดีมาก = 3              ดี = 2              ปานกลาง = 1                 ไมดี = 0

3.2.1.2  การวิเคราะหสถานที่ต้ังโครงการที่ผานการคัดเลือก

หลังจากที่ไดทําเลที่ต้ังโครงการแลว จําเปนจะตองหาขอมูลละเอียดของพื้นที่เพื่อการ
วิเคราะหวางตําแหนงอาคารและองคประกอบตอไป ขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนจะตองสํารวจมีดัง
ตอไป
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(1) การสํารวจที่ต้ังโครงการ (SITE SURVEY)
สํารวจและรังวัดเพื่อหาขอมูลบริเวณที่ต้ังโครงการ โดยสํารวจถึงลักษณะทั่วไปทาง
ดานกายภาพ เพื่อใชในการประกอบการวิเคราะหที่ต้ังโครงการ (SITE ANALYSIS)
ขอมูลเหลานี้ ไดแก

1) ชื่อโครงการ หัวเรื่องของการสํารวจ มาตราสวน ทิศ ซึ่งตองบันทึกเปนหลักฐาน
และวัน เดือน ป ของการทํางาน

2) ตําแหนง ขนาด รูปราง ของที่ดินที่ถูกตอง ตรงกับสภาพที่เปนจริง
3) ทิศทาง(โดยปรกติ ทิศเหนือหันไปทางดานบนของกระดาษ)ทิศทางที่ควรจะได

กําหนดไว ไดแก ทางเดินของดวงอาทิตย และทิศทางของลมประจําในชวงตลอด
ป

4) สภาพทางภูมิทัศน การสํารวจตําแหนง ชนิด และจํานวนของตนไม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ตนไมยืนตน หรือพุมไมที่มีลักษณะพิเศษ หรือพืชคลุมดินที่เกาะตัวแนน
ฯลฯ)กําหนดตําแหนงและระดับของสิ่งตางๆที่ปรากฏตามธรรมชาติและสิ่งกอ
สรางตางๆ ระดับความสูงต่ําของพื้นดิน และรวมทั้งความสูงต่ําของสิ่งกอสรางที่
มักมีความสูงตางกันรอบบริเวณที่ต้ัง

5) สภาพลมฟาอากาศจุลภาค(MICRO-CLIMATE) เชน สภาพลมฟาอากาศของ
บริเวณริมทะเล บริเวณริมแมน้ํา บนเนินเขา ยอดเขาหรือสภาพลมฟาอากาศ
ภายในชุมชนเมืองหนาแนน

6) สภาพทางนิเวศวิทยา ในรายละเอียดโครงการจึงตองสํารวจขอมูลทางนิเวศ
วิทยา และที่เกี่ยวของสําหรับที่ต้ังครอบคลุมที่ดินขนาดใหญ เชน อางน้ํา และพื้น
ที่ที่ระบายน้ําสูแอง(CATCHMENT AREA)หนองน้ํา หนองบึง น้ําพุธรรมชาติ
กระแสน้ํา ฯลฯ นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาถึงภัยธรรมชาติตางๆ เชน แผนดิน
ไหว น้ําทวม ไฟฟา ฯลฯ

7) สภาพทางธรณีวิทยา ลักษณะของดินในบริเวณ ต้ังแตลักษณะดินชั้นลาง จน
กระทั่งผิวดิน โดยพิจารณารายละเอียดทางธรณีวิทยา เชน ลักษณะของดิน หิน
ความชื้นในดิน ชั้นในดิน ชั้นหินจนถึงการพิจารณาคุณสมบัติในการรับน้ําหนัก
ของดินในบริเวณและระดับน้ําใตดิน เพื่อนํามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือก
ประเภทของโครงสราง และวัสดุที่นํามาใชในการกอสราง

8) สภาพการใชที่ดิน(LAND USE) โครงการที่มีขนาดที่ดินขนาดใหญหรืออยูในที่
ดินขนาดใหญ จะตองสํารวจสภาพการใชที่ดิน(LAND USE) ที่เปนอยูหรือที่
ตองการในอนาคต ซึ่งเกี่ยวของกับการวางผังการใชที่ดิน จะตองทราบวาที่ดิน
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สวนใดมีโครงการสําหรับอะไร และบริเวณที่อาคารประเภทตางๆที่อยูรอบๆหรือ
ใกลกับที่ต้ัง การสํารวจขอกําหนดกฎหมายในจํากัดเขตการใชที่ดิน(ZONING
RESTRICTION)หรือการจํากัดความสูงของอาคาร ฯลฯ

9) การสํารวจตําแหนงหรือจุดเขาออก การจราจรภายในและภายนอกบริเวณที่ต้ัง
โครงการ และอาจเสนอแนะจุดที่เหมาะสมที่จะเปนทางเขาออกหรือเสนทางที่
เหมาะสมที่จะเปนเสนทางการสัญจรภายใน สําหรับผูใชโครงการประเภทตางๆ
เชน ขอมูลที่จะตองแยกเสนทางบริการ(SERVICE ROUTE)หรือจากเสนทาง
สาธารณะทั่วไป(PUBLIC ROUTE) ฯลฯ
การสํารวจเสนทางจราจรภายนอกที่ผานและเขาถึงโครงการ เชน ระบบถนน
ระบบขนสง ระบบจราจร รวมทั้งกําหนดชื่อ ขนาดความกวางของถนน และชนิด
คุณภาพของผิวถนนสาธารณะ ฯลฯ

10) การสํารวจสภาพขององคประกอบที่อยูรอบๆที่ต้ัง(SURROUNDING SITE)ที่
สําคัญๆ เชน ตําแหนง ขนาด และระยะหางของอาคารขางเคียง แบบอยาง
เฉพาะของงานสถาปตยกรรมของอาคารขางเคียง ตําแหนง ชนิด และความสูง
ของกําแพง แนวรั้ว ที่อยูขางเคียง สภาพของมลภาวะที่เกิดจากบริเวณรอบๆที่ต้ัง
ซึ่งอาจเปนแหลงที่ทําใหเกิดเสียง ความรอน แสงสะทอน กลิ่น ควัน ฯลฯ รบกวน
เปนประจํา

11) สภาพการมองเห็น(VISUAL)ที่ต้ังแตละแหงมีสภาพของการมองเห็นแตกตางกัน 
ทั้งการมองเห็นจากภายนอกสูภายในที่ต้ัง และการมองเห็นจากภายในสูภาย
นอกที่ต้ัง ขอมูลในการสํารวจเกี่ยวกับสภาพการมองเห็นนี้ จําเปนตอการออก
แบบในการกําหนดตําแหนงและรูปทรงอาคาร

12) การสํารวจโครงสรางพื้นฐาน(INFRASTRUCTURE)จึงตองกําหนดสภาพความ
พรอมของระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่เกี่ยวของ เชน ขนาดไฟฟา
แรงสูง และขนาดหมอแปลงที่มีอยู ขนาดทอเมนประปา ระบบกําจัดน้ําเสีย
ระบบปองกันน้ําทวม ศูนยควบคุมความปลอดภัย ฯลฯ.
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(2) การระบุรายละเอียดที่ต้ังโครงการ (SITE SPECIFICATION)
เปนการศึกษาตอจากขอมูลพื้นฐานทางดานศักยภาพจากการสํารวจอยางละเอียด 
เพื่อนําไปพิจารณาทําการวิเคราะหที่ต้ังโครงการ ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1) การกําหนดพื้นที่ มาตราสวน ทิศ
2) ขนาดของที่ดิน

- ขอบเขตของแนวที่ทําการกอสราง ระยะความกวาง-ยาวของพื้นที่
3) รูปรางของที่ดิน

- ลักษณะชนิดของชั้นดินตางๆและคุณภาพของดิน ระดับของพื้นที่และถนน
แนวทางระบายน้ํา ขนาดของทอระบายน้ํา
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- ชื่อถนน แมน้ํา และสภาพที่ใกลเคียง
- สภาพถนนและทางเทา เสนทางการจราจร ที่ จอดรถ ปายรถเมล ระบบการ

จราจรภายในและภายนอก
- ชนิดของพันธุพืชตางๆในพื้นที่ และตนไมยืนตนที่มีอยู
- แนวของระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟา โทรศัพท

4) ศักยภาพของการขยายตัวในอนาคต
- ลักษณะอาคารขางเคียงหรือส่ิงกอสรางอื่นๆ
- ที่ดินที่ติดกับถนนสาธารณะ คูคลองสาธารณะ แมน้ํา และติดที่ดินของวัด

และรัฐบาล

                                          ตัวอยางการกําหนดรายละเอียดโครงการ (SITE SPECIFICATION)

(3)  การวิเคราะหที่ต้ังโครงการ (SITE ANALYSIS)
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจและระบุรายละเอียดตาง ๆ ของพื้นที่ลงไปแลว จะเปนฐาน
ของการวิเคราะห เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองในการออกแบบวางตําแหนงตางๆ รวมทั้ง
ขอพิจารณาและขอจํากัดตาง ๆ เกี่ยวกับ
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1) ทัศนียภาพและ สภาพการมองเห็น
2) พันธุพืชที่จะรักษาไว พันธุไมที่เอาออกหรือเคลื่อนยาย
3) ระยะเสียงรบกวนไปถึงหรือจากบริเวณขางเคียง
4) ทิศทางเดินของดวงอาทิตยในเดือนตาง ๆ ที่มีผลตอรมเงาและความรอนของ

อาคาร
5) ลมประจําฤดู และลมประจําทองถิ่นตามฤดูกาลตางๆ
6) ลักษณะอากาศ ความชื้น อุณหภูมิ และปริมาณน้ําฝนในชวงฤดูกาลตางๆ
7) ขอบเขตการใชพื้นที่ของโครงการ
8) ขอกําหนดกฎหมายในการจํากัดเขตการใชที่ดินหรือจํากัดความสูงของอาคาร 

พระราชบัญญัติควบคุมงานกอสรางอาคารและพระราชบัญญัติผังเมือง
9) สภาพอาคารขางเคียงโครงการ

10) สภาพภูมิประเทศทั่วไปของที่ดิน ระดับและชนิดของดิน เปนตน

ตัวอยางการวิเคราะหที่ต้ังโครงการ (SITE ANALYSIS)
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3.2.2 การวิเคราะห เลือกขนาดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทําโครงการ

การวิเคราะหจะใชขอมูลที่ไดรวบรวมจากโรงฆาสุกรจํานวน 5 แหงที่ดําเนินการตามกระบวนการมาตร
ฐานระบบราวแขวนมาศึกษาเปนตัวอยางเปรียบเทียบพื้นที่โครงการ กลาวคือ

- โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กําลังการผลิต 400 ตัว/วัน) มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร
- โรงฆาสัตวเทศบาลนครขอนแกน (กําลังการผลิต 400 ตัว/วัน) มีพื้นที่ประมาณ 5.6 ไร
- โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (กําลังการผลิต 400 ตัว/วัน) มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร
- โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองมุกดาหาร (กําลังการผลิต 400 ตัว/วัน)  มีพื้นที่ประมาณ 3.3 ไร
- โรงฆาสัตวเทศบาลนครพิษณุโลก (กําลังการผลิต 400 ตัว/วัน) มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร
องคประกอบหลัก ๆ ของแตละโรงฆาสัตวจะประกอบดวย สวนคอกพักสัตว สวนโรงฆาสัตว สวน

บริหาร สวนบริการ สวนบําบัดน้ําเสีย และการขยายตัวในอนาคต ขอมูลสรุปพื้นที่ใชงานของโรงฆาสัตว 5 แหง
ปรากฏตามตารางที่ 3.2.2-1

ตารางที่ 3.2.2-1 ตารางสรุปพื้นที่ใชงานของโรงฆาสัตว
รายละเอียดองคประกอบ พื้นที่ (ตารางเมตร)

นอยที่สุด มากที่สุด
1. สวนคอกพักสัตว 96 256
2. สวนโรงฆาสัตว
     - บริเวณสกปรก 72 138
     - บริเวณสะอาด 44 68
3. สวนบริหาร 30 80
4. สวนบริการ และเทคนิค 60 250
5. สวนบําบัดน้ําเสีย 1.5 ไร (2400 ตารางเมตร) 2,400 2,400
6. สวนที่จอดรถ 15 คัน (35 ตารางเมตร/คัน) 525 525

3,227 3,717

7. สวนบานพักพนักงาน 200 ตารางวา 400 800
8. สวนพักผอน 200 ตารางวา 400 800

รวม 800 1,600

9. เผ่ือพื้นที่สําหรับการขยายตัว 50% ของโครงการ 2,014 2,659
สรุปพ้ืนที่โครงการ 6,041 7,976

(ประมาณ 3.8 ไร) (ประมาณ 5 ไร)
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จะเห็นวาพื้นที่โรงฆาสัตวที่มีอยูในปจจุบันอยูระหวาง 3.8 – 5 ไร สามารถดําเนินกิจการไดดีตามเปา
หมายกําลังผลิต 400 ตัวตอวัน เกณฑเฉลี่ยปานกลางคือ 4.4 ไร อยางไรก็ดีโรงฆาสัตวเหลานี้ มีแนวโนม
ตองการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการบริโภคที่เพิ่มข้ึน

ฉะนั้นในการกําหนดพื้นที่สําหรับโรงฆาสัตวแหงใหม จึงควรจะอยูในเกณฑใกลเคียงพื้นที่โรงฆาสัตวที่
มีอยู และเพิ่มข้ึนอีกประมาณรอยละ 10 คือรวมประมาณ 5 ไร สําหรับโรงฆาสัตว (สุกร) นี้ตองการกําลังผลิต
400 ตัวตอวัน เพื่อไมใหขนาดพื้นที่เปนขอจํากัดในการขยายโรงฆาสัตวในระยะเวลาอันสั้น และมีพื้นที่เพียงพอ
ที่จะปรับขยายพื้นที่ทํางานในอาคารโรงฆาสัตวบางสวนได เชน หองตัดแตงเนื้อสุกร อยางไรก็ดีจะเปนการดี
กวาหากสามารถจัดหาพื้นที่โครงการไดมากกวา 5 ไร เพื่อใหสามารถจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียในระบบ
ประหยัด โดยใชระบบบอผ่ึงได




