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53054212: สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คําสําคญั: พืน้ท่ีศนูย์รวมของชมุชน / ระบบทางสญัจร / ระดบัความเป็นสว่นตวั 
        บูรพล มณีวรรณ: เคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมและระบบความสมัพันธ์ในพืน้ท่ีศูนย์รวม
ชมุชน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร. ต้นข้าว  ปาณินท์. 100 หน้า. 
 
         วิทยานิพนธ์ฉบับนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการออกแบบและสร้างระบบความ 
สมัพนัธ์ของพืน้ศนูย์รวมของชมุชน ในท่ีนีผู้้ศกึษาหมายถึงศนูย์การค้าแบบเปิด ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยม
อยา่งแพร่หลายในปัจจบุนั โดยมุง่ประเดน็ไปท่ีการจดัสรรและการเข้าถึงพืน้ท่ีตา่งๆตามระดบัความ
เป็นส่วนตวั ได้แก่ พืน้ท่ีขาย พืน้ท่ีกิจกรรม พืน้ท่ีสาธารณะ และพืน้ท่ีเก็บของหรือส่วนซ่อมบํารุง
ต่างๆ โดยใช้เคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมเข้ามาช่วยในการออกแบบ คือ ระบบทางสญัจรภายใน 
ซึง่จะแยกออกเป็นทางสญัจรของลกูค้า พนกังาน และระบบการวางผงัของอาคาร คือ การรวมกลุม่
และการแยกการของพืน้ท่ีใช้สอยภายใน 
       การทดลองเร่ิมต้นด้วยการเลือกพืน้ท่ีตัง้โครงการคอมมูนนิตีม้อลล์มา 2 แห่ง ท่ีมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างกันในด้านของ การเข้าถึงและผู้ ใช้งาน คือ 1.ท่ีตัง้โครงการท่ีอยู่ติดถนนใหญ่ 
สญัจรผา่นด้วยรถยนต์ 2.ท่ีตัง้โครงการอยูต่ดิถนนใหญ่สญัจรผา่นด้วยรถยนต์และรถไฟฟ้า จากนัน้
ทําการทดลองออกแบบทุกพืน้ท่ีตัง้ด้วยวิธีการวางผัง 2 แบบ โดยแต่ละแบบจะทําการทดลอง
ออกแบบด้วยระบบทางสัญจรอีก 2 วิธี โดยการทดลองดังกล่าวจะนํามาใช้ออกแบบร่วมกับ
ศกัยภาพของแตล่ะพืน้ท่ี 
                 ผลการศึกษาพบว่าวิธีการออกแบบแต่ละวิธีนัน้อาจจะไม่เหมาะสมกับทุกพืน้ท่ีตัง้ 
เน่ืองจากมีปัจจยัอ่ืนจากตําแหน่งท่ีตัง้โครงการเข้ามาเก่ียวข้อง คือ วิธีการเข้าถึงขนาดและลกัษณะ
ของพืน้ท่ีตัง้และผู้ ใช้งานภายในพืน้ท่ี ดงันัน้ แต่ละพืน้ท่ีต้องมีวิธีการออกแบบของตนเองเพ่ือให้
สามารถได้มาซึง่วตัถปุระสงค์ตัง้ต้น 
      การทดลองออกแบบคอมมนูนิตีม้อลล์ในแต่ละท่ีให้มีการจดัการพืน้ท่ีตามระดบัของ
ความเป็นส่วนตวันัน้ สามารถทําได้ด้วยการใช้ระบบทางสญัจรภายใน แต่วิธีการท่ีจะนํามาใช้นัน้
ต้องขึน้อยูก่บัปัจจยัจากศกัยภาพของท่ีตัง้นัน้ๆด้วย 
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     This thesis has for purpose, the research and study of community space design. 

Mostly referring to community mall, which are highly popular in many areas nowadays. The 

following methods according this thesis, remain logically efficient and practical: By 

emphasizing organization in those areas, along with the level of privacy such as selling area, 

activity area, public area, storage or fixed area. By using architectural tools to provide and 

organize the designing concept. Methods which must always develop along “internal 

circulation”, which are categorized into customer’s circulation who access to the other  

function. 

     For example, discovering and experiencing starts by choosing the site’s location 

for 2 community malls, which will all be different in terms of access and use.  

No.1: Site which offers adjacent location to main streets and access by vehicle. 

No.2: Site which offers adjacent location to main streets, access by vehicle and sky  train.  

     From there, starts the research and design mostly following the methods 

previously mentioned to ensure maximum proficiency from the site’s potential 

                 The result of this study demonstrates that each designing method 

doesn’tnecessarily suit every location, since there are other factors besides location, which 

are access, size, land’s feature and use of that area. To conclude, each land needs its.          
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กิตตกิรรมประกาศ 

 
 งานวิจยัฉบบันีส้ามารถสําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาจาก     
รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์ อาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ ซึง่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่ผู้วิจยั รวมทัง้ 
ศาสตราจารย์อรศริิ ปาณินท์   รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพนัทงั  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี 
เกษมศขุ  อาจารย์พฒันปกรณ์  ลีลาพฤทธ์ิ  อาจารย์นนัทพล จัน่เงิน อาจารย์ประจําภาควิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิยาลยัศลิปากร และอาจารย์ลขิิต กิตตศิกัดนินัท์ อาจารย์พิเศษ
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลยัศลิปากร ท่ีกรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนําและข้อเสนอ แนะ 
ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่ผู้วิจยั สง่ผลให้การทดลองในวิทยานิพนธ์เลม่นีมี้ความสมบรูณ์ยิ่งขึ
ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุในความกรุณาของทกุท่านเป็นอยา่งสงู 
 นอกจากนี ้ผู้วิจยัขอขอบคณุ นางสาวชีวพร มณีพงศ์ สําหรับการช่วยเหลือต่างๆตลอด
มา นายยศเรส บญัชากร ในการช่วยตดัหุ่นจําลองเพ่ือนทุกคนท่ีคอยให้กําลงัใจและถามไถ่ความ
คืบหน้า เสมอมา อีกทัง้เพ่ือน ๆ รุ่น 10  ภาควิชาแนวความคิด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านสําหรับคําปรึกษาทุก ๆ ด้านในการทําวิทยานิพนธ์และความ
สนกุสนานในเวลาเรียน 
 ท้ายนี ้ผู้วิจยัใคร่ขอกราบขอบพระคณุ คณุพอ่ คณุแม ่ คณุป้า  และญาตพ่ีิน้อง สําหรับ
โอกาสด้านการศกึษาพร้อมกบัความรัก ความช่วยเหลือ ท่ีมีให้แก่ผู้วิจยัเสมอมา ตลอดจนบคุคลท่ี
ให้ความช่วยเหลือ    ซึง่ไมไ่ด้กลา่วถึงในท่ีนีด้้วย 
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