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50058303 : สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม 
คําสําคัญ :  ลานพื้นท่ีวางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง/พืน้ท่ีวางของศูนยการคา/ไลฟสไตล เซ็นเตอร  
  เกษธวัช  พวงเพิ่ม : ลานพ้ืนที่วางสวนกลางของศูนยการคาระดับชุมชน และความเปน
พื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาลานพืน้ท่ีวางสวนกลางของ
ศูนยการคาเดอะคริสตัลและศูนยการคาดิเอสพลานาด กรุงเทพมหานคร.   
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ: อ.ดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี.  160 หนา. 
 
 การขาดแคลนพ้ืนท่ีวางเพ่ือสาธารณะประโยชนท่ีมีคุณภาพในยานธุรกิจเปนปญหา
สําคัญของงานวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมตลอดมา เนื่องจากขอจํากัดในดานพื้นท่ี และ
ราคาท่ีดินท่ีสูงของยานธุรกิจ ปจจุบันศูนยการคาเปนท้ังศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การบริการ และ
ศูนยรวมกิจกรรมตางๆ ของกรุงเทพมหานคร  ลานพ้ืนท่ีวางภายในศูนยการคาจึงเปนแหลงรวมคน
และรองรับกิจกรรมตางๆของเมืองและยานอันเปนท่ีตั้งของศูนยการคาเหลานั้นดวย   
                     งานวิจยันี้เปนการศึกษาความเปนพื้นท่ีกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองของลานพื้นท่ีวาง
สวนกลางของศูนยการคาระดับชุมชน(ไลฟสไตลเซ็นเตอร) โดยทําการเปรียบเทียบ 2 กรณีศึกษา 
คือลานพื้นท่ีวางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาดท่ีมีลักษณะทาง
กายภาพแบบโมเดิรน และลานพ้ืนท่ีวางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคาเดอะ 
คริสตัล ซ่ึงออกแบบโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและบรรยากาศการเดนิเทา ผูวิจยัไดทําการสํารวจ
เก็บขอมูล สังเกตการณ จดบันทึก และทําแบบสอบถาม เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรม
การใชประโยชนและทัศนคติของผูใชงานลานพ้ืนท่ีวางสวนกลางของศูนยการคา   
                     จากผลการศึกษาพบวาผูใชศูนยการคาไลฟสไตลเซ็นเตอรท้ัง2 รูปแบบมีความตองการ
พื้นที่วางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองในศูนยการคา และถาศูนยการคาใหความสําคัญกับการจัด
สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีวางสวนกลางเพือ่การพักผอนและการทํากจิกรรมทางสังคมสําหรับ
ประชาชนแลว พื้นท่ีเหลานัน้จะมีบทบาทเปนพื้นท่ีวางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองได อยางไรก็ดี
ผลการศึกษาพบวาการออกแบบโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและบรรยากาศการเดินเทานั้นสงเสริม
ใหเกดิกจิกรรมทางสังคมภายในลานพื้นท่ีวางมากข้ึนนอกเหนือจากกิจกรรมการซ้ือขาย โดย
บรรยากาศดังกลาวยังทําใหผูใชงานรูสึกผอนคลาย  และใชเวลาในลานพื้นท่ีวางสวนกลางนานข้ึน 
บอยคร้ังข้ึน 
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรปการศึกษา 2553 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................ 
ลายมือช่ืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ   ........................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 จ

50058303 : MAJOR : URBAN AND ENVIRONMENTAL PLANNING 
KEY WORD :   SEMI- PUBLIC URBAN SPACE/ PLAZA / COMMUNITY MALL/ LIFESTYLE   
                       CENTER 
KETAWAT  PUANGPERM : COMMUNITY MALL PLAZA AS A SEMI-PUBLIC URBAN SPACE: 
CASE STUDIES OF CENTRAL PLAZAS AT THE CRYSTAL AND THE ESPLANADE SHOPPING 
MALLS IN BANGKOK. INDEPENDENT STUDY  
ADVISOR: SINEENART   SUKOLRATANAMETEE, Ph.D.  160 pp. 
 
 
                     A lack of urban public space in commercial area of the city 
has been a problem in urban planning for along time. Because of high density 
and cost of land affect the cost for creating urban public space in commercial 
area by the government. The shopping malls are not places for only buying 
and selling but they also serve various needs and activities including 
recreation, relaxation, and socialization. Plaza of a Lifestyle shopping center 
has potential to support all activities as a semi public urban space.  
                         The study compares 2 case studies. The Esplanade mall’s 
indoor plazas are in the temperature- controlled building with a modern- style 
decoration. The Crystal mall’s outdoor plazas are ornamented with a beautiful 
scene of landscape, sidewalk, shading, fountain, pond, trees, flowers and 
street furniture to create main street lifestyle. The physical survey and 
observation of both case studies along with a survey of users’ points of view 
or opinions were employed to collect data. The study investigated the 
customers’ need of semi- public urban space in lifestyle center. In addition, it 
examined whether different of physical designs affect activities and opinions 
of the users. 
                            The study shows that the customers of lifestyle center in both 
cases need the semi- public urban space in shopping mall either indoor or 
outdoor plaza, The quality of the physical space is the main reason to support 
all activities in the plaza of the shopping mall. This reason enhances the 
quality of the space inside the shopping mall. It creates a valuable space for 
social activities that is not only for the business benefit but also creates good 
image and good atmosphere of the shopping mall. The study also shows that 
well organized physical environment of open-air plaza in Lifestyle center can 
create more relax feeling, frequency and duration of activities in the plaza. 
Finally, the open-air plaza in Lifestyle center also becomes the green open 
space for the city that is owned and operated by private sector. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Department of Urban Design and Planning          Graduate School, Silpakorn University        Academic Year 2010 
Student's signature ........................................ 
Independent Study Advisor's signature ........................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 (อักษรประจําหนา) 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณความอดทน  สติ และความกลาหาญท่ีจะยอมรับความผิดพลาด ความเสียใจ 
ความเสียสละ  ความใสใจ แรงบันดาลใจและความเช่ือม่ันอยางแรงกลาท่ีจะผลิตงานเขียนใหดีท่ีสุด 
แมจะตองใชเวลายาวนาน แตก็คุมคาในการรอคอยเพราะเปนงานท่ีขาพเจาต้ังใจกล่ันกรองจาก
ความคิด ประสบการณ และจิตวิญญาณอยางท่ีขาพเจาอยากทําอยางแทจริง 

ขอขอบคุณคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะอาจารยทุกทานท่ี
เปดโอกาสใหขาพเจาไดใชเวลาในการศึกษาอยางเต็มท่ีควบคูกับการทํางานประจําหารายไดเล้ียงชีพ 
ทําใหขาพเจาไดเรียนรูท้ังทางดานวิชาการและไดรูจกัตนเองอยางแทจริง 

 ขอขอบคุณอาจารยสินีนาถ ศุกลรัตนเมธี อาจารยท่ีปรึกษางานวจิัย ท่ีใหอิสระเปดกวาง
แกขาพเจาอยางเต็มท่ี ในการคิด การตัดสินใจ การทํางานอยางท่ีขาพเจาท่ีตองการนําเสนออยาง
แทจริง อาจารยเปนผูท่ีชวยใหขาพเจาสามารถเรียบเรียงความคิด แรงบันดาลใจมากมายในตัว
ขาพเจา ถายทอดออกมาไดอยางเปนระบบ มีระเบียบแบบแผน พรอมท้ังอดทน เช่ือใจ ใหความ
ชวยเหลือ คําแนะนํา และใหกําลังใจจนงานวิจยันี้สําเร็จลุลวงไปไดด ี

ขอขอบคุณอาจารยพรพจน  สุขเกษม และอาจารยธนะ  จีระพวิัฒน สําหรับคําแนะนํา
เพิ่มเติมท่ีทําใหงานวจิัยนี้สมบูรณแบบยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณ บิดา มารดา ของขาพเจาท่ีอดทนรอคอยขาพเจารับปริญญามหาบัณฑติ แต
ไมเคยกดดันและทําใหขาพเจาอึดอัด เขาใจและใหอิสระแกขาพเจาอยางเต็มท่ีในการคิด การ
ตัดสินใจ การเลือกใชชีวิต ซ่ึงเปนส่ิงท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดท่ีขาพเจาไดรับจากครอบครัวอันประเสริฐนี ้
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