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50058303 : สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม
คําสําคัญ : ลานพื้นทีว่ างกึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง/พืน้ ที่วางของศูนยการคา/ไลฟสไตล เซ็นเตอร
เกษธวัช พวงเพิ่ม : ลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาระดับชุมชน และความเปน
พื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาลานพืน้ ที่วางสวนกลางของ
ศูนยการคาเดอะคริสตัลและศูนยการคาดิเอสพลานาด กรุงเทพมหานคร.
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ: อ.ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี. 160 หนา.
การขาดแคลนพื้นที่วางเพื่อสาธารณะประโยชนที่มีคุณภาพในยานธุรกิจเปนปญหา
สําคัญของงานวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมตลอดมา เนื่องจากขอจํากัดในดานพื้นที่ และ
ราคาที่ดินที่สูงของยานธุรกิจ ปจจุบันศูนยการคาเปนทั้งศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การบริการ และ
ศูนยรวมกิจกรรมตางๆ ของกรุงเทพมหานคร ลานพื้นที่วางภายในศูนยการคาจึงเปนแหลงรวมคน
และรองรับกิจกรรมตางๆของเมืองและยานอันเปนที่ตั้งของศูนยการคาเหลานั้นดวย
งานวิจยั นี้เปนการศึกษาความเปนพื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองของลานพื้นทีว่ าง
สวนกลางของศูนยการคาระดับชุมชน(ไลฟสไตลเซ็นเตอร) โดยทําการเปรียบเทียบ 2 กรณีศึกษา
คือลานพื้นที่วา งสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาดที่มีลักษณะทาง
กายภาพแบบโมเดิรน และลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคาเดอะ
คริสตัล ซึ่งออกแบบโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและบรรยากาศการเดินเทา ผูวิจยั ไดทําการสํารวจ
เก็บขอมูล สังเกตการณ จดบันทึก และทําแบบสอบถาม เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรม
การใชประโยชนและทัศนคติของผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา
จากผลการศึกษาพบวาผูใชศูนยการคาไลฟสไตลเซ็นเตอรทั้ง2 รูปแบบมีความตองการ
พื้นที่วางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองในศูนยการคา และถาศูนยการคาใหความสําคัญกับการจัด
สภาพแวดลอมของพื้นที่วางสวนกลางเพือ่ การพักผอนและการทํากิจกรรมทางสังคมสําหรับ
ประชาชนแลว พื้นที่เหลานัน้ จะมีบทบาทเปนพื้นทีว่ างกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองได อยางไรก็ดี
ผลการศึกษาพบวาการออกแบบโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและบรรยากาศการเดินเทานั้นสงเสริม
ใหเกิดกิจกรรมทางสังคมภายในลานพื้นทีว่ างมากขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรมการซื้อขาย โดย
บรรยากาศดังกลาวยังทําใหผูใชงานรูสึกผอนคลาย และใชเวลาในลานพื้นที่วางสวนกลางนานขึ้น
บอยครั้งขึ้น
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรปการศึกษา 2553
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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.
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณความอดทน สติ และความกลาหาญที่จะยอมรับความผิดพลาด ความเสียใจ
ความเสียสละ ความใสใจ แรงบันดาลใจและความเชื่อมัน่ อยางแรงกลาที่จะผลิตงานเขียนใหดีที่สุด
แมจะตองใชเวลายาวนาน แตก็คุมคาในการรอคอยเพราะเปนงานที่ขาพเจาตั้งใจกลั่นกรองจาก
ความคิด ประสบการณ และจิตวิญญาณอยางที่ขาพเจาอยากทําอยางแทจริง
ขอขอบคุณคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะอาจารยทกุ ทานที่
เปดโอกาสใหขาพเจาไดใชเวลาในการศึกษาอยางเต็มทีค่ วบคูกับการทํางานประจําหารายไดเลี้ยงชีพ
ทําใหขาพเจาไดเรียนรูทั้งทางดานวิชาการและไดรูจกั ตนเองอยางแทจริง
ขอขอบคุณอาจารยสินีนาถ ศุกลรัตนเมธี อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ทีใ่ หอิสระเปดกวาง
แกขาพเจาอยางเต็มที่ ในการคิด การตัดสินใจ การทํางานอยางที่ขาพเจาที่ตองการนําเสนออยาง
แทจริง อาจารยเปนผูที่ชวยใหขาพเจาสามารถเรียบเรียงความคิด แรงบันดาลใจมากมายในตัว
ขาพเจา ถายทอดออกมาไดอยางเปนระบบ มีระเบียบแบบแผน พรอมทั้งอดทน เชื่อใจ ใหความ
ชวยเหลือ คําแนะนํา และใหกําลังใจจนงานวิจยั นี้สําเร็จลุลวงไปไดดี
ขอขอบคุณอาจารยพรพจน สุขเกษม และอาจารยธนะ จีระพิวัฒน สําหรับคําแนะนํา
เพิ่มเติมที่ทําใหงานวิจัยนี้สมบูรณแบบยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ บิดา มารดา ของขาพเจาที่อดทนรอคอยขาพเจารับปริญญามหาบัณฑิต แต
ไมเคยกดดันและทําใหขาพเจาอึดอัด เขาใจและใหอิสระแกขาพเจาอยางเต็มที่ในการคิด การ
ตัดสินใจ การเลือกใชชีวิต ซึง่ เปนสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ขาพเจาไดรับจากครอบครัวอันประเสริฐนี้
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บทที่ 1
บทนํา

1. ความสําคัญของเรื่องที่วิจัย (Statements and significance of the problems)
ลานพื้นทีว่ างสาธารณะของชุมชนเมืองนับเปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการ
วางแผนชุมชนเมืองในประเทศตะวันตก มาตั้งแตยุคสมัยอารยธรรมกรีก โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค
กลาง พื้นที่เปดโลงสาธารณะ (plaza) หรือจัตุรัสกลางเมือง(square ) เปนจุดศูนยกลางและเปน
ศูนยรวมของกิจกรรมตางๆ(node)ของแตละเมืองในยุคนั้น เปนพื้นทีท่ ี่ชาวเมืองจะมาพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็น ประกอบกิจกรรมการเมือง กิจกรรมทางการทหารการปกครอง
กิจกรรมการเฉลิมฉลอง พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมการคาแลกเปลี่ยนสิ่งของ รวมทั้งสรางความ
สวยงามเสริมความเดนสงาใหกับสถานที่สําคัญของเมือง โดยรูปแบบของพื้นที่เปดโลงสาธารณะ
ของชุมชนเมือง ในปจจุบันบางเมืองในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ยังคงรักษารูปแบบและลักษณะทาง
กายภาพของพืน้ ที่โลงสาธารณะไดเหมือนดังเชนในอดีต รวมทั้งยังคงแนวความคิดเดิมในการเปน
พื้นที่ทางสังคมของชุมชนเมืองเพื่อการชุมนุมคน สิ่งที่เปลี่ยนไปคือการลดบทบาทลงไปในดานการ
เปนพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง และกิจกรรมทางศาสนาของเมือง (Marcus
and Francis 1998 : 1-4) ทั้งนี้พื้นทีว่ างสาธารณะของชุมชนเมืองในปจจุบันมีความหลากหลายทั้ง
ในดานรูปแบบทางกายภาพและมีลักษณะกิจกรรมในพืน้ ที่ที่จําเพาะมากขึ้น ซึ่งความแตกตางเกิด
จากตําแหนงทีต่ ั้ง ขนาด รูปแบบ ความตั้งใจของผูออกแบบ และความเหมาะสมของวิถีชีวิต
นอกจากนี้ในวิถีชีวิตของคนในแตละชวงเวลาก็ยังทําใหเกิดรูปแบบการใชประโยชนพื้นที่วาง
สาธารณะของชุมชนเมืองที่แตกตางกันออกไปอีกดวย ถึงแมวาในสังคมหรือรูปแบบวัฒนธรรมไทย
สมัยโบราณจะไมพบการใชประโยชนที่ดนิ ในลักษณะพืน้ ที่เปดโลงสาธารณะ เพื่อจัดกิจกรรมหรือ
การพบปะกันของชุมชนที่เดนชัดอยางในรูปแบบดังกลาว แตทวาพัฒนาการชองสังคมไทยนับตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ 5 ไดทําใหรูปแบบกายภาพของเมือง รูปแบบวัฒนธรรม และวิถีชวี ิตของชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวทางอารยธรรมของประเทศตะวันตก จนถึงปจจุบนั นี้ ดวยความหนาแนนของ
อาคาร และประชากรในกรุงเทพมหานคร เราไมอาจปฏิเสธไดเลยวา รูปแบบการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครมีความตองการพื้นที่วางสาธารณะของชุมชนเมืองเฉกเชนเดียวกับ
ชุมชนเมืองในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก การขาดแคลนพื้นทีว่ างเพือ่ สาธารณะประโยชนที่มีคุณภาพใน
ยานธุรกิจ เปนปญหาสําคัญของงานวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมตลอดมา เนื่องจาก
1
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ขอจํากัดในดานพื้นที่ และราคาที่ดินที่สูงของยานธุรกิจ จึงสงผลตอการใชประโยชนพื้นที่ในยาน
การคาหรือศูนยการคาในอดีตมักคํานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดทางธุรกิจเปนหลัก(Maximum Gain)
เมื่อกลาวถึงศูนยการคาในกรุงเทพมหานครคือพื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองเพราะ
ถึงแมวาเปนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการโดยภาคเอกชน แตก็ทําหนาที่เปรียบเสมือนสถานที่
สาธารณะ และมีบทบาทสําคัญตอการวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมของ
กรุงเทพมหานครเปนอยางยิ่ง เนื่องจากศูนยการคาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการบริการในยาน
ที่ศูนยการคาตัง้ อยู จะเห็นไดวาเมื่อมีศูนยการคาเกิดขึ้น จะดึงดูดใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่ใกลเคียงพัฒนาขึ้นดวย โดยเฉพาะยานที่อยูอาศัยชานเมืองบริเวณรอบศูนยการคาจะเปนจุดรวม
กิจกรรม (node) และเปนหัวใจของยานอยางชัดเจน ศูนยการคาเปนสถานที่ที่คนกรุงเทพมหานครมี
ความคุนเคย และมีพฤติกรรมเขามาใชพื้นที่บอยและมากที่สุดรองจากที่บาน และทีท่ ํางาน เปน
แหลงรวมกิจกรรมตางๆทางสังคมของกรุงเทพมหานครในปจจุบันทีเ่ ดนชัด นอกเหนือจากที่บาน
และที่ทํางาน เมื่อศูนยการคาทําหนาที่เปนศูนยรวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร
จึงเกิดความตองการพื้นที่วาง (space) เพือ่ รองรับการทํากิจกรรมที่หลากหลายขึ้นภายใน
ศูนยการคา แตกตางจากอดีตที่เปนเพียงสถานที่วางสินคาเพื่อการซื้อขาย โดยเฉพาะศูนยการคา
บริเวณชานเมือง ในวันหยุดสุดสัปดาหจะเต็มไปดวยผูคนจํานวนมากมาใชสถานที่ ทํากิจกรรมตางๆ
อยางคึกคัก ดังนั้นลานพื้นทีว่ า งภายในศูนยการคาจึงมีบทบาทเสมือนลานพื้นทีว่ างสาธารณะอันเปน
แหลงรวมคนและกิจกรรมตางๆของชุมชนเมืองและยานที่เปนที่ตั้งของศูนยการคาเหลานั้นดวย
เพราะไมเพียงแตกิจกรรมตางๆจะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ศูนยการคาเทานัน้ บริเวณพื้นที่รอบๆ
ศูนยการคายังเปนแหลงงานและกิจการตอเนื่องของผูคนหลายระดับในยานนัน้ ตั้งแตพอคาแมคา
รายยอยที่ขายขาวแกงสําหรับพนักงานบริษัทที่อยูในศูนยการคา จนถึงการจัดแสดงงานของคนใน
สังคมชั้นสูง แตเนื่องจากที่ผา นมาในอดีตผูประกอบการธุรกิจศูนยการคาสวนใหญเนนกอสราง
อาคารใหมีพื้นที่ใชสอยในอาคารศูนยการคาสําหรับการขายสินคาเทานัน้ โดยอาจละเลยการให
ความสําคัญตอการการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพลานพื้นทีว่ างในศูนยการคาซึ่งสวนใหญถูก
ออกแบบใหอยูภายในอาคารเปนโถงขนาดใหญรายลอมดวยรานคาตางๆ มีการจัดภูมิทัศนภายใน
โถงอาคารที่แตกตางกันตามวิสัยทัศนของเจาของกิจการ โดยคาดหวังวาการจัดภูมิทัศนภายในโถง
สวนกลางจะสามารถดึงดูดใหลูกคาเขามาใชงานพื้นที่ศูนยการคามากขึน้ รวมทั้งใชเวลาอยูใน
ศูนยการคายาวนานขึน้ สวนพื้นที่โลงวางภายนอกอาคารที่จําเปนตองคงไวตามขอบัญญัติของ
กฎหมายควบคุมอาคารที่กําหนดใหมีระยะถอยรนอาคารจากถนนโดยสวนมากก็เปนพื้นที่วางทีไ่ ร
คุณภาพ บางก็ถูกนําไปใชเปนพื้นที่จอดรถ บางก็ใหเชาเปนที่ขายของหาบเร แผงลอย กอใหเกิด
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ความไมเปนระเบียบ สกปรก และนับเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางไมเหมาะสมและ
คุมคา
ทามกลางกระแสทุนนิยมที่คํานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดทางธุรกิจเปนหลัก ยังมี
ผูประกอบการศูนยการคาที่มวี ิสัยทัศนใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม บูรณาการ
การเอื้อประโยชนตอสาธารณะสวนรวม เขากับการสรางผลตอบแทนทางธุรกิจ เล็งเห็นการนํา
ศักยภาพของพื้นที่เปดโลงรอบๆระหวางอาคาร มาพัฒนาเปนจุดดึงดูดลูกคา ใหเขามาทํากิจกรรมที่
หลากหลายในศูนยการคามากขึ้น ดังจะเห็นไดจากศูนยการคาขนาดใหญที่มีลานเปดโลงกลางแจง
ขนาดใหญ (plaza) จะใหความสําคัญกับการออกแบบภูมิทัศนของพื้นที่เปดโลงอยางสวยงาม นําที่
จอดรถลงไปไวใตดนิ หรือสวนหลังของศูนยการคา และการเกิดขึ้นของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็น
เตอรแบบเปด (outdoor shopping center) ที่การออกแบบไดรับอิทธิพลจากแนวคิดลัทธิชุมชน
ใหม(New urbanism) โดยพื้นที่ภายในโครงการเนนความเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอม มีการนํางาน
ภูมิสถาปตยกรรม (landscape)และภูมิทัศนของเมือง (townscape) มาใชในการออกแบบ
สภาพแวดลอมของศูนยการคาดวยการจัดภูมิทัศนพนื้ ทีว่ างสวนกลางในพื้นที่ปด ลอมระหวางอาคาร
(court) เปน สวนหยอมขนาดเล็ก(pocket park) หรือลานพื้นทีว่ าง (plaza)เปดโอกาสใหผูใชงาน
สื่อสารกับธรรมชาติรอบตัวไดอยางแทจริง มีการจัดภูมิทศั นดวยทางเดิน น้ําพุ แสงแดด สายลม
ดอกไม ตนไม ผนังรูปดานของอาคารที่หลากหลาย องคประกอบของเมือง(urban element) และ
เฟอรนิเจอรรมิ บาทวิถี (street furniture) นํามาใชสรางบรรยากาศเลียนแบบรานคาริมบาทวิถีซึง
เปนคุณลักษณะทางกายภาพของถนนคนเดินชอปปง (main street) ใจกลางเมืองของยุโรป พื้นที่
วางที่ไดรับการออกแบบของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรนี้เปนทั้งการเติมเต็มพืน้ ที่สีเขียวของ
เมือง และการเติมเต็มวิถีชีวิตริมบาทวิถี โดยสามารถเปนไดทั้งสวนสาธารณะ จุดนัดพบ หรือ
แมกระทั่งที่ทาํ งาน ติดตอทางธุรกิจ มีองคประกอบครบทุกดาน ทั้ง รานอาหาร รานหนังสือ
ซูเปอรมารเก็ต ที่สามารถรองรับวิถีชีวิตคนเมืองในปจจุบันที่อาศัยและทํางานอยูใ นตึกสูงที่ขาด
แคลนพื้นที่สีเขียว จะเห็นไดวาลานพืน้ ทีว่ างกลางแจงของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร แบบเปด
มีศักยภาพที่จะทําหนาทีเ่ ปนพื้นที่เพื่อสังคม เปนสถานที่ที่ผูคนในเมืองจะมาทํากิจกรรมได
หลากหลาย นอกเหนือจากการทําหนาที่เปนพื้นที่ธุรกิจเพื่อการซื้อขายสินคาเพียงอยางเดียวดังเชน
อดีต ในป 2553 ลานพื้นที่วา งหนาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ยานราชประสงค ถูกใชเปนพื้นที่ชุมนุม
ทางการเมืองเพื่อกดดันรัฐบาลของฝายกลุมคนเสื้อแดง นับวาเปนปรากฏการณการใชพื้นที่วางของ
ศูนยการคาในยานธุรกิจเพื่อกิจกรรมทางการเมืองซึ่งไมเคยปรากฏขึ้นมากอนในสังคมไทยและเปน
อีกสิ่งที่ยืนยันวาพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาในกรุงเทพมหานครคือพื้นที่วางกึ่งสาธารณะที่มี
ศักยภาพและบทบาทเทียบเคียงพื้นทีว่ างสาธารณะของชุมชนเมือง(plaza) หรือจัตุรัสกลางเมือง
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(square) ในยานธุรกิจของประเทศตะวันตกที่ถูกใชเปนศูนยรวมของกิจกรรมตางๆของเมืองอยาง
แทจริง ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนันทนาการ
การวิจัยนี้เปนทําการศึกษาลักษณะการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของลานพื้นที่วาง
แบบปดที่อยูภ ายในอาคารของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ซึ่งไดรับอิทธิพลการออกแบบทาง
กายภาพจากแนวคิดโมเดิรน (Modernism) และลานพืน้ ที่วางที่แบบเปดอยูภายนอกอาคารกลางแจง
ของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ซึ่งไดรับอิทธิพลการออกแบบทางกายภาพจากแนวคิดลัทธิ
ชุมชนใหม (New urbanism) ดวยการสังเกตพฤติกรรมของผูใชงาน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
ลานพื้นที่วางสวนกลางทั้ง 2 รูปแบบโดยผูวิจัยเอง รวมทั้งสํารวจทัศนคติ ความรูสึก ความพึงพอใจ
ของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรทั้ง 2 รูปแบบวาพื้นทีว่ าง
สวนกลางของศูนยการคาสามารถรองรับบทบาทพื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชงานอยางไร
2. ความมุงหมาย วัตถุประสงค (Goal, Objective)
2.1 ความมุงหมาย
เพื่อศึกษาความเปนพื้นทีก่ งึ่ สาธารณะของชุมชนเมืองของลานพื้นที่วา งสวนกลาง
แบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร (the Crystal)และลานพื้นที่วาง
สวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร (the Esplanade)
2.2 วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาทฤษฎี การออกแบบ การใชประโยชน และความสัมพันธของพื้นที่วาง
สวนกลางของศูนยการคา กับพื้นที่สาธารณะของชุมชนเมือง รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มผี ลตอการ
กําหนดลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วางของศูนยการคา
เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการใชประโยชน และทัศนคติของ
ผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรที่อยูภายนอกอาคารและที่อยู
ภายในอาคาร
3. ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Research)
3.1 ขอบเขตทางดานพืน้ ที่
พื้นที่ที่จะศึกษาไดแกลานพื้นที่วางแบบเปดโลงที่ไดรับการจัดภูมิทศั นอยูภายนอก
อาคารของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ในกรุงเทพมหานคร และลานพื้นทีว่ างแบบปดที่อยู
ภายในอาคารของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร โดยเลือกศึกษาศูนยการคา เดอะ คริสตัล ถนน
ประดิษฐมนูธรรม เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร เปนกรณีศึกษาของลานพื้นที่วางแบบเปดโลงที่
อยูภายนอกอาคารของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร และเลือกศึกษาศูนยการคา ดิ เอสพลานาด

5
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เปนกรณีศกึ ษาของลานพืน้ ที่วางแบบปดที่อยูภายใน
อาคารของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร
งานวิจยั นี้เลือกกรณีศกึ ษาที่เปนศูนยการคาระดับชุมชน(community mall) ใน
รูปแบบไลฟสไตล เซ็นเตอร เทานั้น เนื่องจากศูนยการคาประเภทนี้จะไมมีสวนของหางสรรพสินคา
(department store) จะมีแตผูเชา (tenant) ซึ่งเปนรานคาที่หลากหลาย ซึ่งลูกคาที่เขามาใชบริการ
ศูนยการคาประเภทนี้จะรูสึกเหมือนเดินอยูใ นยานการคาที่มีรานคาหลากหลายมากกวาที่จะรูสึกวา
เดินอยูใ นรานคาขนาดใหญที่มีหลายแผนกที่เรียกวาหางสรรพสินคา
3.2 ขอบเขตทางดานเนื้อหา
ศึกษาทฤษฎี การออกแบบ การใชประโยชน และความสัมพันธของพื้นที่วาง
สวนกลางของศูนยการคา กับพื้นที่สาธารณะของชุมชนเมืองศึกษา
ศึกษาลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรม การใชประโยชน และทัศนคติ ความพอใจของ
ผูใชงานที่อยูในสภาพแวดลอมชองลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาที่แตกตางกัน
4. กระบวนการวิจัย (Process of Research)
ประกอบดวยการทํางาน 6 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการ และเคาโครงการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักการ งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย (Research Design) กําหนดกรอบ ทฤษฎี แนวคิด
กระบวนการทดสอบ ทดลอง วิธีการที่จะใช เครื่องที่จะใช ชวงเวลาดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห สรุปผลและเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานการศึกษา
5. วิธีการวิจัย (Methodology of Research)
ประกอบดวยวิธีการดังตอไปนี้
1. การศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับศูนยการคา และ
ลานพื้นที่วางสาธารณะ โดยวิธีการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา ขอมูลอิเล็คทรอนิกส ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
2. การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพพื้นที่วา งสวนกลางของศูนยการคาไลฟ
สไตล เซ็นเตอรโดยวิธีการสํารวจจากการสังเกตการณ
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3. การศึกษาพฤติกรรมของผูงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางในศูนยการคาไลฟสไตล เซ็น
เตอร โดยวิธีการสํารวจจากการสังเกตการณ และวิธีการสํารวจจากแบบสอบถาม
4. การศึกษาทัศนคติของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางในศูนยการคาไลฟไตล เซ็น
เตอร โดยวิธีการสํารวจจากแบบสอบถาม
5. นําขอมูลจากการสํารวจการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพพื้นที่วางสวนกลางของศุนย
การคาไลฟสไตล เซ็นเตอร พฤติกรรมการใชงาน และทัศนคติของผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลาง
ของศูนยการคา วิเคราะหหาความสัมพันธวาสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม
6. ขอตกลงเบื้องตน
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใหลานพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา ซึ่งไมรวม
พื้นที่ใหเชาของรานคาเปนพืน้ ที่ศึกษา เนื่องจากเปนบริเวณที่ทั้งผูเชา และลูกคาในศูนยการคา
สามารถใชประโยชนในพืน้ ที่เหลานี้รวมกัน แมวาในความเปนจริงศูนยการคาจะเปนพื้นที่สวน
บุคคล แตดวยลักษณะการใชงานที่เปดโอกาสใหผูใดก็ไดเขามาใชสถานที่ไดอยางอิสระ กอใหเกิด
กิจกรรมตางๆทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคมภายในศูนยการคา โดยศูนยการคาที่เปนกรณีศกึ ษาใน
งานวิจยั ครั้งนีม้ ีบทบาทเปนยานธุรกิจขนาดยอมของเมือง เปนแหลงรวมรานคารายยอยตางๆเขามา
ไวรวมกันทั้งในแนวตั้งและแนวราบ โดยรานคาตางๆที่เชาพื้นที่ในศูนยการคา ผูวิจยั กําหนดใหเปน
พื้นที่สวนบุคคล
7. นิยามศัพทที่ใชในการวิจยั
พื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง คือ สถานที่รวมผูคนและกิจกรรมตางๆที่หลากหลาย
ของผูคนในชุมชนเมืองเปนพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปไดรับอนุญาตใหเขาใช ทํากิจกรรมตางๆได โดย
พื้นที่นั้นมีภาคเอกชนเปนเจาของและบริหารควบคุมดูแล
ไลฟสไตล เซ็นเตอร (Lifestyle Center) คือ ศูนยการคาระดับชุมชนที่มีผูเชาหลักเปน
ซูเปอรมารเก็ต และมีรานคาที่เนนการบริการที่ตอบสนองตอการใชชีวติ ประจําวัน แตกตางจาก
ศูนยการคารูปแบบเดิมๆที่จะเนนพื้นที่รานขายสินคาเพียงอยางเดียว รานคาของศูนยการคาชนิดนี้
จะเปนธุรกิจเชิงบริการ ไดแก โรงภาพยนตร โบวลิ่ง รานอาหาร รานเบเกอรี่ รานขายผลิตภัณฑ
เสริมความงาม โรงเรียนดนตรี สปา บริการลางรถ คลินิก ธนาคาร รานหนังสือและมีลานพื้นที่วาง
สวนกลางที่ไดรับการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพอยางสวยงาม เพื่อสรางภูมิทัศนที่สวยงามใหกบั
สถานบริการตางๆใชรวมกันในศูนยการคา สวนใหญคนตองการมาเพื่อพักผอนหรือใชเวลาในยาม
วาง ซึ่งจะทําใหเกิดการใชจายตามมาจากบริการที่มีอยูในศูนย และตางจากศูนยการคาแบบเดิมๆซึ่ง
คนสวนใหญไปดวยเปาหมายที่ตองซื้อสินคา
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พื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา คือ พื้นทีว่ างที่อยูภ ายใน หรือ ภายนอกอาคารที่ไดรับ
การออกแบบจัดสภาพแวดลอมเพื่อการพักผอน หรือทํากิจกรรมตางๆของศูนยการคา นอกเหนือจาก
การซื้อขายสินคา
พื้นที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคาร คือ สภาพแวดลอมของที่วางภายนอก
อาคาร หรืออยูระหวางอาคาร หรือเปนตัวเชือ่ มระหวางกลุมอาคารของศูนยการคา เชื่อมโยงกับ
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติโดยตรง มีการออกแบบใหสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่วาง
สวนกลางและอาคารรานคามีบรรยากาศแบบการเดินเทา รานคาริมบาทวิถีบนถนนคนเดินใจกลาง
เมือง (main street) ซึ่งเปนยานการคาดั้งเดิมของเมืองในยุโรป
พื้นที่วางสวนกลางแบบปดภายในอาคาร คือ สภาพแวดลอมของที่วางภายในอาคารที่ถูก
ปดลอมโดยสมบูรณ และปรับอากาศเพื่อปกปองมนุษยจากสภาพแวดลอมภายนอกทีไ่ มเอื้ออํานวย
ตอสภาวะนาสบาย พื้นทีว่ างสวนกลางแบบปดอยูในศูนยการคาที่มีผูเชาหลักและรานคาปลีกตางๆ
รวมทั้งที่จอดรถ อยูภายในอาคารเดียวกันทัง้ หมด มีการปรับควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเปนรูปแบบ
ศูนยการคาสวนใหญที่พบเห็นไดทวั่ ไป
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดศึกษาทฤษฎี การออกแบบ การใชประโยชนลานพื้นทีว่ างสาธารณะ รวมทั้งศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการกําหนดลักษณะทางกายภาพของพื้นทีว่ างของศูนยการคา
ไดทราบพฤติกรรม การใชประโยชนและทัศนคติความพึงพอใจของผูใชประโยชนพื้นที่
วางของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรทั้งภายนอกและภายในอาคาร
ไดทราบความแตกตางของความเปนพื้นทีก่ ึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นจาการจัด
สภาพแวดลอมที่แตกตางของลานพื้นที่วางศูนยการคาทั้ง 2 รูปแบบ
ไดแนวทางการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพลานพื้นที่วา งสวนกลางของศูนยการคา
ระดับชุมชนทีเ่ อื้อตอการใชประโยชนเปนลานพื้นที่วางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจยั ชิ้นนี้จําเปนตองศึกษาทฤษฎี แนวคิด และ
วิวัฒนาการที่เกี่ยวของกับพืน้ ที่วางสาธารณะ และลานสาธารณะในชุมชนเมือง ควบคูกับการศึกษา
ทฤษฎี แนวคิด และวิวัฒนาการที่เกี่ยวของกับศูนยการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้
การศึกษาถึงทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองก็มีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะทฤษฎีการวางแผนชุมชน
เมืองเปนตัวกําหนดทิศทาง และรูปแบบของศูนยการคาดวย โดยเฉพาะศูนยการคา ไลฟสไตล เซ็น
เตอร ที่ผูวิจัยเลือกมาเปนกรณีศึกษาของงานวิจยั
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และวิวฒ
ั นาการที่เกี่ยวของกับพื้นที่วางสาธารณะ และลาน
สาธารณะในชุมชนเมือง ประกอบดวย แนวคิด คําจํากัดความ ความสําคัญและวิวัฒนาการของลาน
สาธารณะในเมือง รวมทั้งทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการออกแบบ การใชประโยชนพนื้ ที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้น คุณลักษณะทีด่ ีของพื้นที่วางสาธารณะ และลานสาธารณะ ที่เอื้อตอการใชงานใน
ชุมชน
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และวิวฒ
ั นาการที่เกี่ยวของกับศูนยการคา ประกอบดวย คํา
จํากัดความ ประเภท รูปแบบลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา
การศึกษาถึงทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองที่เปนตัวกําหนดทิศทาง และรูปแบบของ
ศูนยการคา ประกอบดวยทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองหลังทศวรรษที่1980 ความสัมพันธของ
ทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองกับลักษณะทางกายภาพของศูนยการคาและโครงการที่อยูอาศัย

8

9
1. ความสําคัญของลานพืน้ ที่วางสาธารณะของชุมชนเมือง
เจาฟาชายชารล เจาชายแหงเวลส และมงกุฎราชกุมารแหงประเทศสหราชอาณาจักร มี
พระดํารัสในหนังสือ A Vision of Britain วาจิตวิญญาณรวมของชุมชนเมืองถูกสรางใหเกิดขึ้นใน
พื้นที่วางสาธารณะของเมือง (Square) หรือพื้นที่ปดลอม (Courtyard) ที่มีการจัดสภาพแวดลอม
อยางเหมาะสม ไดงายกวาในพื้นที่ที่มีการพัฒนาอยางกระจัดกระจาย (Prince of Wales 1989:87)
ลานสาธารณะในเมืองมีตนกําเนิดมาจากประเทศทางตะวันตก ยอนหลังไปในสมัยกรีก
โบราณ วิถีชีวติ ของชาวตะวันตกมีวิถีชวี ิตที่ผูกพันลึกซึ้งกับลานสาธารณะในเมือง ทัง้ ในแงเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง แตสําหรับสังคมไทย หรือสังคมของประเทศทางตะวันออก ลานสาธารณะใน
เมืองไมไดมีบทบาทเกี่ยวของกับวิถีชีวิตมาแตเดิม ดังจะพบวาแมกรุงเทพมหานครในปจจุบันจะมี
การเจริญเติบโตทางกายภาพของเมือง ทั้งในรูปแบบอาคาร บานเรือน ระบบขนสงคมนาคมใกลเคียง
กับเมืองตางๆทางตะวันตก แตกลับขาดแคลนพื้นที่วางสาธารณะ และลานสาธารณะในเมือง ซึ่งถือ
เปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดสวนหนึง่ ของสังคมเมืองของประเทศทางตะวันตก การขาดการ
วางแผนพืน้ ทีว่ างสาธารณะ และลานสาธารณะในเมือง นั้นสืบเนื่องมาจากวิถีชวี ิตของสังคมไทย
ไมไดมีความตองการใชพื้นทีล่ ักษณะนี้ในอดีต แตเพราะการพัฒนาอยางกาวกระโดดของประเทศ
ไทยในชวงเวลาไมกี่สิบปที่ผานมา ทําใหเกิดสภาพทางกายภาพของเมืองที่หนาแนน แออัด วิถีชีวิต
ของคนกรุงเทพมหานครในปจจุบันจึงมีความตองการพืน้ ที่วางสาธารณะ และลานสาธารณะเฉก
เชนเดียวกับชาวตะวันตกที่อาศัยอยูในเมือง แตเนื่องจากไมมีพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมตางๆในเมือง คน
กรุงเทพมหานครจึงจําเปนตองใชชีวิต พักผอน ทํากิจกรรมตางๆในศูนยการคาแทน ซึ่งศูนยการคา
สวนใหญมักจะเนนการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการจับจาย คาขายเปนหลัก มีศูนยการคาเพียงบางแหง
ที่มีการจัดสภาพแวดลอมไดใกลเคียงกับคําจํากัดความของพื้นที่วางสาธารณะ และลานสาธารณะ
ของชุมชนเมือง
2.ความหมายของพื้นที่วา งสาธารณะ และลานสาธารณะ
พื้นที่วางสาธารณะ หมายถึง สภาพแวดลอมกลางแจงที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อลด
บรรยากาศที่วนุ วายจากการดําเนินชีวิตในสังคมเมืองใหญ องคประกอบของพื้นที่วางสาธารณะมี
หลายรูปแบบ เชน ทางคนเดิน สวนสาธารณะ จัตุรัส ลานกลางแจง เปนสถานที่ที่คนในชุมชน
วัฒนธรรม และกิจกรรมเชิงประเพณีไดหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกัน อันแสดงใหเห็นถึงการดําเนิน
ชีวิตในที่สาธารณะ พืน้ ที่โลงสาธารณะเปดโอกาสใหคนในชุมชนมีโอกาสไดใชเวลา และมี
ประสบการณรวมกัน นอกจากนี้ยังมีสว นสงเสริมบรรยากาศทางเศรษฐกิจ และ เพิ่มมูลคาในแงการ
ใชสอยที่ดินของเมืองแตละแหงใหสูงขึ้น (PPS 2000)
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พื้นที่วางเพื่อสาธารณะประโยชนที่ถูกลอมรอบดวยรานคา หรืออยูในยานธุรกิจ มีบทบาท
สําคัญอยางมากที่จะกําหนดความมีชีวิตชีวาของรานคาตางๆบริเวณนัน้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หลากหลาย เขมขน ดึงดูดใหผูคนจํานวนมากเขามาในพืน้ ที่ ผูคนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลานี้
สรางความมีชีวิตชีวาแกยานธุรกิจ โดยเราสามารถมองเห็นคน และกิจกรรมสวนใหญไดในพืน้ ที่วา ง
สาธารณะชัดเจนกวาคน และกิจกรรมภายในอาคารหางราน พืน้ ที่วางสาธารณะที่ดีกวาจะทําใหเกิด
สภาพแวดลอม และบรรยากาศทางธุรกิจที่ดี ดึงดูดใหเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น และกอใหเกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และสังคมได (Goldsteen and Elliott 1994:1-2) บทบาทความสําคัญของพื้นที่วาง
สาธารณะในยานธุรกิจ กําลังเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางมากขึ้น โดยเมืองตางๆในประเทศที่พัฒนา
แลว เชนสหรัฐอเมริกา ใหความสําคัญตอการพัฒนา และวางแผนพื้นที่วางสาธารณะ เพื่อเพิ่มความ
มีชีวิตชีวาแกยา นธุรกิจของเมือง จากกรณีศึกษาเมืองสําคัญหลายเมืองในสหรัฐอมริกาไดแสดงให
เห็นวาเมืองทีม่ ีพัฒนาการทางดานกายภาพในลักษณะนีจ้ ะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมอยาง
ดีตามมา และในทางกลับกันเมืองที่ไมไดใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่วางสาธารณะก็เกิดความ
เสื่อมโทรมแกสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของเมืองดวย (Hecksher 1997:1-2)
3. วิวัฒนาการของลานสาธารณะในเมือง
3.1 วิวัฒนาการของลานสาธารณะในเมืองของยุโรปและอเมริกา
3.1.1 ยุคกรีก
(Mumford 1961: 149) กลาววา แมแตสังคมโบราณที่สุดก็ยังตองการสถานที่ที่
เปนที่บริหารจัดการ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งใหญพอที่จะรองรับคนจํานวนมากที่มารวมตัว
กัน อาจเปนบริเวณใตตนไมศักดิ์สิทธิ์ หรือใกลๆน้ําพุ สถานที่ดังกลาวเปนที่มาของอโกราในเมือง
ซึ่งเปนสถานที่ พบปะพูดคุยแลกเปลีย่ นขาวสาร และแลกเปลี่ยนสินคาของชาวกรีก การวิเคราะห
ถกเถียง การปาฐกถา สภาพประชาสังคมของกรีกเปนปจจัยหลักของการรวมตัวชุมนุมกันเพื่อทํา
กิจกรรมตางๆ.ในลานสาธารณะ ทั้งดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและศาสนา ลาน
สาธารณะ ของกรีกนี้เปนตนแบบของลานสาธารณะที่เกิดขึ้นในยุคตอมาของชาวตะวันตก
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รูปที่ 1 อโกรา
ที่มา: Mlahanas, Agora [online], Accessed 25 march 2008. Available form www.mlahanas.de
/Greeks/Maps
3.1.2 ยุคโรมัน
ลานโลงในเมือง (Forum) ยังคงมีบทบาทเดนๆทางการเมือง การปกครอง และ
การคา สวนกิจกรรมการบันเทิงเฉพาะอยาง ก็มีพื้นที่เฉพาะเชน ที่อาบน้ําสาธารณะ สนามกีฬา
(Coliseum) สนามแขงมา

รูปที่ 2 ลานโลงในเมืองยุคโรมัน
ที่มา: Zanzig,Forum [online], Accessed 25 march 2008. Available form
www.zanzig.com
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3.1.3 ยุคกลาง
สภาพทางการเมือง และสังคมที่แปรเปลี่ยนทําใหเมืองในยุคกลางมีลักษณะเดนที่
การปดลอมดวยกําแพงเมือง ลานโลงในเมืองมีบทบาทเดนดานการคา ศาสนา การประลองฝมือของ
อัศวิน และการบันเทิงตางๆ

รูปที่ 3 ลานโลงในเมืองยุคกลาง
ที่มา: Historiasiglo, ลานโลงในเมืองยุคกลาง[online], Accessed 25 march 2008. Available form
www.historiasiglo20.org
3.1.4 ยุคฟนฟูศลิ ปวิทยา
ในยุคฟน ฟูศิลปวิทยา นอกจากกิจกรรมดานการคา ศาสนา และการบันเทิงแลว
ลานโลงมีบทบาทเดนในแงที่เปนองคประกอบดานความงามของเมืองโดยไดรับการออกแบบควบคู
กับอาคารสถาปตยกรรม

รูปที่ 4 ลานโลงในเมืองยุคฟนฟูศิลปวิทยา
ที่มา: Webshots, Venice[online], Accessed 25 march 2008. Available form http://image61.
webshots.com
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3.1.5 ยุคอาณานิคมในทวีปอเมริกา
ระบบตาราง (Grid) ที่มลี านโลงเปนศูนยกลางถูกนํามาใชเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการสรางเมือง โดยเฉพาะเมืองอาณานิคมของสเปนที่สรางขึ้นตามกฎ Laws of the
Indies โดยทุกอยางในเมืองอยูลอมรอบลานโลงหลักซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของเมืองซึ่งเปนศูนยกลาง
ทั้งในเชิงสัญลักษณ และทางกายภาพ มีการกําหนดสัดสวนที่เหมาะสมของลาน รวมทั้งแนวถนน
และอาคารรอบๆลาน (Girouard 1985:233,235 อางถึงใน อลิศรา มีนะกนิษฐ 2546)

รูปที่ 5 ลานโลงของเมืองยุคอาณานิคมในทวีปอเมริกา
ที่มา: Poorbuthappy, The America[online], Accessed 25 march 2008. Available form
http://poorbuthappy.com
3.1. 6 ยุคสมัยใหม
ลานโลงในเมืองพัฒนาไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยี ขอบัญญัติสรางแรงจูงใจเปนเทคนิคสําคัญสําหรับการควบคุม
พัฒนาเมืองในสหรัฐอเมริกา โดยเมืองอาจอนุญาตผูลงทุนใหสรางอาคารไดสูงขึ้น แลกเปลี่ยนกับ
การกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ เชนลานโลง (plaza) ขอบัญญัติสรางแรงจูงใจของ
นครนิวยอรก ค.ศ.1961นี้ทําใหเกิดลานพื้นที่เปดโลงในเมืองเปนจํานวนมาก เปนการดําเนินการซึ่ง
เปนที่นิยมของนักลงทุนชาวอเมริกัน สวนในการวางผังเมืองสมัยใหมในทวีปยุโรป ลานโลงของ
เมืองกลายเปนองคประกอบสําคัญควบคูกับสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของเมืองนั้นๆ
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รูปที่ 6 ลานโลงบริเวณหอไอเฟล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
3.2 วิวัฒนาการของลานสาธารณะในเมืองของประเทศไทย
เมืองในตะวันตกในทวีปยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกาไดดํารงวิถชี ีวิตความเปน
เมือง(urbanization) มายาวนาน อยางชัดเจน ลานโลงในเมืองเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต และเปน
สวนหนึ่งของเมืองที่วิวัฒนาการไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในขณะที่วิถีชวี ิตของคนไทยเปนสังคมเกษตรกรรม แทบไมมีความแตกตางระหวางเมืองและชนบท
ลานโลงในเมืองมิไดมีความจําเปนตอวิถีชีวิตของคนไทยสมัยกอน (อลิศรา มีนะกนิษฐ 2546)
องคประกอบทางกายภาพทีส่ ําคัญของกรุงเทพตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1-8 มีเพียงวัด วัง สถาบันราชการ
บาน ตลาด และเสนทางสัญจรซึ่งไดแก คลอง สะพาน และถนน ที่โลงมีเหลือเฟอจนเปนสิ่งที่คน
ไทยมิไดใหความสําคัญเปนพิเศษ
ความเปนเมืองที่เกิดขึ้นในไทยนัน้ เริ่มเห็นไดชัดเจนราวสมัยรัชกาลที่ 5 และขยายตัว
หนาแนนชัดเจนในรัชกาลปจจุบัน การเปลีย่ นแปลงดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตและ
สภาพทางกายภาพของเมืองจากวิถีชวี ิตแบบเกษตรกรรม มาเปนวิถีชีวติ คนเมือง ลานสาธารณะใน
ยานธุรกิจ นับวาเปนสิ่งใหมที่เกิดขึ้นในรัชกาลปจจุบัน พรอมกับการพัฒนาเมืองที่เปนไปตามกลไก
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ตัวอยางลานสาธารณะในยานธุรกิจ ในชวงแรกๆ คือ ลานหนาสํานักงาน
ใหญธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธินทีส่ รางขึ้นกอนที่จะมีกฎหมายเรื่องระยะถอนรนมาบังคับ
ประดับดวยน้าํ พุ และประติมากรรมเงินพดดวงของ ชะลูด นิ่มเสมอ(เดชา บุญค้ํา 2537:83 อางถึงใน
อลิศรา มีนะกนิษฐ 2546)เปนที่วางที่ใชหายใจของคนเมือง และเพิ่มความโอโถงใหกบั ตัวอาคาร มี
การตกแตงไฟในโอกาสสําคัญ แตไมมีการใชสอยอยางอืน่ ในวันปกติ ในชวงตอมาก็มีลานหนา
อาคารศูนยการคา และอาคารสํานักงานเพิม่ มากขึ้น เชนที่ เวิลดเทรดเซ็นเตอร (เซ็นทรัลเวิลด) ไทย
พาณิชยปารคพลาซา ฯลฯ การสรางพื้นที่ลานโลงของประเทศไทยในอนาคตมีแนวโนมจะเปนการ
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ดําเนินการโดยภาคเอกชนในยานธุรกิจ และพาณิชยกรรมตางๆ ซึ่งอาศัยทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจ ที่ดินมีราคาแพง ใชการลงทุนสูงเพื่อดึงดูดลูกคาจํานวนมากเปนหลัก ทําใหบทบาท
ของลานเหลานี้ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของศูนยการคา เนนกิจกรรมเชิงธุรกิจเพื่อการคา และสันทนาการ
เปนหลัก แตในป พ.ศ. 2553 ลานพื้นที่วา งหนาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ยานราชประสงค ถูกใช
เปนพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองเพื่อกดดันรัฐบาล นับวาเปนปรากฏการณการใชพื้นทีว่ างของ
ศูนยการคาในยานธุรกิจเพื่อกิจกรรมทางการเมืองซึ่งไมเคยปรากฏขึ้นมากอนในสังคมไทยและเปน
สิ่งยืนยันวาพืน้ ที่วางของศูนยการคาในกรุงเทพมหานครทําหนาที่และมีบทบาทเทียบเทาพื้นที่วา ง
สาธารณะของชุมชนเมือง(plaza) หรือจัตรุ ัสกลางเมือง (square) ในยานธุรกิจดังเชนประเทศ
ตะวันตกที่ถูกใชเปนศูนยรวมของกิจกรรมตางๆของเมืองอยางแทจริง ทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และนันทนาการ

รูปที่ 7 ลานโลงบริเวณหนาสวนสาธารณะลุมพินี กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 8 ลานพื้นที่วางหนาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ยานราชประสงคถูกใชเปนพื้นทีช่ ุมนุมทางการเมือง
เพื่อกดดันรัฐบาล ป พ.ศ. 2553
ที่มา: ขาวสด,ชุมนุมเสื้อแดง[ออนไลน],เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2553.เขาถึงไดจาก www.khaosod.co.th
4. เทค
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4.เทคนิคการวิเคราะหที่นํามาใชในการทําวิจัยศึกษา
4.1 คุณลักษณะที่ดีของพื้นทีส่ าธารณะที่เอือ้ ประโยชนตอ การใชงานในชุมชน
(PPS 2000)
ตามหลักการของ PPS (Project for Public Space) ซึ่งเปนองคกรไมแสวงหากําไร
ที่เชี่ยวชาญเกีย่ วกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของชุมชนเมืองแบบยั่งยืน ไดนําเสนอทฤษฎีพื้นที่
สาธารณะที่ดมี ีคุณสมบัติ 4 ประการคือ
• เขาถึงงาย และมีการเชื่อมตอกับพื้นที่สําคัญ ( access and linkage)
• สะดวกสบาย และมีภาพลักษณชัดเจน (comfort and image)
• ใชงานไดจริง มีความสามารถรองรับกิจกรรมกิจกรรม (uses and activities)
• มีความเปนมิตรตอผูใชงาน มีความสามารถในการรองรับทางสังคม
(sociability)

รูปที่ 9 คุณลักษณะที่ดีของพื้นที่สาธารณะที่เอื้อประโยชนตอการใชงานในชุมชน (PPS, 2000)
ที่มา: Project for Public Space (PPS), What makes a successful Places.[online],
Accessed 25 march 2008. Available from http://www.pps.org/articles
/grplacefeat/,2000
4.2 หลักการจัดองคประกอบของพืน้ ที่สาธารณะของชุมชนเมือง (Marcus and Francis
1990)
พื้นที่วางสาธารณะ และลานสาธารณะ ประกอบดวยองคประกอบดังนี้

17

• ทําเลที่ตั้ง
ทําเลที่ดีที่สุดของการออกแบบพื้นทีส่ าธารณะ คือ ตําแหนงที่สามารถดึงดูด
ผูคนไดหลากหลายประเภท เชน ยานที่มีโรงแรม หองชุดพักอาศัย อาคารสํานักงาน และยานการคา
ซึ่งมีความหลากหลายของผูสัญจรผานไปมา
• การออกแบบ
การออกแบบพืน้ ที่สาธารณะที่มีความเหมาะสมทั้งในดานการใชงาน และ
ความสวยงาม ในแงการออกแบบรูปทรง สีสัน รวมทั้งพืน้ ผิววัสดุในงานออกแบบภูมทิ ัศน เชน
ตนไม พุมไม น้ําพุ งานประติมากรรม ลักษณะการจัดพืน้ ที่ การจัดมุมกิจกรรม ตลอดจนการเลน
ระดับของพื้นทางเดิน สวนพื้นที่สาธารณะที่ไมเปนทีน่ ยิ ม นั้นมีการจัดภูมิทัศนทแี่ หงแลง ขาด
ชีวิตชีวา หรือการใชวัสดุ พืน้ ผิว และสีสนั ที่เกินความจําเปน มีพื้นที่สเี ขียวนอยเกินไป นอกจากนั้น
ยังไมมีจดุ หมายตาใหเปนที่สงั เกต
• ขอบเขต และการเขาถึงของผูใชงาน
ลานสาธารณะที่ประสบความสําเร็จในการออกแบบ มักอยูติดกับทางเทาใน
เมืองดานใดดานหนึ่งดาน และจะยิ่งดีถาขนาบสองดานขึ้นไป ซึ่งจะทําใหผูที่เดินผานไปมาสามารถ
มองเห็น เกิดความรูสึกเหมือนกับวากําลังถูกเชื้อเชิญ และสามารถเขาถึงไดทันที ในขณะทีก่ ารเลน
ระดับของทางเทา ก็เปนการแบงแยก และตัดขาด ทําใหจํานวนคนที่เขามาใชพื้นที่ลดจํานวนลงได
ในสวนของการผานเขาออกระหวางทางเทากับลานสาธารณะก็เปนอีกหนึ่ง
ปญหาสําคัญสําหรับการออกแบบ เพราะเปนสวนที่กระตุน ใหคนเขามามากขึ้น หรือนอยลง โดย
ปกติผูที่เขามาใชมักจะนั่งอยูใ นสวนใกลทางเทา ลานสาธารณะที่อยูใ กลกับทางสัญจรของคนเดิน
ถนนมักจะไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจากมีการเขาถึงงาย มีผูคนเดินผานไปมามากมายชวย
สรางบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา และปลอดภัย ถือเปนการผอนคลายไปในเวลาเดียวกัน
ลักษณะทางกายภาพของขอบเขต และการเขาออกของคนเดินถนนสูลาน
สาธารณะโดยทั่วไปมี 4 รูปแบบคือ
แบบที่เปนชองแคบ เชน ลานสาธารณะที่อยูระหวางแนวอาคารสูง ความแคบ
ของชองทางเขานั้นจะทําหนาที่เปนเสมือนกับกรอบประตูหนาบานทีเ่ ปดทิ้งไวใหคนเดินเขาตาม
อัธยาศัย ลานสาธารณะแบบนี้ไมจําเปนตองสรางชอบเขต เนื่องจากบริบทของมันเองไดทําหนาที่
เปนขอบเขตไปเรียบรอยแลว
แบบที่มีการจัดคลายเวทีการแสดง เปนแบบที่มีลักษณะของการแสดงตัวชัดเจน
สวนใหญจะมีการเลนระดับของพื้นเพื่อเนนใหเดนชัด มีการจัดเฟอรนเิ จอรเพื่อดึงดูดใหคนไดใช
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เวลามากขึ้น เนื่องจากลานสาธารณะแบบนี้จะมีคนเขามาใชไมมาก โดยสวนใหญแลวจะเปนลาน
หนาอาคารที่มกี ารนัดพบ และรอคอยเพื่อการเขาสูดานในอาคาร
แบบที่อยูหวั มุมถนน ตําแหนงขอบเขต และการเขาออกจะมีปริมาณมากกวา
แบบอื่นๆ เนื่องจากมองเห็นได และเขาออกไดจากหลายทิศทาง นอกเหนือจากประโยชนใชสอย
เพื่อการนั่งพักผอน หรือการนัดพบแลว ยังมีความเคลื่อนไหวอีกอยางคือการใชพื้นทีว่ างสาธารณะ
แบบนี้เปนเสนทางลัด และบอยครั้งที่พบวาผูใชที่ตั้งใจใชเปนทางผานนั้นจะแวะนัง่ พักภายใน
บริเวณพืน้ ที่วา งสาธารณะกอนที่จะเดินทางตอไป ขอบเขต และทิศทางการเขาออกแบบนี้จะเปน
แบบที่กระตุน ใหเกิดการใชงานไดงา ยที่สุด
แบบที่มีโครงสรางรายลอม เชนการกอกําแพงสูง และมีประตูโคง หรือประตู
สี่เหลี่ยมขนดใหญเปนชองเปดที่ตอนรับใหคนเดินเขาไปดานใน วิธีนจี้ ะแสดงออกถึงความเปนดาน
นอก และดานในไดอยางชัดเจนคลายกับการรับรูแบบเดียวกับดานนอกและดานในของอาคาร การ
จัดพื้นที่ลักษณะนี้มักพบไดตามโครงการเอกชนที่เปดโอกาสใหคนภายนอกไดเขามาใชพื้นที่ได
• ทางสัญจร
ทางสัญจรในพืน้ ที่สาธารณะไมไดถูกออกแบบมาเพียงเพื่อการเดินทางจากจุด
หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเทานั้น แตยังเกี่ยวของกับสุขภาพของคนในชุมชน เพราะการเดินถือเปนการ
ออกกําลังกายที่ดี จุดประสงคหลักของการใชงานทางสัญจร คือการเดินเขาออกอาคาร กลุมคนใช
งานตองการเสนทางเดินที่สนั้ ที่สุดเพื่อที่จะไปยังจุดตางๆ เชนปายรถโดยสารประจําทาง ลานจอดรถ
หรืออาคารขางเคียง ดังนัน้ การออกแบบพืน้ ที่สาธารณะจําเปนตองทํานายเสนทางทีค่ นในพืน้ ที่จะใช
งานมากที่สุด พื้นที่สาธารณะจะตองเตรียมทางสัญจร 3 ประเภทเพื่ออํานวยความสะดวกดังนี้
ทางเดินผาน (passing through) โดยสวนมากคนที่เดินเขามาในพื้นที่
สาธารณะก็เพือ่ ใชเปนเสนทางลัด หรืออยางนอยก็ตองการเดินบนเสนทางที่นาเดินไปยังอีกที่หนึ่ง
ทางเดินสูรานคา หรืออาคารตางๆ (access to shop) ทางสัญจรลักษณะนี้เปน
การสรางความเชื่อมตอพื้นที่สาธารณะกับสวนบริการ เชนรานกาแฟ หรือรานขายสินคาตางๆที่อยู
รายรอบ
ทางเดินเขาสูที่นั่ง หรือจุดชมทัศนียภาพ (access to seating and viewing
area) ผูใชงานพื้นที่สาธารณะเพื่อนั่งพักผอน ดูคนเดินผานไปมา ทานอาหาร ซื้อของ ชมงานศิลปะ
ชมการแสดงดนตรี หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่สาธารณะนั้น ควรจัดเตรียมทางลาดไว
พรอมๆกับขั้นบันได หรือการเลนระดับพืน้ เพื่อเอื้อประโยชนตอการใชงานของผูพิการ คนชราที่นั่ง
รถเข็น หรือรถเข็นเด็ก
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รูปที่ 10 ถนนคนเดิน กรุงโคเปนฮาเกน ประเทศเดนมารก
ที่มา: Webshots,Copenhagen[online], Accessed 25 march 2008. Available form
http://image16.webshots.com
• รูปแบบที่นงั่
จากการศึกษาขององคกร Project for Public Space (PPS 2000) พบวากลุม
ผูที่เขามานั่งในพื้นที่สาธารณะ หรือลานสาธารณะที่อยูใ นชุมชนแบงออกเปน 5 กลุมคือ
กลุมคนที่เขามานั่งรอรถโดยสารประจําทาง หรือรถแท็กซี่ ซึ่งเปนกลุมที่ใช
เวลาทํากิจกรรมอยูในพื้นที่นอ ยที่สุด
กลุมคนที่นั่งริมทางเทา หรือขอบพื้นที่สาธารณะ สวนใหญมานั่งพักผอน และ
ใชเวลานั่งมองดูผูคนเดินผานไปมา กลุมคนเหลานี้บางครั้งอาจชอบแสดงออกเพื่อเรียกรองความ
สนใจ
กลุมที่ไมชอบแสดงตัวเดนชัด กลุมคนเหลานี้มักจะนั่งอยูบริเวณดานในของ
พืน้ ที่สาธารณะ มักจะมาคนเดียว การจัดพืน้ ที่สําหรับคนกลุมนี้ ควรคํานึงถึงความเปนสวนตัว โดย
จัดใหอยูในพืน้ ที่ดานใดดานหนึ่ง หรือการหันหนาเขามุม
กลุมที่พยายามหลีกเลีย่ งจุดที่มีคนพลุกพลาน เชนบริเวณทางเทา หรือใกลกับ
เสนทางจราจร กลุมคนเหลานี้มักจะเลือกนัง่ บริเวณตรงกลางของพื้นที่ หรือรานคาที่อยูโดยรอบ เชน
รานกาแฟ หรือรานอาหาร จึงจําเปนตองเพิม่ จํานวนที่นั่งโดยรอบ และบริเวณกลางพืน้ ที่ และจะตอง
เตรียมพื้นที่ขนาดเล็กเพิ่มเติมสําหรับผูที่มาเปนกลุมเล็กดวย
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กลุมที่มาเปนคู เชน เพือ่ น คูรัก สามีภรรยา กลุมคนเหลานี้พยายามเลือกหา
บริเวณพืน้ ที่ทแี่ ยกออกจากกลุมผูคน ตองการบริเวณที่มีความเปนสวนตัว ดังนัน้ การจัดพื้นที่สําหรับ
คนกลุมนี้จึงควรอยูดานหลัง ซึ่งเปนบริเวณที่ถูกรบกวนจาการสัญจรตางๆนอยกวาสวนอื่น
• พฤติกรรม และกิจกรรมการนั่ง
การนั่งมองกลุมคน (people watching) ผูออกแบบควรตระหนักถึงฤดูกาล
ของปซึ่งสัมพันธกับสภาพภูมิอากาศ เชนในฤดูหนาว ผูคนมักหาทีน่ ั่งทีม่ ีแสงแดดอันอบอุน ในฤดู
รอนก็ควรจัดเตรียมพื้นที่ที่มรี มเงา
พื้นที่นงั่ หลักและรอง (primary and secondary seating) กลุมผูใชบางกลุม
ไมไดเขามาใชพื้นที่ในชวงเวลาที่มีการใชงานหนาแนนสูงสุด และในบางชวงเวลาที่ไมมีคนใชงาน
บางคนอาจรูสึกประหมาทีจ่ ะนั่งในสวนทีน่ ั่งหลัก เชน เกาอี้ หรือมานัง่ ยาวคนเดียว ผูออกแบบจึง
ควรเตรียมพืน้ ที่นั่งรองเอาไวรองรับการใชงานประเภทดังกลาวซึ่งอาจอยูในรูปแบบของสนามหญา
นั่งขั้นบันได ที่สามารถชมกิจกรรมที่เกิดขึน้ โดยรอบได
รูปแบบของที่นั่ง (styles of seating) กลุมผูใชงานมีความตองการนั่งใน
รูปแบบที่แตกตางกัน ในการออกแบบควรมีทางเลือกที่หลากหลาย ทั้งในแงรูปแบบของที่นั่ง
ตําแหนงการนัง่ โดยลักษณะของที่นั่งมีดังนี้
ลักษณะของมานั่ง (benches) ผูใชพื้นที่มักจะเลือกนั่งมานนั่งที่ทําจากไม
กอนที่จะเลือกทางเลือกอื่นๆ ไดแก ขั้นบันได ที่ปลูกตนไม มานั่งหิน และพื้นสนามหญาตามลําดับ
มานั่งที่ทําจากไมแบบไมมีพนักพิงจะถูกใชอยางยืดหยุน และมีความหลากหลาย ในกรณีที่มากัน
สองคน อาจมีการนั่งกันคนละดาน แตถามากันสี่หรือหาคน เกาอี้อาจถูกปรับเปนโตะสําหรับวาง
อาหารกลางวัน
กระบะปลูกตนไม (flower bed) กระบะปลูกตนไมบริเวณหนารานอาหา
มักจะเตี้ย โดยทั่วไปจะสูงจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร เวลาคนที่นั่งจะตองชันเขาขึ้นมาทําใหนงั่
ไมสบาย แตเนื่องจากการออกแบบจําเปนตองระวังมุมมองจากรานคาทําใหตองปรับการออกแบบ
ใหเขากับความตองการดานการใชสอย
การเลนระดับ ขอบ หรือสวนที่ยื่นออกมา (steps and ledges) วัยรุนเปนวัยที่
ชอบจับกลุมกันที่บันได หรือขอบพื้นที่สาธารณะ หรือลานสาธารณะ เปนบริเวณที่สามารถจับกลุม
และทํากิจกรรมไดงายกวามานั่ง
การนั่งโตะ (table seating) ในชวงเวลาทีจ่ ํากัด เชนชวงอาหารกลางวัน
โดยทั่วไปโตะที่มีรมกันแดดจะไดรับความนิยม
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5. ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของพื้นที่วางสาธารณะ (Childs 1999:26)
5.1 ที่นั่ง
จํานวนทีน่ ั่งเปนปจจัยสําคัญตอปริมาณผูใชพื้นทีว่ างสาธารณะ(Whyte 1980:28)
นอกจากนี้ที่นงั่ ในพื้นที่ ควรมีความหลากหลายในรูปแบบดวย เชน ทีน่ ั่งที่ปนเกาอี้ ขอบกระบะ
ตนไม หรือพืน้ สนามหญา เปนตน (Childs 1999:26)
5.2 กิจกรรมในพื้นที่
อาหารเปนปจจัยดึงดูดการใชประโยชนในพื้นที่ที่ดี ทั้งนี้การบริการอาหารในพืน้ ที่
วางสาธารณะอาจมีรูปแบบที่แตกตางกัน เชน รานขายอาหารแผงลอย รานอาหารขนาดเล็กริม
ทางเดินเทา (sidewalk café) ตลาดขายสินคาเกษตร ในขณะที่อาหารดึงดูดคนไดอยางตอเนื่อง คนก็
ดึงดูดคนอืน่ ๆดวย (Childs 1999:28) ดังที่ (Whyte 1980) กลาวไววา “ สิ่งที่ดึงดูดคนไดดีที่สุดคือ
คน” การเคลื่อนไหวของคนเปนประสบการณที่ดีที่สุดอยางหนึ่งเมื่อเทียบกับอาคาร หรือสิ่งที่ไมมี
ชีวิตอื่นๆ การรับรู และสัมผัสคนที่พดู หรือเคลื่อนไหวอยูน ั้นเปนประสบการณที่มีคุณคาดวยความ
หลากหลายทางความรูสึกที่มากกวา (Gehl 1987:23) ปจจัยที่สําคัญอีกประการที่ทําใหพื้นทีว่ าง
สาธารณะมีชีวติ ชีวาและเปนมิตรมากขึ้น คือ องคประกอบตางๆ อาทิ ความคึกคักบนทองถนน พื้นที่
แสดงสินคาหนาราน (window display) กิจกรรมประเภทคอนเสิรต การแสดงริมถนน การแสดง
ดนตรี ประติมากรรมเปนตน ทั้งนี้องคประอบเหลานี้สามารถกระตุนใหเกิดกิจกรรมการปฏิสัมพันธ
(triangulation) ระหวางคนกลุมตางๆในพืน้ ที่ดวย (Whyte 1980:94-98) นอกจากนีอ้ งคประกอบ
ดานสาธารณูปการที่บริการคนที่เขามาใชพื้นที่วางสาธารณะ เชน น้ําดืม่ ตูเอทีเอ็ม กระดานขาว
โทรศัพทสาธารณะ ตูไ ปรษณีย ก็มีบทบาทเชนกัน (Childs 1999:28)
5.3 ขนาดของพื้นที่วางสาธารณะ
ธรรมชาติของมนุษย เมื่อมีพื้นที่วางเปลาเหลือเฟอก็รูสึกอางวาง เมื่อมีไมเพียงพอก็
รูสึกอึดอัด (สมศรี 2534:83) สิ่งสําคัญคือขนาดของพื้นที่วางสาธารณะตองสามารถทําใหคนรูสึกได
ถึงการโอบลอม (sense of enclosure) ไดอยางเหมาะสม (Childs 1999:29)
5.4 การเกิดสัมผัสรับรู
กลิ่นของอาหาร กลิ่นดอกไม เสียงดนตรีจากนักดนตรีขางถนน แสงแดด สายลม
ทิวทัศนของเมือง น้ําพุ ประติมากรรม รูปทรง สีสัน และองคประกอบของอาคาร และพื้นที่ สามารถ
ทําใหพนื้ ที่วางดูนาสนใจ รวมทั้งกิจกรรมที่มีความแตกตางไปในแตละฤดูกาลยังชวยเพิ่มชีวิตชีวา
ใหแกที่วางดวย (Childs 1999:30-31)
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6. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใชประโยชนพื้นที่วางสาธารณะ
“ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของพื้นที่วางสาธารณะที่สําคัญ คือการใชประโยชน “(Marcus and
Francis 1990)
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่วางสาธารณะของเมือง จําแนกไดดังนี้ (Gehl 1987:11-14),
กิจกรรมจําเปน (necessary activities) หมายถึงกิจกรรมทีม่ ีความจําเปนตอการดําเนิน
กิจวัตรประจําวันของคน ไดแกกจิ กรรมที่เกี่ยวกับการเดินเปนหลัก เชนการเดินไปทํางาน รอรถ
โดยสารประจําทาง รอคน ซื้อของ ทํากิจธุระตางๆ
กิจกรรมทางเลือก หรือ กิจกรรมนันทนาการ (optional or recreational activities)
หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความตองการเลือกที่จะทํากิจกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงเวลา และการ
อํานวยความสะดวกของสถานที่ มักจะเกีย่ วของกับการพักผอนหยอนใจเปนหลัก เชน การเดินเลน
นั่งเลนรับลม หรือสูดอากาศบริสุทธิ์
กิจกรรมผลลัพธ หรือกิจกรรมทางสังคม (resultant or social activities) หมายถึง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากกิจกรรมทั้งสองขางตน ไดแก การละเลน การทักทาย การสนทนา
กิจกรรมรวมกันของชุมชน และรวมไปถึงการปฏิสัมพันธทางออม (passive contact) เชนการดู
หรือฟงคนอื่นๆที่อยูในบริเวณเดียวกันดวย
ความหนาแนนของการใชประโยชนพนื้ ทีว่ างสาธารณะสัมพันธกับความหลากหลายของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นพื้นที่วางทีม่ ีการใชประโยชนอยางหนาแนนมีกิจกรรมหลากหลายประเภทมากกวา
พื้นที่วางที่มกี ารใชประโยชนอยางเบาบาง โดยธรรมชาติแลวมนุษยมีมาตรฐานในการตัดสินใจ
เลือกใชพื้นทีว่ า งสาธารณะ ดวยการประเมินความหนาแนนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โลง
สาธารณะ จํานวนคนที่มาใชพื้นที่โลงสาธารณะอยางมากมายกอใหเกิดความคึกคัก และมีชวี ิตชีวา
แกพื้นทีว่ างสาธารณะ (Whyte 1980:14-15)
กิจกรรมทางสังคมมีลักษณะที่แตกตางไปตามบริบทของพื้นที่รองรับกิจกรรมที่ตางไป
ดวยกลาวคือ ในพื้นที่ศูนยกลางของเมืองกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนการปฏิสัมพันธทางออม (passive
contact) เปนหลัก ทั้งนี้การปฏิสัมพันธในลักษณะนีแ้ มจะเพียงผิวเผิน แตก็เปนตนตอที่ทําใหเกิด
การปฏิสัมพันธในรูปแบบทีล่ ึกซึ้งขึ้นได ในขณะทีใ่ นพืน้ ที่ที่ประชากรจํานวนจํากัด มีภูมิหลัง
รวมกัน เชนในบริเวณละแวกบานพักอาศัย หรือละแวกที่ทํางาน เกิดขึ้นในรูปแบบชองการทักทาย
การสนทนา การพูดคุย และการละเลนตางๆ (Gehl 1987: 15)
พื้นที่วางสาธารณะที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดี มีผลตอการเพิ่มขึ้นของการใชประโยชน
ทั้งในดานปริมาณผูใช ระยะเวลาการใชงาน และความหลากหลายของประเภทกิจกรรมดวย
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นอกจากนี้ยังกอใหเกิดกิจกรรมทางเลือก และกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย แตกตางจากพื้นทีว่ าง
สาธารณะที่มีคุณภาพต่ํา (Gehl 1987:13, 35)
6.1 ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนพื้นทีว่ างสาธารณะ
สภาพอากาศในพื้นที่ (micro climate) โดยมี แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น และลม
เปนองคประกอบ แสงแดดทําใหประสบการณการใชประโยชนพื้นทีว่ างสาธารณะมีความ
หลากหลาย ทําใหคนมีทางเลือกวาจะอยูในแดด ในรม หรือ แดดรําไรก็ได การใชประโยชนยัง
ขึ้นอยูกับฤดูกาล และสถานที่ดวย สําหรับเมืองที่ฝนตกชุก ฝนอาจเปนอุปสรรคในการใชประโยชน
พื้นที่วางสาธารณะได แตรม กันสาด หลังคา และเฟอรนเิ จอรที่แหงไดเร็ว ก็สามารถชวยลดปญหา
ดังกลาวได นอกจากนี้ระดับเสียงที่พอเหมาะ ก็เปนปจจัยที่ตองคํานึงดวย
“สถานที่จะมีชีวิตชีวาก็ตอ เมื่อพื้นที่นั้นเปดโอกาสใหคนสามารถสื่อสารกับธรรมชาติ
รอบตัวได” (Iwashita 1991) องคประกอบหลัก 2 ประการคือ ตนไม และน้ํา ตนไมทําใหเกิด
ทัศนียภาพที่สวยงาม และใหความรูสึกโอบลอม และปลอดภัยในพื้นที่ ชวยลดอุณหภูมิและใหรม
เงาที่พอเหมาะ สงผลใหคนรูสึกสบายเมื่ออยูใตตน ไม (Whyte 1980:46) ซึ่งเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอเมืองที่มีสภาพอากาศแบบรอนชื้น (Golany 1995:170) การใชน้ํารวมเปน
องคประกอบของพื้นที่วางสาธารณะ สรางความใกลชดิ กับธรรมชาติได ทั้งทางทัศนียภาพ การ
สัมผัสโดยตรง และรวมทั้งเสียงที่เกิดขึ้นจากน้ําพุ และน้ําตกจําลองดวย ทั้งนี้เสียงที่เกิดขึ้นมีสวน
ชวยในการกลบมลพิษทางเสียงภายในเมืองไดดว ย (Whyte 1980:47-48)
พื้นที่วางสาธารณะตองมีองคประกอบทางกายภาพที่ใหความรูสึกในเชิงจิตวิทยาที่
เชื้อเชิญ โดยพืน้ ที่วางสาธารณะตองมีความตอเนื่องที่กลมกลืนกับพื้นที่รอบขาง การเชื่อมตอนี้รวม
ไปถึงการเชื่อมตอทางสายตาดวย “ถาคนมองไมเห็นพื้นที่นั้น คนก็จะไมใช” (Whyte 1980:57)
พื้นที่วางสาธารณะตองใหความรูสึกปลอดภัยตอการใชประโยชน เชน ในพืน้ ที่ควร
มีแสงสวางในเวลากลางคืนหรือมีพนักงานรักษาความปลอดภัย การออกแบบตองไมทําใหเกิดพืน้ ที่
จุดอับ และพื้นที่ตองสามารถมองเห็นจากบริเวณโดยรอบที่มีคนอื่นอาศัยอยูดว ย (eye on street)
เปนตน
7. ทฤษฎี และแนวความคิดที่เกี่ยวของกับศูนยการคา
7.1 ความหมายของศูนยการคา
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหคําจํากัดความวา “ศูนยการคา” หมายถึง
อาคาร หรือกลุมของอาคารที่จัดใหมีพื้นทีเ่ พื่อประกอบการคา หรือทําธุรกิจตางๆรวมกันบนแปลง
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ที่ดิน ซึ่งวางแผนไวใหมีพื้นที่สวนพาณิชยกรรม และอื่นๆ โดยมีสวนสาธารณะประโยชนรวมกัน
เชน ถนน ที่จอดรถ พื้นที่เพือ่ ภูมิสถาปตยกรรม ทางเดิน บันได ลิฟต และอื่นๆที่จําเปนตออาคาร
7.2 ประเภทของศูนยการคา (ดนัย 2551)
ดร.ดนัย เทียนพุฒ ผูบริหาร DNT Consultants บริษัทที่ปรึกษางานดาน Strategic
Planning กลาวถึงทฤษฎีของธุรกิจคาปลีกไดจัดรูปแบบของศูนยการคาไวใน 6 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 Neighborhood Center
Neighborhood Center โดยทั่วไปจะมีขนาด 5,000 ตารางเมตรตั้งอยูใ นหมูบาน
หรือทางเขาหมูบาน สินคาที่ขายเปนสินคาสะดวกซื้อ สะดวกใช บุหรี่ เหลาและบริการสวนบุคคล
เชน ซักรีด ซื้อบัตรเติมเงิน โดยมีซูเปอรมารเก็ตเปนแมเหล็กหลักของรานคาหมูบาน
รูปแบบที่ 2 Community Center, Community Mall
ศูนยการคารูปแบบนี้จะมีขนาดใหญกวารูปแบบแรกโดยมีสิ่งอํานวยความสะดวก
มากกวา สินคามีทั้งของสดและของแหงมีซูเปอรมารเก็ตเปนรานคาหลัก (ผูเชาพื้นทีห่ ลัก) ขนาด
พื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางเมตร รานคาในศูนยการคาสวนใหญเนนรูปแบบเชิงบริการ เพื่อ
ตอบสนองความตองการกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
รูปแบบที่ 3 Regional Centers
ศูนยการคารูปแบบนี้ในตางประเทศถูกเรียกวาศูนยการคาระดับภูมภิ าค เพราะลักษณะ
ประเทศและความใหญของประเทศ เชน East Coast หรือ Mid West แตกรณีของประเทศไทย
เทียบไดกับศูนยการคาระดับยาน เชน ยานลาดพราว ไดแก หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ลาดพราว โดย
ศูนยการคารูปแบบนี้จะมีสินคาทั่วไป เครื่องประดับ ตกแตง เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน การ
ใหบริการที่มากขึ้นทั้งบริการสวนบุคคล การบริการดานอาหารหรือบริการดานความสนุกสนาน
บันเทิง โดยทัว่ ไปแลวจะมีหางสรรพสินคาเต็มรูปแบบ 1-2 หางอยูในศูนยการคา และมีที่ตั้งอยูใ น
เขต CBD (Central Business District) มีพื้นที่ประมาณ 19,000-50,000 ตารางเมตร
รูปแบบที่ 4 Super Regional Center
ศูนยการคารูปแบบนี้มีขนาดพื้นที่ 60,000-150,000 ตารางเมตร ตัวอยางเชน Mall of
America ซึ่งมีพื้นที่ 4.2 ลานตารางฟุต มีสวนสนุก 6 แหง มีรานคามากกวา 600 รานและพื้นทีจ่ อด
รถ 12,000 คันหรือในตะวันออกกลางทีด่ ูไบ เชน Mall of The Emirates เปนศูนยการคาที่ใหญ
ที่สุดนอกอเมริกาเหนือ มีรานคา 450 รานคาปลีก โรงภาพยนตร Magic Planet สกีเซ็นเตอรและ
หางคารฟูรที่มีขนาดใหญมากพื้นที่ทั้งหมด 223,000 ตรม. มีสินคาทั่วไปทุกชนิดเหมือนกับ

25
Regional Centers ประกอบดวยหางสรรพสินคาหลักอยางนอย 3 หาง แตละหางพืน้ ที่ไมนอยกวา
10,000 ตารางเมตร
รูปแบบที่ 5 Theme Center
Theme Center เปนรูปแบบของศูนยการคาที่สรางเนื่อหาเรื่องราว (Theme) จึงมักจะ
ตั้งอยูใกลแหลงประวัติศาสตร พิพิธภัณฑทมี่ ีจํานวนนักทองเที่ยวมาก ไมมีผูเชาหลักเชน
หางสรรพสินคา แตจะเปนหางเฉพาะอยาง (Specialty Store) โดยปกติจะมีพื้นที่ 10,000-50,000
ตารางเมตร
รูปแบบที่ 6 Factory Outlet Centers
Factory Outlet Centers เปนรานคาของโรงงานผูผลิต เชน สินคาไมผานการตรวจ
คุณภาพแตเปนแบรนดเนมชั้นนํา สถานที่ตั้งจะมีอยูอยางอิสระ จํานวนรานคา 20-80 ราน สราง
แรงจูงใจดวยการลดราคา 25-75% จากราคาปกติ ตัวอยางของ Factory Outlet Centers ไดแก Fly
Now ที่เพชรบุรีหรือโคราช อีกแหงเปนของเครือสหพัฒน ซึ่งมีทั้งที่ศรีราชา เพชรบุรี โคราช (ปาก
ชอง-เขาใหญ)
8. ลานพื้นทีว่ างของศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร
รูปแบบลานพืน้ ที่วางของศูนยการคาทั่วๆไปในกรุงเทพมหานคร แบงเปน 2 รูปแบบ คือ
8.1 ลานพื้นที่วางภายนอกอาคารของศูนยการคา
ลานที่วางสาธารณะของศูนยการคาขนาดใหญถูกออกแบบใหมีขนาดพื้นที่ใหญเปน
พิเศษ(grand scale)และมีลักษณะเฉพาะตัว (uniqueness) อยูบริเวณดานหนาของศูนยการคา
แบบปดขนาดใหญ โดยที่มีรา นคาจํานวนมากมายอยูภ ายในอาคารขนาดใหญมหึมาหลังเดียว ลานที่
วางสาธารณะของศูนยการคาประเภทนี้ในยานราชประสงคมี 2 แหงคือ ลานหนาศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด และลานหนาศูนยการคาสยามพารากอน ลานทั้งสองแหงมีความคลายคลึงกันใน
รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้น เนือ่ งจากตั้งอยูใ นยานธุรกิจ และการทองเทีย่ ว ไดสงผลใหกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในลานที่วางสาธารณะของศูนยการคา มีความสัมพันธกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในยาน ซึ่งมีความ
เขมขน และมีความหลากหลาย เชน การคาขายตั้งแตระดับหางราน จนกระทั่งแผงลอยริมถนน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกิดจากการเปนทีต่ ั้งของสถาบันราชการ สถานพยาบาล โรงแรม โดย
กิจกรรมเหลานี้เกิดขึน้ อยางตอเนื่องในชวงเวลาตางๆทั้งกลางวัน และกลางคืน ลานที่วางสาธารณะ
ของศูนยการคาขนาดใหญทั้งสองมีลักษณะเปดตลอดเวลา จึงสามารถพบเห็นกิจกรรมตางๆเกิดขึ้น
ไดตลอดทั้งวัน ทั้งคืน แมตวั ศูนยการคาจะปดทําการไปแลวก็ตาม

26

รูปที่ 11 บรรยากาศสภาพแวดลอมของลานหนาศูนยการคาสยามพารากอน

รูปที่ 12 บรรยากาศสภาพแวดลอมของลานหนาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด
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นอกจากศูนยการคาบริเวณยานราชประสงคแลว ยังมีศูนยการคาขนาดใหญที่ให
ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมบริเวณลานหนาศูนยการคา เชน ศูนยการคาฟวเจอรพารค
รังสิต ที่มีการปรับปรุงภูมิทัศนลานหนาศูนยการคาโดยเปลี่ยนลานจอดรถหนาศูนยการคาเปนสวน
ปาขนาดใหญ ประกอบดวย บอน้ํา น้ําพุ น้าํ ตก ลานการแสดงกลางแจง สนามเด็กเลน ที่ไดรับการ
ออกแบบอยางสวยงาม กลายเปนสวนสาธารณะ และสถานที่พักผอนหยอนใจของยานรังสิตดวย
สวนศูนยการคาขนาดเล็กทีม่ ีพื้นที่ไมมากอยางศูนยการคาบานสีลม บนถนนสีลมก็ไดจัดเตรียมพื้นที่
วางเปนสวนขนาดยอม(pocket park) ไวใหลูกคาไดใชบริการพักผอนแบบกลางแจง (outdoor)

รูปที่ 13 บรรยากาศสภาพแวดลอมของลานหนาศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต

รูปที่ 14 บรรยากาศสภาพแวดลอมลานเซ็นเตอรพอยทในอดีต
ที่มา: Sanook,Center point[online], Accessed 25 march 2008. Available form
http://campus.sanook.com/teen_zone/spice_03246.php
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8.2 ลานพื้นทีว่ างภายในอาคารของศูนยการคา
ลานที่วางภายในอาคารของศูนยการคาแบบปดทั่วไป มักจะออกแบบเปนโถง
สวนกลางใชสาํ หรับการรวมผูคน (gathering) และเปนจุดเปลี่ยนถายการสัญจรภายในอาคาร
รวมทั้งใชจดั งานแสดงสินคา หรือนิทรรศการ โถงพื้นที่สวนกลางในศูนยการคาไดรับการจัดภูมิ
ทัศนใหมีลักษณะเปนพลาซา(plaza) มีรานคาอยูลอมรอบ โถงพื้นที่เปดโลงสูงติดตอกันหลายชัน้
และการจัดภูมทิ ัศนภายในอาคาร ทําใหบรรยากาศของลานที่วางสาธารณะภายในอาคารมีความ
ใกลเคียงกับลานพื้นที่เปดโลงภายนอกอาคาร แตการจัดภูมิทัศนภายในอาคารนั้นมีความซับซอน
กวาการจัดภูมทิ ัศนภายนอกอาคาร เนื่องจากการออกแบบตองมีความสัมพันธกับศาสตรหลายแขนง
ทั้งภูมิสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร พฤกษศาสตร ศาสตรการปลูกและ
ดูแลตนไม รวมทั้งองคประกอบทางศิลปกรรม เชนจิตรกรรม ประติมากรรม ประกอบกันภายใต
ขอจํากัดที่มีมากวางานออกแบบภูมิทัศนภายนอก เชน ปริมาณแสงสวาง คุณภาพของแสงภายใน
อาคาร ความชืน้ อุณหภูมิ ลม น้ําเสียง บรรยากาศ การบํารุงรักษา และโครงสรางของอาคาร
การจัดภูมิทัศนพื้นทีว่ างภายในอาคารศูนยการคามุงเนนเพื่อการสรางบรรยากาศที่
สวยงามนาประทับใจ ดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการอยูภ ายในอาคารนานที่สุด มีความประทับใจ
และหวนกลับมาใชบริการอีกในครั้งตอๆไป เปนการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมภายนอกที่อาจจะ
เต็มไปดวยมลภาวะ เขามาสูส ภาพแวดลอมที่ดีกวาภายในอาคาร การจัดองคประกอบของลานพื้นที่
วางสามารถปรับเปลี่ยนไดตามการเปลี่ยนแปลงของการจัดแสดงสินคา การสัญจร หรือเทศกาล
ตางๆได
ปจจัยที่ทําใหการออกแบบภูมิทัศนพนื้ ทีว่ างภายในอาคารแตกตางจากการออกแบบ
ภูมิทัศนพนื้ ทีว่ างภายนอก (ปารณ ชาตกุล 2548) คือ
ขอบเขตการมองเห็นภายในอาคาร โดยจุดหยุดสายตาทั้งแนวราบและแนวดิ่งคือผนัง
และฝาเพดาน แทนที่เสนขอบฟาและทองฟาในงานภูมทิ ัศนภายนอก ทําใหขอบเขตในการมองเห็น
ถูกจํากัด การสรางบรรยากาศภายในอาคารจึงตองมีความชัดเจน และสงผลตอผูใชงานใหมากที่สุด
จึงมีความจําเปนตองใชองคประกอบหลายๆชนิดรวมกันเพื่อสรางบรรยากาศที่เปนธรรมชาติให
ไดผลยิ่งขึ้น
ความสูงที่จํากัด และเปนขนาดสวนของที่วางที่สัมพันธใกลชิดสงผลกระทบตอ
ความรูสึกของมนุษยมากกวาภายนอกอาคาร เนื่องจากพืน้ ที่วางภายในอาคารที่มีขนาดเทากัน แต
ความสูงของฝาเพดานแตกตางกัน การรับรูข องผูใชงานจะแตกตางกันทันที ขณะทีเ่ มื่ออยูภายนอก
อาคารที่มีความสูงของเมฆตางกัน มนุษยกลับรูสึกถึงผลกระทบนอยกวามาก
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แสง เนื่องจากเปนทีว่ างที่มกี ารปดลอมทําใหแสงอาทิตยไมสามารถใหแสงสวางถึง
ภายในอาคารไดอยางเต็มที่ โดยความสองสวางของแสงธรรมชาติที่ไดรับในอาคารแบงออกเปน 3
ประเภทคือ แสงที่ไดรับจากดวงอาทิตยโดยตรง (direct sunlight) แสงสะทอนจากวัตถุอื่นๆ
(reflected light) และแสงที่ฟุงกระจายอยูใ นอากาศ (diffuse light) นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับปจจัย
อื่นๆ เชน ขนาดพื้นที่ของชองแสง รูปแบบของชองแสงตําแหนงของชองแสง วัสดุกรองแสง
ผิวสัมผัส และสีของวัสดุภายในอาคารที่สงผลตอการสะทอนของแสง เปนตน

รูปที่ 15 บรรยากาศสภาพแวดลอมลานพืน้ ที่วางสวนกลางของศูนยการคา เดอะมอลล บางแค
9. ปจจัยที่เปนตัวกําหนดลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่วางสาธารณะในยานธุรกิจ (Heckscher
1997:303)
ความตองการแสดงอํานาจ และความยิ่งใหญทางธุรกิจ (imperial pride) โดยแสดงออก
ทางสิ่งกอสรางทั้งในดานขนาด รูปแบบของอาคาร และพื้นที่โลงโดยรอบ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (business ethics) การคํานึงถึงสาธารณะประโยชน
สวนรวมในการประกอบธุรกิจ ควบคูก ับเปาหมายสําคัญ คือ การสรางผลตอบแทนทางธุรกิจ

30
แรงกดดันทางกายภาพ (natural physical force) ขนาดอาคารยอมมีความสัมพันธกับ
ขนาดพื้นที่เวนวางโดยรอบ รวมทั้ง ลักษณะภูมิประเทศที่อาคารตั้งอยู
นโยบายสาธารณะ (public policy) นโยบายของรัฐ ในรูปแบบกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
สําหรับโครงการพัฒนาของเอกชน
ราคาที่ดิน (land cost) สงผลกระทบโดยตรงกับลักษณะกายภาพของอาคาร อาคารที่
ปลูกสรางในที่ดินราคาสูง ยอมมีการสรางพื้นที่อาคารอยางคุมคามากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
10. ความสัมพันธของทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมือง กับลักษณะทางกายภาพของศูนยการคาแบบ
เปด ไลฟสไตล เซ็นเตอร
ลักษณะทางกายภาพของศูนยการคาแบบเปด ไลฟสไตล เซ็นเตอร เปนการนําเอา
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนเมืองริมบาทวิถี ภูมิทัศนของเมือง ความสัมพันธของอาคารและที่
โลงวางสาธารณะในเมือง และภูมิสถาปตยกรรมมาออกแบบศูนยการคาใหมีบรรยากาศแบบรานคา
ริมบาทวิถีซึ่งเคยเปนพืน้ ที่จบั จายใชสอยของยานการคา สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางคนใน
ศูนยการคา เนนเรื่องสัดสวนมนุษย ความหลากหลายของรูปราง รูปทรงอาคารรานคา มี
องคประกอบของเครื่องเรือนบาทวิถี (street furniture) เนนการสรางความรมรื่น และองคประกอบ
ตกแตง
(M. Jeffrey Hardwick 2003) ผูเขียนเรื่อง Mall Maker กลาววา ศูนยการคาแบบเปด
ไลฟสไตล เซ็นเตอร ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดการวางแผนชุมชนเมืองแบบ New Urbanism ดวย
การวางแผนใหที่พักอาศัย และรานคาอยูใกลกัน โดยตัวศูนยการคามีการผสมกันของรานคา และผู
เชาที่หลากหลาย มีรูปแบบสถาปตยกรรมที่ออกแบบอยางพิถีพิถันคลายยานการคาริมถนนในเมือง
เล็กๆของยุคกลาง แลดูผอนคลายและนาพักผอนกวาศูนยการคาขนาดใหญเทอะทะรูปแบบเดิมๆใจ
กลางเมือง ซึ่งสามารถดึงดูดลูกคาเปาหมายตั้งแตระดับกลางขึ้นไป แตศูนยการคาชนิดนี้ยังเนน
รองรับผูใชรถยนตสวนตัว มากกวาผูใ ชบริการขนสงสาธารณะ โดยจะเห็นไดจากการออกแบบที่
จอดรถเนนอยูต ิดขางถนน และมีสัดสวนทีจ่ อดรถสูงกวาศูนยการคาแบบปด
(Andrew Blum 2005) กลาววา ศูนยการคาแบบเปด ไลฟสไตล เซ็นเตอร ไดทําในสิ่งที่
นักวางแผนชุมชนเมืองพยายามทําเปนเวลาหลายปเพื่อลดการพัฒนาเมืองอยางกระจัดกระจายไร
ระเบียบ (Urban Sprawl) เชน การใชพนื้ ที่อยางจํากัดแตมีความหลากหลายและผสมผสานของ
กิจกรรม, มีรูปแบบของรานคาขางถนนและวิถีชีวติ ริมบาทวิถีที่มีชีวิตชีวาอยางที่ Jane Jacobs ชื่น
ชม
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10.1 ทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองหลังทศวรรษที่1980 (กําธร 2545)
ทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองตางๆที่เกิดขึ้นตั้งแตชว งทศวรรษที่ 1980 เปนตนมา
ลวนตอตานลัทธิโมเดิรน ที่มีความเชื่อมั่นในการผลิตแบบอุตสาหกรรม ลบรางรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบเดิมๆ แบงแยกยานการใชประโยชนที่ดินตางๆชัดเจน และเห็นวารถยนตสวนตัว
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในเมือง โดยโนมเอียงไปในแนววิถขี องมนุษยหรือ ประจักษนิยม
ยุคใหมมากขึน้ ซึ่งสนับสนุนพฤติกรรมของมนุษย การมีสวนรวมของชุมชน และการใชที่ดินอยาง
ผสมผสาน เพื่อกระตุนใหเกิดปฏิสัมพันธ และกิจกรรมของชุมชน นับตั้งแต คําแถลงการณแหงเบิค
เลย ( Berkeley Manifesto)ของคณาจารยแหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ซึ่งใหความสําคัญสูงสุดตอ
วิถีมนุษย (Humanist approach) และในชวงทศวรรษที่ 1990 ไดมีการประกาศกฎบัตรแหงลัทธิ
ชุมชนเมืองยุคใหม(charter of New urbanism) ซึ่งเปนหลักการที่นกั วิชาการรุนตอมาใช
ผสมผสานกับแนวความคิดของตัวเองจนเกิดเปนทฤษฎีใหมๆเพิ่มเติม ทําใหหลังจากชวงทศวรรษที่
1990 ประเทศตางๆทั่วโลกตางใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบยั่งยืนจนกระทั่งปจจุบัน
• แนวคิดเมืองอัดแนน โดย จอช แดนซิก และ โธมัส ซาแอตตี (กําธร 2545)
จอช แดนซิก และ โธมัส ซาแอตตี เสนอแนวคิดการออกแบบชุมชนเมืองในป
ค.ศ.1973 เพื่อที่จะแกไขปญหาความสิ้นเปลืองในการใชพลังงาน พื้นทีเ่ สื่อมโทรม การเพิ่มขึ้นของ
มลภาวะ รวมถึงการแกไขปญหาการกระจายตัวของเมือง และรักษาพื้นที่สีเขียวรอบนอกของเมือง
(countryside) ความมุงหมายหนึ่งคือการกลาวถึง “ชีวิตทีด่ ีโดยไมสงผลกระทบตอชนรุนตอไป” ซึ่ง
มีเนื้อความคลายคลึงกันกับคําจํากัดความของคําวาการพัฒนาอยางยัง่ ยืนในป 1987 อีกดวย
แดนซิกและซาแอตตีกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่ไดนาํ เขามาใชในการสรางแนวคิดของพวกเขา
เชน แนวคิดอุทยานนคร ของ อเบ็นเนเซอร โฮเวิรด แนวคิดเมืองที่ซอนทางสูงของ เลอ คอรบูซิเอ
แนวคิดการใชที่อยางผสมผสานของ เจน เจค็อบส และแนวคิดอภิมหาสถาปตยกรรมของ เปาโล โซ
เลอรี หลักการของพื้นที่และหลักการของเวลา (The principle of Space and the principle of
Time) เปนสิ่งสําคัญที่แดนซิกและซาแอตตีกลาวถึง โดยอางถึงปญหาสําคัญของผูคนในเมืองคือการ
ที่กิจกรรมตางๆของผูคนนั้นสัมพันธกับเวลาที่แตกตางกันในหนึ่งวัน และพื้นที่รองรับกิจกรรม
ตางๆกันนั้นไดแยกออกจากกัน ซึ่งทําใหเปนตนเหตุของการเดินทาง การใชพลังงานและปญหาอืน่ ๆ
ลักษณะดังกลาวเรียกวา “คิคาเดียน” (Cicadian) ปญหาตางๆจะหมดไปหากพื้นที่รองรับกิจกรรม
ของผูคน รวมอยูในจุดเดียวโดยที่ผูคนสามารถมีกิจกรรมตางๆนั้นไดอยางสะดวก
แนวคิดของลักษณะเมืองในอุดมคติจึงเกิดขึน้ ดวยการออกแบบเมือง 4 มิติ ซึ่ง
มี “เวลา” เขามาสัมพันธกับพืน้ ที่ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คอื การใชประโยชนจากที่วางในอากาศ ผสม
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กับการใชบริการสาธารณูปการแบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อที่จะสรางคุณภาพ
ชีวิตสูงสุดแนวคิดที่นําเสนอคือเมืองที่มีการควบคุมการขยายตัว เนนการเดินเทาดวยระยะเวลาที่
สะดวก และความเปนไปไดของการใชระบบบําบัดน้ําเสีย การหมุนเวียนกลับมาใชใหม รวมถึง
ระบบน้ํารอนน้ําเย็น ระบบปรับอากาศที่ใชบริการจากสวนกลาง
• ทฤษฎีชุมชนเมืองยุคใหม New urbanism
New urbanism ไดใหความสําคัญกับนโยบายสาธารณะที่จะสงเสริมใหเมือง
เกิดความนาอยูอาศัย การออกแบบถนน, สวนสาธารณะ, ลานที่วางสาธารณะที่มีชวี ิตชีวา คือกุญแจ
สําคัญของ New urbanism ชุมชนตองการพื้นที่วางสาธารณะแบบเปด (outdoor) เพื่อใชใน
กิจกรรมตางๆของชุมชน เชนงานเทศกาล และการพักผอน (Casumno 2000 อางถึงใน Grant
2006)
การออกแบบที่แย หรือขาดการออกแบบ ทําใหการปฏิสัมพันธของมนุษย
ลดลง ทําลายบรรยากาศความเปนชุมชน สภาพแวดลอมทางกายภาพที่นาเบื่อหนาย ทําใหชุมชนขาด
ความรวมมือรวมใจ นําไปสูป ญหาสังคมทั้งอาชญากรรม และความยากจน (Pateman 2004:17)
แนวคิด New urbanism มีที่มาจากปญหาการพัฒนาเมืองที่ขาดทิศทาง ไม
ยั่งยืน มีการใชพลังงานและน้าํ มันมาก การจราจรติดขัด มลพิษมาก ระบบขนสงมวลชนไมมี
ประสิทธิภาพ เมืองมีการขยายตัวอยางไรทศิ ทาง ดังนั้น จึงไดมีแนวคิดเพื่อใชในการออกแบบเมือง
วางผังเมือง ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
เมืองที่สรางใหคนเดิน (walk ability) หรือใชจักรยาน มากกวาสรางถนนให
รถยนตวิ่ง ความมีชีวิตชีวาของทางเทา (pedestrian-friendly) ระบบถนนเปนโครงขายที่งายตอการ
เดินเทา ถนนหนทางจะมีการจัดเตรียมสภาพแวดลอมเปนอยางดี สรางเสริม “Sense of Place” ดวย
การสรางโอกาสในการพบปะของผูคน การสรางความชัดเจนระหวางพื้นที่สาธารณะกับพืน้ ที่
สวนตัว รวมถึงการสรางความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการสรางความนาสนใจของทางเทา
ในชุมชน
เมืองที่มีความเชื่อมโยง (connectivity) กันทุกสวน
เมืองที่มีความหลากหลายและผสมผสาน ปรับตัวไดดี และมีทกุ อยาง (mixed
use and diversity, adaptability and exclusivity)
เมืองที่มีบานหลาย ๆ แบบผสมกัน (Mixed housing)
เมืองทีค่ ํานึงถึงคุณภาพของสถาปตยกรรมและการออกแบบเมือง (quality
architecture, urban design and public realm) คงความเปนสถาปตยกรรมเกา ๆ ไว สิ่งกอสราง
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จะตองมีลักษณะที่สัมพันธกับผูคนในเมือง และสรางเสริม “Sense of Place” รวมถึงการให
ความสําคัญกับสัดสวน มนุษย เลือกใชวัสดุและพลังงานที่สงผลกระทบตอธรรมชาติใหนอยที่สุด
เมืองที่คํานึงถึงโครงสรางของระบบเพื่อนบานแบบดั้งเดิม แบบงาย ๆ
(traditional neighborhood structure, legible, character) ศูนยกลางชุมชนนั้นจะประกอบดวย
พื้นที่สาธารณะ ขอบเขตความสําคัญของคุณภาพบนพื้นที่สาธารณะ คือการออกแบบพื้นที่โลงวาง
(open space) ที่เต็มเปยมไปดวยศิลปะ
เมืองที่เพิ่มความหนาแนนของประชากร (increasing Density) โดยสรางที่พกั
อาศัยใหรวมอยูในเมืองไมกระจายออกไปแบบไรทิศทาง สรางความหนาแนนของผูคนในชุมชนให
เหมาะสม และสมดุลกับการผสมผสานของที่พักอาศัย ที่ทํางาน รานคา สิ่งบริการพื้นฐานและ
สวนสาธารณะคํานึงถึงความสะดวกสบายและชีวิตที่ดขี องผูคน
เมืองที่มีระบบขนสงมวลชนที่ดี (smart transportation) มีการวางระบบขนสง
มวลชนอยางทัว่ ถึง เปนโครงขาย มีประสิทธิภาพ เชน รถราง รถไฟฟา รถ BRT เปนตน มีการ
ออกแบบที่ใหความสําคัญกับรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายทั้งจักรยานและการเดินเทา
เมืองที่มีความยั่งยืน (sustainability) สรางผลกระทบตอธรรมชาติที่นอยที่สุด
สรางสรรคเทคโนโลยีที่จะรักษาระบบทางนิเวศวิทยาของธรรมชาติ รวมถึงเนนการเดินเทาเพื่อการ
ลดการใชพลังงาน
11. ความหมายของศูนยการคา ไลฟสไตล เซ็นเตอร
(Malachy Kavanagh 2005) ประชาสัมพันธของ the International Council of
Shopping Centers (ICSC) กลาววา ไลฟสไตล เซ็นเตอร คือแนวความคิดของศูนยการคาที่นํา
สมัยและมีรสนิยม (boutique) ศูนยการคารูปแบบนี้ มีจุดมุงหมายเพือ่ เปนทั้งแหลงชอปปง และ
สถานที่พักผอน สันทนาการ เพิ่มความพึงพอใจของผูบริโภคในวิถีชีวิตสมัยใหมที่ประสบปญหา
การจราจรติดขัด เนื่องจากศูนยการคารูปแบบนี้จะแทรกตัวอยูใ นยานชุมชนที่อยูอาศัย ทําใหไมตอง
เสียเวลาเดินทาง และสิ้นเปลืองพลังงานน้ํามันเพื่อเขาไปชอบปงในศูนยการคาขนาดใหญใจกลาง
เมือง ในขณะที่ศูนยการคาแบบปดรูปแบบเดิม กําลังเสื่อมความนิยมลงไป เนื่องจากความยากลําบาก
ในหาทีด่ ินในบริเวณใจกลางเมืองเพื่อพัฒนาเปนศูนยการคาขนาดใหญ นอกจากนัน้ ยังตองใช
ระยะเวลามากกวา 5-10 ปเพื่อบริหารศูนยการคาขนาดใหญใหมจี ํานวนรานคาเชาไมต่ํากวา 200
ราน รวมทั้งปญหาการจราจรที่ติดขัดในเมือง และน้ํามันราคาแพง
(Terry McEwen 2004) ประธานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย Poag & McEwen รัฐ
เทเนซี สหรัฐอเมริกา กลาววาไลฟสไตล เซ็นเตอร เปนรูปแบบของศูนยการคาที่มีแนวโนมการ
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เจริญเติบโตเร็วที่สุดในปจจุบัน เนื่องจากคาบริหารจัดการที่ประหยัดกวาศูนยการคาแบบปดรูป
แบบเดิม ในขณะที่คาเชารานคามีราคาพอๆกับศูนยการคาแบบปด แตคาบํารุงรักษาสวนกลาง
(Common Area Maintenance หรือ CAM) ของไลฟสไตล เซ็นเตอร เพียงแคหนึ่งในสามของคา
บํารุงรักษาสวนกลางของศูนยการคาแบบปดรูปแบบเดิมๆ
กลุมผูใชบริการหลักของศูนยการคาแบบไลฟสไตล เซ็นเตอร ยังมีลักษณะที่แตกตางไป
จากกลุมผูใชบริการหลักของศูนยการคาแบบเกา โดยกลุมผูใชบริการหลักของศูนยการคาแบบไลฟ
สไตล เซ็นเตอร ตองการความสะดวกรวดเร็ว ใชเวลาไมนานในการเขามาใชบริการ แตมาใชบริการ
ไดบอยครั้ง เนือ่ งจากมีที่จอดรถสะดวก เขาถึงรานคาไดทันที และเปนทางผานกอนกลับที่พักอาศัย
ในขณะที่ศูนยการคาแบบเกาจะตองใชเวลาคอนขางมากในการเขามาใชบริการเพื่อเลือกซื้อสินคา
ซึ่งสงผลใหการหาที่จอดรถคอนขางลําบาก เนื่องจากผูเขามาใชบริการจะจอดรถไวเปนเวลานาน
ตามการใชเวลาในการเลือกซื้อสินคาและบริการ โดยความถี่ในการเขามาใชบริการจะไมบอยครั้ง
12. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
งานวิจยั เรื่อง วิวัฒนาการลานโลงในเมือง: ไทยและเทศ โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.
อลิศรา มีนะกนิษฐ
วิธีการศึกษาทําโดยการศึกษาวิจยั เอกสาร โดยเสริมขอมูลการใชงานลานโลงในปจจุบัน
ดวยการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมและการสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะหและนําเสนอ
รายงานแบบพรรณนาวิเคราะห
ผูเขียนไดนําเสนอการศึกษาเปรียบเทียบวิวัฒนาการลานโลงในเมืองของไทยกับ
วิวัฒนาการลานโลงในเมืองของยุโรปและอเมริกา
การศึกษาวิเคราะหพบวา ลานโลงในเมืองเปนองคประกอบที่คุนเคยในเมืองของยุโรป
และอเมริกานัน้ มิใชองคประกอบของเมืองในประเทศไทย ลานโลงที่เกิดขึ้นในเมืองระหวางสมัย
รัชกาลที่ 1-8 แหงกรุงรัตนโกสินทรมีเพียง 4 แหงเทานัน้ ลวนมีวัตถุประสงคการใชงานเกีย่ วของกับ
พระราชวงศ ลานโลงที่เกิดขึน้ ในยานธุรกิจถูกสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 9 โดยภาคเอกชน มี
วัตถุประสงคการใชงานเพื่อการคาและนันทนาการเปนหลัก
งานวิจยั เรื่อง ศูนยการคากับการแพรกระจายวัฒนธรรมการบริโภค (วิริยะ สวางโชติ,
2537)
ผูวิจัยมุงทีจ่ ะอธิบายวิถีการใชชีวิตของคนในสังคมกรุงเทพฯ ซึ่งเปนสังคมเมืองขนาด
ใหญและก็มีพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงทีร่ วดเร็วมากในรอบ 10 ปที่ผานมา และโดยการเติบโต
อยางรวดเร็วนี้ “พื้นที่/ที่วาง” ของเมืองก็ถูกจัดสรรไปการเจริญเติบโตในดานของวัตถุคอนขางมาก
อีกทั้งพื้นที่ในสวนของสาธารณะนัน้ รัฐเองก็ไมสามารถจัดหาใหคนในสังคมเมืองไดอยางเพียงพอ
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ดังนั้น ผูคนในเมืองจึงแสวงหาการใช “พื้นที่/ที่วาง” ดวยการมาใชพื้นทีใ่ นสวนของหางสรรพสินคา
เปน “สถานที่” ในการใชชีวติ สาธารณะในเมืองของพวกเขา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลของการใชชีวิตสาธารณะของผูคนเมืองที่ “เดอะ
มอลล ชอปปงเซ็นเตอร สาขางามวงศวาน” ซึ่งอยูในเขตจังหวัดนนทบุรี
ผูวิจัยวิเคราะหวาการใชชวี ิตสาธารณะของผูคนในยานดังกลาว เปนการแสดงออกซึ่ง
“วัฒนธรรมการบริโภค” ของคนในสังคมเมือง พื้นที่และที่วางภายในศูนยการคาเปน สถานที่ที่ผูคน
บริโภคโดยการแสดงกิจกรรมตาง ๆ ตอมัน ทางเดินหรือรานคาเล็ก ๆ ไดกลายมาเปนสวนที่
ผูบริโภคตางมาสังสรรค และรับรูขอมูลในสวนที่พวกเขาสนใจรวมกัน และการทีพ่ วกเขามาพบปะ
กันนีก้ ็ไดสรางความสัมพันธแบบสังคมคนคุนเคยในแบบที่ทุกคนตางก็รูสึกวามีอะไรที่ทําคลายกัน
ขึ้นมา ความสัมพันธดังกลาวนี้เปนความสัมพันธแบบตลาดที่แมจะอยูภ ายใต พืน้ ที่และที่วางที่ถูก
จัดการโดยเอกชนอยางเจาของกิจการของหางศูนยการคาก็ตาม แตผูที่คนลวนแลวแตเปน ผูบริโภค
นั้นตางก็มวี ิธกี ารใชงานพืน้ ที่และที่วางในแบบเฉพาะตัวเชนกัน การปะทะกันระหวางการจัดการ
ของหางกับการบริโภคของผูคนจึงเปนการแสดงออกซึ่งอํานาจในเรื่อง อธิปไตยของผูบริโภคใน
สังคมเมืองของกรุงเทพฯ ในปจจุบัน
13. สรุปผลการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ลานพื้นที่วางสาธารณะเปนสิ่งที่อยูควบคูก ับสังคมเมืองตะวันตกตั้งแตแรกเริ่ม ลาน
(plaza) จะอยูค วบคูกับตลาดและชุมชนเสมอ เนื่องจากวัฒนธรรมทางการเมืองของตะวันตก พืน้ ที่
วางสาธารณะของเมือง(urban public space) เปนสถานที่สําหรับแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
กิจกรรมตางๆทางสังคม แตกตางกันอยางสิ้นเชิงในสังคมตะวันออก หรือประเทศไทย ที่ตลาดมักจะ
อยูริมถนนหรือแมน้ํา ลําคลอง เปนแนวยาว(stripe line)โดยรานคา และเพิงขายของจะตั้งอยูอยาง
หนาแนน เหลือที่วางเปนเพียงทางเดินแคบๆ สวนพื้นทีว่ างสาธารณะของเมือง(urban public
space) หรือลาน(plaza) ที่มีความสําคัญอยางมากในการวางผังเมืองตะวันตก กลับไมมีความสําคัญ
นักในเมืองทางตะวันออก เพราะความแตกตางของวัฒนธรรม ในสังคมไทยกิจกรรมทางสังคมจะ
เกิดขึ้นในลานวัด มากกวาจะเกิดขึ้นในตลาด ตลาดเปนเพียงที่จับจายสินคา กิจกรรมทางการเมือง
หรือสังคมอาจเกิดขึ้นในรานกาแฟ หรือรานอาหารเล็กๆในตลาด แตจะไมเกิดขึ้นอยางคึกคักในลาน
โลง(plaza)อยางสังคมเมืองทางตะวันตก รวมทั้งเมืองทางตะวันออกอยางประเทศไทยก็เปนสังคม
เกษตรกรรมจึงมีพื้นที่โลงมากจนไมเห็นความจําเปนที่จะตองสรางลานที่วางสาธารณะเพิ่มเขามาใน
ตลาดหรือตัวเมือง
การพัฒนาความเปนเมืองในปจจุบันมีความเปนสากล วัฒนธรรมการสรางเมืองเปนสิ่งที่
สามารถเชื่อมถึงกัน เมืองตางๆในโลกมีลักษณะทางกายภาพที่คลายคลึงกัน แมจะอยูค นละซีกโลก
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กรุงเทพมหานครก็มีการพัฒนาความเปนเมืองไดใกลเคียงกับเมืองตางๆทางตะวันตก มี
สาธารณูปโภคทุกอยางเทียบเทากับมหานครที่เจริญแลวตางๆทั่วโลก แตสิ่งที่กรุงเทพมหานครกลับ
ไมมีคือลานพื้นที่วางสาธารณะที่มากเพียงพออยูในเมืองที่หนาแนน แออัด นโยบายของ
กรุงเทพมหานครพยายามที่จะเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว สวนสาธารณะแทรกเขาไปในพืน้ ที่เมืองซึ่งไมได
วางแผนเตรียมพื้นที่เหลานีไ้ วแตแรก พืน้ ที่สีเขียวเหลานี้อาจจะชวยเพิ่มคุณภาพชีวติ ของคนในเมือง
ในแงนันทนาการ แตถากรุงเทพมหานครใหความสนใจพัฒนาพื้นทีว่ างสาธารณะอีกแบบซึ่งอยูใน
ยานธุรกิจการคา(urban public space) ก็จะชวยยกระดับคุณภาพชีวติ คนในเมืองไปพรอมๆกับการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของเมือง และสังคมไปดวยพรอมๆกัน
ศูนยการคานับเปนศูนยรวมกิจกรรมตางๆของชุมชนเมือง เปนการรวมกันของสถาน
ประกอบการ ธุรกิจ รานคา การบริการมารวมอยูภายในอาคารเดียวกัน หรือกลุมอาคารเดียวกัน
สนับสนุนแนวความคิดเมืองอัดแนนของจอช แดนซิก และ โธมัส ซาแอตตี ที่เสนอแนวคิดการ
ออกแบบชุมชนเมืองในป ค.ศ.1973 เพื่อทีจ่ ะแกไขปญหาความสิ้นเปลืองในการใชพลังงาน พื้นที่
เสื่อมโทรม การเพิ่มขึ้นของมลภาวะ รวมถึงการแกไขปญหาการกระจายตัวของเมือง อาทิ
ศูนยการคาแถบชานเมืองของกรุงเทพมหานครที่ทําหนาที่เปนยานธุรกิจของชุมชนบริเวณนั้นไดโดย
ไมจําเปนตองอาศัยพื้นทีใ่ นแนวราบมากดังเชนในอดีตและเมื่อศูนยการคาเปนแหลงรวมกิจกรรม
อันหลากหลาย จึงมีความตองการพื้นที(่ space) เพื่อรองรับผูคนและกิจกรรมตางๆเหลานั้นลาน
พื้นที่วางในศูนยการคาจึงทําหนาที่เปรียบเสมือนลานพื้นที่วางกึ่งสาธารณะของยานธุรกิจในชุมชน
เมืองนั้นเชนกัน นอกจากนี้ หลังจากการเกิดเหตุการณชุมนุมทางการเมืองเพื่อกดดันทางการเมือง
บริเวณลานหนาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ในยานราชประสงคในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม
ป พ.ศ. 2553 เปนสิ่งที่ยืนยันไดวาลานพื้นที่วางของศูนยการคาเปนจุดยุทธศาสตรที่มีความสําคัญ
ระดับเมือง ที่ไมเพียงแตตอบสนองการใชงานเพื่อการคาและการพักผอน นันทนาการเทานั้น ยัง
เกี่ยวรวมไปถึงกิจกรรมทางการเมืองอีกดวย ซึ่งเปนคุณสมบัติที่เทียบเทาการใชประโยชนลานพื้นที่
สาธารณะของชุมชนเมืองทีม่ ีมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ
การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพลานพื้นที่วางของศูนยการคาระดับชุมชนที่เอื้อตอการ
ใชประโยชนเปนลานพื้นทีว่ า งกึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง นับเปนทางเลือกหนึ่งที่นา สนใจในการ
เพิ่มพื้นทีว่ างสาธารณะในเมืองกรุงเทพมหานคร ถึงแมวา ในกรุงเทพมหานครสามารถพบเห็นลาน
พื้นที่วางสาธารณะที่ไดรับการออกแบบอยางสวยงามบาง บริเวณหนาศูนยการคาขนาดใหญ
อยางเชนลานหนาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ศูนยการคาสยามพารากอน หรือศูนยการคาฟวเจอร
พารค รังสิต เปนตน ลานพืน้ ที่วางเหลานี้เปนพื้นทีว่ างทีม่ ีประสิทธิภาพของเมือง เปนที่หายใจและ
พักผอนของคนเมือง แตลานพื้นทีว่ างเหลานั้นกลับขาดความเชื่อมโยงกับรานคาและพื้นทีภ่ ายใน
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อาคารของศูนยการคา การใชประโยชนลานพื้นทีว่ างเหลานี้มีสวนชวยสงเสริมรานคาภายใน
ศูนยการคาเพียงไมกี่รานที่อยูติดถนน และหันหนารานไปยังลาน เนื่องจากรานคาสวนใหญจะอยู
ภายในอาคารศูนยการคา แตกตางจากศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรที่ทุกรานคาในศูนยการคา จะ
ถูกเชื่อมโยงเขาดวยกันดวยลานพื้นทีว่ างสวนกลาง รวมทั้งเชื่อมโยงกับชุมชน และสภาพแวดลอม
ภายนอกศูนยการคาอีกดวย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

1. กรอบการศึกษาวิจัย
งานวิจยั นี้มุงเนนที่จะศึกษาลานพื้นที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของ
ศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร เนื่องจากพื้นทีว่ างสวนกลาง(Plaza)ของศูนยการคาประเภทนี้ มี
ความเชื่อมโยงทางกายภาพกับสภาพแวดลอมของเมืองอยางชัดเจน รวมทั้งเชื่อมโยงกับรานคาและ
การบริการภายในศูนยการคาอีกดวย เปรียบเสมือนเปนพื้นที่วางสาธารณะของเมืองและยังทําหนาที่
เปนพื้นทีว่ างของรานคาตางๆ ในศูนยการคานั้นๆซึ่งอาจเรียกไดวาเปนยานการคาขนาดยอม
โดยเฉพาะศูนยการคาที่ไดรบั การออกแบบใหมีบรรยากาศเหมือนกับกลุมรานคาขางถนนที่พบเห็น
ไดทั่วไปอยูในหมูบานที่อบอุน หรือรีสอรตสวยๆ ใกลชดิ ธรรมชาติ ซึ่งเปนแนวทางการออกแบบ
(concept design) ที่พบเห็นไดในศูนยการคาแบบไลฟสไตล เซ็นเตอร ซึ่งแตกตางจากลานพื้นที่
วางสวนกลางแบบปดที่อยูภ ายในอาคารศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ที่แมวาจะมีการใช
ประโยชนเพื่อเปนพื้นที่ทางสังคมของเมืองเชนกัน แตเนนการสรางบรรยากาศตกแตงภายในอาคาร
สงเสริมสภาวะนาสบายภายในพื้นที่ ปกปองผูใชงานจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงและมลภาวะ
ภายนอกอาคาร อํานวยความสะดวกใหแกผูใชงานไดทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง เนื่องจากงานวิจยั นี้
เกี่ยวของกับพืน้ ที่วางในงานสถาปตยกรรมของศูนยการคา ดังนั้นตามทฤษฎีทางสถาปตยกรรม
ปริมาตรที่ปรากฏในงานสถาปตยกรรม คือชองวาง หรือพื้นที่วาง แบงเปน 2 ลักษณะคือปริมาตรที่
เกิดขึ้นภายในรูปทรงของอาคารและปริมาตรที่เกิดอยูระหวางรูปทรงของอาคาร โดยปริมาตรหรือ
พื้นที่วาง นี้ทําใหงานสถาปตยกรรมมีการใชประโยชนและกิจกรรมตางๆเกิดขึ้นได จะเห็นไดวาการ
ที่สถาปตยกรรมจะเกิดประโยชนไดก็เพราะมีพื้นทีว่ างชวยสนับสนุนดวย การวิจยั พืน้ ที่วางกึ่ง
สาธารณะของชุมชนเมืองในศูนยการคาไลฟสไตลเซ็นเตอร จึงออกแบบใหทําการศึกษาทั้งพื้นทีว่ าง
ที่อยูภายในอาคาร และภายนอกอาคารศูนยการคา ซึ่งพื้นที่วางที่อยูภ ายในอาคารก็คือปริมาตรหรือ
พื้นที่วางที่เกิดขึ้นภายในรูปทรงของอาคาร และพื้นทีว่ างที่อยูภายนอกอาคารก็คือปริมาตรหรือพื้นที่
วางที่เกิดขึ้นอยูระหวางรูปทรงของอาคารนั่นเอง
เนื่องจากพื้นทีว่ างสวนกลางแบบเปดของศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร เปนรูปแบบ
ของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ดังนัน้ การศึกษาเปรียบเทียบจึงจําเปนตองหากรณีศึกษาพื้นที่
38
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วางสวนกลางศูนยการคาแบบปดที่จะนํามาศึกษาเปรียบเทียบตองเปนรูปแบบของศูนยการคาไลฟ
สไตล เซ็นเตอร ดวย เพื่อเปนกรอบควบคุมตัวแปรตนของการวิจยั ใหมีความใกลเคียงกันมากที่สุด
โดยกรณีศึกษาทั้ง 2 ศูนยการคาจะตองเปนศูนยการคาระดับชุมชนแบบไลฟสไตล เซ็นเตอร ที่มีการ
ออกแบบพื้นทีว่ างอยางสวยงามเหมาะสมตามที่กลาวมาแลวในบทที่ผานมาเกีย่ วกับทีว่ างสาธารณะ
ที่มีคุณสมบัติที่ดี ศูนยการคาทั้ง 2 กรณีศกึ ษามีคุณลักษณะทีใ่ กลเคียงกันทั้งในเรื่องรูปแบบสินคา
และบริการ ความสะอาด ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน มีพื้นที่สําหรับกิจกรรมพิเศษตางๆ มี
รูปแบบการจัดวางมานั่งทีห่ ลากหลาย การปรับอุณหภูมอิ ยางเหมาะสม และตําแหนงที่ตั้งที่
เหมาะสม เขาถึงไดอยางสะดวกสบาย โดยกรณีศกึ ษาทีห่ นึ่งพื้นทีว่ างสวนกลางเปนแบบเปดโลง
สัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวได มีลานพื้นทีว่ าง หรือสวนเปนตัวเชื่อมระหวางอาคาร มีการจัดภูมิ
ทัศนดวยทางเดิน น้ําพุ แสงแดด สายลม ดอกไม ตนไม ผนังรูปดานของอาคารที่หลากหลาย
องคประกอบของเมือง(urban element) และเฟอรนิเจอรริมบาทวิถี (street furniture) นํามาใช
สรางบรรยากาศโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและการเดินเทา แบบรานคาริมบาทวิถีซึ่งเปน
คุณลักษณะทางกายภาพของถนนคนเดินชอปปง (main street) ใจกลางเมืองของยุโรป แตอีก
กรณีศึกษาพื้นที่วางสวนกลางอยูในอาคารแบบปด ปรับอากาศทั้งหลัง เนนการสรางบรรยากาศ
ตกแตงภายในอาคารแบบโมเดิรน (Modernism)สงเสริมสภาวะนาสบายภายในพื้นที่ ปกปอง
ผูใชงานจากมลภาวะภายนอกอาคารและสภาพอากาศทีเ่ ปลี่ยนแปลงตลอดวัน
โดยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติความพึงพอใจของผูใชงานลานพื้นที่วางทั้ง 2
ประเภท และการใชประโยชนลานพื้นทีว่ า งของศูนยการคาที่เกิดขึ้นจริงทั้งเชิงสถิติ และการ
วิเคราะหเชิงพรรณนาในแงมุมตางๆ เชน ประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึน้ ความหนาแนนของการใช
งาน ปญหาและอุปสรรคในการใชงาน
2. การออกแบบการวิจัย
2.1 การกําหนดปญหาการวิจัย
การกําหนดปญหาการวิจยั เพื่อที่จะคนควาหาคําตอบในงานวิจยั นี้ งานวิจยั มุงศึกษา
เกี่ยวกับลานพืน้ ที่วางสาธารณะของชุมชนเมือง ซึ่งทางประเทศตะวันตกจะตั้งอยูในยานที่เปนแหลง
รวมกิจกรรมตางๆของเมือง แตเนื่องจากบริบทของงานวิจัยนี้ ศูนยการคาในกรุงเทพมหานครเปน
แหลงรวมกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนในเมือง รองจากบาน และที่ทํางาน จึง
ตองการทราบวาคนที่ใชงานศูนยการคาโดยเฉพาะศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร)
นั้น มีความตองพื้นที่วางในศูนยการคาที่เอือ้ ตอการใชประโยชนเปนลานพื้นทีว่ างกึ่งสาธารณะของ
ชุมชนเมืองหรือไม และเนื่องจากการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของลานพื้นที่วางศูนยการคาที่
แตกตางกันของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ทั้งแบบเปดโลงภายนอกอาคารและแบบปดภายใน
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อาคาร จึงไดกาํ หนดปญหาการวิจัยตอไปอีกวาการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของลานพื้นที่วาง
ของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ภายนอกอาคารและภายในอาคารทําใหลักษณะกิจกรรมและ
ทัศนคติของผูใชงาน มีความแตกตางกันหรือไม
2.2 การกําหนดสมมติฐานการวิจัย
จากการกําหนดคําถามการวิจัยทีต่ องการทราบวาคนที่ใชงานศูนยการคาโดยเฉพาะ
ศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) นั้น มีความตองพื้นที่วางในศูนยการคาที่เอื้อตอการ
ใชประโยชนเปนลานพื้นทีว่ า งกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองหรือไม และเนื่องจากการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพของลานพื้นที่วางศูนยการคาที่แตกตางกันของศูนยการคาไลฟสไตล
เซ็นเตอร ทั้งแบบเปดโลงภายนอกอาคาร และแบบปดภายในอาคาร จึงไดกําหนดปญหาการวิจยั
ตอไปอีกวาการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของลานพื้นที่วางของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร
ภายนอกอาคารและภายในอาคาร ทําใหลักษณะกิจกรรมและทัศนคติของผูใชงาน มีความแตกตาง
กันหรือไม นําไปสูการตั้งสมมติฐานการวิจยั ซึ่งเปนคําตอบที่ผูวิจัยคาดไวลวงหนา
การวิจยั นี้มุงศึกษาเพื่อพิสจู นสมมติฐาน 3 ขอไดแก
สมมติฐานขอที่ 1 คือ ผูใชงานศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) มีความ
ตองการพื้นที่ในศูนยการคาที่เอื้อตอการใชประโยชนเปนลานพื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง
สมมติฐานขอที่ 1 สอดคลองกับแนวคิด และทฤษฎีอางอิงของ (Goldsteen and
Elliott 1961:149) ที่กลาววา พื้นที่วางเพื่อสาธารณะประโยชนในยานธุรกิจ มีบทบาทสําคัญอยาง
มากที่จะกําหนดความมีชวี ติ ชีวาของยานธุรกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย เขมขน ดึงดูดให
ผูคนจํานวนมากเขามาในพืน้ ที่ ผูคนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลานี้สรางความมีชีวิตชีวาแกยาน
ธุรกิจ โดยเราสามารถมองเห็นคน และกิจกรรมสวนใหญไดในพืน้ ที่วา งสาธารณะ รวมทั้ง
สอดคลองกับแนวคิด ของ (Mumford 1961: 149) กลาววา แมแตสังคมโบราณที่สุดก็ยังตองการ
สถานที่ที่เปนที่บริหารจัดการ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งใหญพอทีจ่ ะรองรับคนจํานวนมากที่มา
รวมตัวกัน และในอเมริกาเหนือ ศูนยการคามีบทบาทเหมือนกับจัตุรัสของเมืองแหงใหม(Lynn and
Don 2005:977)
สมมติฐานขอที่ 2 คือ ลานพื้นที่วางของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ที่มีการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและการเดินเทา ดึงดูดใหกอเกิดกิจกรรมทาง
สังคม นอกเหนือจากกิจกรรมการซื้อขายภายในลานพื้นที่วางมากขึ้น
สมมติฐานขอที่ 2 สอดคลองกับแนวคิด และทฤษฎีอางอิงของ (Gehl 1987:11-14)
ที่กลาววา พื้นที่วางสาธารณะที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดี มีผลตอการเพิ่มขึ้นของการใชประโยชน
ทั้งในดานปริมาณผูใช ระยะเวลาการใชงาน และความหลากหลายของประเภทกิจกรรมดวย
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นอกจากนี้ยังกอใหเกิดกิจกรรมทางเลือก และกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย แตกตางจากพื้นทีว่ าง
สาธารณะที่มีคุณภาพต่ํา กิจกรรมทางสังคมมีลักษณะที่แตกตางไปตามบริบทของพื้นที่รองรับ
กิจกรรมที่ตางไปดวยกลาวคือ ในพื้นที่ศนู ยกลางของเมืองกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนการปฏิสัมพันธ
ทางออม (passive contact)เปนหลัก ทั้งนีก้ ารปฏิสัมพันธในลักษณะนีแ้ มจะเพียงผิวเผิน แตก็เปน
ตนตอที่ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธในรูปแบบที่ลึกซึ้งขึ้นได ในขณะทีใ่ นพื้นที่ที่ประชากรจํานวน
จํากัด มีภูมิหลังรวมกัน เชนในบริเวณละแวกบานพักอาศัย หรือละแวกที่ทํางาน เกิดขึ้นในรูปแบบ
ชองการทักทาย การสนทนา การพูดคุย และการละเลนตางๆ
สมมติฐานขอที่ 3 คือ ผูใชงานศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) เห็น
ดวยวาลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบเปดโลงของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ที่มีการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและการเดินเทา ชวยสงเสริมใหผูใชงานรูสึก
ผอนคลาย และใชเวลาในลานพื้นทีว่ างของศูนยการคาแหงนั้น นานขึ้น บอยครั้งขึ้น
สมมติฐานขอที่ 3 สอดคลองกับแนวคิด และทฤษฎีอางอิงของ (Iwashita 1991:8)
ที่กลาววา สถานที่จะมีชวี ิตชีวาก็ตอเมื่อพืน้ ที่นั้นเปดโอกาสใหคนสามารถสื่อสารกับธรรมชาติ
รอบตัวได รวมทั้งสอดคลองกับแนวคิด ของ (Childs 1999:30-31) ที่กลาววา กลิ่นของอาหาร กลิ่น
ดอกไม เสียงดนตรีจากนักดนตรีขางถนน แสงแดด สายลม ทิวทัศนของเมือง น้ําพุ ประติมากรรม
รูปทรง สีสัน และองคประกอบของอาคาร และพื้นที่ที่สามารถทําใหพนื้ ที่วางดูนาสนใจ รวมทั้ง
กิจกรรมที่มีความแตกตางไปในแตละฤดูกาลยังชวยเพิม่ ชีวิตชีวาใหแกที่วางดวย
2.3 การกําหนดตัวแปรและคํานิยาม
กําหนดใหตัวแปรหลักในการศึกษาคือ
ตัวแปรตน ไดแก การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพลานพื้นที่วางของศูนยการคา
ไลฟสไตล เซ็นเตอรแบบเปดโลงภายนอกอาคารและแบบปดภายในอาคาร
ตัวแปรตาม ไดแก จํานวนผูใชพื้นที่ ลักษณะของการใชพื้นที่ ลักษณะของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น และทัศนคติ ความพึงพอใจของลานทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาไลฟสไตล
เซ็นเตอร แบบเปดโลง และแบบปดภายในอาคาร
ตัวแปรอื่นๆทีม่ ีผลตอตัวแปรตาม ไดแก ลักษณะของผูใชพื้นที่ ไดแก เพศ อายุ
การศึกษา รายได ตําแหนงของที่พักอาศัย ตําแหนงของที่ทํางาน ลักษณะการเขาถึงพื้นที่
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รูปที่ 16 ตัวแปรการวิจยั
3. การจัดทําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในงานวิจัย
ประชากรที่เกีย่ วของกับการศึกษาวิจัย คือประชากรที่เปนผูใชลานพื้นที่วางของ
ศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ทั้งแบบเปดโลงภายนอกอาคาร และแบบปดภายในอาคาร การสุม
ตัวอยางจะใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (accidental sampling) ใชตารางในการกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ 2537: 105-106) โดยกําหนดกลุมตัวอยางประชากรจาก
จํานวนผูใชงานศูนยการคา 20,000 คนตอป กําหนดความเชิ่อมั่นไวที่ 95% และกําหนดความ
คลาดเคลื่อนไวที่ 10% ไดขนาดของกลุมตัวอยางประชากรเทากับ 100 คน โดยทําแบบสอบถาม 50
คนตอพื้นที่ศึกษา
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การสังเกตการณ (observation) การใช
แบบสอบถาม (questionnaires)
การสังเกตการณ (observation)
การสังเกตการณดว ยการจดบันทึก ถายรูป เพื่อบันทึกขอมูลของพฤติกรรมผูใชงาน
และกิจกรรมที่เกิดขึ้น.ในลานที่วางสาธารณะของศูนยการคาทั้ง 2 ประเภท
การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม (questionnaires)
แบบสอบถามจะใชเพื่อเก็บขอมูลของผูใชงานลานที่วางของศูนยการคาไลฟสไตล
เซ็นเตอร ในสวนที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง เชน ความคิดเห็น ความรูสึก ความตองการ
แบบสอบถามมีทั้งคําถามปลายเปดและปด โดยที่คําถามปลายปดนั้นไดรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั้งจา
การวิเคราะหและทบทวนเอกสารการวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดแนวทาง
คําตอบที่จะใหผูตอบไดเลือก สวนคําถามปลายเปดไดเปดโอกาสใหผูตอบสามารถแสดงความ
คิดเห็น ความตองการไดอยางเต็มที่
3.3 การสรางแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
3.3.1 กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม
เพื่อสอบถามทัศนคติ ความพึงพอใจของผูใชงานลานพื้นทีว่ างศูนยการคาไลฟ
สไตล เซ็นเตอรแบบเปดโลงภายนอกอาคาร และแบบปดภายในอาคาร
3.3.2 กําหนดหมวดหรือประเด็นหลักของเนื้อหา
ประเด็นหลักในการสรางแบบสอบถามการวิจยั นี้ คือ
ทัศนคติ และความพึงพอใจของผูใชงานลานพื้นที่วางของศูนยการคาไลฟ
สไตล เซ็นเตอรทั้งแบบเปดโลงภายนอกอาคาร และแบบปดภายในอาคาร
การใชประโยชนลานพื้นทีว่ างของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรทั้งแบบเปด
โลงภายนอกอาคาร และแบบปดภายในอาคาร
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ตารางที่ 1 ประเด็นคําถาม และประเภทคําถามในแบบสอบถาม
ประเด็นหลัก ประเด็นยอย
ทัศนคติของ
ผูใชงาน

การใช
ประโยชน

ประเภทคําถาม

ความตองการพื้นที่วาง
สวนกลาง
ความรูสึกขณะใชงาน

ความคิดเห็น
ความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผูใชงาน

ความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจการจัด ความคิดเห็น
สภาพแวดลอม
ความถี่ในการใชงาน
พฤติกรรม
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

พฤติกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม

พฤติกรรม

ชวงเวลาในการใชงาน

พฤติกรรม

4. การกําหนดพื้นที่ศึกษา
การวิจัยนีต้ องการศึกษาพืน้ ที่ที่เอื้อตอการใชประโยชนเปนลานพื้นทีว่ า งกึ่ง
สาธารณะของชุมชนเมือง เนือ่ งจากพื้นทีว่ างสวนกลางในศูนยการคาในกรุงเทพมหานครนับเปน
สวนหนึ่งของการใชชีวิตประจําวัน(lifestyle) ของคนกรุงเทพมหานคร มีจํานวนคนที่เขามาใช
ศูนยการคาจํานวนมาก และมีความหลากหลายเพราะมีรานคาและสิ่งอํานวยความสะดวกตอ
ชีวิตประจําวันเปนตัวดึงดูดใหคนเขามาใชพื้นที่อยางหนาแนน ซึ่งการเดินเลือกซื้อของ จับจายเปน
กิจกรรมเบื้องตนที่ชักนําใหคนจํานวนมากมาอยูรวมกัน เมื่อมีการเดินเลือกซื้อของเปนเวลานานก็จะ
เกิดความรูสึกเหน็ดเหนื่อย และอยากพักผอน ถาศูนยการคาไดจัดเตรียมพื้นที่วางสวนกลางที่ไดรับ
การจัดสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม ก็จะเอื้อใหคนอยากนั่งพักผอนอยูใ นบริเวณนัน้ เมื่อมีการนั่ง
พักผอน กิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากการคาขายก็จะเกิดขึ้นตามมา เชน การพูดคุย สังสรรค
นันทนาการ จนพัฒนาเปนกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ เนื่องจากประเภทของศูนยการคามีความ
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หลากหลาย เพื่อกําหนดใหตัวแปรการศึกษาใหมีความชัดเจนขึ้น และเพื่อจําแนกตัวแปรการศึกษา
ทางดานพื้นทีศ่ ึกษาใหละเอียดมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดเลือกศึกษาพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา
ระดับชุมชน ไลฟสไตล เซ็นเตอร 2 ลักษณะคือพื้นทีว่ างสวนกลางแบบเปดที่อยูภ ายนอกอาคาร
และพื้นทีว่ างสวนกลางแบบปดที่อยูภายในอาคาร
ศูนยการคาทั้ง 2 กรณีศกึ ษาที่จะทําการวิจัยตองเปนศูนยการคาระดับชุมชน
(community mall) ในรูปแบบไลฟสไตล เซ็นเตอร เทานั้น เนื่องจากศูนยการคาประเภทนี้จะไมมี
สวนของหางสรรพสินคา (department Store) จะมีแตผูเชา (tenant) ซึ่งเปนรานคาที่หลากหลาย
ซึ่งลูกคาที่เขามาใชบริการศูนยการคาประเภทนี้จะรูสึกเหมือนเดินอยูใ นยานการคาที่มีรานคา
หลากหลายมากกวาทีจ่ ะรูสึกวาเดินอยูในรานคาขนาดใหญที่มีหลายแผนกที่เรียกวาหางสรรพสินคา
กลุมลูกคาของศูนยการคาเปนระดับบี (B) ขึ้นไป ศูนยการคาทั้ง 2 กรณีศึกษามีคุณลักษณะที่
ใกลเคียงกันทัง้ ในเรื่องรูปแบบสินคาและบริการ ความสะอาด ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
มีพื้นที่สําหรับกิจกรรมพิเศษตางๆ มีรูปแบบการจัดวางมานั่งที่หลากหลาย การปรับอุณหภูมิอยาง
เหมาะสม และตําแหนงที่ตั้งที่เหมาะสม เขาถึงไดอยางสะดวกสบาย
พื้นที่ที่จะศึกษาไดแกลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา
ไลฟสไตล เซ็นเตอร และลานพื้นทีว่ างแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็น
เตอร ในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกศึกษาศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร เปนกรณีศกึ ษาของลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคามี
การตกแตงสไตลโมเดิรน ลักษณะเปนโถงขนาดใหญ วัสดุคอนกรีตเปลีอย ปรับอากาศควบคุม
อุณหภูมิทั้งอาคาร สงเสริมสภาวะนาสบายภายในพืน้ ที่ ปกปองผูใชงานจากมลภาวะภายนอกอาคาร
และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเลือกศึกษาศูนยการคา เดอะ คริสตัล ถนนประดิษฐมนูธรรม
เขต ลาดพราว กรุงเทพมหานคร เปนกรณีศกึ ษาของลานพืน้ ที่วางแบบเปดโลงภายนอกอาคารนําเอา
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนเมืองริมบาทวิถี ภูมิทัศนของชุมชนเมือง และภูมิสถาปตยกรรมมา
ออกแบบศูนยการคาใหมีบรรยากาศแบบรานคาริมบาทวิถีซึ่งเคยเปนพืน้ ที่จับจายใชสอยของยาน
การคา เนนเรือ่ งสัดสวนมนุษย ความหลากหลายของรูปราง รูปทรงอาคารรานคา มีองคประกอบ
ของเครื่องเรือนบาทวิถี (street furniture) และการสรางความรมรื่น
5. วิธีการและเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากงานวิจัยนี้ศกึ ษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการใชประโยชน
และทัศนคติของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรที่อยูภายใน
อาคารและที่อยูภายนอกอาคาร วิธีการและเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหขอ มูลจึงตองใชวิธีที่แตกตาง
กันคือ
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เทคนิคที่ใชสําหรับศึกษา วิเคราะห พฤติกรรมการใชประโยชนลานพืน้ ที่วางสวนกลาง
ของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรที่อยูภายในอาคารและที่อยูภายนอกอาคาร ใชวิธีการสังเกต การ
ถายภาพ แจกแบบสอบถามและแสดงตําแหนงของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแผนผังอาคาร รวมทั้งความ
หนาแนนของการใชพื้นที่
เทคนิคที่ใชสําหรับศึกษา วิเคราะห ทัศนคติของผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางของ
ศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรที่อยูภายในอาคารและทีอ่ ยูภายนอกอาคาร ใชการแจกแบบสอบถาม
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลตางๆตามวิธีการ และเครื่องมือดังที่ไดกลาวมาแลวก็จะนํา
ขอมูลมาวิเคราะห โดยแบงเปน
ขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ทัศนคติ ความคิดเห็น จะใชวิธีการวิเคราะห และการสังเคราะห
นําเสนอรูปแบบในรูปเชิงพรรณนา
ขอมูลเชิงปริมาณ จะใชการวิเคราะหทางสถิติ การแสดงผลใชเปนตารางแสดงความถี่
แผนภูมแิ ละการจัดลําดับ เพือ่ นํามาเปนขอพิจารณา

แผนภูมิที่ 1 แจกแจงวัตถุประสงคของการศึกษา รายละเอียดและเครื่องมือที่ใช
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บทที่ 4
การสํารวจที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพพืน้ ที่ศึกษา
1. รายละเอียดพื้นที่ศึกษากรณีศึกษาที่1: ลานพื้นที่วางของศูนยการคา เดอะ คริสตัล
1.1 ประวัติความเปนมาของศูนยการคา เดอะ คริสตัล
บริษัท เค.อี.แลนด ใชเงินลงทุน 600 ลานบาทกอสรางเดอะ คริสตัล ใหเปน
ศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรแบบเปดแหงแรกบนถนนประดิษฐมนูธรรม เนนกลุมลูกคาในยาน
เอกมัย ลาดพราว รามอินทรา และละแวกใกลเคียง ซึ่งปจจุบันเปนแหลงทําเลที่อยูอาศัยที่มีประชากร
จํานวนมาก โดยมีโครงการบานจัดสรรจากผูประกอบการรายตางๆ ทั้งใหญและเล็กรวมกวา 300
โครงการดวยกัน เดอะ คริสตัล เปนไลฟสไตล เซ็นเตอรที่มีความหลากหลายของสินคาและบริการ
มีทั้งซูเปอรมารเก็ต รานอาหาร เบเกอรี่ ธนาคาร รานเสริมสวย และคลินิกเสริมความงาม โรงเรียน
ภาษา ดนตรี เพื่อรองรับกลุมเปาหมายทีเ่ ปนครอบครัวและกลุมคนทํางานรุนใหม พรอมที่จอดรถ
400 คัน ปลูกแซมดวยตนไมใหญทั่วบริเวณ
จุดเดนโครงการ
ตําแหนงทีต่ ั้งโครงการสามารถเชื่อมตอกับถนนหลายสาย ไดแก ลาดพราว ถนน
เกษตร-นวมินทร และเชื่อมสูศูนยกลางธุรกิจกลางเมืองดวยทางดวนทําใหเดินทางสะดวก
โครงการมีดานหนากวางติดถนน 200 เมตร
เดอะ คริสตัลเปนไลฟสไตล เซ็นเตอรแหงแรกบนถนนประดิษฐมนูธรรม
เดอะ คริสตัลถูกออกแบบสไตลแคลิฟอรเนีย คอนเท็มโพรารี่ (California
Contemporary) ใหบรรยากาศการพักผอนที่แตกตางจากศูนยการคาทั่วไป สะทอนไลฟสไตลที่
เนนความอบอุน มีระดับ (classy and cozy)
1.2 รายละเอียดที่ตงั้ โครงการและยานพื้นที่ศึกษา
• ที่ตั้งโครงการ
ศูนยการคา เดอะ คริสตัล ตั้งอยูบนถนนประดิษฐมนูธรรม เขตลาดพราว
กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ โครงการ15 ไร พื้นที่ใชสอยอาคารทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร พื้นที่ให
เชา 10,000 ตารางเมตร
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เขตลาดพราวมีพื้นที่ 21.5 ตารางกิโลเมตร ประชากรป พ.ศ. 2550 มีจํานวน 120,417
คน ความหนาแนนของประชากร 5,601 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือเปนเขตที่อยูอาศัยรองรับการ
ขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก

รูปที่ 17 แผนที่เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
ที่มา: Wikipedia, Bangkok[online], Accessed 25 march 2008. Available form
http://www.wikipedia.com
• อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตอกับเขตบางเขน มีคลองหลุมไผ คลองสามขา คลองโคกคราม
และคลองตาเรงเปนเสนแบงเขต
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตบึงกุม เขตบางกะป และเขตวังทองหลาง มีถนน
ประดิษฐมนูธรรมฟากตะวันออกเปนเสนแบงเขต
ทิศใต ติดตอกับเขตวังทองหลาง มีถนนสังคมสงเคราะห ถนนโชคชัย 4 และ
คลองทรงกระเทียมเปนเสนแบงเขต
ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตจตุจักร มีคลองลาดพราวและคลองบางบัวเปนเสน
แบงเขต
•

การสัญจรและการเขาถึงโครงการ
ทางรถยนต
ทางจักรยาน เลียบถนนประดิษฐมนูธรรม
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รูปที่ 18 แผนที่การเขาถึงศูนยการคา เดอะ คริสตัล
ที่มา: Pointasia, Bankok Map [online], Accessed 25 march 2008. Available form http://
www.pointasia.com.
• สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
บริเวณพื้นที่ศกึ ษามีระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับ อยางครบครัน ทั้งไฟฟา
ประปา โทรศัพท ถนน ทางจักรยาน ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค มีสาธารณูปการตั้งอยูทางตอน
ในของพื้นทีห่ า งจากริมถนนประดิษฐมนูธรรม ประกอบดวย โรงเรียน โรงเรียนฝกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักงานเขตลาดพราว สถานีตํารวจนครบาลโชคชัย
ศูนยสุขภาพชุมชนโรงน้ําแข็ง
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รูปที่ 19 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริเวณศูนยการคา เดอะ คริสตัล
ที่มา Pointasia, Bangkok Map [online], Accessed 25 march 2008. Available form: http://
www.pointasia.com
• ลักษณะทางกายภาพยานพื้นที่ศึกษา
บริเวณพื้นที่ศกึ ษาเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนต่ํา มีโครงการบานจัดสรรอยู
เปนจํานวนมาก ทั้งบานเดีย่ ว และทาวนเฮาส จากหมูบานที่สํารวจพบในยานนี้ถึง 400-500 โครงการ
สวนใหญเปนบานระดับราคา 3 ลานบาทขึ้นไป บริเวณริมถนนประดิษฐมนูธรรม มีรานอาหาร
ประเภทสวนอาหาร สถานบันเทิง ศูนยการคา สถานบริการเฉพาะดาน ลักษณะอาคารสูงไมเกิน 3
ชั้น อาคารพาณิชยประเภทตึกแถวแทบจะไมพบเห็น มีพื้นที่วางทีไ่ มไดรับการพัฒนาในสัดสวนที่
สูงมาก

รูปที่ 20 บรรยากาศ ของยานพื้นที่ศึกษาศูนยการคา เดอะ คริสตัล
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รูปที่ 21 ลักษณะทางกายภาพยานพืน้ ที่ศึกษาศูนยการคา เดอะ คริสตัล
ที่มา: Google Earth, Explore, Search and Discover [online], Accessed 25 march 2008.
Available form http://earth.google.com
1.3 องคประกอบทางกายภาพของลานสวนกลางศูนยการคา เดอะ คริสตัล
การจําแนกองคประกอบทางกายภาพของลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา
เดอะ คริสตัล ดวยหลักการจัดองคประกอบของพื้นที่สาธารณะของชุมชนเมือง (Marcus and
Francis 1990)
• ผังโครงการ
ศูนยการคาเดอะ คริสตัลแบงออกเปน 6 ชั้นแตละชัน้ มีองคประกอบดังนี้
ชั้นที่ 1 ประกอบดวยรานคาตางๆ คือ ซูเปอรมารเก็ต ธนาคารพาณิชย รานอาหาร
นานาชาติ รานเบเกอรี่ รานกาแฟ รานจําหนายอุปกรณกีฬา รานจําหนายอุปกรณไฟฟา ไอทีเซ็น
เตอร รานหนังสือ รานเสื้อผาแฟชั่น รานเครื่องประดับ รานจําหนายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพความงาม
และรานบริการตางๆ
ชั้นที่ 2 ประกอบดวยรานคาตางๆ คือ คลินิก สถานเสริมความงาม สปา โรงเรียน
สอนภาษาโรงเรียนสอนดนตรี
ที่ตั้งของลานพื้นทีว่ างเปดโลงของศูนยการคาอยูระหวางอาคารศูนยการคาทั้ง 3
หลัง ทางเขาหลักของลานพื้นที่วางเปดสูถนนประดิษฐมนูธรรม มีวงเวียนประติมากรรมน้ําพุเจ็ด
นางฟาอยูดา นหนา ชวยเนนความสําคัญของทางเขาหลัก สวนทางเขารองทางดานใตเปดสูถนน
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ทางเขาหมูบานคริสตัลพารคซึ่งเปนดานหนาของซูเปอรมารเก็ต ทางเขารองทางทิศเหนือเปดสูที่
จอดรถทางดานหลังของศูนยการคา ทําใหผูที่ใชงานลานพื้นที่วางสามารถเขาออกลานพื้นทีว่ างได
อยางสะดวกสบาย
ศูนยการคา เดอะ คริสตัล เปนศูนยการคาที่ประกอบดวยรานคาทีห่ ลากหลาย ทัง้
รานอาหาร ธนาคาร ซูเปอรมารเก็ต รานขายยา รานหนังสือ รานสะดวกซื้อ ทําใหลานพื้นทีว่ าง
สวนกลางของศูนยการคาแหงนี้ ไดทําหนาที่รองรับผูคนซึ่งมารับประทานอาหารกลางวันชวงพัก
เที่ยง นัดคุยงาน ตกลงทางธุรกิจ หรือสังสรรคหลังเลิกงานที่ศูนยการคาแหงนี้
เนื่องจากลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาแหงนี้ อยูหางจากบาทวิถี ทาง
เทา และปายรถโดยสารประจําทาง และมีที่จอดรถกั้นระหวางถนน บาทวิถี ทางเทาและลานพื้นที่
วางสวนกลาง ทําใหเปนการคัดแยกคนที่มาใชงานศูนยการคาดวยลักษณะทางกายภาพ คนสวน
ใหญมาศูนยการคาแหงนี้ดว ยรถยนต คนทีเ่ ดินริมถนน หรือรอรถโดยสารประจําทางจึงไมคอยไดใช
ประโยชนลานพื้นทีว่ างสวนกลางแหงนี้ นอกจากคนที่เขามาใชศูนยการคาจริงๆ

รูปที่ 22 ภาพถายทางอากาศศูนยการคา เดอะ คริสตัล
ที่มา: Google Earth, Explore, Search and Discover [online], Accessed 25 march 2008.
Available form http://earth.google.com

53

รูปที่ 23 ผังบริเวณศูนยการคา เดอะ คริสตัล

รูปที่ 24 ทางเขาหลักศูนยการคา เดอะ คริสตัล

รูปที่ 25 ทางเขารองศูนยการคา เดอะ คริสตัล
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• สภาพอากาศในพื้นที่
เนื่องจากเปนลานภายนอกเปดโลง ทําใหสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติตลอดวัน ชวงเวลากลางวันมีอากาศรอน แตทางศูนยการคาไดปลูกตนไมจาํ นวนมากไว
รอบบริเวณทําใหเกิดความรมรื่น อีกทั้งยังติดตั้งพัดลมไอน้ําชวยปรับสภาวะอากาศใหนาสบาย บาง
ชวงเวลามีฝนตก ลานภายนอกเปดโลงไดจัดเตรียมพื้นทีส่ วนที่เปนชายคากันแดด กันฝน มีสวนที่
เปนรมเงาทั้งจากหลังคา รม และตนไม ไวรองรับผูใชงานสวนในชวงเวลาเย็นจนกระทั่งพลบค่ํามี
อากาศที่เย็นสบาย เนื่องจากสภาพพื้นที่รอบๆศูนยการคาเปนบานเดี่ยว และทุงโลง ไมมีตึกสูง หรือ
อาคารพาณิชยที่กั้นทิศทางลม ทําใหมีการถายเทลมและอากาศผานลานพื้นทีว่ างสวนกลางไดเปน
อยางดี และเนือ่ งจากมีการปลูกตนไมเปนจํานวนมาก ทําใหสภาพอากาศลานพื้นที่วางสวนกลาง
และศูนยการคามีความรมรื่น เย็นสบายไมตา งกับสวนสาธารณะ

รูปที่ 26 กันสาดและชายคาศูนยการคา เดอะ คริสตัล
• ขอบเขตของลานพืน้ ที่วางสวนกลาง
ขอบเขตของลานพื้นที่วางสวนกลางที่เปนดานปด เกิดจากอาคารศูนยการคา
ที่ตั้งประกบกัน 3 ดานดวยการใชตัวมวลอาคารศูนยการคาทั้ง 3 หลัง ทําหนาที่ปดลอมลานพื้นที่
สวนกลางของศูนยการคา รูปดาน (facade) ของอาคารรานคาทําหนาที่เปนระนาบแนวตั้ง แบงแยก
สรางขอบเขตของลานพื้นที่สวนกลางของศูนยการคาที่เปนพื้นที่เปดโลงออกจากพืน้ ที่โลงโดยรอบ
สวนที่เปนดานปลายเปดของลาน ก็ใชวิธยี กระดับดวยขัน้ บันได ทําใหเกิดเปนขอบเขตที่แตกตาง
ชัดเจนจากระดับบาทวิถี และพื้นถนน
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• โซนพื้นที่ยอย
ลานพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา เดอะ คริสตัล แบงเปนโซนพื้นที่ยอยๆได
3 โซนคือ
Zone A ลานอเนกประสงคดานหนาซูเปอรมารเก็ต

พื้นที่วางรูปวงกลม บริเวณดานหนาซูเปอรมารเก็ต พืน้ ที่บริเวณนี้เปนลาน
อเนกประสงค ในชวงเวลาปกติถูกตกแตงพื้นดวยลายหมากรุกขนาดใหญ และมีโตะ เกาอี้พรอมรม
กันแดดสําหรับนั่งพักผอน และสังสรรค สวนชวงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ พื้นที่บริเวณนี้จะถูก
ใชสําหรับวางแผงจําหนายสินคาชั่วคราว สวนโตะและเกาอี้พักผอนจะถูกขนยายไปไวบริเวณ
ระเบียงชั้นสอง พื้นทีแ่ หงนีเ้ ชื่อมโยงกับทีจ่ อดรถทางดานทิศเหนือ และทิศใต รวมทัง้ เชื่อมตอกับ
ทางเขาศูนยการคาจากถนนทางเขาหมูบานคริสตัลพารค รานคาที่อยูรอบๆบริเวณนี้ คือ
ซูเปอรมารเก็ต ศูนยอาหาร โซนไอที โทรศัพทมือถือ ซุมขายขนม ซุมขายดอกไม และธนาคาร
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รูปที่ 27 Zone A ลานอเนกประสงคดานหนาซูเปอรมารเก็ต
Zone B ลานซุมขายอาหาร และน้ําพุ

ลานพื้นที่วางสวนกลางที่เชือ่ มระหวางลานพื้นทีว่ างสวนกลางดานหนา
ศูนยการคาและพื้นทีว่ างรูปวงกลม บริเวณดานหนาซูเปอรมารเก็ต มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผา
ยาว ดานขางของพื้นที่สวนนีถ้ ูกปดลอมดวยอาคารศูนยการคาทางดานเหนือ และใต
ประกอบดวยรานคาขายของทั้งสองดาน ภายในลานพื้นที่วางสวนกลางประกอบดวยซุมราน
ขายขนม(kiosk) จํานวน4ราน สรางสลับกับกะบะขอบคอนกรีตปลูกตนไมขนาดใหญ 4 ตน
รวมทั้งมีบอน้าํ พุ 1 บอ สําหรับเลี้ยงปลาสวยงามประดับตกแตงอยูใตสะพานทางเชื่อมอาคาร
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ศูนยการคาทางดานเหนือ และใต ทําใหพนื้ ที่บริเวณนี้เหลือทางเดินขางๆประมาณ 5 เมตรใน
แตละดาน รานคาที่อยูรอบๆบริเวณนี้ คือ รานหนังสือ รานสะดวกซื้อ รานทําผม รานขาย
เครื่องประดับ และธนาคาร

รูปที่ 28 Zone B ลานซุมขายอาหาร และน้ําพุ
Zone C ลานดานหนาศูนยการคา

ลานพื้นทีว่ างสวนกลางดานหนาศูนยการคาเปดสูถนนประดิษฐมนูธรรม มีการ
จัดภูมิทัศนที่งดงามเพื่อเนนใหเปนบริเวณทางเขาหลักของศูนยการคา พื้นที่บริเวณนีป้ ระกอบดวย
โตะ และทีน่ ั่งภายนอกอาคารของรานอาหาร รานกาแฟ รานขนม ตนไมที่ตกแตงบริเวณนี้ใชตน
ปาลม และไมดอกไมประดับที่สรางความตอเนื่องจากบริเวณทีจ่ อดรถดานหนาศูนยการคาและถนน
รานคาที่อยูรอบๆบริเวณนี้ คือ รานอาหาร รานกาแฟ ซุมขายขนม

58

รูปที่ 29 Zone C ลานดานหนาศูนยการคา เดอะ คริสตัล
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รูปที่ 30 แผนผังขยายแสดงตําแหนงโซนพื้นที่ยอยบริเวณชั้น 1 ศูนยการคา เดอะ คริสตัล
• การสัญจร
รานคาในศูนยการคาสามารถเชื่อมตอถึงลานพื้นที่สวนกลางไดทุกราน แมรานคา
ที่อยูบริเวณชัน้ 2 หนารานทุกรานจะเปดสูระเบียงที่เชื่อมตอถึงกัน สามรถมองเห็นภูมิทัศนของลาน
พื้นที่สวนกลางไดอยางทัว่ ถึงทั้งศูนยการคา บริเวณลานพื้นที่สวนกลางเปนเสนทางสัญจรดวยทาง
เทาเพียงอยางเดียว ทําใหมีความปลอดภัยจากรถยนต และยังทําใหสภาพอากาศบริเวณนั้นปราศจาก
มลภาวะจากรถยนต มีการจัดเตรียมทางลาดสําหรับรถเข็น ทําใหสะดวกตอการใชงานของรถเข็นผู
พิการ (wheel Chair) หรือ รถเข็นเด็กทารก
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• รูปแบบที่นงั่
ที่นั่งที่ปรากฏอยูในพื้นที่วางสวนกลางศูนยการคา เดอะ คริสตัลมี หลายรูปแบบ
ไดแก
ชุดเกาอี้และโตะไม มีรม กันแดดกันฝน ในกรณีที่ตั้งอยูในทีก่ ลางแจง สวนที่อยู
ใตชายคาจะไมมีรม
มานั่งยาวไม อยูบริเวณดานหนาฝงตะวันออกของลานพื้นทีว่ างสวนกลาง ไมมี
รมกันแดด
ที่นั่งปูนรูปวงกลมตรงกลางใชปลูกตนไม
โตะและเกาอี้พลาสติก บริเวณซุมรานไอศกรีม และรอบๆ น้ําพุ
โตะและเกาอี้เหล็กหนารานอาหาร และรอบๆซุมอาหาร

รูปที่ 31 รูปแบบที่นั่งในพืน้ ที่วางสวนกลาง ศูนยการคา เดอะ คริสตัล
• ตนไม
ตนไมที่ปลูกบริเวณลานพื้นที่วางเปนไมพุมสูงใบเขียวขนาดใหญ ทีใ่ หรมเงาได
เปนอยางดี ในบริเวณลานพืน้ ที่วางสวนกลางดานหนาศูนยการคา มีการปลูกตนปาลม และไม
ดอกไมประดับพุมเตี้ยๆ ตนไมสูงใหญในลานพื้นที่สวนกลางทําหนาที่เปนระนาบแนวตั้งเชื่อมภูมิ
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ทัศนของสวนใหตอเนื่องไปยังชั้น 2 ของศูนยการคา นอกจากนี้ตนไมใหญซึ่งมีมากในศูนยการคา
และบริเวณลานจอดรถยังสรางรมเงา และชวยสรางความสดชื่นใหแกศนู ยการคาไดเปนอยางดี
นับวาตนไมเปนองคประกอบทางกายภาพที่สําคัญของศูนยการคาแหงนี้ที่ทําใหแตกตางจาก
ศูนยการคาแหงอื่น

รูปที่ 32 ตนไมในบริเวณพืน้ ที่วางสวนกลางศูนยการคา เดอะ คริสตัล
• องคประกอบทางศิลปกรรมและภูมิสถาปตยกรรม
น้ําพุ
บริเวณทางเขาหลักของศูนยการคาทางฝงถนนประดิษฐมนูธรรมมีวงเวียน
รถยนต ซึ่งตรงกลางเปนบอน้ําพุและรูปปน ศิลปกรรมขนาดใหญ สรางความรูสึกหรูหรา สงางาม
แกสถานที่ และเปนการเนนความสําคัญใหกับทางเขาหลัก ทําใหผูที่เดินทางเขามารูส ึกประทับใจ
เมื่อแรกเห็นไดเปนอยางดี นอกจากนั้นยังเปนจุดหมายตา (landmark) ของศูนยการคา
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รูปที่ 33 องคประกอบทางศิลปกรรมและภูมิสถาปตยกรรมในพื้นทีว่ า งสวนกลางศูนยการคา เดอะ
คริสตัล
• วัสดุปูพนื้ ผิว
วัสดุปูพื้นผิวลานพื้นที่สว นกลางมีหลายรูปแบบ ทั้งกระเบื้องดิน กระเบื้อง
เซรามิค หินทรายลาง กรวดอัดพื้นซีเมนต
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รูปที่ 34 วัสดุปูพื้นผิวพืน้ ทีว่ างสวนกลางศูนยการคา เดอะ คริสตัล
• อาหาร
มีรานขายอาหารจํานวนมาก อยูบริเวณลานพื้นที่สว นกลางดานหนาของ
ศูนยการคาทั้งชั้นแรกและบนชั้นที่ 2 ซึ่งแตละรานไดจดั เตรียมที่นั่งกลางแจงภายนอกรานซึ่งผูรับ
ประทานอาหารไดใกลชิดกับธรรมชาติอันรมรื่น และภายในรานสามารถมองเห็นภูมทิ ัศนของลาน
พื้นที่สวนกลางได

รูปที่ 35 รานขายอาหารในพื้นที่วางสวนกลางศูนยการคา เดอะ คริสตัล
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• ปายและสัญลักษณ
ปายบอกทิศทางมีอยูทวั่ ไปในบริเวณศูนยการคา สวนแผนผังศูนยการคาติดตั้งอยู
บริเวณลิฟตทงั้ สองแหง แผนปายโฆษณาขนาดใหญติดอยูบนผนังอาคารศูนยการคาดานบนทําให
สังเกตเห็นไดงายเมื่อมองจากระยะไกล

รูปที่ 36 ปายและสัญลักษณศูนยการคา เดอะ คริสตัล
2. รายละเอียดพื้นที่ศึกษากรณีศึกษาที่ 2: ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
2.1 ประวัติความเปนมาของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด เปดดําเนินการพ.ศ. 2549 ใชงบการลงทุนประมาณ
1,500 ลานบาท บริหารงานโดยบริษัทสยามฟวเจอร ดิวิลอปเมนท (SF) ออกแบบตัวอาคารโดย
บริษัทบริษัท สํานักงานสถาปนิกกรุงเทพ จํากัด รวมกับบริษัท คอนทัวร จํากัด ออกแบบวิศวกรรม
โครงสราง และวิศวกรรมระบบ โดยบริษัท ไมนฮารท (ประเทศไทย) จํากัด สวนการตกแตงภายใน
โดย Jacqueline et Henri Boiffils สถาปนิกจากฝรั่งเศส ที่มีผลงานการออกแบบใหกบั เอ็มโพเรี่ยม
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และสยามพารากอน ภายในดิเอสพลานาด มีการตกแตงและแนวความคิดภายใตศิลปะ 7แขนง
ประกอบดวย ดานดนตรี ประติมากรรม ภาพวาด วรรณกรรม โรงละครเพลง สถาปตยกรรม และ
ภาพยนตร มีรานคามากกวา 120 ราน และศูนยความบันเทิงตาง ๆ
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ประกอบดวยสวนตางๆคือ
1.โรงละครเพลงรัชดาลัย (Ratchadalai Musical Theatre) ชั้น 4 สามารถจุผูชมได
ประมาณ 1,500 ที่นั่ง พื้นทีก่ วา 3,500 ตารางเมตร
2. โรงภาพยนตรเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ (Esplanade Cineplex) ระดับ Megaplex
12 โรงภาพยนตร โดย เมเจอรซีนีเพล็กซ แบงเปนโรงฉายภาพยนตรทวั่ ไป 10 โรงภาพยนตร และ
อีก 2 โรงสําหรับจัดฉายภาพยนตรที่เกีย่ วกับศิลปโดยเฉพาะ
3. มิวสิคพลาซา เปนที่สําหรับทางดานดนตรี จัดเปนพืน้ ที่ 300 ตารางเมตร มีราน
ขายสินคาเกีย่ วกับดนตรี โรงเรียนสอนดนตรี รานขายงานเพลง-ซีดี มิวสิกแกลอรี่ รวมถึง
คาราโอเกะ จํานวน 50 หอง
4. พื้นที่สําหรับงานประติมากรรม จะเปนพื้นที่รวมงานภาพเขียน นิทรรศการผลงาน
ปน ตลอดจนอารตแกลอรี่
5. พื้นที่สําหรับงานวรรณกรรม เปนสถานที่จัดงานที่เกี่ยวของกับวรรณกรรม เวที
สําหรับนักเขียนหนาใหมและนักเขียนอิสระทั่วไป และรานหนังสือบีทเู อส (B2S Page One) พื้นที่
1,200 ตารางเมตร
6. ลานโบวลิ่ง บลูโอริธึมแอนดโบว (Blu-O Rhythm & Bowl) ประกอบดวยลาน
ทั้งหมด 22 เลน พื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร
7. ลานไอซสเกต ซับซีโร (Sub Zero Ice Skating Arena) พืน้ ที่ประมาณ 2,000
ตารางเมตร
8. ซูเปอรมารเก็ตท็อปส พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร
9. ฟตเนสแคลิฟอรเนีย พื้นที่ 3,660 ตารางเมตร
2.2 รายละเอียดของทีต่ ั้งโครงการและยานพื้นที่ศึกษาศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
• ที่ตั้งโครงการ
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการ 11 ไร 2 งาน 13 ตารางวา พื้นที่ใชสอยอาคารประมาณ 96,371
ตารางเมตร พื้นที่ใหเชาทั้งหมด 48,670 ตารางเมตร เขตดินแดงมีพื้นที่ 8.4 ตารางกิโลเมตร จํานวน
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ประชากรในปพ.ศ. 2550 เทากับ 141,765 คน ความหนาแนน ของประชากร 16,877 คน/ตาราง
กิโลเมตร เปนแหลงการคา การบริการ และแหลงที่อยูอาศัยหนาแนนมาก โดยเฉพาะบริเวณถนน
รัชดาภิเษกที่โครงการศึกษาตั้งอยู เปนยานศูนยการคา สถานบันเทิง อาคารสํานักงาน โรงแรม และ
ศูนยราชการทีส่ ําคัญ เชน สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

รูปที่ 37 แผนที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ที่มา: Wikipedia, Bangkok[online], Accessed 25 march 2008. Available form
http://www.wikipedia.com
• อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตอกับเขตจตุจักร มีคลองบางซื่อ คลองพระยาเวิก และคลองน้ําแกว
เปนเสนแบงเขต
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตหวยขวาง มีถนนรัชดาภิเษกเปนเสนแบงเขต
ทิศใต ติดตอกับเขตราชเทวี มีคลองสามเสนเปนเสนแบงเขต
ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตพญาไท มีถนนวิภาวดีรังสิตเปนเสนแบงเขต
• การสัญจรและการเขาถึงโครงการ
1. ทางรถยนต
2. ทางรถไฟฟาใตดิน MRT ลงสถานีศูนยวฒ
ั นธรรม
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รูปที่ 38 แผนที่การเขาถึงศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
ที่มา: Pointasia, Bangkok[online], Accessed 25 march 2008. Available form http://
www.pointasia.com.
• สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
บริเวณพืน้ ที่ศึกษามีระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับอยางครบครัน ทั้งไฟฟา
ประปา โทรศัพท ถนนและรถไฟฟาใตดนิ MRT รวมทัง้ ยานที่ตั้งของโรงเรียนจํานวนมาก สถานี
ตํารวจนครบาลหวยขวาง สถานีดับเพลิงหวยขวาง สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานทูต
สาธารณรัฐเกาหลีใต ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
ศูนยบํารุงรักษาองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย มัสยิด วัด ตลาด
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The Esplanade

รูปที่ 39 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริเวณศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
ที่มา: Pointasia, Bangkok[online], Accessed 25 march 2008. Available form
http:// www.pointasia.com.
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• ลักษณะทางกายภาพยานพื้นที่ศึกษา
บริเวณพืน้ ที่ศึกษาเปนยานธุรกิจ โรงแรม สถานบันเทิง โดยเฉพาะบริเวณริม
ถนนรัชดาภิเษก มีอาคารสํานักงานขนาดใหญ ผสมผสาน กับอาคารศูนยการขนาดใหญ โดย
ศูนยการคาเปนศูนยการคาแบบปด มีทั้งลักษณะเปนอาคารสูง และเปนลักษณะอาคารไมเกิน 3 ชั้น
อาคารพาณิชยประเภทตึกแถวสามารถพบเห็นไดบาง บริเวณสวนในของพื้นที่ถัดเขามาจากริมถนน
รัชดาภิเษกทางดานตะวันตก จะเปนยานทีอ่ ยูอาศัยหนาแนนสูง ทั้งในลักษณะ อาคารชุด ตึกแถว
บานเดี่ยว ผสมกัน สวนพื้นที่ทางดานตะวันออกของถนนรัชดาภิเษก มีสัดสวนพื้นที่วางที่ยังไมได
รับการพัฒนาเหลืออยูมาก

The Esplanade

รูปที่ 40 บรรยากาศ ของยานพื้นที่ศึกษาศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
ที่มา: Google Earth, Explore, Search and Discover [online], Accessed 25 march 2008.
Available form http://earth.google.com
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2.3 องคประกอบทางกายภาพของลานสวนกลางศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
การจําแนกองคประกอบทางกายภาพของลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา ดิ
เอสพลานาด ดวยหลักการจัดองคประกอบของพื้นที่สาธารณะของชุมชนเมือง (Marcus and
Francis 1990)
• ผังโครงการ
ศูนยการคาแบงออกเปน 6 ชั้นแตละชัน้ มีองคประกอบดังนี้
ชั้นใตดินเปนสวนของซูเปอรมารเก็ต และรานอาหาร
ชั้นที่ 1 เปนสวนของลานพื้นทีว่ างสวนกลาง ลานพืน้ ที่ขายอเนกประสงค
รานอาหาร ทางเขาแคลิฟอรเนียฟตเนสซึ่งมี 4 ชั้น รานคาปลีกบางสวน
ชั้นที่ 2 เปนสวนของคลินิก สถานเสริมความงาม สปา ธนาคาร และรานอาหาร
ชั้นที่ 3 เปนสวนของหองสมุดมารวย รานหนังสือ รานอาหาร ซุมขายตั๋วของโรง
ภาพยนตร
ชั้นที่ 4 เปนสวนของสถานที่เรียนพิเศษ รานเครื่องดนตรี ขายซีดี
ชั้นที่ 5 เปนสวนของลานโบวลิ่ง โรงละคร โรงภาพยนตร ลานไอซสเก็ต คาราโอ
เกะ
ที่ตั้งของลานพื้นทีว่ างอเนกประสงคภายในศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ตั้งอยูชนั้ ที่
1 มีลักษณะเปนโถงขนาดใหญ (atrium) ผูออกแบบลดความสูงของระดับเพดานโถงใหมีความสูง
เพียง 2 ชั้นครึ่ง ไมไดทําใหเพดานสูงจรดหลังคาเทากับความสูงอาคารซึ่งเปนอาคารสูง 4 ชั้น
ทางเขาหลักดานหนาของศูนยการคาอยูทางทิศใตเปดสูถนนรัชดาภิเษก สวน
ทางเขารองทางดานทิศตะวันออกอยูบริเวณแคลิฟอรเนีย ฟตเนส เซ็นเตอร เปดสูถนนภายใน
โครงการ สวนทางเขารองอีกดานเปดสูอาคารที่จอดรถทางดานทิศเหนือ
พื้นที่ของลานสวนกลางทางดานทิศตะวันออก มีบอน้ําเปนแนวยาวกั้นระหวาง
ลานพื้นที่สวนกลางกับพื้นทีร่ านอาหาร และรานกาแฟ ซึง่ อีกดานของรานอาหารเหลานี้อยูติดถนน
รัชดาภิเษก สวนดานที่เหลือของพื้นที่วางสวนกลางเปนรานคาประเภทอื่นๆ และทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของลานพื้นทีว่ างสวนกลางเปนแคลิฟอรเนีย ฟตเนส เซ็นเตอร
เมื่อเดินเขาสูทางเขาหลักของศูนยการคา ดิ เอสพลานาดจากทางเดินเทาริมถนน
รัชดาภิเษก ผานพื้นที่สีเขียวดานหนาศูนยการคา จากนัน้ มีการเปลี่ยนระดับจากระดับบาทวิถีโดยใช
การออกแบบขั้นบันไดนําสายตาสูลานพื้นที่วางสวนกลางซึ่งอยูภายในศูนยการคา ประตูทางเขา
ศูนยการคาอยูบ นผนังกระจกสูงเทาตัวอาคารซึ่งเปนชองเปดใหแสงธรรมชาติเขาสูตัวอาคาร และทํา
ใหคนภายในอาคารและคนภายนอกอาคารมองเห็นกันทะลุมวลอาคารได เมื่อเขามาภายใน
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ศูนยการคา จะพบกับโถงบันไดซึ่งเจาะทะลุความสูงถึงชั้นสูงสุดของศูนยการคา เมื่อหันหนาเขา
ศูนยการคาทางดานซายจะเปนบันไดเลื่อน ทางดานขวาจะเปนบันไดเชื่อมตอไปยังระเบียงของชัน้
ลอย จากโถงบันไดมีลักษณะเปนพื้นที่รูปวงกลม ถัดออกไปเปนลานพืน้ ที่วางสวนกลาง ซึ่งไดลด
ระดับเพคานต่าํ ลงแคความสูงของเพดานชัน้ ลอย ทําใหรสู ึกวาศูนยการคานี้มีความสูงแค 2 ชั้น พื้นที่
ของลานตรงกลางเปนพื้นทีอ่ เนกประสงค มีซุมขายสินคาชั่วคราวสลับสับเปลี่ยนวางขายชั่วคราว
บางโอกาส และไดจดั เตรียมที่นั่งพักคอยไวรอบๆโคนเสาคอนกรีตของศูนยการคา บริเวณระเบียง
ริมบอน้ําและระเบียงชัน้ 2 หนารานขายอาหารไดจดั เตรียมทีนั่งพักผอนและรับประทานอาหาร
ภายนอกรานคาไวสําหรับลูกคาของรานอาหาร
เนื่องจากศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ตั้งอยูในยานธุรกิจ สถานบันเทิงและที่อยู
อาศัยมีอาคารสํานักงานและศูนยการคาอยูร อบๆบริเวณพื้นที่ศูนยการคาจํานวนมาก แตศูนยการคา
ดิ เอสพลานาด เปนศูนยการคาที่มีความแตกตางจากศูนยการคาที่ยูรอบดาน เนื่องจากประกอบดวย
รานคาและกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งรานอาหาร ธนาคาร ซูเปอรมาเกต รานขายยา รานหนังสือ ราน
สะดวกซื้อ โรงภาพยนตร โรงละครรัชดาลัยเธียเตอร โรงโบวลิ่ง ทําใหลานพื้นทีว่ างสวนกลางของ
ศูนยการคาแหงนี้ ไดทําหนาที่รองรับผูคนที่ทํางานในสํานักงานรอบๆซึ่งมารับประทานอาหาร
กลางวันชวงพักเที่ยง นัดคุยงาน ตกลงทางธุรกิจ หรือเปนสถานที่รวมพลมิตรสหายกอนที่จะไป
สังสรรคในสวนอื่นๆของศูนยการคาตอไปไดตลอดทั้งวัน
เนื่องจากลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาแหงนี้ เปนพืน้ ที่แบบปดอยูในตัว
อาคารศูนยการคา อยูหางจากบาทวิถี ทางเทา ปายรถโดยสารประจําทาง และทางลงสถานีรถไฟฟา
ใตดิน มีพื้นทีส่ ีเขียวที่จดั ภูมทิ ัศนอยางสวยงามบริเวณดานหนาของศูนยการคา กั้นระหวางถนน
บาทวิถี ทางเทาและลานพื้นที่วางสวนกลาง ทําใหคนที่เดินริมถนน หรือรอรถโดยสารประจําทางจึง
ไมคอยไดใชประโยชนลานพื้นที่วางสวนกลางแหงนี้ นอกจากคนทีเ่ ขามาใชศูนยการคาจริงๆ

รูปที่ 41 ทางเขาหลักศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
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รูปที่ 42 ทางเขารองศูนยการคา ดิ เอสพลานาด

รูปที่ 43 ภาพถายทางอากาศศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
ที่มา:Google Earth, Explore, Search and Discover [online], Accessed 25 march
2008. Available form http://earth.google.com
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• โซนพื้นที่ยอย
ลานพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด แบงเปนโซนพื้นที่ยอยๆ
ได 3 โซนคือ
Zone A ลานน้ําพุ ชั้นใตดิน

พื้นที่วางสวนกลางชั้นใตดิน เปนทีว่ างที่มีลักษณะเปนทางเดิน รอบๆ บอน้ําพุที่
เปนศูนยกลางไมใชลักษณะเปนลานกวาง มีที่นั่งพักคอยอยูริมบอน้ํา ดานบนบอน้ํามีจอโทรทัศน
ขนาดใหญ บริเวณรอบๆลานพื้นที่วางสวนกลางชั้นใตดนิ มีทางเชื่อมเปนบันไดทางออกไปยังหนา
ศูนยการคา บริเวณชัน้ ใตดนิ เปนรานอาหาร และซูเปอรมารเก็ต

รูปที่ 44 Zone A ลานน้ําพุ ชัน้ ใตดนิ ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
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Zone B ลานอเนกประสงค ชั้น 1

พื้นที่วางสวนกลางลานอเนกประสงค บริเวณชัน้ 1 พื้นที่แหงนี้เชือ่ มโยงกับที่
อาคารจอดรถทางดานทิศเหนือ และทิศใต รวมทั้งเชื่อมตอกับทางเขาศูนยการคาจากบาทวิถีริมถนน
รัชดาภิเษก เปนโถงพื้นที่วางรูปรางอิสระ (free form) มีบันไดเลื่อนและลิฟตเชื่อมตอสูชั้นตางๆของ
ศูนยการคาทางดานเหนือ และทางใตของโถง ความสูงของโถงมีเพดาน 2 ระดับ สวนใหญของ
พื้นที่ลานมีความสูงของระดับเพดานแค 2ชั้นซึ่งออกแบบเพื่อลดทอนสัดสวน(scale)ใหใกลเคียง
กับสัดสวนของมนุษย ทําใหผูใชงานในลานพื้นทีว่ ารูสึกเหมือนอยูทามกลางอาคารรานคาที่มีรูป
ดานเปนระนาบแนวตั้ง(facade) สูงแค 2 ชั้น โดยมีระเบียงทางเดินอยูโดยรอบดานหนารานคาที่อยู
ชั้น 2 รานคาที่อยูรอบๆบริเวณนี้ คือ รานอาหารจะอยูทางดานฝงที่เปนบอน้ํา รวมทั้งบริเวณชัน้ 2
ดานที่เปนระเบียงมีที่นั่งรับประทานอาหารริมระเบียง

รูปที่ 45 Zone B ลานอเนกประสงค ชั้น 1ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
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Zone C ลานหองสมุดมารวยชั้น 3

พื้นที่วางสวนกลางชั้น 3 เปนบริเวณหองสมุดมารวย ถึงแมวาจะเปนพื้นที่ของ
หองสมุดตลาดหลักทรัพย แตดว ยลักษณะของพื้นที่ที่เปดโลง ไมมีผนังกั้นแตก็จดั พื้นที่สวนตางๆ
ของหองสมุดไดอยางเปนสัดสวน เอื้อประโยชนใหใครก็ไดเขาออกใชงานไดอยางอิสระทําใหคนที่
เดินผานไปมาสามารถใชพื้นที่เปนที่นั่งพักคอย อานหนังสือ ดื่มกาแฟ กินขนม พบปะสังสรรคได
ในบริเวณพืน้ ที่แหงนี้ ดวยทีน่ ั่งรูปแบบตางๆ ทั้งโซฟา โตะ เกาอี้ สําหรับนั่งอานหนังสือ ทํางาน คุย
ธุรกิจ รวมทั้งสวนที่เปนคอมพิวเตอรสําหรับทําธุรกรรมทางการเงินและซื้อขายหลักทรัพย

รูปที่ 46 Zone C ลานหองสมุดมารวยชัน้ 3 ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
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ผังชั้นใต

ผังชั้น 1

ผังชั้น 3
รูปที่ 47 แผนผังขยายแสดงตําแหนงโซนพื้นที่ยอย ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
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• สภาพอากาศในพื้นที่
เนื่องจากลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาทุกแหงอยูภ ายในอาคารที่มีการ
ปรับอากาศควบคุมอุณหภูมติ ลอดเวลา ทําใหมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดเวลา และเปนการใชแสง
สวางประดิษฐทําใหแสงสวางภายในอาคารไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน กิจกรรมตางๆภายใน
ลานพื้นที่วางสวนกลางสามารถดําเนินไดอยางตอเนื่องไมติดขัดจากปญหาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ เชน แดดรอน หรือฝนตก
• การสัญจร
รานคาในศูนยการคาสามารถเชื่อมตอถึงลานพื้นที่สวนกลางไดทุกราน ระหวาง
ชั้นเชื่อมตอกันดวยบันได บันไดเลื่อนและลิฟต มีการจัดเตรียมทางลาดสําหรับรถเข็น ทําใหสะดวก
ตอการใชงานของรถเข็นผูพิการ (wheel chair) หรือ รถเข็นเด็กทารก
• รูปแบบที่นงั่
ที่นั่งที่ปรากฏอยูในพื้นที่วางสวนกลางศูนยการคา ดิ เอสพลานาดมี หลาย
รูปแบบไดแก มานั่งยาวไม โซฟา มานั่งบุนวม ชุดเกาอี้และโตะ

รูปที่ 48 รูปแบบที่นั่งศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
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• องคประกอบทางศิลปกรรมและภูมิสถาปตยกรรม
น้ําพุ บอน้ํา
องคประกอบทางภูมิสถาปตยกรรมที่เดนที่สุดในลานพื้นทีว่ างศูนยกลางของ
ศูนยการคาแหงนี้ คือ บอน้ําและบอน้ําพุ สวนองคประกอบตกแตงทางศิลปกรรมไมคอยมีมาก
เนื่องจากรูปแบบการตกแตงภายในของศูนยการคาเปนแบบเรียบงาย สไตลโมเดิรน เนนการใชเสน
โคงของคาน บันได ชองเปดของพื้นและผนังอาคารแบบอิสระ (free form) การสอดประสานของ
ระนาบของระเบียงทางเดินแตละชั้นและการสรางที่วาง (space) เปนหลัก ทําใหทวี่ างของอาคาร
กลายเปนงานศิลปกรรมไปในตัว เสาคอนกรีตขนาดใหญบริเวณลานพื้นที่วางอเนกประสงคชั้น 1
ถูกออกแบบใหมีความเอียงก็เปนการใชโครงสรางของอาคารใหกลายเปนองคประกอบทาง
ศิลปกรรม

รูปที่ 49 องคประกอบทางศิลปกรรมศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
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• วัสดุปูพนื้ ผิว
วัสดุปูพื้นผิวลานพื้นที่สว นกลางสวนใหญเปนกระเบือ้ งปูพื้นสําหรับภายใน
อาคารขัดมัน มีการใชพื้นระแนงไมบริเวณระเบียงริมน้ําของรานอาหาร

รูปที่ 50 วัสดุปูพื้นผิวลานพืน้ ที่สวนกลางศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
• อาหาร
มีรานขายอาหารจํานวนมาก อยูบริเวณลานพื้นที่สว นกลางของศูนยการคาทั้งชัน้
แรกและบนระเบียงชัน้ ที่ 2 โดยแตละรานไดจัดเตรียมทีน่ ั่งภายนอกรานซึ่งผูรับประทานอาหารได
ใกลชิดกับโถงพื้นที่สวนกลางได

รูปที่ 51 รานอาหารในพืน้ ที่สวนกลางศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
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•

ปายและสัญลักษณ
ปายบอกทิศทางมีอยูท ั่วไปในบริเวณศูนยการคา แผนปายโฆษณาขนาดใหญ
ติดอยูบนผนังอาคารศูนยการคาดานบนของโถงพื้นที่สวนกลางชั้นที่ 1ทําใหสังเกตเห็นไดงายเมื่อ
มองจากระยะไกลสวนใหญเปนปายโฆษณาภาพยนตร และละครเวทีที่กําลังจัดแสดงอยูในชวงเวลา
นั้น

รูปที่ 52 ปายในพื้นที่สว นกลางศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
3. สรุปสาระสําคัญการสํารวจที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพพืน้ ที่ศึกษา
ลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรที่อยูภายนอกอาคาร
ศูนยการคา เดอะคริสตัล ตั้งอยูบนถนนประดิษฐมนูธรรม เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่
โครงการ15 ไร พื้นที่ใชสอยอาคารทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร พื้นที่ใหเชา 10,000 ตารางเมตร
บริเวณพืน้ ที่ศกึ ษาเปนยานทีอ่ ยูอาศัยหนาแนนต่ํา เนื่องจากตําแหนงที่ตงั้ ของศูนยการคา เดอะ
คริสตัลเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนต่ํา มีโครงการบานจัดสรรอยูเปนจํานวนมาก ทั้งบานเดี่ยว และ
ทาวนเฮาส บริบทรอบดานไมมีอาคารสูงทําใหเอื้อในการสรางลานพื้นที่วางสวนกลางของ
ศูนยการคา เดอะ คริสตัลเปนพื้นที่เปดโลงที่มีคุณภาพ เพราะมีอากาศถายเทไดดี ไมมีอาคาร ตึกสูง
บังทิศทางของลม
ลักษณะทางกายภาพพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา เดอะ คริสตัลเปนการนําเอา
องคประกอบทางภูมิสถาปตยกรรม และองคประกอบทางภูมิทัศนชมุ ชนเมืองริมบาทวิถี มาใชใน
การออกแบบ จัดภูมิทัศนดว ยทางเดิน น้ําพุ แสงแดด สายลม ดอกไม ตนไม ผนังรูปดานของอาคารที่
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หลากหลาย องคประกอบของเมือง(Urban Element) และเฟอรนิเจอรริมบาทวิถี (Street
Furniture)
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เนือ้ ที่
โครงการ 11 ไร 2 งาน 13 ตารางวา พื้นที่ใชสอยอาคารประมาณ 96,371 ตารางเมตร พื้นที่ใหเชา
ทั้งหมด 48,670 ตารางเมตร ตําแหนงทีต่ ั้งของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด เปนแหลงการคา การ
บริการ และแหลงที่อยูอาศัยหนาแนนมากถึงแมวาตําแหนงที่ตั้งของศูนยการคาไมไดตั้งอยูในยาน
ธุรกิจใจกลางเมือง แตดว ยบริบทของอาคารที่อยูรอบๆเปนแหลงการคา การบริการ และแหลงที่อยู
อาศัยหนาแนนมาก มีสถานบันเทิง อาคารสํานักงาน โรงแรม และศูนยราชการที่ ศูนยการคาเปน
อาคารแนวตั้งหลายชั้น สอดรับกับบริบทอาคารสูงที่อยูรอบๆศูนยการคา พื้นที่สวนกลางของ
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาดตางๆจึงถูกสรางอยูภายในอาคารอยูตามชั้นตางๆของศูนยการคาเชื่อมตอ
แตละชั้นดวยบันไดเลื่อน ,บันได และลิฟต
ลักษณะทางกายภาพพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ตกแตงภายใน
ของศูนยการคาเปนแบบเรียบเท สไตลโมเดิรน เนนการใชเสนโคงของคาน บันได ชองเปดของพื้น
และผนังอาคารแบบอิสระ (free form) การสอดประสานของระนาบของระเบียงทางเดินแตละชั้น
และการสรางที่วาง (space) เปนหลัก ควบคุมความสวางของอาคารดวยการใชไฟประดิษฐตลอด
วัน ปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิทั้งอาคาร สงเสริมสภาวะนาสบายภายในพื้นที่ ปกปองผูใชงานจาก
มลภาวะและสภาพอากาศทีเ่ ปลี่ยนแปลงภายนอกอาคาร
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บทที่ 5
การสํารวจพฤติกรรมการใชงานและทัศนคติของผูใชงานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา
การสํารวจพฤติกรรมการใชงานพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาโดย2 วิธีไดแก การ
สังเกตการณ และการแจกแบบสอบถาม
1. การสํารวจพฤติกรรมการใชงานพืน้ ที่วางสวนกลางของศูนยการคาดวยการสังเกตการณ
(observation))
การวิจยั นี้เปนการสังเกตการณแบบไมมีสว นรวม (Non participative Observation)
เปน การสังเกตการณที่ผูวจิ ยั ไมไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยสังเกตเหมือนกับ
เปนคนขางนอกเนื่องจากการสํารวจพฤติกรรมการใชงานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา สิ่งที่ถูก
สังเกตคือผูใชงาน การบันทึกผลการสํารวจไมอาจทําเพียงครั้งเดียวเพือ่ สรุปผลการสํารวจ เนื่องจาก
พฤติกรรมการใชงานเปนตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (dynamic) เพราะผูใชงานมีจํานวน
มาก และมีความหลากหลายทางพฤติกรรม ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการสังเกตซ้ําหลายๆครั้ง เพื่อให
เกิดภาพรวมของพฤติกรรมหรือคาเฉลี่ยการใชงานพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาในแตละพื้นที่
ผูวิจัยไดออกแบบการเขาสังเกตการณในพืน้ ที่กรณีศกึ ษาทั้ง 2 แหงโดยแบงพื้นที่ศกึ ษา
แตละแหงออกเปน โซนพื้นที่ยอยๆ 3 พื้นที่ ในแตละพื้นที่ใชเวลาเขาสังเกต 1วัน ในระหวาง
ชวงเวลา 11.00น.-18.00น.ใชเวลา 3 วันตอสัปดาห โดยเลือกวันที่เขาสังเกตการณคอื วันอังคาร วัน
พฤหัสบดี และวันเสาร รวมทั้งสิ้น 3 สัปดาห จํานวนครัง้ ที่เขาสํารวจตอ 1 พื้นที่กรณีศึกษาทั้งสิ้น 9
ครั้ง ใชวิธีตั้งจุดนับจํานวนคนในแตละโซนพื้นที่ยอย แบงแตละชวงเวลาระหวาง 11.00oน.-18.00
น. ทําการสํารวจระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ดวยการจดบันทึก
รูปแบบการใชงานในแตละโซน และถายภาพ
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ตารางที่ 2 การวางแผนวัน และการแบงพืน้ ที่ในการเขาสังเกตการณในแตละกรณีศกึ ษา

ตารางที่ 3 แบบฟอรมในการจดบันทึกจํานวนคน และการใชงานในแตละโซน แบงตามชวงเวลา
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ผังชั้น 1

ผังชั้น 1

ผังชั้น 1

รูปที่ 53 แผนผังการแบงโซนยอยพื้นทีวางสวนกลาง ศูนยการคา เดอะ คริสตัล

85

ผังชั้นใตดิน

ผังชั้น 1
รูปที่ 62 แผนผังพืน้ ทีว่ างสวนกลางดานหนาศูนยการคา เดอะ คริสตัล
ที่มา: ผูวิจัย

ผังชั้น 3

รูปที่ 54 แผนผังการแบงโซนยอยพื้นทีวางสวนกลาง ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
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1.1 กรณีศึกษาที่1: ลานพื้นที่วางของศูนยการคา เดอะ คริสตัล
• ชวงเวลาการใชงานและจํานวนผูใชงาน
ในวันทํางาน ชวงเวลาบายไปจนถึงค่ําเปนชวงเวลาที่มีคนใชพื้นทีม่ ากที่สุด สวน
ชวงเวลากลางวันมีการใชพนื้ ที่เบาบางเนือ่ งจากเปนชวงเวลาสภาพอากาศที่รอนและเปนเวลาทํางาน
แตชวงพักเทีย่ งก็มีคนมาใชพื้นที่พักผอน หรือนัดรอเพื่อรับประทานอาหารกลางวันดวย คน
สวนมากใชพนื้ ที่ในชวงเวลาบายหลังโรงเรียนเลิก และเวลาหลังเลิกงาน จนกระทั่งพระอาทิตยตก
ดินเนื่องจากอากาศไมรอนมาก แตในชวงวันหยุดสุดสัปดาหมีการใชพนื้ ที่ตลอดวันตัง้ แต
ศูนยการคาเปดจนปด แตจะหนาแนนตั้งแตชวงเวลาบายไปจนถึงค่ํา
จากการเขาสังเกต จดบันทึกจํานวนผูใชงานพื้นทีวางสวนกลางของศูนยการคา
เดอะ คริสตัล จํานวน 9 ครั้งพบวา มีจํานวนผูใชงานพื้นทีวางสวนกลางของศูนยการคา เดอะ
คริสตัล เฉลี่ย 18คนตอชั่วโมง จําแนกตามโซนยอย 3 โซนพบวา Zone A ลานอเนกประสงค
ดานหนาซูเปอรมารเก็ต มีจํานวนผูใชงานเฉลี่ย 5.5 คนตอชั่วโมง Zone B ลานซุมขายอาหาร และ
น้ําพุ มีจํานวนผูใชงานเฉลี่ย 5.2คนตอชั่วโมง และZone C ลานดานหนาศูนยการคามีจํานวน
ผูใชงานเฉลี่ย 7.2คนตอชั่วโมง ชวงเวลาทีม่ ีมีจํานวนผูใชงานเฉลี่ยสูงสุดคือ เวลา 17.00น.-18.00น.

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนผูใชงานเฉลี่ย (จํานวนคนตอชัว่ โมง) ในพืน้ ที่วางสวนกลางศูนยการคา
เดอะ คริสตัล
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รูปที่ 55 แผนผังแสดงจํานวนผูใชงานเฉลี่ย (จํานวนคนตอชั่วโมง) ในพื้นทีว่ างสวนกลาง
ศูนยการคา เดอะ คริสตัล

แผนภูมิที่ 3 กราฟแสดงจํานวนผูใชงานเฉลี่ยในแตละชวงเวลา (จํานวนคนตอชั่วโมง) ในพื้นทีว่ าง
สวนกลางศูนยการคา เดอะ คริสตัล
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• ลักษณะของกิจกรรมในโซนพื้นที่ยอย
Zone A ลานอเนกประสงคดานหนาซูเปอรมารเก็ต

เนื่องจากเปนลานอเนกประสงค ในชวงเวลาปกติ มีการจัดเตรียมโตะ เกาอี้พรอม
รมกันแดดกันฝนไวรอบๆ บริเวณ มีการใชงานเพื่อเปนทีน่ ั่งพักผอน เปนที่นั่งพักคอย รับประทาน
อาหาร เครื่องดื่ม ใชคอมพิวเตอรแบบพกพา อานหนังสือ มีการคุยงานพูดคุยธุรกิจอีกดวย บริเวณ
พื้นตรงกลางของลาน ตกแตงเปนตารางเกมหมากรุกขนาดใหญที่ดึงดูดความสนใจกับเด็กๆไดเปน
อยางดีทําใหพบเห็นเด็กๆวิ่งเลนในบริเวณนี้อยางสนุกสนาน สวนในชวงมีการจัดกิจกรรมพิเศษ
พื้นที่บริเวณนีถ้ ูกดัดแปลงเปนซุมขายสินคาประเภทตางๆตามแตเนื้อหา (theme)ของกิจกรรมพิเศษ
เชน รานขายของขวัญวันปใหม ชวงที่มกี ิจกรรมพิเศษ พื้นที่จะเต็มไปดวยผูคนทั้งแมคา และผู
จับจายใชสอยอยางหนาแนน พื้นทีว่ างสําหรับกิจกรรมอื่นๆจะลดนอยลง กิจกรรมตางๆอาจ
หยุดชะงักไดในชวงเวลาฝนตก เนื่องจากบริเวณตรงกลางของพื้นที่เปนที่เปดโลงกลางแจง แตมี
หลังคากันฝนที่บริเวณชายคาใตระเบียงรอบๆ และมีตนไมขนาดใหญจาํ นวนหลายตนใหรมเงายาม
แดดจัดไดเปนอยางดี

รูปที่ 56 กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Zone A ศูนยการคา เดอะ คริสตัล ชวงเวลาปกติ
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รูปที่ 57 กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Zone A ศูนยการคา เดอะ คริสตัล ชวงเวลากิจกรรมพิเศษ
Zone B ลานซุมขายอาหาร และน้ําพุ

ลานพื้นทีว่ างสวนกลางที่เชื่อมระหวางลานดานหนาศูนยการคา(Zone C) และ
ลานอเนกประสงคดานหนาซูเปอรมารเก็ต (Zone A) กิจกรรมที่พบเห็นไดคือการนั่งพักผอน
รับประทานขนม อาหาร เครื่องดื่มรอบๆที่นั่งโคนตนไมขนาดใหญที่ปลูกสลับกับซุมรานขายขนม
บริเวณนี้มีบอน้ําพุ ปลาสวยงามไวที่เลี้ยงไวในบอน้ําดึงดูดความสนใจจากเด็กๆไดเปนอยางดี ทําให
บริเวณนี้มีครอบครัวมานั่งพักผอนอยูเปนประจํา
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รูปที่ 58 กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Zone B ศูนยการคา เดอะ คริสตัล
Zone C ลานดานหนาศูนยการคา

ลานพื้นที่วางสวนกลางดานหนาศูนยการคา(Zone C) เปนพื้นที่รายลอมดวย
รานอาหาร กิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนการนั่งพักคอย พูดคุย รับประทานอาหารที่โตะอาหาร
กลางแจงของรานอาหาร รานกาแฟ รานขนม บางคนนัง่ อานหนังสือบริเวณนี้ยามเย็นเมื่อแดด
รม บริเวณนีเ้ ปนบริเวณที่ใชเปนคนสวนมากใชเปนสถานที่นัดคอยเนือ่ งจากสามารถมองเห็น
บริเวณศูนยการคาไดอยางกวางไกลกวาสวนอื่นๆของศูนยการคา เพราะเปนที่เปดโลงที่
ตอเนื่องจากทีจ่ อดรถหนาศูนยการคา และถนนประดิษฐมนูธรรม นอกจากนี้ยังเปนพื้นที่ของ
ศูนยการคาสวนแรกสุดที่ผูขบั รถเขามาจะไดพบเห็น ในบางครั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษใน
บริเวณนี้ตอเนือ่ งไปถึงบริเวณวงเวียนน้ําพุเจ็ดนางฟาและที่จอดรถบริเวณดานหนาศูนยการคา
บริเวณนี้เปนบริเวณที่มีสว นรมเงาทั้งจากหลังคา กันสาด ตนไมขนาดใหญนอยกวาบริเวณอืน่ ๆ
ดังนั้นในชวงเวลาแดดจัด หรือฝนตกจะมีการใชพนื้ ที่บริเวณนี้เบาบางกวาสวนอื่นๆ
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รูปที่ 59 กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Zone C ศูนยการคา เดอะ คริสตัล
• ประเภทผูใชงาน
ผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคามีความหลากหลายประเภท ทั้ง
ผูสูงอายุ ผูใหญ วัยทํางาน วัยรุน เด็กๆ รวมทั้งเด็กทารกที่อยูในรถเข็น จํานวนผูใชงานลานพื้นทีว่ าง
สวนกลางของศูนยการคา หนาแนนมากตลอดวันในชวงวันหยุดสุดสัปดาห และวันหยุดเทศกาล
สวนในวันทํางาน จะมีการใชงานหนาแนนในชวงบายหลังจากจากเลิกเรียนไปจนกระทั่งศูนยการคา
ปดในเวลากลางคืน ชวงที่มกี ารจัดกิจกรรมพิเศษก็ดึงดูดใหมีคนเขามาใชพื้นที่เพิม่ ขึ้นมากกวา
ชวงเวลาปกติ
• ตําแหนงของผูใชงาน
ผูใชงานกระจายตัวอยูต ามเกาอี้ มานั่งที่วางอยูตามสวนตางๆของลานพื้นทีว่ าง
สวนกลางของศูนยการคา ในชวงเวลาทีแ่ ดดออก ที่นั่งที่อยูในรมเงา หรือบริเวณใตตนไมจะมีคนเขา
ไปพักผอนมาก แตหลังจากชวงบายทีแ่ ดดรมแลว จะมีการกระจายตัวไปยังสวนตางๆอยาง
หลากหลาย เพราะไมตองอาศัยรมเงา บริเวณที่มีการใชงานอยางตอเนื่อง คือลานซุมขายอาหาร
(Zone B) และลานอเนกประสงคดานหนาซูเปอรมารเก็ต (Zone A) เนื่องจากมีบริเวณที่เปนรมเงา
มากกวาบริเวณอื่น จะมีการใชงานหนาแนนชวงเวลาหลังเลิกเรียน เนื่องจากเด็กๆจะมาเรียนพิเศษใน
ชวงเวลาดังกลาว สวนลานดานหนาศูนยการคา (Zone C) เปนบริเวณทีม่ ีรมเงานอยกวาบริเวณอื่นๆ
ชวงเวลาทีใ่ ชงานจึงหนาแนนตั้งแตชว งเย็นเปนตนไปหลังจากแดดรมไปแลว
• รูปแบบของกิจกรรม
กิจกรรมที่เกิดขึ้นของลูกคาศูนยการคาในลานพื้นทีว่ างสวนกลางสวนมากเปนไป
เพื่อการพักผอน (recreation) รูปแบบตางๆ ทั้งการพักผอนที่เปนสวนตัว และการพักผอนที่มี
ปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆที่พัฒนาตอเนื่องเปนกิจกรรมทางสังคม การพักผอนที่เกิดการจับจายใชสอย
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ก็เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตสําหรับเจาของรานคาเชาและพนักงาน กิจกรรมที่ทําในลานพื้นทีว่ าง
สวนกลางคือการปฏิบัติงาน และการทําธุรกิจ
จากการสังเกต พบวาสามารถแบงกิจกรรมออกเปน passive activities คือ
กิจกรรมที่มีลักษณะสงบ ไมตองออกแรง เนนการผอนคลาย และ active activities คือ กิจกรรมที่
ตองใชการออกแรงเคลื่อนไหว ที่พบเห็นในศูนยการคา คือการวิ่งเลนของเด็กๆ การเดินซื้อของ
สวนการเตนรํา การแสดง การออกกําลังกาย จะพบเห็นในชวงเวลาจัดกิจกรรมพิเศษนี้ กิจกรรม วิถี
ชีวิตและปฏิสมั พันธทางสังคมของคนในครอบครัวเกิดขึ้นอยางมีชีวิตชีวาในลานพืน้ ที่วางสวนกลาง
(courtyard)ของศูนยการคาแหงนีไ้ ดขยายขอบเขตทางสังคม เพราะครอบคลุมทั้งคนภายใน
ครอบครัว เด็กตัวเล็กๆ วัยรุน คูรัก หรือแมแตคนชราไดเขามาใชสถานที่แหงนี้เพื่อการพักผอน
จับจายซื้อของ รับประทานอาหาร เดินเลน นั่งเลนและทํากิจกรรมตางๆรวมกัน

รูปที่ 60 แผนผังแสดงความหนาแนนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่วางสวนกลางบริเวณชัน้ 1
ศูนยการคา เดอะ คริสตัล
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1.2 กรณีศึกษาที่2: ลานพื้นที่วางของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
• ชวงเวลาการใชงาน และจํานวนผูใชงาน
ในวันทํางาน ชวงเวลาบายไปจนถึงค่ําเปนชวงเวลาที่มีคนใชพื้นทีม่ ากที่สุด สวน
ชวงพักเทีย่ งของสํานักงานตางๆก็มีคนมาใชพื้นที่พักผอน หรือนัดรอเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
ดวย คนสวนมากใชพื้นทีใ่ นชวงเวลาบายหลังโรงเรียนเลิก และเวลาหลังเลิกงาน จนกระทั่งพระ
อาทิตยตกดินไปจนกระทั่งศูนยการคาปด แตในชวงวันหยุดสุดสัปดาหมีการใชพนื้ ที่ตลอดวันตั้งแต
ศูนยการคาเปดจนปด แตจะหนาแนนตั้งแตชวงเวลาบายไปจนถึงค่ํา กิจกรรมที่เกิดขึน้ ในลาน
สวนกลางแตละแหงของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ขาดความเชื่อมโยงกันเนื่องจากลานสวนกลาง
แตละแหงอยูก นั คนละระนาบ แยกกันอยูตามชั้นตางๆ กิจกรรมที่พบเห็นจึงมีลักษณะเฉพาะของแต
ละพื้นที่ดังนี้
จากการเขาสังเกต จดบันทึกจํานวนผูใ ชงานพื้นทีวางสวนกลางของศูนยการคา ดิ
เอสพลานาดจํานวน 9 ครั้งพบวา มีจํานวนผูใชงานพื้นทีวางสวนกลางของศูนยการคา ดิ เอสพลา
นาดเฉลี่ย 18 คนตอชั่วโมง จําแนกตามโซนยอย 3 โซนพบวา Zone A ลานน้ําพุ ชัน้ ใตดนิ มีจํานวน
ผูใชงานเฉลี่ย 3.7 คนตอชั่วโมง Zone B ลานอเนกประสงค ชั้น 1 มีจํานวนผูใชงานเฉลี่ย 7.9คนตอ
ชั่วโมง และ Zone C ลานหองสมุดมารวยชั้น 3 มีจํานวนผูใชงานเฉลีย่ 6.7คนตอชั่วโมง ชวงเวลาที่
มีมีจํานวนผูใชงานเฉลี่ยสูงสุดคือ เวลา 13.00น. และ 18.00น.

แผนภูมิที่ 4 แสดงจํานวนผูใชงานเฉลี่ย (จํานวนคนตอชัว่ โมง) ในพืน้ ที่วางสวนกลางศูนยการคา
ดิ เอสพลานาด
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แผนภูมิที่ 5 กราฟแสดงจํานวนผูใชงานเฉลี่ย ในแตละชวงเวลา (จํานวนคนตอชั่วโมง) ใน
พื้นที่วางสวนกลางศูนยการคา ดิ เอสพลานาด

รูปที่ 61 แผนผังแสดงจํานวนผูใชงานเฉลีย่ (จํานวนคนตอชั่วโมง) ในพื้นที่วางสวนกลาง
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
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• ลักษณะของกิจกรรมในโซนพื้นที่ยอย
Zone A ลานน้ําพุ ชั้นใตดิน

พื้นที่วางสวนกลางชั้นใตดิน ลักษณะกิจกรรมที่พบคือ การนั่งพักคอย พูดคุย
บริเวณมานั่งรอบๆบอน้ําพุ ในสวนของที่นงั่ ของรานอาหารก็มีคนนิยมนั่งรับประทานอาหารบริเวณ
ใกลบอน้ําพุ

รูปที่ 62 กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Zone A ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
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Zone B ลานอเนกประสงค ชั้น 1

พื้นที่วางสวนกลางลานอเนกประสงค บริเวณชัน้ 1 ในชวงเวลาปกติจะมี
ผูใชงานไมมากนัก สวนมากเปนการเดินผานไปมา มีคนนั่งพักบริเวณมานั่งที่จัดเตรียมไวบริเวณริม
บอน้ําและรอบๆโคนเสา สามารถพบเห็นคนนั่งอานหนังสือ คุยโทรศัพท นั่งพบปะสังสรรคบริเวณ
ที่นั่งที่จัดเตรียมไวซึ่งมีจํานวนที่นั่งไมมากนัก แตทนี่ ั่งรับประทานอาหารบริเวณระเบียงริมบอน้ํา
นอกรานจะเปนจุดที่มีคนชอบนั่งเปนประจํา ถาเปนชวงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษจะมีคน
หนาแนนมาก ยิ่งถามีซุมขายอาหารหรือขายสินคามาวางขายก็จะสามารถดึงดูดใหคนเขามาใชพนื้ ที่
สวนนี้เปนจํานวนมาก

รูปที่ 63 กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Zone B ศูนยการคาดิ เอสพลานาด ชวงเวลากิจกรรมพิเศษ
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รูปที่ 64 กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Zone B ศูนยการคาดิ เอสพลานาด ชวงเวลาปกติ
Zone C ลานหองสมุดมารวยชั้น 3

พื้นที่วางสวนกลางชั้น 3 บริเวณหองสมุดมารวย กิจกรรมที่พบเห็นไดคือ การ
อานหนังสือ ทํางาน คุยงาน ศึกษาและซื้อขายหลักทรัพย นอกจากนีย้ งั พบวาเปนสถานที่ใชนั่งพัก
คอย รับประทานอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ในบางชวงเวลามีการจัดกิจกรรมพิเศษ เชนการสัมมนา การ
จัดปาฐกถา
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รูปที่ 65 กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Zone C ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
• ประเภทผูใชงาน
ผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคามีความหลากหลายประเภท
สวนมากเปนกลุมวัยรุน เด็กนักเรียน นักศึกษาและวัยทํางาน ไมคอยพบเห็นผูสูงอายุ พบเห็นเด็กเล็ก
และครอบครัวบางไมมากนัก จํานวนผูใชงานลานพื้นทีว่ า งสวนกลางของศูนยการคาหนาแนนมาก
ตลอดวันในชวงวันหยุดสุดสัปดาห และวันหยุดเทศกาล สวนในวันทํางาน จะมีการใชงานหนาแนน
ตั้งแตชวงพักเที่ยงเปนตนไปจนกระทัง่ ศูนยการคาปดในเวลากลางคืน ชวงที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ
มีคนเขามาใชพื้นที่เพิ่มขึ้นมากกวาชวงเวลาปกติ
• ตําแหนงของผูใชงาน
เนื่องจากศูนยการคามีหลายชั้น จึงทําใหมีการใชงานพื้นที่ศูนยการคาอยาง
กระจัดกระจาย ในบริเวณพืน้ ที่วางลานอเนกประสงคชนั้ ที่ 1มีคนนั่งเลน นั่งรอนัดพบ อยูตามที่นงั่
ซึ่งจัดไวจํานวนไมมากตามโคนเสา บริเวณริมบอน้ําจะมีผูนิยมมานั่งมากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณ
ระเบียงริมน้ําของรานอาหาร รานขนม และเครื่องดื่มมีคนนิยมนั่งรับประทานอาหาร และพบปะ
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สังสรรค พื้นที่ระเบียงเปดโลงชั้น 2 ของรานแมค มีคนนิยมนั่งรับประทานอาหาร และนัดพบ
ในชวงมีการจัดกิจกรรมพิเศษ บริเวณพื้นทีว่ างลานอเนกประสงคชั้นที่ 1ที่ไมคอยมีคนจะเต็มไปดวย
ซุมขายสินคา และผูคนจํานวนมากเดินในพืน้ ที่อยางหนาแนน แตกตางจากชวงเวลาปกติที่คน
สวนมากจะเดินผานขึ้นบันไดเลื่อนไปทันทีเมื่อเขาศูนยการคาทางเขาหลักจากถนนรัชดาภิเษก
เนื่องจากบันไดเลื่อนและบันไดตั้งอยูตรงทางเขาศูนยการคา เมื่อไมมีกจิ กรรมนาสนใจในพืน้ ที่วาง
ลานอเนกประสงคชั้นที่ 1 จึงไมจําเปนตองผานเขาไปใชพื้นที่ สามารถเดินเลี่ยงขึน้ ไปใชบริการ
ศูนยการคาชั้นบนไดทันที่
หองสมุดมารวยซึ่งตั้งอยูบริเวณชั้น 3 ของศูนยการคาเปนการจัดสภาพแวดลอม
พื้นที่วางของศูนยการคาไดนา สนใจ เพราะไมไดจดั ทํารั้วหรือกําแพงแยกพื้นที่ออกจากศูนยการคา
อยางสิ้นเชิงดังเชนรานคาเชาอื่นๆ ทําใหไมเกิดความรูสึกขัดขวางการเขาไปใชงานของผูคนที่เดิน
ผานไปมา เอื้ออํานวยความสะดวกใหกับทุกคนสามารถเขาไปใชพื้นที่เพื่อพักผอน อานหนังสือ
ประชุม ทํางานและซื้อขายหลักทรัพยไดอยางอิสระ นอกจากนีย้ ังมีสว นของรานขนมและเครื่องดื่ม
จัดไวบริการในบริเวณใกลเคียง ทําใหพื้นที่นี้มีบทบาทใกลเคียงกับลานพื้นทีว่ างสาธารณะของ
ชุมชนเมืองที่อยูในศูนยการคา
บริเวณลานพื้นทีวางชั้นใตดิน มีคนนั่งเลน และนัดพบตามที่นั่งรอบๆ บอน้ําพุซึ่ง
มีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากมีพื้นที่จํากัดทําใหบริเวณนี้ไมคอยมีกิจกรรมที่นาสนใจ

100

ผังชั้นใต

ผังชั้น 1

ผังชั้น 3

รูปที่ 66 แผนผังแสดงความหนาแนนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่วางสวนกลางศูนยการคา
ดิ เอสพลานาด
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2. การสํารวจโดยการแจกแบบสอบถาม (questionnaires)
การใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางประชากร เปนอีกหนึ่งเครื่องมือที่ผูวิจัยเลือกใชเพื่อ
ประเมินทัศนคติ และการใชประโยชนพนื้ ที่วางสวนกลางของศูนยการคา นอกเหนือจากวิธีการ
สังเกตการณดว ยตัวผูวิจยั เอง วัตถุประสงคหลักในการสรางแบบสอบถามการวิจยั นี้ เพื่อศึกษา
ทัศนคติ ความพึงพอใจของผูใ ชงาน และศึกษาพฤติกรรมการใชประโยชนลานพืน้ ทีว่ างของ
ศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรทั้งแบบปดภายในอาคารและเปดโลงภายนอกอาคาร ซึ่งมีบางขอมูล
ที่ผูวิจัยไมสามารถรับรูและประเมินผลไดดว ยวิธีการสังเกตการณดว ยตัวผูวิจัยเอง หรือบางขอมูลก็
สามารถใชเพื่อยืนยันสนับสนุนสิ่งที่ผูวิจยั สังเกตดวยตัวเองใหมีน้ําหนักเกิดความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
การสุมตัวอยางจะใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ใชตารางในการ
กําหนดกลุมประชากร (ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ 2537) โดยกําหนดกลุมตัวอยางประชากรจาก
จํานวนผูใชงานศูนยการคา 20,000 คนตอป กําหนดความเชื่อมั่นไวที่ 95% และกําหนดความ
คลาดเคลื่อนไวที่ 10% ไดขนาดของกลุมตัวอยางประชากรเทากับ 100 คน โดยทําแบบสอบถาม 50
คนตอพื้นที่ศึกษา
2.1 ประเด็นคําถามในแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่จัดทําแบงเปนหัวขอหลัก 4 สวนดังนี้
2.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยคําถามยอยดังนี้
เพศของผูตอบแบบสอบถาม
อายุของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสมรสของผูตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม
รายไดของผูตอบแบบสอบถาม
ระยะทางของสถานที่ทํางานของผูตอบแบบสอบถาม
ระยะทางของที่พักอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม
2.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานศูนยการคา ประกอบดวยคําถามยอยดังนี้
ความถีใ่ นการมาศูนยการคาของผูตอบแบบสอบถาม
วิธีการเดินทางมาศูนยการคาของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามมาศูนยการคากับใคร
ผูตอบแบบสอบถามมาศูนยการคาชวงเวลาใด
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2.1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา ประกอบดวย
คําถามยอยดังนี้
ความตองการพื้นที่วางในศูนยการคาที่เอื้อตอการใชประโยชนเปนลานพื้นที่
วางกึ่งสาธารณะ ของชุมชนเมือง
ความถี่ในการใชพื้นที่วางศูนยการคาของผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทของกิจกรรมในการใชพื้นที่วางศูนยการคาของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามใชพื้นที่วางศูนยการคาทํากิจกรรมรวมกับใคร
ผูตอบแบบสอบถามใชพื้นที่วางศูนยการคาในชวงเวลาใด
ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยหรือไมวาพื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) ของ
ศูนยการคาแหงนี้นาพักผอน นั่งเลน หรือทํากิจกรรมอื่นๆ แตกตางจากศูนยการคาอื่นๆ
ในขณะที่พักผอน นั่งเลนอยูในพืน้ ทีส่ วนกลาง (ภายนอกรานคา) ผูตอบ
แบบสอบถามรูสึกวา บรรยากาศที่นี่ อบอุน ผอนคลาย เปนกันเองหรือไม
ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยหรือไมวาพื้นที่เปดโลงของศูนยการคาทําใหอยาก
ใชเวลานานขึน้ บอยขึ้น
ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยหรือไมวาการออกแบบพื้นที่สวนกลาง (ภายนอก
รานคา) อยาง สวยงาม เหมาะสม ชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดี ของศูนยการคา
2.1.4 ระดับความพึงพอใจการจัดสภาพแวดลอมลานพื้นที่วางสวนกลางของ
ศูนยการคา ประกอบดวยคําถามยอยดังนี้
บรรยากาศโดยรวมของศูนยการคา
ลักษณะหนาตารูปแบบของรานคา
ลักษณะหนาตาของซุมขายสินคา
การออกแบบทางเดิน ลาน สวน
รูปแบบการจัดวางมานั่ง
การประดับตกแตง
ความสะอาด เรียบรอย
พื้นที่สาํ หรับกิจกรรมพิเศษตางๆ
สภาพอากาศ และอุณหภูมิ
ความปลอดภัยตอชีวติ ทรัพยสิน
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2.2 วัตถุประสงคของประเด็นคําถามในแบบสอบถาม
แบบสอบถามทั้ง 4 สวนมุง ตอบสนองวัตถุประสงคหลักของการวิจยั ครั้งนี้คือศึกษา
ทัศนคติ ความพึงพอใจของผูใ ชงาน และศึกษาพฤติกรรมการใชประโยชนลานพืน้ ทีว่ างของ
ศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรทั้งแบบปดภายในอาคารและเปดโลงภายนอกอาคาร โดยแตละ
คําถามยอยก็ยงั มีจุดประสงคเพื่อคนหาคําตอบจากผูตอบแบบสอบถามในสวนทีเ่ ปนรายละเอียด
ดังนี้
2.2.1 เพื่อศึกษาเกีย่ วกับความหลากหลายของผูใชประโยชนพื้นทีว่ างสวนกลางของ
ศูนยการคาเปนอยางไร โดยใชคําถามขอมูลสวนบุคคลไดแก เรื่องเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย

ส

หญิง

อายุ
ต่ํากวา 25 ป
25 – 42 ป
43 - 60 ป
มากกวา 60 ป
สถานภาพสมรส
โสด
สมรสแลวไมมีบุตร สมรสแลวมีบุตร จํานวน____ คน
หมาย
ระดับการศึกษา
มัธยมปลายหรือต่ํากวา อนุปริญญา ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพ
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท / ลูกจาง นักเรียน / นิสิต นักศึกษา
เจาของธุรกิจ / คาขาย
วางงาน
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 10,000 - 25,000 25,001- 40,000
40,000 ขึ้นไป

2.2.2 เพื่อศึกษาเกีย่ วกับความหลากหลายของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นในพืน้ ที่วางสวนกลาง
ของศูนยการคาเปนอยางไรโดยใชคําถามประเภทของกิจกรรมในการใชพื้นที่วางศูนยการคาของ
ผูตอบแบบสอบถาม
คุณทํากิจกรรมใดบางบริเวณพืน้ ที่สว นกลาง (ภายนอกรานคา) ของศูนยการคา
(เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
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นั่งคุย พบปะสังสรรค พักผอน นั่งเลน เดินเลน อานหนังสือ ติวหนังสือ
กิน ดื่ม
นัดเจอ รอคน
ประชุม คุยงาน ทํางาน
ดูคนที่ผานไปมา
เขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น อืน่ ๆ(โปรดระบุ) __________
2.2.3 เพื่อศึกษาเกีย่ วกับความถี่ของการใชประโยชนพนื้ ที่วางสวนกลางของ
ศูนยการคาเปนอยางไรโดยใชคําถามความถี่ในการใชพนื้ ที่วางศูนยการคาของผูตอบแบบสอบถาม
และความถี่ในการมาศูนยการคาของผูตอบแบบสอบถาม
คุณพักผอน นั่ง หรือทํากิจกรรมบริเวณพืน้ ที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) ของ
ศูนยการคาแหงนี้ บอยแคไหน
ไมบอย, นานๆครั้ง
บอยแตไมทุกครั้ง ทุกครั้งที่มาศูนยการคาแหงนี้
คุณมาศูนยการคาแหงนี้ บอยแคไหน
ทุกวัน
2-3 ครั้ง / สัปดาห
สัปดาหละครั้ง
เดือนละ 2 ครั้ง
เดือนละครั้ง
ไมบอย, นานๆครั้ง
2.2.4 เพื่อศึกษาเกีย่ วกับการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งสะทอนถึงการแสดงออก
ทางสังคมผานกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่วางสวนกลางของศูนยการคา โดยใชคําถามวาผูตอบ
แบบสอบถามใชพื้นทีว่ างศูนยการคาทํากิจกรรมรวมกับใครและผูตอบแบบสอบถามมาศูนยการคา
กับใคร
คุณใชเวลาพักผอน หรือทํากิจกรรมบริเวณพืน้ ที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา)
กับใคร (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
คนเดียว
เพื่อนๆ
แฟน คูร ัก
พอแม ญาติ พี่นอง
สามี ภรรยา
ลูกๆหลานๆ
ลูกคา ผูรวมงาน
อื่นๆ_________
คุณมาศูนยการคานีก้ ับใคร (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
คนเดียว
เพื่อนๆ
แฟน คูรัก
พอแม ญาติ พีน่ อง
สามี ภรรยา
ลูกๆหลานๆ
ลูกคา ผูรวมงาน
อื่นๆ__________
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2.2.5 เพื่อศึกษาเกีย่ วกับความหลากหลายของชวงเวลาในการใชประโยชนพื้นทีว่ าง
สวนกลางของศูนยการคาเปนอยางไรโดยใชคําถามวาผูตอบแบบสอบถามใชพื้นที่วางศูนยการคาใน
ชวงเวลาใดและผูตอบแบบสอบถามมาศูนยการคาชวงเวลาใด
คุณใชพนื้ ที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) ของศูนยการคาแหงนี้ในชวงเวลาใด
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เชา (6.00 น-10.00 น.) สาย(10.00-13.00 น.)
บาย(13.00-16.00 น.)
เย็น (16.00-19.00 น.)
ค่ํา (19.00-22.00 น.) ดึก (22.00-6.00 น.)
ปกติคุณมาศูนยการคานี้ในชวงเวลาใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
เชา (6.00 น-10.00 น.) สาย(10.00-13.00 น.) บาย(13.00-16.00 น.)
เย็น (16.00-19.00 น.)
ค่ํา (19.00-22.00 น.) ดึก (22.00-6.00 น.)
2.2.6 เพื่อศึกษาความสัมพันธของตําแหนงที่ตั้ง (location) ของลานพื้นที่วาง
สวนกลางของศูนยการคากับที่พักอาศัยและที่ทํางานของผูใชงานดวยคําถามเกี่ยวกับระยะทาง
ระหวางทีพ่ ักอาศัยและที่ทํางานของผูตอบแบบสอบถาม
สถานที่ทํางาน (สถานศึกษา) ปจจุบัน
(ระบุ ถนน ยาน อําเภอ หรือเขต) _______________________ จังหวัด________________________
ที่พักอาศัยปจจุบนั
(ระบุ ถนน ยาน อําเภอ หรือเขต) _______________________ จังหวัด________________________
2.2.7 เพื่อศึกษาวาการเขาถึงลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาวามีความสะดวก
เพียงใดดวยประเภทคําถามเกี่ยวกับวิธีการเดินทางมาศูนยการคาของผูตอบแบบสอบถาม
คุณเคยเดินทางมาศูนยการคานี้ดวยวิธีใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
รถยนตสวนตัว
เดิน
จักรยาน
จักรยานยนตสวนตัว
รถโดยสารประจําทาง รถตูโดยสาร
รถสองแถว
รถไฟฟา
จักรยานยนตรับจาง
แท็กซี่
เรือ
อื่นๆ ___________
2.2.8 เพื่อศึกษาถึงความตองการพื้นที่วางสาธารณะของชุมชนเมืองที่อยูใน
ศูนยการคาดวยประเภทคําถามเกี่ยวกับความตองการพื้นที่วางในศูนยการคาที่เอื้อตอการใช
ประโยชนเปนลานพื้นที่วางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง
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คุณตองการพื้นที่สําหรับพักผอน นั่งเลน พบปะสังสรรคได (โดยไมเสียเงิน)
ในศูนยการคาหรือไม
ตองการ
ไมตองการ

2.2.9 เพื่อศึกษาถึงความรูสึกและทัศนคติตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
พื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาแตละกรณีศึกษาดวยประเภทคําถามเกี่ยวกับความรูสึกและ
ทัศนคติตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่วา งสวนกลางของศูนยการคา
คุณคิดวาพื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) ของศูนยการคาแหงนีน้ าพักผอน
นั่งเลน หรือทํากิจกรรมอื่นๆ แตกตางจากศูนยการคาอื่นๆหรือไม
ใช
ไมใช
เพราะ_________________________________________________________________
ในขณะที่คุณพักผอน นั่งเลนอยูในพืน้ ที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) คุณรูสึก
วาบรรยากาศที่นี่ อบอุน ผอนคลาย เปนกันเอง หรือไม
รูสึกผอนคลาย เปนกันเอง
รูสึกไมผอนคลาย ไมเปนกันเอง
เพราะ_________________________________________________________________
พื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) ที่เปดโลง เห็นทองฟา มีพื้นทีส่ ีเขียว ตนไม
ดอกไม น้ําพุ บอน้ําสวยๆ ทําใหคุณอยากพักผอน ใชเวลาในพื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) นาน
ขึ้น บอยครั้งขึ้นหรือไม
ใช
ไมใช
เพราะ_________________________________________________________________
คุณคิดวาการออกแบบพื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) อยางสวยงาม
เหมาะสม ชวยสงเสริมภาพลักษณทดี่ ี ของศูนยการคาหรือไม
ใช
ไมใช
เพราะ_________________________________________________________________

107
2.2.10 เพื่อศึกษาถึงคุณภาพของการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่วาง
สวนกลางของศูนยการคาแตละกรณีศึกษาดวยประเภทคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา
ระดับความพึงพอใจการจัดสภาพแวดลอมลานพื้นที่สวนกลางของศูนยการคา
(ภายนอกรานคา)
ตารางที่ 4 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจการจัดสภาพแวดลอมลานพื้นที่สวนกลางของ
ศูนยการคา
ชอบมากที่สุด
บรรยากาศโดยรวมของศูนยการคา
ลักษณะหนาตารูปแบบของรานคา
ลักษณะหนาตาของซุมขายสินคา
การออกแบบทางเดิน ลาน สวน
รูปแบบการจัดวางมานั่ง
การประดับตกแตงอื่นๆ เชน น้ําพุ บอน้ํา
ตนไม ดอกไม ปาย โคมไฟ
ความสะอาด เรียบรอย
พื้นที่สําหรับกิจกรรมพิเศษตางๆ
สภาพอากาศ และอุณหภูมิ
ความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน

ชอบ

เฉยๆ

ไมชอบ ไมชอบมากที่สุด
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2.3 ผลการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม
2.3.1 ขอมูลทั่วไปของกลุม ตัวอยางผูใชพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาเปน
อยางไร โดยใชคําถามขอมูลสวนบุคคลไดแก เรื่องเพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา,
อาชีพ, รายไดของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 5)
• เพศ
จากผลการสํารวจกรณีศกึ ษาที่ 1 พบวากลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นทีว่ าง
สวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล รวมทั้งสิ้น 50 คนเปนเพศชาย
รอยละ 45 เปนเพศหญิง รอยละ 55
จากผลการสํารวจกรณีศกึ ษาที่ 2 พบวากลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นทีว่ าง
สวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาดรวมทั้งสิ้น 50 คนเปนเพศชาย รอย
ละ 67 เปนเพศหญิง รอยละ 33
ตารางที่ 5 ผลสํารวจแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูใชงานลานพื้นทีส่ วนกลางของศูนยการคา
เพศ

อายุ

สถานภาพ
สมรส

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน

ขอมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
ต่ํากวา 25 ป
25-42 ป
43-60 ป
มากกวา 60 ป
โสด
สมรส/ไมมีบุตร
สมรส/มีบุตร
หมาย
ม.6 /ต่ํากวา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท / ลูกจาง
นักเรียน / นิสิต นักศึกษา
เจาของธุรกิจ / คาขาย
วางงาน
อื่น ๆ
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,000 - 25,000 บาท
25,001- 40,000บาท
40,000 บาทขึ้นไป

เดอะ คริสตัล

ดิ เอสพลานาด
45%
55%
21%
60%
19%
0%
45%
4%
51%
0%
11%
9%
52%
28%
6%
39%
27%
13%
6%
9%
28%
26%
23%
23%

67%
33%
35%
56%
7%
2%
79%
5%
14%
2%
9%
21%
54%
16%
9%
30%
35%
19%
0%
7%
30%
45%
9%
16%

109

• อายุ
จากผลการสํารวจพบวากลุมตัวอยางทีใ่ ชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางของ
ศูนยการคาทั้ง 2 กรณีศึกษา สวนใหญมีอายุต่ํากวา 42 ป
มีขอสังเกตวาผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคาร
ของศูนยการคา เดอะ คริสตัล ที่อายุมากกวา 43 ปมีจํานวนรอยละ 19 และผูใชงานลานพื้นทีว่ าง
สวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาดที่อายุมากกวา 43 ปมจี ํานวนรอยละ
9
• สถานภาพสมรส
จากผลการสํารวจ กลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวากลุมตัวอยาง
สถานภาพโสดและกลุมตัวอยางสถานภาพสมรสแลวมีบุตร เปนกลุมคนสวนใหญที่ใชงานลาน
พื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา
โดยกลุมตัวอยางผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอก
อาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล มีสถานภาพโสดจํานวนรอยละ 45 มีผูสถานภาพสมรสแลวมี
บุตรจํานวน รอยละ 51 กลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบปดภายในอาคารของ
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาดมีสถานภาพโสดจํานวนรอยละ 79 คน มีสถานภาพสมรสแลวมีบุตร
จํานวนรอยละ 14
• ระดับการศึกษา
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวากลุมตัวอยางที่ระดับ
การศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปเปนกลุมคนสวนใหญที่ใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางของ
ศูนยการคา
โดยกลุมตัวอยางผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอก
อาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล มีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป จํานวนรอยละ 80
กลุมตัวอยางผูใ ชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด มี
ระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป จํานวนรอยละ 70
• อาชีพ
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวากลุมตัวอยางทีใ่ ชงาน
ลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาสวนใหญ ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษทั หรือลูกจาง
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เจาของธุรกิจหรือคาขาย
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โดยกลุมตัวอยางผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอก
อาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล เปนพนักงานบริษัทหรือลูกจางจํานวนรอยละ 39 นักเรียน
นิสิต นักศึกษาจํานวนรอยละ 27 เจาของธุรกิจหรือคาขายจํานวนรอยละ 13 กลุมตัวอยางผูใชงาน
ลานพื้นที่วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด เปนพนักงานบริษัท
หรือลูกจางจํานวนรอยละ 30 นักเรียน นิสิต นักศึกษาจํานวนรอยละ 35 เจาของธุรกิจหรือคาขาย
จํานวนรอยละ 19
มีขอสังเกตวาผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคาร
ของศูนยการคา เดอะ คริสตัลเปนผูวางงานจํานวนรอยละ 6 แตไมพบผูวางงาน ในผูใชงานลานพืน้ ที่
วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด
• รายไดเฉลี่ยตอเดือน
จากผลการสํารวจพบวากลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบ
เปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล มีรายไดตั้งแตต่ํากวา 10,000 ถึง 40,000 ขึ้น
ไป แตกลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลา
นาดรวม จํานวนรอยละ 75 มีรายไดต่ํากวา 25,000 บาท
• ระยะทางจากสถานที่ทํางาน
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบปด
ภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาดรวม พบวาสถานที่ทํางานของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ (จํานวน รอยละ 63) อยูไกลศูนยการคา (อยูนอกรัศมี 5 กิโลเมตร)
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบเปด
โลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล พบวาสถานที่ทํางานของผูตอบแบบสอบกึ่งหนึ่ง
(จํานวน รอยละ 51) อยูใกลศูนยการคา (อยูในรัศมี 5 กิโลเมตร)
• ระยะทางจากที่พักอาศัย
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบเปด
โลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล พบวาที่พักอาศัยของผูต อบแบบสอบถามสวน
ใหญ (จํานวนรอยละ 77) อยูใกลศูนยการคา (อยูในรัศมี 5 กิโลเมตร)
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบปด
ภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด พบวาที่อยูอ าศัยของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
(จํานวนรอยละ 60) อยูไกลศูนยการคา (อยูนอกรัศมี 5 กิโลเมตร)
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2.3.2 ขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นทีว่ า งสวนกลาง
ของศูนยการคาเปนอยางไรโดยใชคําถามประเภทของกิจกรรมในการใชพื้นที่วางศูนยการคาของ
ผูตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 6)
• คุณทํากิจกรรมใดบางบริเวณพื้นที่สว นกลาง (ภายนอกรานคา) ของ
ศูนยการคา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวากิจกรรม 4 อันดับ
แรกที่ผูตอบแบบสอบถามนิยมทําในพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา คือ กิจกรรมพักผอน นั่งเลน
เดินเลน, กิจกรรมนั่งคุย พบปะสังสรรค, กิจกรรมนัดเจอ รอคน และกิจกรรมกิน ดืม่
2.3.3 ขอมูลเกี่ยวกับความถี่ของการใชพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาเปนอยางไร
โดยใชคําถามความถี่ในการใชพื้นทีว่ างศูนยการคาของผูตอบแบบสอบถามและความถี่ในการมา
ศูนยการคาของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 6)
• คุณพักผอน นัง่ หรือทํากิจกรรมบริเวณพืน้ ที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา)
ของศูนยการคาแหงนี้ บอยแคไหน
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบเปด
โลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล ใชพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาไมบอยหรือ
นานๆครั้งจํานวนรอยละ 33 ใชพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาบอยแตไมใชทุกครั้งที่มา
ศูนยการคาจํานวนรอยละ 31 ใชพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาเปนประจําทุกครั้งที่มา
ศูนยการคาจํานวนรอยละ 36
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบปด
ภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาดใชพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาไมบอยหรือนานๆ
ครั้งจํานวนรอยละ 51 ใชพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาบอยแตไมใชทุกครั้งที่มาศูนยการคา
จํานวนรอยละ 23 ใชพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาเปนประจําทุกครั้งที่มาศูนยการคาจํานวน
รอยละ 26
2.3.4 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งสะทอนถึงการแสดงออกทาง
สังคมผานกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา โดยใชคําถามวาผูตอบ
แบบสอบถามใชพื้นทีว่ างศูนยการคาทํากิจกรรมรวมกับใครและผูตอบแบบสอบถามมาศูนยการคา
กับใคร (ตารางที่ 6 และ7)
• คุณใชเวลาพักผอน หรือทํากิจกรรมบริเวณพื้นที่สวนกลาง (ภายนอก
รานคา) กับใคร (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
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จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญทํากิจกรรมในบริเวณพื้นที่สวนกลางของศูนยการคากับเพื่อนๆ มากที่สุด
มีขอสังเกตวาผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของ
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาดใชพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาเพียงคนเดียวลําพังถึงรอยละ39
สวนผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล ทํา
กิจกรรมรวมกับลูกๆหลานๆ สามีภรรยา แฟน หรือคูรัก พอแม ญาติ พีน่ อง ในสัดสวนใกลเคียงกัน
โดยทํากิจกรรมเพียงคนเดียวลําพังรอยละ 19
• คุณมาศูนยการคานี้กับใคร (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญมาศูนยการคากับเพื่อนๆ มากที่สุด
มีขอสังเกตวาผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของ
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด มาศูนยการคาคนเดียวและมากับแฟน คูรกั ในสัดสวนใกลเคียงกันรอง
จากเพื่อนๆ สวนผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ
คริสตัลมาศูนยการคากับลูกๆหลานๆ สามีภรรยา แฟน หรือคูรัก พอแม ญาติ พี่นอง และมา
ศูนยการคาคนเดียว ในสัดสวนใกลเคียงกัน
2.3.5 ขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของชวงเวลาในการใชพื้นที่วางสวนกลางของ
ศูนยการคาเปนอยางไรโดยใชคําถามวาผูตอบแบบสอบถามใชพื้นที่วางศูนยการคาในชวงเวลาใด
และผูตอบแบบสอบถามมาศูนยการคาชวงเวลาใด (ตารางที่ 6 และ7)
จากผลการสํารวจกลุม ตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
เกือบรอยละ80 ใชงานพืน้ ทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาในชวงเวลาเย็น (16.00-19.00น) และ
ชวงเวลาบาย (13.00-16.00น)
จากผลการสํารวจกลุม ตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
เดินทางมาศูนยการคาในชวงเวลาเย็น (16.00-19.00น) และชวงเวลาบาย (13.00-16.00น)
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ตารางที่ 6 ผลสํารวจแบบสอบถามขอมูลการมาศูนยการคาของผูใชงานลานพื้นที่สวนกลางของ
ศูนยการคา

ขอมูลการมาศูนยการคา
ความถี่ในการมาศูนยการคา

วิธีการเดินทางมาศูนยการคา

มาศูนยการคากับใคร

ชวงเวลาในการมาศูนยการคา

ทุกวัน
2-3 ครั้ง/สัปดาห
สัปดาหละครั้ง
เดือนละ 2 ครั้ง
เดือนละครั้ง
ไมบอย,นานๆ ครัง้
รถยนตสวนตัว
เดิน
จักรยาน
จักรยานยนตสวนตัว
รถโดยสารประจําทาง
รถตูโดยสาร
รถสองแถว
รถไฟฟา
รถจักรยานยนตรับจาง
แท็กซี่
เรือ
คนเดียว
เพื่อนๆ
แฟน คูรัก
พอแม ญาติ พี่นอง
สามี ภรรยา
ลูกๆ หลานๆ
ลูกคา ผูรวมงาน
เชา (06..00-10.00น)
สาย (10..00-13.00น)
บาย (13..00-16.00น)
เย็น (16..00-19.00น)
ค่ํา (19.00-22.00น)
ดึก (22.00-06.00น)

เดอะ คริสตัล
6%
41%
24%
4%
4%
21%
85%
0%
1.50%
0%
4%
0%
1.50%
0%
0%
8%
0%
16%
26%
12%
12%
12%
18%
4%
0%
1%
27%
53%
18%
1%

ดิ เอสพลานาด
7%
28%
12%
5%
9%
39%
32%
2%
0%
10%
15%
2%
0%
20%
4%
15%
0%
28%
38%
26%
4%
4%
0%
0%
1%
10%
30%
30%
18%
1%

หมายเหตุ : คิดสัดสวนรอยละจากจํานวนคําตอบที่ได เนื่องจากเปนคําถามที่ผูตอบ
เลือกตอบไดหลายขอ
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2.3.6 ขอมูลการเขาถึงลานพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาวามีความสะดวก
เพียงใดดวยประเภทคําถามเกี่ยวกับวิธีการเดินทางมาศูนยการคาของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางที่
7)
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบเปดโลง
ภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล สวนใหญ (จํานวนรอยละ 85) เดินทางมาศูนยการคา
ดวยรถยนตสวนตัว กลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบปดภายในอาคารของ
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาดรวมเดินทางมาศูนยการคาดวยรถยนตสวนตัวจํานวนรอยละ 32 เดินทาง
มาดวยรถไฟฟา, รถโดยสารประจําทาง และรถแท็กซี่ในสัดสวนใกลเคียงกัน
ตารางที่ 7 ผลสํารวจแบบสอบถามขอมูลการใชพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา
ขอมูลการใชประโยชนพื้นที่วางสวนกลางศูนยการคา
ความถี่ของการใช
ประโยชนพื้นที่วาง
สวนกลาง
กิจกรรมการใชพื้นที่
วางศูนยการคา

ชวงเวลาในการใช
พื้นที่

ดิ เอสพลานาด

33%

51%

บอยแตไมใชทุกครั้ง

31%

23%

เปนประจําทุกครั้ง

36%

26%

นั่งคุย พบปะสังสรรค

24%

17%

พักผอน นั่งเลน เดินเลน

31%

24%

อานหนังสือ ติวหนังสือ

7%

12%

กิน ดื่ม

14%

15%

นัดเจอ รอคน

14%

23%

ประชุม คุยงาน ทํางาน

4%

5%

ดูคนที่ผานไปมา

4%

2%

2%

0%

คนเดียว

16%

31%

เพื่อนๆ

26%

39%

แฟน คูรัก

11%

13%

พอแม ญาติ พี่นอง

11%

10%

สามี ภรรยา

12%

4%

ลูกๆ หลานๆ

เขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น
ทํากิจกรรมบริเวณ
พื้นที่สวนกลางกับ
ใคร

เดอะ คริสตัล

ไมบอยหรือนานๆครั้ง

18%

3%

ลูกคา ผูรวมงาน

5%

0%

อื่นๆ
เชา (06..00-10.00น)

1%

0%

0%

0%

สาย (10..00-13.00น)

2%

3%

บาย (13..00-16.00น)

27%

39%

เย็น (16..00-19.00น)

52%

39%

ค่ํา (19.00-22.00น)

17%

19%

ดึก (22.00-06.00น)

2%

0%

หมายเหตุ : คิดสัดสวนรอยละจากจํานวนคําตอบที่ได เนื่องจากเปนคําถามที่ผูตอบ
เลือกตอบไดหลายขอ
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2.3.7 ขอมูลความตองการพืน้ ที่วางสาธารณะของชุมชนเมืองที่อยูในศูนยการคาดวย
ประเภทคําถามเกี่ยวกับความตองการพื้นที่วางในศูนยการคาที่เอื้อตอการใชประโยชนเปนลานพืน้ ที่
วางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง (ตารางที่ 8)
• คุณตองการพืน้ ที่สําหรับพักผอน นั่งเลน พบปะสังสรรคได (โดยไมเสีย
เงิน) ในศูนยการคาหรือไม
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญ มีความตองการพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) ที่เอื้อตอ
การใชประโยชนเปนลานพืน้ ที่วางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง มีเพียงรอยละ 2 ของกลุมตัวอยาง
ผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล และรอย
ละ 5 ของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ที่
ตอบวาไมตองการตองการพืน้ ที่วางสวนกลางของศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) ที่
เอื้อตอการใชประโยชนเปนลานพื้นที่วางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง
ตารางที่ 8 ผลสํารวจแบบสอบถามขอมูลทัศนคติของผูใชงานพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา
ขอมูลทัศนคติของผุใชงาน
ตองการ

เดอะ คริสตัล ดิ เอสพลานาด
98%
95%

ไมตองการ

2%

5%

พื้นที่สวนกลางของศูนยการคานาพักผอน นัง่ เลน หรือทํา
กิจกรรมอื่นๆ แตกตางจากศูนยการคาอื่นๆหรือไม

เห็นดวย

98%

81%

ไมเห็นดวย

2%

19%

บรรยากาศพื้นที่สวนกลางรูสึกอบอุน ผอนคลาย เปนกันเอง
หรือไม

เห็นดวย

98%

90%

ไมเห็นดวย

2%

10%

เห็นดวย

98%

90%

ไมเห็นดวย

2%

10%

เห็นดวย

98%

100%

ไมเห็นดวย

2%

0%

ความตองการพืน้ ที่วางสาธารณะของชุมชนเมืองที่อยูใน
ศูนยการคา

พื้นที่สวนกลางที่เปดโลง ทําใหอยากพักผอน ใชเวลาในพืน้ ที่
สวนกลาง นานขึ้น บอยครั้งขึ้นหรือไม
การออกแบบพื้นที่สวนกลาง อยางสวยงาม เหมาะสม ชวย
สงเสริมภาพลักษณที่ดี ของศูนยการคาหรือไม

2.3.8 ขอมูลความรูสึกและทัศนคติตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่
วางสวนกลางของศูนยการคาแตละกรณีศกึ ษาดวยประเภทคําถามเกี่ยวกับความรูสึกและทัศนคติตอ
การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของพืน้ ที่วางสวนกลางของศูนยการคา (ตารางที่ 8)
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• คุณคิดวาพื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) ของศูนยการคาแหงนี้นา
พักผอน นั่งเลน หรือทํากิจกรรมอื่นๆ แตกตางจากศูนยการคาอื่นๆหรือไม
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบปด
ภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาดจํานวนรอยละ 19 เห็นวาพื้นที่สวนกลางของ
ศูนยการคาแหงนี้ไมแตกตางจากศูนยการคาอื่นๆ แตกลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลาง
แบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล ถึงรอยละ 98 เห็นดวยวาพื้นที่สวนกลาง
ของศูนยการคาแหงนีน้ าพักผอน นั่งเลน หรือทํากิจกรรมอื่นๆ แตกตางจากศูนยการคาอื่นๆ มีเพียง
รอยละ 2 เห็นวาพื้นที่สว นกลางของศูนยการคาแหงนี้ไมแตกตางจากศูนยการคาอื่นๆ
• ในขณะที่คุณพักผอน นั่งเลนอยูในพื้นที่สว นกลาง (ภายนอกรานคา) คุณ
รูสึกวาบรรยากาศที่นี่ อบอุน ผอนคลาย เปนกันเอง หรือไม
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญจํานวนรอยละ 98 ของผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของ
ศูนยการคา เดอะ คริสตัล และจํานวนรอยละ 90 ของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบปดภายใน
อาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด รูสึกวาบรรยากาศลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา
อบอุน ผอนคลาย เปนกันเอง
มีขอสังเกตวาผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของ
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาดจํานวนรอยละ 10 ไมรูสึกวาบรรยากาศที่นี่ อบอุน ผอนคลาย เปนกันเอง
แตผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล เพียง
รอยละ 2 ที่ไมรูสึกวาบรรยากาศที่นี่ อบอุน ผอนคลาย เปนกันเอง
• พื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) ที่เปดโลง เห็นทองฟา มีพื้นที่สีเขียว
ตนไม ดอกไม น้ําพุ บอน้ําสวยๆ ทําใหคุณอยากพักผอน ใชเวลาในพื้นที่สวนกลาง (ภายนอก
รานคา) นานขึ้น บอยครั้งขึ้นหรือไม
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญจํานวนรอยละ 98 ของผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของ
ศูนยการคา เดอะ คริสตัล และจํานวนรอยละ 90 ของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบปดภายใน
อาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด เห็นดวยวา.พืน้ ที่สวนกลางที่เปดโลง เห็นทองฟา มีพื้นที่สี
เขียว ตนไม ดอกไม น้ําพุ บอน้ําสวยๆ ทําใหผูตอบแบบสอบถามอยากพักผอน ใชเวลาในพื้นที่
สวนกลาง นานขึ้น บอยครั้งขึ้น
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• คุณคิดวาการออกแบบพื้นทีส่ วนกลาง (ภายนอกรานคา) อยางสวยงาม
เหมาะสม ชวยสงเสริมภาพลักษณทดี่ ี ของศูนยการคาหรือไม
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญจํานวนรอยละ 98 ของผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของ
ศูนยการคา เดอะ คริสตัล และจํานวนรอยละ 100 ของผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบปด
ภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด เห็นดวยวาการออกแบบพื้นที่สวนกลาง (ภายนอก
รานคา) อยางสวยงาม เหมาะสม ชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดีของศูนยการคา
2.3.9 ขอมูลแสดงคุณภาพของการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่วาง
สวนกลางของศูนยการคาแตละกรณีศึกษาดวยประเภทคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา
• บรรยากาศโดยรวมของศูนยการคา
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวาผูใชงานลานพื้นที่
วางสวนกลางของศูนยการคาสวนใหญพึงพอใจ (ชอบถึงชอบมากที่สุด) บรรยากาศโดยรวมของ
ศูนยการคา
ผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ
เอสพลานาด รุสึกเฉยๆกับบรรยากาศโดยรวมของศูนยการคาจํานวนรอยละ 12 แตผูใชงานลาน
พื้นที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล รุสึกเฉยๆกับ
บรรยากาศโดยรวมของศูนยการคาเพียงรอยละ 2

แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ บรรยากาศโดยรวมของศูนยการคา
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• ลักษณะหนาตารูปแบบของรานคา
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวาผูใชงานลานพื้นที่
วางสวนกลางของศูนยการคาสวนใหญพึงพอใจลักษณะหนาตารูปแบบของรานคา
ผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ
เอสพลานาด รุสึกเฉยๆกับลักษณะหนาตารูปแบบของรานคาจํานวนรอยละ 33 แตผูใชงานลาน
พื้นที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล รุสึกเฉยๆ เพียงรอยละ
7

แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ลักษณะหนาตารูปแบบของรานคา

• ลักษณะหนาตาของซุมขายสินคา
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวาผูใชงานลานพื้นที่
วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล สวนใหญจํานวนรอยละ 83
พึงพอใจลักษณะหนาตาของซุมขายสินคา แตผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบปดภายในอาคาร
ของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด เพียงรอยละ 45 พึงพอใจลักษณะหนาตาของซุมขายสินคา กลุม
ตัวอยางทั้ง 2 กรณีศึกษามีผูไมชอบลักษณะหนาตาของซุมขายสินคาจํานวนรอยละ 2
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แผนภูมิที่ 8 แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ลักษณะหนาตาของซุมขายสินคา
• การออกแบบทางเดิน ลาน สวน
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวาผูใชงานลานพื้นที่
วางสวนกลางของศูนยการคาสวนใหญพึงพอใจการออกแบบทางเดิน ลาน สวน
ผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ
เอสพลานาด รุสึกเฉยๆกับการออกแบบทางเดิน ลาน สวน จํานวนรอยละ 19 แตผูใชงานลานพื้นที่
วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล รูสึกเฉยๆ เพียงรอยละ 11

แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ การออกแบบทางเดิน ลาน สวน

120
• รูปแบบการจัดวางมานั่ง
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวาผูใชงานลานพื้นที่
วางสวนกลางของศูนยการคาสวนใหญพึงพอใจรูปแบบการจัดวางมานั่ง (จํานวนรอยละ 85 ของ
ผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล และ
จํานวนรอยละ 70 ของผูใชงานลานพื้นทีว่ า งสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพ
ลานาด)
มีขอสังเกตวาผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของ
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด จํานวนรอยละ 2 ไมชอบรูปแบบการจัดวางมานั่ง

แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ รูปแบบการจัดวางมานั่ง
• การประดับตกแตงอื่นๆ น้ําพุ บอน้ํา ตนไม ดอกไม ปาย โคมไฟ
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวาผูใชงานลานพื้นที่
วางสวนกลางของศูนยการคาสวนใหญพึงพอใจการประดับตกแตงอืน่ ๆ น้ําพุ บอน้ํา ตนไม ดอกไม
ปาย โคมไฟ (จํานวนรอยละ 87ของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคาร
ของศูนยการคา เดอะ คริสตัล และ จํานวนรอยละ 60 ของผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบปด
ภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด)
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แผนภูมิที่ 11 แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ การประดับตกแตง
• ความสะอาด เรียบรอยในพืน้ ที่
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวาผูใชงานลานพื้นที่
วางสวนกลางของศูนยการคาสวนใหญพึงพอใจความสะอาด เรียบรอย (จํานวนรอยละ 96 ของ
ผูใชงานลานพืน้ ที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล และ
จํานวนรอยละ 95 ของผูใชงานลานพื้นทีว่ า งสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ
เอสพลานาด)

แผนภูมิที่ 12 แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ความสะอาด เรียบรอย
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• พื้นที่สําหรับกิจกรรมพิเศษตางๆ
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวาผูใชงานลานพื้นที่
วางสวนกลางของศูนยการคามากกวากึ่งหนึ่งพึงพอใจพืน้ ที่สําหรับกิจกรรมพิเศษตางๆ (จํานวนรอย
ละ 63 ของผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ
คริสตัล และ จํานวนรอยละ 54 ของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบปดภายในอาคารของ
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด)
มีขอสังเกตวาผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของ
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด จํานวนรอยละ 2 รูสึกไมชอบพื้นที่สําหรับกิจกรรมพิเศษตางๆ

แผนภูมิที่ 13 แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ พื้นที่สําหรับกิจกรรมพิเศษตางๆ
• สภาพอากาศ และอุณหภูมใิ นพื้นที่
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวาผูใชงานลานพื้นที่
วางสวนกลางแบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด สวนใหญ (จํานวนรอยละ 86)
พึงพอใจสภาพอากาศ และอุณหภูมิ แตผใู ชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคาร
ของศูนยการคา เดอะ คริสตัลจํานวนรอยละ 67 พึงพอใจสภาพอากาศ และอุณหภูมิ
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มีขอสังเกตวารอยละ 9 ของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบเปดโลง
ภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล และรอยละ 2 ของผูใชงานลานพื้นทีว่ า งสวนกลาง
แบบปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ไมชอบสภาพอากาศ และอุณหภูมิ

แผนภูมิที่ 14 แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ สภาพอากาศ และอุณหภูมิ
• ความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสินในพื้นที่
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางทั้ง 2 กรณีศกึ ษา พบวาผูใชงานลานพื้นที่
วางสวนกลางของศูนยการคาสวนใหญพึงพอใจความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน.ในพื้นที่ (จํานวน
รอยละ 80 ของผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ
คริสตัล และ จํานวนรอยละ 74 ของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบปดภายในอาคารของ
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด)
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แผนภูมิที่ 15 แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ความปลอดภัยตอชีวิตทรัพยสิน

แผนภูมิที่ 16 แผนภูมแิ สดงจํานวนคนเฉลีย่ ที่เขาใชพนื้ ทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาทั้ง 2 แหง
ในแตละชวงเวลาที่สอดคลองกันจากวิธีการสังเกตการณและวิธีแจกแบบสอบถาม
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บทที่ 6
การวิเคราะหขอมูล

การวิจยั นี้มุงศึกษาเพื่อพิสจู นสมมติฐาน3 ขอไดแก
สมมติฐานขอที่ 1 คือ ผูใชงานศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) มีความ
ตองการพื้นที่ในศูนยการคาที่เอื้อตอการใชประโยชนเปนลานพื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง
สมมติฐานขอที่ 2 คือ ลานพื้นที่วางของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ที่มีการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและการเดินเทา ดึงดูดใหกอเกิดกิจกรรมทาง
สังคม นอกเหนือจากกิจกรรมการซื้อขายภายในลานพื้นที่วางมากขึ้น
สมมติฐานขอที่ 3 คือ ผูใชงานศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) ลานพื้นที่
วางแบบเปดโลงของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ที่มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพโดย
คํานึงถึงสัดสวนมนุษยและการเดินเทา ชวยสงเสริมใหผูใชงานรูสึกผอนคลาย และใชเวลาในลาน
พื้นที่วางของศูนยการคาแหงนั้น นานขึ้น บอยครั้งขึ้น
ไดผลการวิเคราะหดังนี้
1. สมมติฐานขอที่ 1: ผูใชงานศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) มีความตองการพื้นที่
ในศูนยการคาที่เอื้อตอการใชประโยชนเปนพื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง
1.1 การวิเคราะหจากทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อตอบสมมติฐาน
ศูนยการคาเปนสถานที่รวมรานคา รานอาหารจํานวนมากเขาไวดวยกัน จึงสามารถ
ดึงดูดผูคนในเมืองกรุงเทพมหานครจํานวนมากใหเขามาในศูนยการคา ตรงตามแนวคิดของของ
Childs ที่กลาววาอาหารเปนปจจัยดึงดูดการใชประโยชนในพืน้ ที่ทดี่ ี ขณะที่อาหารดึงดูดคนไดอยาง
ตอเนื่อง คนก็ดึงดูดคนอืน่ ๆดวย (Childs 1999:28) โดยที่ศูนยการคาตางๆก็แขงขันกันเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูคนตางๆที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวันไดอยางหลากหลายทั้งการ
รับประทานอาหาร การทํางาน ติดตอ พบปะสังสรรค การพักผอน ออกกําลังกาย อานหนังสือ เรียน
หนังสือ สปา เสริมความงาม แมกระทั่งบางคนก็มาอาบน้ํา แตงตัวในคลับฟตเนสที่
อยูในศูนยการคากอนออกไปทํางาน หรือหลังจากทํางาน เนื่องจากความสะดวกสบายทําให
ศูนยการคามีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนเมืองเปนอยางยิ่ง ดังนัน้ เมือ่ ศูนยการคาทําหนาที่เปน
ศูนยรวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร จึงเกิดความตองการพื้นที่วาง (space and
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place) เพื่อรองรับการทํากิจกรรมที่หลากหลายขึ้นภายในศูนยการคา แตกตางจากอดีตที่เปนเพียง
สถานที่วางสินคาเพื่อการซือ้ ขาย โดยเฉพาะศูนยการคาบริเวณชานเมือง ในวันหยุดสุดสัปดาหจะ
เต็มไปดวยผูคนจํานวนมากมาใชสถานที่ ทํากิจกรรมตางๆอยางคึกคัก ดังนั้นลานพืน้ ที่วางภายใน
ศูนยการคาจึงทําหนาที่เปนพื้นที่กึ่งสาธารณะอันเปนแหลงรวมคนและกิจกรรมตางๆของเมืองและ
ยานที่เปนที่ตั้งของศูนยการคาเหลานั้นดวย เพราะไมเพียงแตกิจกรรมตางๆจะเกิดขึ้นภายในพืน้ ที่
ศูนยการคาเทานั้น บริเวณพืน้ ที่รอบๆศูนยการคายังเปนแหลงงานและกิจการตอเนื่องของผูคนหลาย
ระดับในยานนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นทีส่ วนตางๆของกรุงเทพมหานครสวนมากมีการใช
ประโยชนอยางผสมผสาน ศูนยการคาเพียงหนึ่งแหงในปจจุบันก็สามารถทําหนาที่เปนยานการคา
เปนศูนยรวมทางเศรษฐกิจของชุมชนและหมูบานที่อยูใ นพื้นที่และยานใกลเคียงนั้นได ดวยความ
เปนลักษณะเฉพาะตัวของสังคมเมืองแบบกรุงเทพมหานคร ไมสามารถแยกยานไดชดั เจนโดยทาง
กายภาพ เพราะมีทั้งที่อยูอาศัยทั้งแบบบานเดี่ยว ตึกแถว คอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน ผสมผสาน
ปนอยูในบริเวณพื้นทีใ่ กลเคียงกัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและนันทนาการที่สว นมากเกิดขึน้
ในยานการคาของเมืองดังเชน ถนนคนเดินในประเทศทางยุโรป จึงพบเห็นไดในศูนยการคาของ
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการเขาถึง และการจอดรถ ดวยวิถีชีวิตคนเมืองที่
ตองการความสะดวกสบาย ทําใหคนในเมืองกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกใชศูนยการคามากกวา
การไปยังยานการคาที่หาที่จอดรถยาก เชนถาตองการเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึก ยานสําเพ็งเปน
ยานที่มีของขวัญ ของที่ระลึกใหเลือกซื้อมากมายและราคาถูก แตคนสวนมากก็ยินดีเลือกซื้อของใน
ศูนยการคาเพราะมีความสะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการเดินทางไปสําเพ็งที่มที ั้งปญหารถติด
และหาทีจ่ อดรถยาก
1.2 การวิเคราะหจากลักษณะพฤติกรรมของผูใชงานพืน้ ที่วางของศูนยการคา
การสรางพื้นที่ในศูนยการคาที่เอื้อตอการใชประโยชนเปนพื้นที่กึ่งสาธารณะของ
ชุมชนเมือง อาจจะฟงดูเปนการตอบแทนสังคม ไมกอใหเกิดผลประโยชนทางธุรกิจมากนัก ในอดีต
ที่ผานมาจึงไมคอยไดรับความสนใจในการออกแบบพื้นทีป่ ระเภทนี้ใหเกิดขึ้นในศูนยการคา
ผูออกแบบมักจะเนนใหมีพนื้ ที่ใชสอยเพื่อคาขายมากกวา แตสิ่งที่ผูออกแบบละเลยนัน้ เปนความ
ตองการที่สําคัญยิ่งของผูใชศูนยการคา เนือ่ งจากการเดินเลือกซื้อของนั้น ถาผูคนเดินเลือกซื้อของ
อยางเหน็ดเหนื่อย ยอมมีความตองการพื้นที่เพื่อพักผอน ถาหากไมมีพนื้ ที่ที่เพียงพอ เหมาะสม
สะดวกสบาย คนเหลานั้นก็จะรีบเรงเดินทางกลับไปพักผอนที่บานทันที แตถามีที่นั่งพักผอน
บรรยากาศดีๆโดยไมตองเสียคาใชจายอยูใ นศูนยการคา ก็จะสามารถพักฟนมีพลังงานที่จะเดินซื้อ
ของตอไดอีกยาวนาน หรือในขณะทีภ่ รรยาเดินเลือกซื้อของ สามีก็จะเลือกไปพักผอน ฟงเพลง อาน
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หนังสือหรือดูนิทรรศการ การแสดงที่จัดขึน้ ในลานพืน้ ทีว่ างของศูนยการคาได หรือแมแตการสราง
สนามเด็กเลน หรือโซนเครื่องเลนในศูนยการคาก็เปนสิ่งที่ผูประกอบการและผูออกแบบศูนยการคา
ไมควรละเลย เนื่องจากเปนการทําใหทกุ คนในครอบครัวใชชวี ิตอยูใ นศูนยการคาไดยาวนานขึ้น ซึง่
กอใหเกิดการจับจายใชสอยมากขึ้นเพราะโดยธรรมชาติพอแมนั้นไมคอ ยอยากปฏิเสธเมื่อลูกๆรอง
ขออยากไดอาหาร ขนม หรือของเลน พื้นที่ในศูนยการคาที่เอื้อตอการใชประโยชนเปนพื้นที่กึ่ง
สาธารณะของชุมชนเมืองจึงเปนสิ่งดึงดูดใหผูคนที่มีความหลากหลายเขามาใชพนื้ ที่ในศูนยการคา
มากขึ้น และเกิดการจับจายใชสอยมากขึ้นตามมา
1.3 การวิเคราะหกลุมผูใชงานศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตลเซ็นเตอร) เพื่อตอบ
สมมติฐาน
ถามองเพียงผิวเผินศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ก็มีลักษณะคลายๆกับศูนยการคา
ที่มีอยูทั่วไปในกรุงเทพมหานคร แตเมื่อวิเคราะหดแู ลว ศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร เปน
ศูนยการคาที่มแี นวความคิดที่แตกตางจากศูนยการคาทัว่ ๆไป อาจจะเรียกไดวาเปนวิวัฒนาการอีกขั้น
หนึ่งของศูนยการคา เนื่องจากศูนยการคาชนิดนี้ไมไดเนนที่การขายสินคาเปนหลัก แตจะเนนที่
สินคาประเภทบริการเปนหลัก กลุมลูกคาที่จะมาใชบริการรานคาในศูนยการคาประเภทนี้จะมีความ
ภักดี (loyalty) กับสินคาและบริการของรานคาในศูนยการคา มากกวาจะเปนลูกคาที่ชอบเดินเลนชม
สินคา (window shopping) เฉยๆแตไมเกิดการจับจาย เพื่อสนองกลุมลูกคาประเภทนี้ศูนยการ
ทั่วไปจึงตองมีสินคาที่หลากหลายแบรนดมาใหคนเหลานี้เขาเดินเลนชมสินคาใหมากที่สุด แมวาจะ
เปนสินคาประเภทเดียวกัน การใชงานเหมือนกัน แตเนื่องจากขนาดพื้นที่ที่จํากัด กะทัดรัดของ
ศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ทําใหตองมีการคัดเลือกแบรนดสินคา โดยสินคาหรือบริการ
ประเภทเดียวกัน จะมีเพียงแบรนดชั้นนําเพียง1-3 ยี่หอไดเขาเชาพื้นทีใ่ นศูนยการคา และจะเนน
ความหลากหลายมากกวาในประเภทของสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
ในมุมมองของผูศึกษาดานการวางแผนชุมชนเมือง การวางรูปแบบและประเภทของ
รานคาในศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ก็เหมือนกับรูปแบบของกลุมรานคา หรือตลาดเล็กๆที่
คุนเคยในชุมชน โดยปกติคนในชุมชนจะคุนเคยกับรานหนังสือเดิมๆที่เขาไปซื้อเปนประจํา หรือ
ซูเปอรมาเกตที่ไปซ้ําบอยๆ คนที่เขามาในศูนยการคาจะรูสึกไดถึงความเปนกันเอง เนื่องจาก
ศูนยการคาทัว่ ๆไปที่เขารูจักนั้นเปนศูนยการคาที่อยูในอาคารหลังใหญมาก มีหลายชัน้ ติดเครื่อง
ปรับเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง เปดไฟสวางตลอดเวลา มีรานคามากมายจนเดินไมทวั่ ถึง ตองเดินชม
สินคาไปเรื่อยๆจนรูสึกเหนือ่ ยถึงจะกลับบาน เพราะไมมีสถานที่จะนัง่ พักทํากิจกรรมอยางอื่นในนัน้
นอกจากการเดินชมสินคา และเลือกซื้อสินคา แตกตางกับศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ที่กลุม
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ลูกคาประเภทชอบเดินชมสินคาจะไมชอบศูนยการคาแบบนี้ เนื่องจากมีขนาดเล็กกวา และมีสินคา
ใหเลือกชม(แตไมซื้อ) นอยกวา
เปาหมายกลุมลูกคาที่แตกตางกัน เปนการคัดกรองลูกคาทีจ่ ะเขามาใชบริการ
ศูนยการคาอีกดวย ทําใหกลุมลูกคาที่เขาใชบริการในศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร จะเปนลูกคาที่
มีความใกลเคียงกันทั้งดานรสนิยม รายได และวิถีชวี ิต(lifestyle) ลูกคาเหลานี้ตองการพักผอน
รับประทานอาหาร และจับจายในสถานที่มสี ไตล มีการออกแบบที่สวยงาม และมีความทันสมัย วิถี
ชีวิตของคนเหลานี้เปนคนในเมือง (urban lifestyle) อยางแทจริง พวกเขามีความตองการพื้นที่วาง
ในเมือง แตกรุงเทพมหานครไมไดจดั เตรียมพื้นที่วางในเมืองที่มีคุณภาพเพียงพอใหกบั คนเหลานี้
แตศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร โดยเฉพาะอยางยิ่งศูนยการคา เดอะ คริสตัล ไดออกแบบจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพของศูนยการคา และลานพื้นที่วางสวนกลางไดใกลเคียงกับพื้นที่วางของ
เมือง(plaza) ที่เปนองคประกอบสําคัญของเมืองในประเทศทางตะวันตก แตขาดแคลนใน
กรุงเทพมหานคร ทําใหคุณภาพชีวิตที่คนในเมืองควรจะไดรับถูกเติมเต็มขึ้นในลานพื้นที่วาง
สวนกลางของศูนยการคาแหงนี้ ลานพื้นทีว่ างสวนกลางแหงนีเ้ ปนที่พบปะ สังสรรค ทํางาน อาน
หนังสือ หรือแมกระทั่งเปนทีว่ ิ่งเลนอยางสนุกสนานของเด็กๆ ควบคูกับการเปนสถานที่จับจาย ซื้อ
ขาย ทําธุรกิจตางๆอีกดวย ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหลานี้อาจพบเห็นไดบางเพียงเล็กนอยตาม
ศูนยการคาทัว่ ไป
จากเหตุการณความไมสงบในกรุงเพมหานครชวงเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ.
2553 มีการปดลอมการชุมนุมและเผาอาคารศูนยการคาในเขตเศรษฐกิจใจกลางเมือง ทําให
ศูนยการคาระดับชุมชนที่แทรกตัวอยูเ ขตรอบนอกศูนยกลางเศรษฐกิจของเมืองไมไดรับผลกระทบ
จากการชุมนุมมากนัก โดยสงผลใหคนนิยมมาจับจายใชสอยในศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรมาก
ขึ้น เนื่องจากไมสามารถเขาไปจับจายใชงานในศูนยการคาที่อยูใจกลางเมืองได
ในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทําใหคาครองชีพและราคาน้าํ มันที่นับวันจะยิ่งสูงขึ้น
ทําใหคนตัดสินใจเลือกเดินทางไปจับจายใชสอย หรือพักผอนในศูนยการคาที่อยูใกลบานมากที่สุด
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจราจรที่ติดขัด และการหาทีจ่ อดรถในเขตศูนยกลางเศรษฐกิจของเมือง ศูนย
การคาไลฟสไตล เซ็นเตอรที่ไดรับการออกแบบเพื่อตอบรับกับรสนิยมการพักผอนทีด่ ี ก็เปน
ทางเลือกที่มีศักยภาพสูงในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน
1.4 การวิเคราะหจากแบบสอบถามความคิดเห็นผูใชงานลานพื้นที่วางของศูนยการคา
เพื่อตอบสมมติฐาน
การศึกษาจากแบบสอบถามความคิดเห็นผูใ ชงานลานพื้นที่วางของศูนยการคาทั้ง
ภายนอกและภายในอาคารพบวาคนสวนใหญมีความตองการพื้นที่ในศูนยการคาที่เอื้อตอการใช
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ประโยชนเปนลานพื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองโดยความคิดเห็นจากผูใชงานลานพื้นทีว่ างของ
ศูนยการคา เดอะคริสตัล 98% จากกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน เห็นดวยวามีความตองการพื้นที่ใน
ศูนยการคาที่เอื้อตอการใชประโยชนเปนพืน้ ที่กึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองและความคิดเห็นผูใชงาน
ลานพื้นที่วางของศูนยการคา เดอะ เอสพลานาด 95% จากกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน เห็นดวยวามี
ความตองการพื้นที่ในศูนยการคาที่เอื้อตอการใชประโยชนเปนพืน้ ที่กงึ่ สาธารณะของชุมชนเมือง
2. สมมติฐานขอที่ 2: ลานพื้นที่วางของศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) ที่มีการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและการเดินเทา ดึงดูดใหกอเกิดกิจกรรมทาง
สังคม นอกเหนือไปจากกิจกรรมซื้อขายภายในลานพื้นทีว่ างมากขึ้น
ลานพื้นที่วางสวนกลางในศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร เปนพื้นที่ที่มศี ักยภาพสูง
ในการพัฒนาใหเปนพืน้ ที่วางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง เนื่องจากมีปจ จัยที่สงเสริมและสนับสนุน
ทั้งทางดานตําแหนงที่ตั้ง สังคมและเศรษฐกิจ แตกรณีศกึ ษา 2 แหงมีลักษณะการจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพทีแ่ ตกตางกันโดยกรณีหนึ่งเปนพื้นที่เปดใกลชิดธรรมชาติ สวนอีกกรณีหนึ่งเปนพื้นที่
ปดอยูภายในอาคารซึ่งการวิจยั นี้ไดควบคุมคุณภาพของลานพื้นทีว่ างทั้ง 2 แหงใหมีความใกลเคียง
กันที่สุด ลานพื้นที่วางตองมีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทีด่ ี มีความเหมาะสม อํานวยใหเกิด
ความสะดวกในการใชงาน โดยผูวจิ ัยไดประเมินคุณภาพของผลการวิจัยลานพื้นทีว่ างสวนกลางใน
ศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานพื้นทีท่ ั้ง 2 แหง พบวา
ลานพื้นทีวางสวนกลางของศูนยการคาทั้ง 2 แหง มีการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกอยางเหมาะสม เชน มีที่นั่งที่เพียงพอ การออกแบบภูมิทัศน รมเงา แสงสวางในยามค่ําคืน
หองน้ํา โทรศัพทสาธารณะ ปายสัญลักษณ ความปลอดภัย สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญในระดับพอใจ ถึงพอใจมากที่สดุ ในทุกหัวขอ
2.1 การวิเคราะหจากทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อตอบสมมติฐาน
จากแนวคิดของ (Marcus and Francis 1990:1) ที่กลาววาตัวชีว้ ัดความสําเร็จของ
พื้นที่วางสาธารณะที่สําคัญ คือการใชประโยชน และแนวคิดของ (Gehl 1987:13, 35) ที่กลาววา
พื้นที่วางสาธารณะที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดี มีผลตอการเพิ่มขึ้นของการใชประโยชนทั้งในดาน
ปริมาณผูใช ระยะเวลาการใชงาน และความหลากหลายของประเภทกิจกรรมดวย นอกจากนีย้ ัง
กอใหเกิดกิจกรรมทางเลือก และกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย แตกตางจากพื้นทีว่ างสาธารณะที่มี
คุณภาพต่ํา
การศึกษายังพบวานอกจากการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี แลวปจจัยทาง
เศรษฐกิจที่อยูภ ายใน และรอบๆพื้นที่ก็มคี วามสําคัญอยางมากที่จะทําใหเกิดกิจกรรมอยาง
หลากหลายในพื้นที่วางสาธารณะจากการสังเกตของผูวิจยั พบวาพื้นทีว่ างสาธารณะของเมืองใน
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กรุงเทพมหานครที่มีจํานวนผูคนใชงานมาก จะอยูในยานการคา หรืออยูบริเวณลานดานหนาของ
ศูนยการคา โดยที่ลานเหลานีจ้ ะมีรานคาแผงลอยจํานวนมากตั้งอยู ขายสินคาหลากหลายเบ็ดเตล็ด
รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะชวงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันของพนักงานที่
ทํางานอยูในอาคารสํานักงานในบริเวณยานนั้นจะมีจํานวนคนใชงานหนาแนนมาก ตางจากลาน
ดานหนาของศูนยการคาที่ไมมีรานคาแผงลอยก็จะไมคอยมีคนไปใชงานมากนัก ทั้งนี้สอดคลองกับ
แนวคิดของ (Childs 1999:28) ที่กลาววาอาหารเปนปจจัยดึงดูดการใชประโยชนในพื้นที่ที่ดี ขณะที่
อาหารดึงดูดคนไดอยางตอเนื่อง คนก็ดึงดูดคนอื่นๆดวย
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาวิถีชีวิตแบบชาวเมืองกรุงเทพมหานครถึงแมวา ลานพื้นที่วาง
ที่ไดรับการออกแบบอยางดีกอ็ าจจะไมสามารถดึงดูดคนมาใชงานไดมากนักถาไมมีรานขายอาหาร
และเครื่องดื่ม หรือซุมขายของในบริเวณลานนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับลานพื้นทีว่ างที่ไมไดรับการ
ออกแบบอยางดี แตมีรานคาแผงลอยขายอาหารเครื่องดื่มตั้งอยูจํานวนมากอยางแออัด ไมเปน
ระเบียบจนทางเดินเหลือเพียงตรอกแคบๆ กลับมีผูใชงานจํานวนมาก มีความคึกคัก มีชีวิตชีวา
มากกวา ดังนัน้ ปริมาณจํานวนผูใชงานเพียงอยางเดียวจึงไมอาจสรุปไดวาลานพืน้ ทีว่ างเหลานัน้
ประสบความสําเร็จ เพราะคนเหลานั้นอาจไมไดพึงพอใจในคุณภาพของลานพื้นที่วางแหงนัน้ แต
ถูกดึงดูดเขาไปเนื่องจากปริมาณคนที่ใชงานลานพื้นทีว่ า งแหงนัน้ มีจํานวนมากพอ และคึกคักมี
ชีวิตชีวา
เนื่องจากลานพื้นที่สวนกลางในกรณีศกึ ษาทั้ง 2 แหงตัง้ อยูในศูนยการคาทําใหมี
สวนสงเสริมใหพื้นที่เหลานัน้ เกิดการการใชงานอยางหลากหลายคึกคัก มีชีวิตชีวาโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อมีซุมขายสินคา หรือขายอาหารในพืน้ ที่ แตอาจมีความแตกตางในรายละเอียด เชนบริเวณ
พื้นที่วางสวนกลางที่มีรานอาหาร ซุมอาหาร รานสะดวกซื้อ ธนาคาร หรือซูเปอรมาเกตซึ่งเปน
สินคาและบริการที่จําเปนในชีวิตประจําวันอยูโดยรอบหรือใกลเคียงจะมีการใชพื้นที่วางบริเวณนัน้
อยางหนาแนนมากกวา บริเวณพื้นทีว่ างสวนกลางที่อยูใกลรานขายเสือ้ ผา รานเครื่องประดับ ราน
เครื่องเสียง หรือรานเครื่องดนตรี ที่มีความจําเปนในชีวติ ประจําวันนอยกวา หรือมีความถี่ในการซื้อ
ซ้ํานอยกวา
ลานพื้นที่วางของศูนยการคาที่สามารถดึงดูดใหกอเกิดกิจกรรมที่หลากหลาย
นอกเหนือไปจากกิจกรรมซื้อขาย จะตองมีองคประกอบของการใชงานดังตอไปนีค้ วบคูกันไปดวย
ไดแก ความหลากหลายของผูใชงาน ความหลากหลายของชวงเวลาการใชงาน
ความหลากหลายของผูใชงานจะตองประกอบดวยความหลากหลายของ อายุ เพศ
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ถิ่นที่อยูอาศัย จากการศึกษาพบวาศูนยการคาเปนแหลง
รวมของกลุมคนที่หลากหลาย
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ความหลากหลายของชวงเวลาการใชงาน เกิดจากผูใชงานที่มีความหลากหลาย มี
หนาที่การงานที่แตกตางกัน บางกลุมคนใชพื้นที่เวลากลางวัน บางคนใชพื้นที่เวลาบาย เย็น หรือชวง
กลางคืน ทําใหผูใชงานศูนยการคาสลับสับเปลี่ยนมาใชพื้นที่ไดตลอดวัน
ความหลากหลายของผูใชงาน ความหลากหลายของชวงเวลาการใชงาน และ
กิจกรรมที่หลากหลายตองมีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทีด่ ี มีสินคาและบริการตอบสนองกับ
การใชชีวิตประจําวัน ซึ่งพื้นที่ที่เต็มไปดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คกึ คักมีชีวิตชีวา นํามาซึ่ง
กิจกรรมทางสังคม การปฏิสัมพันธในระดับตางๆ ตั้งแตการมอง การไดยิน และการสนทนา
สิ่งที่พบเห็นลานพื้นทีว่ างของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร เดอะ คริสตัล คือ
กิจกรรม วิถีชวี ิตและปฏิสัมพันธทางสังคมของคนในครอบครัวเกิดขึน้ อยางมีชีวติ ชีวาในลานพื้นที่
วางสวนกลาง(courtyard)ของศูนยการคาแหงนี้ ซึ่งปรากฏการณเหลานีไ้ มคอยพบเห็นไดในพื้นที่
วางสาธารณะในเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยางยิ่งภายในศูนยการคาหรือยานธุรกิจ แต
สําหรับศูนยการคาเดอะ คริสตัล เปนสถานที่ขยายขอบเขตทางสังคมครอบคลุมทั้งคนภายใน
ครอบครัว เด็กตัวเล็กๆ วัยรุน คูรัก หรือแมแตคนชราไดเขามาใชสถานที่แหงนี้เพื่อการพักผอน
จับจายซื้อของ รับประทานอาหาร เดินเลน นั่งเลนและทํากิจกรรมตางๆรวมกันสอดคลองกับ
แนวคิดศูนยกลางชุมชน(community center) ของแนวคิดลัทธิชุมชนใหม (New Urbanism)
2.2 การวิเคราะหจากลักษณะพฤติกรรมของผูใชงานพืน้ ที่วางของศูนยการคาดวยการ
สังเกตพฤติกรรมของผูใชงาน และจากแบบสอบถาม
จากการวิเคราะหตอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
วางของศูนยการคา และการสังเกตพฤติกรรมของผูใชงาน พบวาลานโลงในศูนยการคาถาไมมี
องคประกอบทางกายภาพทีบ่ งบอกผูใชงานไดอยางชัดเจนวาควรใชลานโลงนั้นทําหนาที่ หรือการ
ใชงาน (function) อะไรในศูนยการคา ผูใชงานจะเกิดความไมแนใจในการเขาไปใชพื้นที่แหงนัน้
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาไมมีคนใชงานมันอยูเปนประจําแลว ก็จะไมมีใครกลาเขาไปใชงานในแบบที่
แตกตาง เนื่องจากมนุษยมีลกั ษณะนิสยั ที่ชอบที่อะไรตามกันเลียนแบบกัน ดังนัน้ การวางเกาอี้ โตะ
ที่นั่งในตําแหนงที่เหมาะสม การสรางบรรยากาศความรมรื่นที่คลายกับการใชงานในสวนสาธารณะ
นั้น ทําใหคนในศูนยการคาระลึกจินตนาการไดวาสามารถใชงานพื้นทีน่ ั้นดวยความคุนเคย
เหมือนกับทีพ่ วกเขาเคยทําเชนเดียวกันในสวนสาธารณะ โดยจะใชพนื้ ที่เพื่อพักผอนอยางผอนคลาย
ออยอิ่ง ยาวนาน เมื่อลักษณะทางกายภาพเปดโลง รมรื่นเหมือนสวนสาธารณะ หรือจะใชพนื้ ที่นั้น
เพื่อคุยงาน อานหนังสือ หรือ ตกลงทางธุรกิจเมื่อสภาพแวดลอมทางกายภาพคลายหองสมุดแบบ
เปด มีที่น่งั หลากหลายรูปแบบ แตผูใชงานคงมีสมาธิในการอานหนังสือในลานศูนยการคาไดนอย
กวาการใชงานในหองสมุดจริงๆ เพราะมีคนเดินผานมากมาย และวุนวายพอสมควร โดยสวนมาก
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อาจจะเปนลักษณะการอานเพื่อผอนคลาย ฆาเวลาในการนัดรอเจอเพื่อนมากกวาการใชเวลาศึกษา
คนควาอยางจริงจัง
การจัดซุมขายอาหาร หรือซุมขายสินคาที่สามารถนั่งรับประทานอาหารในลานพืน้ ที่
วางสวนกลางของศูนยการคาเปนวิธีที่ที่งายที่สุดที่จะดึงดูดใหผูคนเขามาใชพื้นที่ลานสวนกลางของ
ศูนยการคา เนือ่ งจากมันสรางความชัดเจนแกผูใชงานวาพื้นที่แหงนั้นทําหนาที่อะไร และผูคนจะเขา
ไปใชพื้นที่อยางไร แตการทีจ่ ะทําใหลานพืน้ ที่วางสวนกลางเปนพื้นทีก่ ึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง
จําเปนตองสรางใหเกิดกิจกรรมการใชงานที่หลากหลาย การจัดซุมขายสินคาเพียงอยางเดียวก็จะทํา
ใหพื้นทีน่ ั้นไมตางอะไรกับตลาดนัดติดแอร ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมที่ประสบความสําเร็จ อาจ
ตองจัดเตรียมสวนแสดงนิทรรศการ เวทีการแสดง ควบคูไปกับซุมขายสินคา ซุมขายอาหาร และ
พื้นที่นั่งรับประทานอาหาร และพื้นทีน่ ั่งพักผอน ใหครบถวน

รูปที่ 67 ที่นั่งรับประทานอาหารในพืน้ ที่วา งสวนกลางศูนยการคา เดอะ คริสตัล
จากผลการสํารวจแบบประเมินผลความพึงพอใจการจัดสภาพแวดลอมลานพื้นที่วาง
สวนกลางของศูนยการคากลุม ตัวอยางผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคาร
ของศูนยการคา เดอะ คริสตัล และผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบปดภายในอาคารของ
ศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ในทุกหัวขอการประเมินประเมินผลความพึงพอใจทั้ง 10 หัวขอไดแก 1)
บรรยากาศโดยรวมของศูนยการคา 2) ลักษณะหนาตารูปแบบของรานคา 3) ลักษณะหนาตาของซุม
ขายสินคา 4) การออกแบบทางเดิน ลาน สวน 5)รูปแบบการจัดวางมานั่ง 6)การประดับตกแตงอืน่ ๆ
น้ําพุ บอน้ํา ตนไม ดอกไม ปาย โคมไฟ 7) ความสะอาด เรียบรอย 8)พื้นที่สําหรับกิจกรรมพิเศษ
ตางๆ 9) สภาพอากาศ และอุณหภูมิ 10)ความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน พบวาจํานวนผูที่ตอบวา
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ชอบมีสัดสวนมากที่สุด จํานวนผูที่ตอบวาเฉยๆ และชอบมากที่สุดมีสัดสวนรองลงมา มีเพียง
เล็กนอยที่ตอบวาไมชอบ ดังนั้นจึงสรุปไดวาการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพลานพื้นที่วางของ
ศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) ทั้ง 2 กรณีศึกษามีคุณภาพ เหมาะสมใกลเคียงกัน มี
เพียงเรื่องอุณหภูมิ และสภาพอากาศของลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบเปดโลงภายนอกอาคารของ
ศูนยการคา เดอะ คริสตัลที่มีผูตอบวาไมชอบจํานวน 4 คนเนื่องจากอากาศรอน
การศึกษาจากแบบสอบถามความคิดเห็นผูใชงานลานพืน้ ที่วางของศูนยการคาทั้ง
ภายนอกและภายในอาคารพบวาผูใชงานลานพื้นทีว่ างของศูนยการคา เดอะคริสตัล และ ศูนยการคา
เดอะ เอสพลานาด ทั้งสองแหงมีการใชพนื้ ที่เพื่อกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากกิจกรรมซื้อขาย เชน
นั่งคุย พบปะสังสรรค พักผอน นั่งเลน เดินเลน อานหนังสือ ติวหนังสือ กิน ดื่ม นัดเจอ รอคน
ประชุม คุยงาน ทํางาน ดูคนที่ผานไปมา เขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น และอื่นๆ จากผลการสํารวจดวย
แบบสอบถามผูใชงานพื้นทีว่ างสวนกลางทั้ง 2 ศูนยการคามีกิจกรรม 3 อันดับแรกเหมือนกัน คือ
พบวากิจกรรมอันดับ 1 ที่ผูตอบแบบสอบถามนิยมทําในพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาคือ
พักผอน นั่งเลน เดินเลน กิจกรรมอันดับ 2 ที่ผูตอบแบบสอบถามนิยมทําในพื้นทีว่ างสวนกลางของ
ศูนยการคาคือ นั่งคุย พบปะสังสรรค กิจกรรมอันดับ 3 ที่ผูตอบแบบสอบถามนิยมทําในพื้นทีว่ าง
สวนกลางของศูนยการคาคือนัดเจอ รอคน

แผนภูมิที่ 17 แผนภูมิประเภทของกิจกรรมของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา
ทั้ง 2 แหง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
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พฤติกรรมการใชประโยชนลานพื้นทีว่ างสวนกลางที่อยูภายนอกอาคารของ
ศูนยการคา เดอะ คริสตัล
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบเปดโลงภายนอก
อาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล รวมทั้งสิ้น 50 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามใชพื้นที่วาง
สวนกลางของศูนยการคาในชวงเวลาเย็น (16.00-19.00น) ชวงเวลาบาย (13.00-16.00น) ชวงเวลา
ค่ํา (19.00-22.00น) ตามลําดับ
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบเปดโลงภายนอก
อาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล รวมทั้งสิ้น 50 คน พบวาบุคคลที่ผูตอบแบบสอบถามใชพื้นที่
วางสวนกลางของศูนยการคาดวยกันเรียงตามลําดับดังนี้ 1) เพื่อนๆ2) ลูกๆหลานๆ 3) คนเดียว 4)
สามีภรรยา แฟน หรือคูรัก 5) ญาติ พี่นอง 6) ลูกคา ผูรวมงาน
จากผลการสํารวจกรณีศึกษาที่ 1 กลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบ
เปดโลงภายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัล รวมทั้งสิ้น 50 คน พบวากิจกรรมที่ผูตอบ
แบบสอบถามนิยมทําในพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาคือ 1) พักผอน นั่งเลน เดินเลน 2) นั่งคุย
พบปะสังสรรค 3) นัดเจอ รอคน 4) กิน ดืม่ 5) อานหนังสือ ติวหนังสือ 6) ประชุม คุยงาน ทํางาน
และดูคนที่ผานไปมา 7) เขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น
Zone A ลานอเนกประสงคดานหนาซูเปอรมารเก็ต เนื่องจากเปนลานอเนกประสงค
ในชวงเวลาปกติ มีการใชงานเพื่อเปนทีน่ ั่งพักผอน เปนทีน่ ั่งพักคอย รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม
บางคนนั่งเลนคอมพิวเตอรแบบพกพา อานหนังสือ มีการคุยงานพูดคุยธุรกิจอีกดวย บริเวณพืน้ ตรง
กลางของลาน ตกแตงเปนตารางหมากรุกขนาดใหญที่ดึงดูดความสนใจกับเด็กๆไดเปนอยางดีทําให
พบเห็นเด็กๆวิง่ เลนในบริเวณนี้อยางสนุกสนาน สวนในชวงมีการจัดกิจกรรมพิเศษ พื้นที่บริเวณนี้
ถูกดัดแปลงเปนซุมขายสินคาประเภทตางๆตามแตเนื้อหา (theme)ของกิจกรรมพิเศษ
Zone B ลานซุมขายอาหาร และน้ําพุ ลานพื้นที่วางสวนกลางที่เชื่อมระหวางลาน
พื้นที่วางสวนกลางดานหนาศูนยการคาและพื้นทีว่ างรูปวงกลม บริเวณดานหนาซูเปอรมารเก็ต
กิจกรรมที่พบเห็นไดคือการนั่งพักผอน รับประทานขนม อาหาร เครื่องดื่มรอบๆที่นั่งโคนตนไม
ขนาดใหญที่ปลูกสลับกับซุมรานขายขนม
Zone C ลานดานหนาศูนยการคา ลานพืน้ ที่วางสวนกลางดานหนาศูนยการคาเปดสู
ถนนประดิษฐมนูธรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนการนั่งพักคอย พูดคุย รับประทานอาหารที่โตะอาหาร
กลางแจงของรานอาหาร รานกาแฟ รานขนม บางคนนั่งอานหนังสือบริเวณนี้ยามเย็นเมื่อแดดรม
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บริเวณนี้เปนบริเวณทีใ่ ชเปนคนสวนมากใชเปนสถานที่นัดคอยเนื่องจากสามารถมองเห็นบริเวณ
ศูนยการคาไดอยางกวางไกลกวาสวนอื่นๆของศูนยการคา
พฤติกรรมการใชประโยชนลานพื้นทีว่ างสวนกลางที่อยูภายในอาคารของศูนยการคา
ดิ เอสพลานาด
จากผลการสํารวจกลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบปดภายในอาคาร
ของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด รวมทั้งสิ้น 50 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามใชพื้นทีว่ างสวนกลาง
ของศูนยการคาในชวงเวลาเย็น (16.00-19.00น) ชวงเวลาบาย (13.00-16.00น) ชวงเวลาค่ํา
(19.00-22.00น) ตามลําดับ
จากผลการสํารวจกรณีศึกษาที่ 2 กลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบ
ปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด รวมทั้งสิ้น 50 คน พบวาบุคคลที่ผูตอบ
แบบสอบถามใชพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาดวยกันเรียงตามลําดับดังนี้ 1) เพื่อนๆ 2) คน
เดียว 3)แฟน หรือคูรัก 4) พอแม ญาติ 5)สามีภรรยา 6)ลูกๆหลานๆ
จากผลการสํารวจกรณีศึกษาที่ 2 กลุมตัวอยางผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางแบบ
ปดภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด รวมทั้งสิ้น 50 คน พบวากิจกรรมที่ผูตอบ
แบบสอบถามนิยมทําในพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาคือ 1) พักผอน นั่งเลน เดินเลน 2) นัด
เจอ รอคน 3) นั่งคุย พบปะสังสรรค 4) กิน ดื่ม 5) อานหนังสือ ติวหนังสือ 6) ประชุม คุยงาน
ทํางาน 7) ดูคนที่ผานไปมา
Zone A ลานน้ําพุ ชั้นใตดิน ลักษณะกิจกรรมที่พบคือ การนั่งพักคอย พูดคุย บริเวณ
มานั่งรอบๆบอน้ําพุ ในสวนของที่นั่งของรานอาหารก็มีคนนิยมนั่งรับประทานอาหารบริเวณใกลบอ
น้ําพุ
Zone B ลานอเนกประสงค ชั้น 1 ในชวงเวลาปกติจะมีผูใชงานไมมากนัก สวนมาก
เปนการเดินผานไปมา มีคนนั่งพักบริเวณมานั่งที่จัดเตรียมไวบริเวณริมบอน้ําและรอบๆโคนเสา
สามารถพบเห็นคนนั่งอานหนังสือ คุยโทรศัพท นั่งพบปะสังสรรคบริเวณทีน่ ั่งที่จัดเตรียมไวซึ่งมี
จํานวนที่นั่งไมมากนัก แตทนี่ ั่งรับประทานอาหารบริเวณระเบียงริมบอน้ํานอกรานจะเปนจุดที่มีคน
ชอบนั่งเปนประจํา ถาเปนชวงเวลาที่มกี ารจัดกิจกรรมพิเศษ จะมีคนหนาแนนมาก
Zone C ลานหองสมุดมารวยชั้น 3 กิจกรรมที่พบเห็นไดคือ การอานหนังสือ ทํางาน
คุยงาน ศึกษาและซื้อขายหลักทรัพย นอกจากนีย้ ังพบวาเปนสถานที่ใชนั่งพักคอย รับประทาน
อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ในบางชวงเวลามีการจัดกิจกรรมพิเศษ เชนการสัมมนา การจัดปาฐกถา
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2.3 การวิเคราะหจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วา งของศูนยการคา
ลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาที่มลี ักษณะเปนลานอเนกประสงค ใชสําหรับ
จัดกิจกรรมพิเศษ สวนมากมักจะมีปญหาทีผ่ ูใชงานไมสามารถใชพื้นทีล่ ักษณะนี้ไดอยางตอเนื่อง
ถึงแมวาทางศูนยการคาจะมีการวางแผนจัดงานผลัดเปลี่ยนกิจกรรมรูปแบบตางๆในทุกๆสัปดาห
แตถาการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดงานตองใชระยะเวลามาก ก็จะทําใหลานพื้นทีว่ างสวนกลางของ
ศูนยการคาตองปดเพราะอยูในระยะกอสรางเตรียมงาน (under construction) ยอมทําใหเกิด
ชวงเวลาที่ไมสามารถใชงานพื้นที่ (useless space)แหงนั้น ยิ่งถาศูนยการคานั้นจัดงานเปนประจํา
ชวงเวลาที่ไมไดใชประโยชนพื้นที่ก็จะมีมากแปรผันตามกัน ดังนัน้ การจัดเตรียมพื้นทีใ่ นแตละงาน
กิจกรรมพิเศษควรกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหเสร็จสิน้ เพียง 1 คืนหลังจากศูนยการคาปดทําการ
นอกจากนั้นในชวงเวลาปกติ พื้นที่ลักษณะนี้จะกลายเปนพื้นที่โลงที่มีการใชงาน
นอย และเงียบเหงาพบเห็นเพียงแคการเดินผานไปมา เพราะขาดปจจัยทางกายภาพสนับสนุนใหเขา
มาใชพื้นที่ รวมทั้งขาดความชัดเจนแกผูใชงานวาพืน้ ที่แหงนั้นทําหนาที่อะไร และผูค นจะเขาไปใช
พื้นที่อยางไร
การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อรองรับกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
ในพื้นทีจ่ ะทําใหพื้นทีแ่ หงนัน้ ถูกใชงานอยางตอเนื่อง ไมเงียบเหงา ตัวอยางเชนในลานพื้นที่จดั
กิจกรรมพิเศษของศูนยการคา เดอะ คริสตัลในชวงเลาปกติไมไดจัดงาน พื้นที่ลานจะกลายเปน
ตารางหมากรุกขนาดใหญเพื่อดึงดูดความสนใจ และมีการจัดเตรียมโตะ เกาอี้ ไวสําหรับนั่งพักผอน
กระจายทั่วพื้นที่ เมื่อจะมีการใชพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม ทางศูนยการคาก็จะยายโตะ เกาอี้ออกไป ทําให
ลานพื้นที่อเนกประสงคของศูนยการคา เดอะ คริสตัล ถูกใชงานอยางตอเนื่อง ไมเงียบเหงา รวมทั้ง
ขนาดของพื้นที่วางที่ไมใหญมาก ทําใหการปรับเปลี่ยนทางกายภาพทําไดอยางรวดเร็วขึ้นกวาลานที่
มีขนาดกวางใหญ
การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพลานพืน้ ที่วางสวนกลางของศูนยการคาอยาง
เหมาะสม ที่สามารถดึงดูดใหกอเกิดกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือไปจากกิจกรรมซื้อขาย คลาย
กับลานพื้นทีว่ า งสาธารณะของชุมชนเมือง ตองประกอบขึ้นดวยองคประกอบที่เหมาะสมหลาย
ประการ เชน ขนาดพื้นทีว่ างสวนกลางตองมีความเหมาะสม ไมเล็กหรือใหญจนเกินไป ลานพื้นที่
วางตองมีความปลอดภัย แยกเสนทางรถยนตออกจากทางเดินเทา ตองมีรมเงาและอุณหภูมิที่
เหมาะสม มีทนี่ ั่งพักผอนและรับประทานอาหารอยางเพียงพอ และสะดวกสบาย มีซุมขายสินคาและ
อาหารในจํานวนที่พอเหมาะไมมากหรือนอยจนเกินไป จัดเตรียมพื้นทีท่ ี่มีลักษณะยืดหยุน
อเนกประสงค ปรับเปลี่ยนไดสําหรับการจัดกิจกรรมพิเศษ รานคาที่อยูร อบๆบริเวณลานพื้นที่วาง
สวนกลาง ตองเปนรานคาทีม่ ีสินคาใชแลวหมดไป สินคาที่มีความถี่ที่จะตองซื้อบอยๆเปนประจําใน
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ชีวิตประจําวัน เชนรานอาหาร ขนม เครื่องดื่ม รานสะดวกซื้อ ซูเปอรมารเก็ต ธนาคาร รานขายยา
เครื่องสําอางรานหนังสือ ควรหลีกเลี่ยงรานเสื้อผา รานเครื่องเสียง อุปกรณไฟฟา เครื่องดนตรี
เครื่องกีฬาที่เปนสินคาที่มีอายุการใชงานยาวนาน เพื่อดึงดูดใหคนเขามาใชพื้นที่ซ้ํามากที่สุด

รูปที่ 68 บรรยากาศลานอเนกประสงคศูนยการคา เดอะ คริสตัล ในชวงเวลาจัดกิจกรรมพิเศษ
และชวงเวลาปกติ
3. สมมติฐานขอที่ 3: ผูใชงานศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) เห็นดวยวาลานพื้นที่
วางของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร แบบเปดโลง ที่มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพโดย
คํานึงถึงสัดสวนมนุษยและการเดินเทา ชวยสงเสริมใหผูใชงานรูสึกผอนคลาย และใชเวลาในลาน
พื้นที่วางของศูนยการคาแหงนั้น นานขึ้น บอยครั้งขึ้น
3.1 การวิเคราะหจากทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อตอบสมมติฐาน
คนชอบที่จะอยูในยานศูนยกลางชุมชนเมืองหรือสถานที่ที่มีบรรยากาศแบบขางบาท
วิถี (street life),มีความเปนลักษณะเฉพาะของสถานที่ ( a sense of place) และมีความเปนวิถี
ชุมชน (M. Southworth 2005 :152) แนวคิดนี้สอดคลองกับการออกแบบลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่วางสวนกลางศูนยการคา เดอะ คริสตัล ซึ่งนําเอาบรรยากาศรานคา ทางเดิน และที่วางที่ถอด
แบบมาจากองคประกอบของภูมิทัศนชุมชนเมือง ที่มีความอบอุน เนนประสบการณทมี่ นุษยคนุ เคย
ริมบาทวิถีในการยานการคาใจกลางเมือง ที่มีความเปนมิตรกับผูใชงาน แบบที่นักออกแบบชุมชน
เมืองยุคใหม (New urbanism)ใหความสําคัญ สิ่งกอสราง รานคาจะตองมีลักษณะทีส่ ัมพันธกับ
ผูคน มีรูปรางหนาตาที่หลากหลาย และสรางเสริม “Sense of Place” รวมถึงการใหความสําคัญกับ
สัดสวน มนุษย คงความมีชวี ิตชีวาของทางเทา (pedestrian- friendly) เพิ่มความรมรื่นของสถานที่
ดวยตนไม น้ําพุ บอน้ํา องคประกอบเหลานี้สงเสริมใหเกิดบรรยากาศที่ผอนคลาย รวมทั้งยังทําให
ผูใชงานใชเวลาในลานพื้นทีว่ างของศูนยการคา เดอะ คริสตัล นานขึ้น บอยครั้งขึ้น
3.2 การวิเคราะหจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วา งของศูนยการคา
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การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และสภาพภูมิอากาศ ปริมาณแสงที่เปลี่ยนแปลงในแต
ละชวงเวลาของวัน ทําใหสถานที่แหงนั้นมีมิติแหงการเปลี่ยนแปลงทําใหรูสึกถึงการมีชีวิตชีวา
ออนโยนและผอนคลาย ในขณะที่สถานทีท่ ี่มีมีการควบคุมอุณหภูมิดวยเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร
และมีการใชแสงไฟประดิษฐซึ่งสองสวางตลอดทั้งวัน ทําใหสถานที่นนั้ ขาดมิติแหงการ
เปลี่ยนแปลง ขาดชีวิตชีวาแหงแลงและแข็งกระดาง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในพื้นที่เปดโลงของศูนยการคา อาจเปนอุปสรรค
ในการใชงานและการทํากิจกรรมในพื้นทีบ่ าง แตเนื่องจากประเทศไทยมีภูมิอากาศทีไ่ มได
เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง หรือโหดรายดังเชนสวนอื่นๆของโลก เชน อากาศหนาวจัด หรือรอนจัด
มากจนไมสามารถทนอยูนอกอาคารได อาจจะพบปญหาตอนที่ฝนตกหรือชวงแดดรอนในตอน
เที่ยง แตก็สามารถแกไขไดดว ยการทํากันสาด ที่บังแดด บังฝน และปลูกตนไมเพื่อเพิม่ รมเงาและ
ความรมรื่น
การจัดสภาพแวดลอมที่มีตน ไมจํานวนมาก รมรื่น มีการจัดภูมิทัศนทสี่ วยงาม นา
รื่นรมยของพืน้ ที่วางของศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตลเซ็นเตอร) เปนตัวดึงดูดใหผูคนมาใช
งานพื้นที่บริเวณนั้นอยางสม่าํ เสมอดวยตัวของมันเอง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ปริมาณแสงแดด สายลม ตนไม น้ําตก น้าํ พุ บอน้ําที่มีการเคลื่อนไหว เสียงนกรอง ปลาที่วายไปมา
แสงเงา สีสันของอาคารที่เปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลานั้นเปนองคประกอบทางกายภาพที่
เปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวได องคประกอบทางกายภาพทีม่ ีชีวิตเหลานีเ้ องที่สรางความมีชีวิตชีวา
ปรากฏการณ หรือกิจกรรมที่ตอเนื่องใหแกลานพื้นทีว่ างสวนกลางที่เปดโลงของศูนยการคา เมื่อไม
มีคนหรือกิจกรรมจากคนเกิดขึ้น ซึ่งแตกตางจากพื้นทีว่ างที่จัดสภาพแวดลอมเปนลานโลงวางๆ
ไมไดมีองคประกอบที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมของพื้นที่
วางเพื่อจัดกิจกรรมตางๆเพื่อดึงดูดใหคนเขามาใชพื้นทีอ่ ยางหนาแนน แตเมื่อเลิกกิจกรรมพิเศษแลว
พื้นที่วางนั้นก็มีคนใชงานนอยลง ทั้งๆไมมีปญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเลย รวมทั้ง
ปริมาณแสงในพื้นที่ก็มีความคงที่ไมเปลี่ยนแปลง แตความคงที่เกิดขึ้นนั้นทําใหพื้นทีน่ ั้นขาดความมี
ชีวิตชีวาเมื่อปราศจากคนและกิจกรรมของคนในพืน้ ที่ ทัง้ นี้การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
เปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวได จะตองมีความพอดี เพราะถามากเกินไปก็จะกลายเปนสวนสาธารณะ
สวนน้ํา หรือปาในศูนยการคาแทนที่จะมีบทบาทเปนลานพื้นทีว่ างกึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง ซึ่ง
จะตองมีคนและกิจกรรมของคนเปนองคประกอบหลัก
3.3 การวิเคราะหจากลักษณะพฤติกรรมการใชพื้นที่วางของศูนยการคา
การสรางบรรยากาศความรมรื่นที่คลายกับสวนสาธารณะ(park) หรือสวนในเมือง
(urban park) ของศูนยการคา เดอะ คริสตัลนั้น ทําใหคนในศูนยการคาระลึกจินตนาการถึงการใช
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งานพื้นที่นนั้ ดวยความคุนเคยเหมือนกับทีพ่ วกเขาเคยทําเชนเดียวกันในสวนสาธารณะ โดยจะใช
พื้นที่เพื่อพักผอนอยางผอนคลายออยอิ่ง ยาวนาน เมื่อลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เปดโลง มีสาย
ลมโชย รมรื่น เอื้อใหผูใชงานรูสึกเหมือนอยูสวนสาธารณะ หลังจากเดินเลือกซื้อของมาอยางเหน็ด
เหนื่อย ถึงแมวาจะมีขอจํากัดดานสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ เชนบางครั้งรอนมาก หรือมีฝนตก
แตศูนยการคาก็ไดจดั เตรียมหลังคา กันสาด สวนที่เปนรมเงาอยางพอเพียง ทั้งๆที่ศูนยการคาที่
อาคารปรับอากาศทั้งหลังนาจะทําใหการเดินเลือกซื้อของและการทํากิจกรรมตางๆไมขาดตอน จาก
ปญหาฝนตก หรืออากาศรอน แตผลจากการสัมภาษณคณ
ุ แมทานหนึ่งซึ่งใชศูนยการคาเปนประจํา
เธอยอมรับวาเธอรูสึกดีมากกวาที่จะใหลูกๆของเธอไดรับอากาศบริสุทธิ์ภายนอกอาคาร มากกวาที่
จะอยูใ นอาคารที่ปรับอากาศทั้งวัน ซึ่งความจริงแลวศูนยการคาที่ปรับอากาศทั้งหลังก็เปนแหลง
สะสมเชื้อโรคของระบบทางเดินหายใจ เนือ่ งจากศูนยการคาที่เปดโลงมีการถายเทอากาศที่ดีกวา
ทั้งนี้ตําแหนงที่ตั้งของศูนยการคาตองอยูใ นบริเวณที่อากาศบริสุทธิ์ดวย สภาพอากาศที่ถายเท เปด
โลง มีตนไมรมรื่นใกลชิดธรรมชาติจึงนาจะสงผลดีตอสุขภาพระบบทางเดินลมหายใจของผูใชงาน
ศูนยการคาในระยะยาวมากกวาศูนยการคาแบบปดที่ปรับอากาศทั้งหลัง การปลูกตนไมที่รมรื่นใน
ลานพื้นที่วางของศูนยการคาก็เปนการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในพื้นที่ไดเปนอยางดี พืน้ ที่ที่เปดโลง
อากาศถายเทอยางเปนธรรมชาตินั้นเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย นอกจากเด็กๆ แลว คนชรา หรือ
คนปวยก็เหมาะสมที่จะมาพักผอนในศูนยการคาที่เปดโลง เนื่องจากคนชรา และคนปวยนั้น
สวนมากจะไมชอบอากาศเย็นของเครื่องปรับอากาศ ดวยสาเหตุสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวา
ศูนยการคา เดอะ คริสตัลมีความหลากหลายของวัยผูใ ชงานมากกวาศูนยการ ดิ เอสพลานาดซึ่ง
สวนมากเปนวัยรุนและวัยทํางาน

รูปที่ 69 บรรยากาศลานอนกประสงคศูนยการคา ดิ เอสพลานาดในชวงเวลาจัดกิจกรรมพิเศษ
และชวงเวลาปกติ
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3.4 การวิเคราะหจากแบบสอบถามความคิดเห็นผูใชงานลานพื้นที่วางของศูนยการคา
เพื่อตอบสมมติฐาน
จากแบบสอบถามความคิดเห็นผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาทั้ง
สองแหงพบวาพฤติกรรมความถี่การใชพื้นที่สวนกลางของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางของ
ศูนยการคา เดอะคริสตัล ซึ่งเปนพื้นทีว่ างแบบเปดโลงพบวา 36% ของผูใชศูนยการคา เดอะ คริสตัล
บอกวาเขามาใชพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา เดอะ คริสตัลทุกครั้งที่มาศูนยการคา และ 31%
บอกวาเขามาใชพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา เดอะ คริสตัล บอยแตไมทุกครั้ง แต
แบบสอบถามเรื่องความถี่การใชพื้นที่สวนกลางของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา
ดิ เอสพลานาด ซึ่งเปนพื้นทีว่ างแบบปด ภายในอาคารพบวาเพียง 26% ของผูใชศูนยการคา ดิ เอสพ
ลานาด บอกวาเขามาใชพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ทุกครั้งทีม่ าศูนยการคา
และ เพียง 23% บอกวาเขามาใชพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา เดอะ คริสตัล บอยแตไมทกุ ครั้ง

แผนภูมิที่ 18 แผนภูมิความถี่การเขาใชพนื้ ที่สวนกลางของผูใชงานลานพื้นทีว่ างสวนกลาง
ของศูนยการคาทั้ง 2 แหง
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บทที่ 7
การอภิปรายผล และขอเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
1. การอภิปรายผลการศึกษา
ลานพื้นที่วางสวนกลางในศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร เปนพื้นที่ที่มศี ักยภาพสูงใน
การพัฒนาใหเปนพื้นทีว่ างกึง่ สาธารณะของชุมชนเมือง เนื่องจากมีปจจัยที่สงเสริมและสนับสนุนทั้ง
ทางดานตําแหนงที่ตั้ง สังคมและเศรษฐกิจ แตกรณีศกึ ษา 2 แหงมีลักษณะการจัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่แตกตางกันโดยกรณีหนึ่งเปนพืน้ ที่เปดใกลชิดธรรมชาติ สวนอีกกรณีหนึ่งเปนพื้นที่ปดอยู
ภายในอาคารซึ่งการวิจัยนี้ไดควบคุมคุณภาพของลานพื้นที่วางทั้ง 2 แหงใหมีความใกลเคียงกันที่สดุ
ลานพื้นที่วางตองมีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทีด่ ี มีความเหมาะสม อํานวยใหเกิดความ
สะดวกในการใชงาน โดยทําการประเมินคุณภาพของผลการวิจยั ลานพืน้ ที่วางสวนกลางใน
ศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานพื้นทีท่ ั้ง 2 แหง พบวา
ลานพื้นทีวางสวนกลางของศูนยการคาทั้ง 2 แหง มีการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกอยางเหมาะสม เชน มีที่นั่งที่เพียงพอ การออกแบบภูมิทัศน รมเงา แสงสวางในยามค่ําคืน
หองน้ํา โทรศัพทสาธารณะ ปายสัญลักษณ ความปลอดภัย สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญในระดับพอใจ ถึงพอใจมากที่สดุ ในทุกหัวขอ นอกจากการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสมแลว บทบาทการเปนพื้นทีว่ างกึง่ สาธารณะของชุมชนเมือง
ยังตองสอดคลองกับความตองการ พฤติกรรม และทัศนคติของผูใชงานดวย ผูว ิจยั ไดตั้งสมมติฐาน
การวิจยั ไวดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1 คือ ผูใชงานศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) มีความ
ตองการพื้นที่ในศูนยการคาที่เอื้อตอการใชประโยชนเปนลานพื้นที่กึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง
สมมติฐานขอที่ 2 คือ ลานพื้นที่วางของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ที่มีการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและการเดินเทา ดึงดูดใหกอเกิดกิจกรรมทาง
สังคม นอกเหนือจากกิจกรรมการซื้อขายภายในลานพื้นที่วางมากขึ้น
สมมติฐานขอที่ 3 คือ ผูใชงานศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) เห็นดวยวา
ลานพื้นที่วางแบบเปดโลงของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ที่มีการจัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและการเดินเทา ชวยสงเสริมใหผูใชงานรูสึกผอนคลาย และใช
เวลาในลานพืน้ ที่วางของศูนยการคาแหงนัน้ นานขึ้น บอยครั้งขึ้น
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จากผลการศึกษาพบวาผูใชศนู ยการคาไลฟสไตลเซ็นเตอรทั้ง2 รูปแบบมีความตองการ
พื้นที่วางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองในศูนยการคา และถาศูนยการคาใหความสําคัญกับการจัด
สภาพแวดลอมของพื้นที่วางสวนกลางเพือ่ การพักผอนและการทํากิจกรรมทางสังคมสําหรับ
ประชาชนแลว พื้นที่เหลานัน้ จะมีบทบาทเปนพื้นทีว่ างกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองได อยางไรก็ดี
ผลการศึกษาพบวาการออกแบบโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและบรรยากาศการเดินเทานั้นสงเสริม
ใหเกิดกิจกรรมทางสังคมภายในลานพื้นทีว่ างมากขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรมการซื้อขาย โดย
บรรยากาศดังกลาวยังทําใหผูใชงานรูสึกผอนคลาย และใชเวลาในลานพื้นที่วางสวนกลางนานขึ้น
บอยครั้งขึ้นสอดคลองกับจํานวนและประเภทของกิจกรรมอันหลากหลายที่เกิดขึ้นจริงและพบเห็น
ไดในกรณีศกึ ษาทั้ง 2 แหง
จากการพิสูจนสมมติฐานขอที่ 1 และขอที่ 2 ทําใหผูวจิ ัยทราบวาศูนยการคาไลฟสไตล
เซ็นเตอรที่ใหความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของพืน้ ที่วางสวนกลาง มีศักยภาพที่
จะตอบสนองความตองการพื้นที่วางกึ่งสาธารณะของชุมชนได กิจกรรมทางสังคมสามารถพบเห็น
ไดในพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคา แตการที่จะทําใหผูใชงานพืน้ ที่วางสวนกลางมีความรูสึก
ผอนคลายรวมทั้งยังทําใหผูใชงานรูสึกอยากพักผอน และ ใชเวลาในลานพื้นทีว่ างสวนกลางของ
ศูนยการคาแหงนั้น นานขึ้น บอยครั้งขึ้น การใชแนวคิดลัทธิชุมชนใหม(New urbanism) มาใชใน
การออกแบบ โดยเนนความรูสึกเปนมิตรตอผูใชงาน มีขนาดของพื้นทีแ่ ละความสูงของอาคาร
ใกลเคียงและสอดคลองกับสัดสวนมนุษย รูปรางหนาตาของอาคาร รานคา ซุมขายอาหารที่
หลากหลาย มีรูปแบบที่นั่งทีห่ ลากหลาย นําประสบการการณการเดินเทา และเฟอรนิเจอรริมบาท
วิถีที่คนมีความรูสึกผูกผันและคุนเคยมาออกแบบ อาทิเชน พลาซา ลานน้ําพุ ตูโทรศัพท โคมไฟ
รวมทั้งการนําเอาตนไม ที่ใหความรูสึกรมรื่น แบบยานการคา เนนการสัญจรทางเทาที่ปลอดภัยและ
นาใชงาน ดวยการปูพื้นดวยวัสดุที่เปนเอกลักษณ ซึ่งปจจัยเหลานี้ ศูนยการคา เดอะ คริสตัลได
นํามาใชในงานออกแบบ ซึง่ แตกตางจากศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ซึ่งการออกแบบเปนแบบโม
เดิรน (Modernism) หางไกลจากวิถีมนุษยริมบาทวิถี ดวยขนาดของโถงอาคาร (scale)ที่มีสัดสวน
ไมเขากับสัดสวนมนุษย มีการนําองคประกอบทางธรรมชาติมาใชเพียงเล็กนอย เชนการนําเอาบอ
น้ํามาใชตกแตง ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาพืน้ ทีบ่ ริเวณรอบๆบอน้ําของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด มีคน
ชอบมานั่งเลน พักผอนมากวาสวนอื่นๆของศูนยการคา แตก็ยังไมเพียงพอที่จะทําใหคนรูสึกผอน
คลาย และใชงานนานขึ้น บอยครั้งขึ้นไดเชนเดียวกับศูนยการคา เดอะ คริสตัล สอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 3 ที่ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตไว และไดทําการพิสูจนแลว
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ศูนยการคาในกรุงเทพมหานครในปจจุบนั มีบทบาทสําคัญตอการวางแผนพัฒนาชุมชน
เมืองและสภาพแวดลอมของกรุงเทพมหานครเปนอยางยิ่ง เนื่องจากศูนยการคาเปนสถานที่ที่คน
กรุงเทพมหานครมีความคุนเคย และมีพฤติกรรมเขามาใชพื้นที่บอยและมากที่สุดรองจากที่บาน และ
ที่ทํางาน ถึงแมวากรุงเทพมหานครจะจัดเตรียมพื้นที่สาธารณะภายนอก อยางเชนสวนสาธารณะ
หรือศูนยเยาวชน แตการใชประโยชนในพื้นที่เหลานัน้ ก็จํากัดอยูแคการพักผอน ออกกําลังกาย แต
ผูวิจัยเห็นวาถามีพื้นที่ที่พักผอนไดคลายกับสวนสาธารณะ แตกจิ กรรมทางการคา ผสมอยูดวยก็จะ
ทําใหพนื้ ที่สาธารณะแหงนัน้ มีสีสัน และมีชีวิตชีวามากกวาเพียงแคกจิ กรรมอันจํากัดของ
สวนสาธารณะ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนกิจกรรมที่แสดงออกถึงสภาพสังคมนั้นๆไดเดนชัดที่สุด
ดังมีคํากลาววา ถาอยากรูจักวิถีชีวิตของคนในเมืองใดทีไ่ ปเยือน ก็ตองไปที่ตลาดของเมืองนั้น ใน
ประเทศทางตะวันตกนัน้ บริเวณยานการคา ถนนคนเดินจะมีลานพื้นที่สาธารณะประกอบอยูใ น
บริเวณยานนัน้ เสมอ ทําใหกิจกรรมทางสังคมของเมืองนั้นมีพื้นที่รองรับที่มีคุณภาพ ผูไปเยือน หรือ
เจาบานสามารถพบเห็น หรือทํากิจกรรมทางสังคมที่ตอเนื่องจากซื้อขาย เชน พูดคุย รับประทาน
อาหาร วิ่งเลน ชมดนตรี ปาฐกถาทางการเมือง หรืออานหนังสือไดอยางอิสรเสรี และกิจกรรมเหลานี้
ยังปรากฏใหเห็นอยูอยางสม่ําเสมอในยานการคาของเมืองในทวีปยุโรป และสหรัฐอมริกา แตใน
ประเทศไทย ตลาดไมไดสรางลานพลาซา หรือสแควรไวรองรับกิจกรรมทางสังคมที่ตอเนื่องจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังเชนประเทศทางตะวันตก อาจจะมีพนื้ ที่ที่เทียบเคียงไดบางเชนรานกาแฟ
ในตลาด ที่จะเปนพื้นที่ทางสังคมสําหรับแลกเปลี่ยนขาวสาร หรือพูดคุยเรื่องการเมือง เมื่อกาลเวลา
เปลี่ยนไป ศูนยการคาไดเขามามีบทบาทแทนที่ตลาด แตการทําหนาพืน้ ที่ทางสังคมแบบรานกาแฟ
ในตลาดกลับสูญหายไปอยางสิ้นเชิง ศูนยการคาไมไดมบี ทบาททางสังคมและชุมชนดังเชนราน
กาแฟในตลาดในอดีต ถึงแมวาจะมีขนาดใหญโต ศูนยการคาทั่วไปกลายเปนสถานที่เลือกชม และ
จับจายใชสอยสินคาเพียงเทานั้น
ในอดีตลานพืน้ ที่วางสาธารณะของชุมชนเมืองในประเทศตะวันตกมีความเชื่อมโยงกับ
ยานการคาของเมืองนั้นๆ ลานพื้นทีว่ างสาธารณะของชุมชนเมืองมีพัฒนาการควบคูกบั การสราง
ชุมชนเมืองยอนหลังไปไดไกลจนถึงยุคกรีกโบราณ แตในประเทศไทยยานการคาในอดีตซึ่งมี
ศูนยกลางเปนตลาดไมไดมพี ัฒนาการควบคูกับการสรางลานพื้นที่วางสาธารณะของชุมชนเมือง
ดังเชนเมืองในตะวันตก ซึ่งตอมาตลาดเหลานั้นไดถูกพัฒนาเปนอาคารปรับอากาศขนาดใหญรวม
รานคาตางๆเขาไวดว ยกันที่เรียกวาศูนยการคา รูปแบบของศูนยการคาไดรับการออกแบบพัฒนาไป
ตามยุคสมัย ดวยอิทธิพลปจจัยที่แตกตางกัน จากการศึกษาพบวาทฤษฎีการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอมก็มีอิทธิพลตอรูปแบบของศูนยการคาดวย ศูนยการคาสมัยใหมทําใหมโนทัศนและ
การรับรูคําจํากัดความเกี่ยวกับยานการคาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางสิ้นเชิง เพราะเพียงแค
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ศูนยการคาที่ครบวงจรตั้งอยูก ลางทุงบริเวณชานเมืองก็สามารถทําหนาที่เปนยานการคาที่สมบูรณ
แบบของชุมชนที่พักอาศัยใกลเคียงบริเวณศูนยการคานั้นได เพราะในศูนยการคาไดจัดเตรียมรานคา
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันอยูในนั้นอยางครบถวน ไมเวนแมแตศูนย
ราชการ หรือธนาคารก็ยังเปดสาขาอยูในศูนยการคา การนําเอาสิ่งอํานวยความสะดวกมารวมอยูใ น
ศูนยการคาเพียงแหงเดียวนัน้ สนับสนุนแนวคิดการออกแบบและวางแผนชุมชนเมืองที่ลดการใช
พื้นที่ของเมือง หรือแนวคิดเมืองอัดแนน นับเปนการใชที่ดินในเมืองอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งศูนยการคายังกลายเปนศูนยกลางของชุมชน (community center)อีกดวย การ
ออกแบบศูนยการคาในระยะแรกนั้น เนนการทําใหเกิดกําไรจากผลประกอบการสูงสุด แตในที่สดุ
แนวคิดชุมชนใหม(New urbanism) ไดเขามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงรูปแบบของศูนยการคา ทําให
ศูนยการคาเนนการสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย นาพักผอนมากยิ่งขึน้ มีจุดมุงหมายเพื่อเปนทั้ง
แหลงชอปปง และสถานที่พกั ผอน นันทนาการ ดังเชนกรณีศึกษาของงานวิจยั นี้ ไลฟสไตล เซ็น
เตอรเปนศูนยการคาระดับชุมชน (community mall) ที่มีพื้นที่ตั้งแต 15,000 ตารางเมตรขึ้นไป มีการ
ออกแบบของศูนยการคาที่เนนบรรยากาศสวยงาม เนนธุรกิจบริการ และรานคาที่อํานวยความ
สะดวกตอชีวติ ประจําวัน มากกวาทีจ่ ะเนนพื้นที่ขายเพียงอยางเดียวเชนหางสรรพสินคาทั่วๆไป
สามารถตอบสนองชีวิตประจําวันของผูบริโภคไดโดยมีบริการตางๆ แบบครบวงจร คือมีทั้ง
ซูเปอรมารเก็ต บริการธนาคาร ไปรษณีย คลินิก รานทําผม รานขายยา โรงเรียนสอนดนตรี บางแหง
ประกอบดวย โรงหนัง โรงละคร โรงโบวลิ่ง และฟตเนส เซ็นเตอร เพิ่มความพึงพอใจของผูบริโภค
ในวิถีชวี ิตสมัยใหมที่ประสบปญหาการจราจรติดขัด เนือ่ งจากศูนยการคารูปแบบนี้จะแทรกตัวอยู
ในยานชุมชนที่อยูอาศัย ทําใหไมตองเสียเวลาเดินทาง สอดคลองกับหลักการประหยัดทรัพยากร
พลังงานที่ทั่วโลกกําลังใหความสนใจ พื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาในกรุงเทพมหานครคือ
พื้นที่วางกึ่งสาธารณะที่มีศักยภาพและบทบาทเทียบเคียงพื้นที่วางสาธารณะของชุมชนเมือง(Plaza)
หรือจัตุรัสกลางเมือง (square) ในยานธุรกิจของประเทศตะวันตกที่ถูกใชเปนศูนยรวมของกิจกรรม
ตางๆของเมืองอยางแทจริง ทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนันทนาการ
ลานพื้นที่วางสวนกลางแบบเปดโลงของศูนยการคาจะกลายเปนพืน้ ที่เปดโลงของชุมชน
เมืองอีกดวยแตเปนพื้นที่เปดโลงของชุมชนเมืองที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน ทั้งนี้การศึกษาการเพิม่
พื้นที่เปดโลงของชุมชนเมืองของภาครัฐควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดพื้นทีล่ ักษณะนี้ใหมาก
ขึ้นในศูนยการคา เพราะเปนการพัฒนาโดยใหภาคประชาชนซึ่งเปนเจาของกิจการหรือนายทุนเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเมืองอยางแทจริง แตการสรางศูนยการคาแบบไลฟสไตลเซ็นเตอร
แบบเปด ไมไดทําใหเกิดพื้นที่เปดโลงของชุมชนเมืองที่ดใี นศูนยการคาเสมอไป ถาศูนยการคานัน้
ไมไดจดั เตรียมออกแบบพื้นที่วางสวนกลางใหมีคุณภาพเพียงพอ ทั้งดานของขนาดพืน้ ที่ที่พอเหมาะ
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การออกแบบที่ดี บางศูนยการคาประกอบดวยอาคารแยกเปนหลายๆหลังดูมีความหลากหลาย แต
พื้นที่วางสวนกลางที่เชื่อมอาคารเหลานั้น กลายเปนทีจ่ อดรถแทรกอยู มีพื้นที่สําหรับนั่งเลน พักผอน
ขนาดเล็กจนเกินไป ทําใหไมสามารถเกิดกิจกรรมทางสังคมในพื้นทีว่ า งสวนกลางนัน้ ได ความโดด
เดนของศูนยการคา เดอะ คริสตัล คือ การแยกพืน้ ที่จอดรถออกจากพื้นที่ศูนยการคา โดยที่ลานพื้นที่
สวนกลางที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อพักผอน เชื่อมโยงอาคารศูนยการคาแตละหลังเขาดวยกัน ไมมี
ลานจอดรถเขามาแทรกเหมือนดังเชนศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรแบบเปดแหงอืน่ ๆ ทําใหเกิด
กิจกรรมทางสังคมไดอยางมีชีวิตชีวา และปลอดภัย เนื่องจากไมมกี ารซอนทับ( cross circulation)
ระหวางคนเดิน กับรถยนตในลานพื้นทีว่ า งสวนกลาง มีความเปนมิตรกับการเดินเทา (pedestrian
friendly) การมีลานพื้นที่วางเปนที่เปดโลงในศูนยการคา ไมไดหมายความวาจะสงเสริมใหเกิด
กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมทางการคาควบคูกันไดเสมอไป ดังตัวอยางของลานพื้นที่วางหนา
ศูนยการคาบางแหง กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในลานแทบจะไมสัมพันธกบั รานคาภายในศูนยการคาเลย
เนื่องจากลานอยูภายนอกอาคาร แยกตัวจากศูนยการคาซึ่งอยูภายในอาคารโดยสิ้นเชิง ลูกคาที่เดิน
เลนในศูนยการคาอาจจะไมไดใชพนื้ ที่ลานดานหนาของศูนยการคาเลยถาเดินทางมาศูนยการคาโดย
รถยนตสวนตัว แตถาเดินทางมาศูนยการคาดวยระบบขนสงสาธารณะอาจจะเดินผานลานหนา
ศูนยการคาเพือ่ เขาไปใชงานภายในในตัวอาคารศูนยการคาเทานั้น แตกตางจากลานพื้นที่วาง
สวนกลางของศูนยการคา เดอะ คริสตัลที่มีความสัมพันธกับรานคาตางๆของศูนยการคาอยางชัดเจน
โดยลูกคาของศูนยการคาตองใชลานสวนกลางเพื่อเชื่อมตอจากรานคาหนึ่งไปยังอีกรานคาหนึ่ง ภูมิ
ทัศนของลานพื้นที่วางสวนกลางก็เปรียบเสมือนภูมิทัศนของรานคาและรานอาหารตางๆภายใน
ศูนยการคาดวย
งานวิจยั นี้ไดนาํ เสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่วางสาธารณะของชุมชนเมือง ดวยการ
สงเสริมใหเกิดพื้นทีว่ างกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองในศูนยการคา โดยไมจําเปนตองมุงสรางแต
สวนสาธารณะในเมือง ซึ่งมีความเปนไปไดในการสรางนอยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากพืน้ ที่เมืองที่จํากัด
และมีความหนาแนนมากขึน้ รวมทั้งราคาของที่ดินที่สูงขึ้นตลอดเวลา การจัดหาทีด่ นิ ในชุมชนเมือง
หรือการเวนคืนคงตองใชคาใชจายสูงมาก แตถาการพัฒนาวางแผนชุมชนเมืองของภาครัฐ ทําควบคู
ไปกับการพัฒนารูปแบบศูนยการคาของภาคเอกชน โดยโนมนาวและประชาสัมพันธใหภาคเอกชน
แขงขันพัฒนาพื้นที่วางที่เอื้อตอการใชประโยชนเปนลานพื้นที่วางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง
แทนที่ภาครัฐจะลงทุนเองทัง้ หมด ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่วางสาธารณะของเมืองไดอยางมหาศาล
โดยเฉพาะจํานวนศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร) ซึ่งเปนกรณีศกึ ษาของงานวิจยั ชิน้
นี้ ที่มีแนวโนมเพิ่มจํานวนการสรางมากขึ้นตลอดเวลา มีศักยภาพสูงทีจ่ ะพัฒนาพื้นทีส่ วนกลางใน
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ศูนยการคาเหลานี้ใหเอื้อตอการใชประโยชนเปนลานพืน้ ที่วางสาธารณะของชุมชนเมืองดวยควบคู
กันไป

แผนภูมิที่ 19 แผนภูมิทางเลือกในการพัฒนาพื้นทีว่ างกึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง
2. ขอเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
จากการศึกษานี้ พบวาการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพพื้นที่วางสวนกลางของ
ศูนยการคา ไลฟสไตล เซ็นเตอรโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและการเดินเทา ดึงดูดใหกอเกิดกิจกรรม
ทางสังคม นอกเหนือจากกิจกรรมการซื้อขายภายในลานพื้นที่วางมากขึน้ ดวยการจัดองคประกอบ
ภูมิทัศนที่เปดโอกาสใหผูใชงานไดใกลชิดกับธรรมชาติ เกิดบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนมิตรตอ
ผูใชงานก็จะทําใหผูใชงานรูส ึกอยากพักผอน และ ใชเวลาในลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา
แหงนัน้ นานขึ้น บอยครั้งขึ้น แมวาจะเปนพื้นที่ปดปรับอากาศไมใชพื้นที่เปดโลง แตถาไดนํา
องคประกอบใกลเคียงธรรมชาติ เชน ไมกระถาง ดอกไม บอน้ํา พื้นไม หรือทางเดินหินกรวด วัสดุปู
พื้นผนังที่ใกลเคียงธรรมชาติ รวมทั้งองคประกอบของแสงที่ดีมาใชประดับตกแตงสถานที่ก็จะทําให
บรรยากาศที่แข็งกระดางของอาคารคอนกรีตทึบปรับอากาศ ออนโยน นาใชงานมากขึ้น ซุมขาย
อาหารในพืน้ ที่วางสวนกลางเปนสิ่งที่งายที่สุดที่จะดึงดูดคนจํานวนมากเขามาใชพนื้ ที่อยาง
สม่ําเสมอ
การผลักดันใหศูนยการคาใหความสําคัญตอการสรางพื้นที่วางกึ่งสาธารณะที่มีคณ
ุ ภาพ
ในศูนยการคา เนื่องจากศูนยการคาเปนสถานที่ที่คนกรุงเทพมหานครมีความคุนเคย และเขามาใช
พื้นที่บอยและมากที่สุดรองจากที่บาน และที่ทํางาน ถึงแมวาจะมีพื้นทีส่ าธารณะภายนอก อยางเชน
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สวนสาธารณะ หรือศูนยเยาวชน แตการใชประโยชนในพื้นที่เหลานัน้ ก็จํากัดอยูแ คการพักผอน ออก
กําลังกาย แตถามีพื้นที่ที่พักผอนไดคลายกับสวนสาธารณะ แตกจิ กรรมทางการคาผสมอยูดวยก็จะ
ทําใหพนื้ ที่สาธารณะแหงนัน้ มีสีสัน และมีชีวิตชีวามากกวาเพียงแคกจิ กรรมอันจํากัดของ
สวนสาธารณะ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนกิจกรรมที่แสดงออกถึงสภาพสังคมนั้นๆไดเดนชัดที่สุด
ดังมีคํากลาววา ถาอยากรูจักวิถีชีวิตของคนในเมืองใดทีไ่ ปเยือน ก็ตองไปที่ตลาดของเมืองนั้น ใน
ประเทศทางตะวันตกนัน้ บริเวณยานการคา ถนนคนเดินจะมีลานพื้นที่สาธารณะประกอบอยูใ น
บริเวณยานนัน้ เสมอ ทําใหกิจกรรมทางสังคมของเมืองนั้นมีพื้นที่รองรับที่มีคุณภาพ ผูไปเยือน หรือ
เจาบานสามารถพบเห็น หรือทํากิจกรรมทางสังคมที่ตอเนื่องจากซื้อขาย เชน พูดคุย รับประทาน
อาหาร วิ่งเลน ชมดนตรี ปาฐกถาทางการเมือง หรืออานหนังสือไดอยางอิสรเสรี และกิจกรรมเหลานี้
ยังปรากฏใหเห็นอยูอยางสม่ําเสมอในยานการคาของเมืองในทวีปยุโรป และสหรัฐอมริกา แตใน
ประเทศไทย ตลาดไมไดสรางลานพลาซา หรือสแควรไวรองรับกิจกรรมทางสังคมที่ตอเนื่องจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังเชนประเทศทางตะวันตก อาจจะมีพนื้ ที่ที่เทียบเคียงไดบางเชนรานกาแฟ
ในตลาด ที่จะเปนพื้นที่ทางสังคมสําหรับแลกเปลี่ยนขาวสาร หรือพูดคุยเรื่องการเมือง เมื่อกาลเวลา
เปลี่ยนไป ศูนยการคาไดเขามามีบทบาทแทนที่ตลาด แตการทําหนาพืน้ ที่ทางสังคมแบบรานกาแฟ
ในตลาดกลับสูญหายไปอยางสิ้นเชิง ศูนยการคาไมไดมบี ทบาททางสังคมชุมชนดังเชนรานกาแฟใน
ตลาดในอดีต ถึงแมวาจะมีขนาดใหญโต ศูนยการคาเปนสถานที่เลือกชม และจับจายใชสอยสินคา
เพียงเทานั้น ศูนยการคาบางแหงจัดเตรียมโชนสวนสนุกเครื่องเลนของเด็กไวก็อาจจะพบกิจกรรม
ของครอบครัวเกิดขึ้นไดบาง แตบรรยากาศก็ไมอบอุน สดชื่นและผอนคลายเหมือนกับเครื่องเลนใน
สนาม เพราะวางเครื่องเลนไวในตึกที่ปรับอากาศตลอดวัน แสงไฟในตึกมีคุณภาพที่เทียบเทากับ
แสงอาทิตยตามธรรมชาติในทองฟาที่เปดโลงไมไดเลย และที่แยยิ่งกวานั้นคือพอแมพาเด็กไปเที่ยว
ศูนยการคาที่ไมมีโซนสวนสนุกเครื่องเลนไวบริการเลย เชนหางคาปลีก หรือซูเปอรมารเก็ตขนาด
ใหญ ทําใหเด็กๆสมัยนี้รูสึกวาแคไดไปหาง นั่งบนรถเข็นซูเปอรมารเก็ต หรือไดซื้อขนมก็ดีใจแลว
ในปจจุบนั ถึงแมวาจะมีศูนยการคาเกิดขึ้นจํานวนมาก แตมีศูนยการคาเพียงไมกี่แหงที่คํานึงถึงการ
สรางพื้นที่ที่มีคุณภาพที่สามารถรองรับกิจกรรมทางสังคมไวในศูนยการคา กรุงเทพมหานครอาจจะ
มีไมมีลานพลาซา หรือสแควรในยานการคามาแตดั้งเดิม แตสามารถสรางลานพื้นที่กึ่งสาธารณะที่มี
คุณภาพในศูนยการคาได
แตทั้งนี้จะเห็นไดวามีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นในพืน้ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมการ
ซื้อขาย เชน พักผอน นั่งเลน เดินเลน นั่งคุย พบปะสังสรรค นัดเจอ รอคน กิน ดื่ม อานหนังสือ ติว
หนังสือ ประชุม คุยงาน ทํางาน และดูคนที่ผานไปมา เขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นแตก็ยงั มีขอจํากัด
บางประการในการทําอีกหลายกิจกรรมในศูนยการคา เนื่องจากมันยังเปนเพียงพื้นทีว่ างกึ่งสาธารณะ
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ผูใชงานยังคงไมแนใจวากิจกรรมที่ตนตองการทํานั้น จะไดรับอนุญาตใหทําหรือไมในพื้นที่ เชน
การเลนดนตรีเปดหมวก การตั้งแผงวาดรูป การเลนสเก็ตบอรด หรือการซอมเตนของเหลาวัยรุน
การบริหารจัดการและนโยบายของศูนยการคาที่เปดกวางตอชุมชนเมืองจึงเปนปจจัยสําคัญสูงสุดที่
จะพัฒนาบทบาทการเปนพื้นที่วางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองในศูนยการคา ภาครัฐควรมีมาตรการ
ใหการสนับสนุนโดยใหสิทธิพิเศษบางประการแกศูนยการคาที่ใหความใสใจในการพัฒนาพื้นทีว่ าง
กึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองในศูนยการคาเพราะเปนการพัฒนาโดยใหภาคประชาชนซึ่งเปนเจาของ
กิจการหรือนายทุนเขามามีสว นรวมในการพัฒนาชุมชนเมืองอยางแทจริง ซึ่งจะเปนการพัฒนาพื้นที่
วางสาธารณะของชุมชนเมืองโดยความรวมมือของภาคเอกชนอยางยั่งยืน และเปนรูปธรรม
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บทที่ 8
บทสรุป
การวิจยั นี้มวี ัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการใชประโยชน และ
ทัศนคติของผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอรที่อยูภายในอาคาร
และที่อยูภ ายนอกอาคารดวยวีธีการสํารวจโดยการสังเกต จดบันทึกพฤติกรรม และการใช
แบบสอบถามซึ่งประชากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย คือประชากรที่เปนผูใชลานพืน้ ที่วางของ
ศูนยการคาไลฟสไตล เซ็นเตอร ทั้งแบบปดภายในอาคารและเปดโลงภายนอกอาคาร การสุม
ตัวอยางเพื่อแจกแบบสอบถามจะใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (accidental sampling) ใชตารางในการ
กําหนดกลุมตัวอยางประชากร (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ 2537) โดยกําหนดกลุม ตัวอยาง
ประชากรจากจํานวนผูใชงานศูนยการคา 20,000 คนตอป กําหนดความเชิ่อมั่นไวที่ 95% และ
กําหนดความคลาดเคลื่อนไวที่ 10% ไดขนาดของกลุมตัวอยางประชากรเทากับ 100 คน โดยทํา
แบบสอบถาม 50 คนตอพื้นที่ศึกษาไดผลสรุปการศึกษาดังนี้
1. สรุปผลการศึกษา
การวิจยั เรื่อง ลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคาระดับชุมชน (ไลฟสไตล เซ็นเตอร)
และการเอื้อตอความเปนพืน้ ที่กึ่งสาธารณะของชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร เปนงานวิจยั ที่เกิดจา
การบูรณาการความรูในหลายๆดาน ผูวจิ ัยตองศึกษาเกี่ยวกับ ลานพืน้ ที่วางสาธารณะของชุมชนเมือง
และเรื่องของศูนยการคา ควบคูกัน เพื่อจะเชื่อมโยงความสัมพันธของพื้นที่วางสวนกลางของ
ศูนยการคาในกรุงเทพมหานครกับลานพื้นที่วางสาธารณะของชุมชนเมือง โดยผูวิจยั ไดทําการศึกษา
ทฤษฎี การออกแบบ การใชประโยชน และความสัมพันธของพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา กับ
พื้นที่สาธารณะของชุมชนเมือง รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกําหนดลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่วางของศูนยการคาจากเอกสารและงานวิจยั ที่มีอยูใ นขั้นตน หลังจากนั้นผูว ิจยั ไดทําการสํารวจ
เก็บขอมูล สังเกตการณ จดบันทึก และทําแบบสอบถามกับผูใชงานในพื้นที่กรณีศกึ ษาเพื่อศึกษา
ลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการใชประโยชน และทัศนคติของผูใชงานลานพื้นที่วางสวนกลางที่
อยูภายในอาคารของศูนยการคา ดิ เอสพลานาด ที่มีลักษณะทางกายภาพแบบโมเดิรน มีลักษณะเปน
โถงขนาดใหญ วัสดุคอนกรีตเปลีอย มีการปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิทั้งอาคาร สงเสริมสภาวะนา
สบายภายในพืน้ ที่ ปกปองผูใชงานจากมลภาวะภายนอกอาคารและสภาพอากาศที่เปลีย่ นแปลงและ
ลานพื้นที่วางสวนกลางที่อยูภ ายนอกอาคารของศูนยการคา เดอะ คริสตัลซึ่งเปนการนําเอาลักษณะ
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ทางกายภาพโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและการเดินเทา มาออกแบบศูนยการคาใหมบี รรยากาศแบบ
รานคาริมบาทวิถีซึ่งเคยเปนพื้นที่จับจายใชสอยของยานการคา สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางคนใน
ศูนยการคา เนนเรื่องสัดสวนมนุษย ความหลากหลายของรูปราง รูปทรงอาคารรานคา มี
องคประกอบของเครื่องเรือนบนบาทวิถี (street furniture) เนนการสรางความรมรื่น และ
องคประกอบตกแตง
จากผลการศึกษาวิจยั และการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวพบวาผูใชศูนยการคาไลฟสไตล
เซ็นเตอรมีความตองการพื้นที่วางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองภายในศูนยการคา และถาศูนยการคา
ใหความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมของลานพื้นที่วางซึ่งไมวาจะอยูภายในหรือภายนอกอาคาร
อยางเหมาะสมเพื่อการพักผอน และการทํากิจกรรมทางสังคมสําหรับประชาชนแลว ลานพื้นที่วาง
ของศูนยการคาแหงนัน้ จะมีบทบาทเปนลานพื้นทีว่ างกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองได อยางไรก็ดีผล
การศึกษาพบวาการออกแบบโดยคํานึงถึงสัดสวนมนุษยและบรรยากาศการเดินเทานัน้ สงเสริมให
เกิดกิจกรรมทางสังคมภายในลานพื้นทีว่ างมากขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรมการซื้อขาย โดย
บรรยากาศดังกลาวยังทําใหผูใชงานสวนใหญของกลุมตัวอยางรูสึกผอนคลาย และใชเวลาในลาน
พื้นที่วางสวนกลางนานขึ้น บอยครั้งขึ้น
2. ขอเสนอแนะและแนวทางสําหรับการทําวิจัยในอนาคต
2.1 สําหรับการวิจัยที่มจี ุดมุงหมายเพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดลอมพืน้ ทีส่ วนกลางของ
ศูนยการคา ผูส นใจสามารถทําการเปรียบเทียบรานอาหาร หรือรานกาแฟที่เปนธุรกิจเครือขาย
เดียวกัน (franchise) แตตําแหนงตางกัน โดยกรณีสาขาแรกตั้งอยูในพืน้ ที่วางสวนกลางที่ไดรับการ
จัดสภาพแวดลอม อยางเหมาะสม สวยงาม กับอีกกรณีสาขาหนึ่งตั้งอยูน อกพื้นทีว่ างสวนกลาง วา
สาขาใดที่ลูกคาของรานอาหาร หรือรานกาแฟนั้น ชอบทีจ่ ะเขาไปใชบริการมากกวากัน เพื่อให
ผลการวิจัยเปนเครื่องจูงใจใหผูประกอบการมองเห็นความสําคัญของการจัดสภาพแวดลอมของ
พื้นที่วางสวนกลางศูนยการคามากขึ้น หรือผูสนใจอาจทําการเปรียบเทียบตอไปอีกวา รานคา หรือ
สาขาที่ตั้งอยูในพื้นทีว่ างสวนกลางแบบเปดโลงหรือพื้นที่วางสวนกลางแบบปด ลูกคาจะชอบเขาไป
ใชบริการในสาขาใดมากวากัน เพื่อใหผลการวิจัยเปนเครือ่ งจูงใจใหผูประกอบการมองเห็น
ความสําคัญของการสรางพื้นที่เปดโลงที่มีคุณภาพในศูนยการคามากขึ้น ทั้งนี้แมผทู ี่กําลังศึกษาใน
ดานการตลาด อาจดัดแปลงเปนการวิจัยทางการตลาดเพิม่ เติมไดอีกดวย โดยอาจวัดผลจากยอดขาย
ประกอบกันไดอีก ทําการพิสูจนสมมติฐานโดยอางอิงทฤษฎีของ (Goldsteen and Elliott 1994:12) ที่กลาววา พื้นที่วางเพื่อสาธารณะประโยชนที่ถูกลอมรอบดวยรานคา หรืออยูในยานธุรกิจ มี
บทบาทสําคัญอยางมากที่จะกําหนดความมีชีวิตชีวาของรานคาตางๆบริเวณนั้น กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีห่ ลากหลาย เขมขน ดึงดูดใหผูคนจํานวนมากเขามาในพื้นที่ ผูคนและกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจเหลานี้สรางความมีชีวิตชีวาแกยานธุรกิจ โดยเราสามารถมองเห็นคน และกิจกรรมสวน
ใหญไดในพืน้ ที่วางสาธารณะชัดเจนกวาคน และกิจกรรมภายในอาคารหางราน พื้นที่วางสาธารณะ
ที่ดีกวาจะทําใหเกิดสภาพแวดลอม และบรรยากาศทางธุรกิจที่ดี ดึงดูดใหเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น และ
กอใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมได
2,2 สําหรับผูที่สนใจในเรื่องสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน การวิจัยเกี่ยวกับ
รูปแบบของศูนยการคา ไลฟสไตล เซ็นเตอร ที่ชวยในการประหยัดพลังงาน ก็เปนประเด็นที่
นาสนใจ ทั้งในเรื่องการจัดสภาพแวดลอมแบบเปดโลง ใกลชิดธรรมชาติ ทําใหลดการใช
เครื่องปรับอากาศ มากกวาการสรางศูนยการคาแบบปดที่ตองติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง หรือการ
ที่ศูนยการคาระดับชุมชนรูปแบบนี้จะแทรกตัวอยูในยานชุมชนที่อยูอาศัย ทําใหไมตอ งเสียเวลา
เดินทาง และหมดเปลืองทรัพยากรน้ํามัน ในการเดินทางเขาไปใชศูนยการคาบริเวณยานธุรกิจใจ
กลางเมือง
2.3 สําหรับผูที่สนใจในเรื่องการวางแผนเคหะการ ศูนยการคาระดับชุมชนใกลบาน หรือ
อยูในโครงการที่พักอาศัย อยางเชนศูนยการคา เดอะ คริสตัล ที่เปนกรณีศึกษาของงานวิจยั นี้ จะเปน
ปจจัยที่ผูซื้อทีอ่ ยูอาศัยใหความสําคัญเพียงไร ในการเลือกซื้อที่อยูอาศัยในปจจุบนั เพราะศูนยการคา
เหลานี้จะกลายเปนศูนยกลางของโครงการบานจัดสรร และที่อยูอาศัยรูปแบบตางๆในยานนั้น ที่มี
ความพรอมดวยรานคาที่อํานวยความสะดวกตอชีวิตประจําวัน มากกวาที่จะเนนพื้นทีข่ ายอยางเชน
หางสรรพสินคาทั่วๆไป ซึ่งสามารถตอบสนองชีวิตประจําวันของผูบริโภคไดโดยมีบริการตางๆ
แบบครบวงจร
2.4 สําหรับผูที่สนใจในเรื่องกฎหมายและมาตรการสําหรับงานวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอม ควรทําการศึกษามาตรการที่ชวยสงเสริมโนมนาวใหผปู ระกอบการศูนยการคามี
ความสนใจและใสใจในการจัดสภาพแวดลอมและพัฒนาพื้นที่วางของศูนยการคาที่เอื้อตอการใช
ประโยชนเปนพื้นที่วางกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองทั้งนี้การศึกษาการเพิม่ พื้นที่เปดโลงของชุมชน
เมืองของภาครัฐควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดพืน้ ที่ลักษณะนีใ้ หมากขึ้นในศูนยการคา เพราะ
เปนการพัฒนาโดยใหภาคประชาชนซึ่งเปนเจาของกิจการหรือนายทุนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนเมืองอยางแทจริง ซึ่งจะเปนการพัฒนาพื้นทีว่ างสาธารณะของชุมชนเมืองโดยความ
รวมมือของภาคเอกชนอยางยั่งยืน และเปนรูปธรรม
3. ขอจํากัด และขอบกพรองในการทําการวิจัย
3.1การวิจยั ครัง้ นี้ บางสวนเปนการวิจัยเชิงสุนทรียภาพ มีการวัดผลทางความคิด ทัศนคติ
และความรูสึก ซึ่งผูวิจัยไมสามารถควบคุมตัวแปรดานความรูสึกไดทั้งหมด เนื่องจากกลุมตัวอยาง
ผูตอบคําถามอาจมีเบื้องหลังที่ซอนเรน (hidden background) ที่ผูวิจัยไมอาจรับรู และควบคุมได
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เชน คําถามที่ถามวาผูวิจยั รูสึกผอนคลายหรือไมเมื่ออยูในพื้นทีว่ างสวนกลางของศูนยการคาทั้งสอง
ผูวิจัยที่ตอบวาไมผอนคลาย อาจมีความเครียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กอนที่จะมาตอบคําถาม ซึ่ง
ความเครียดนัน้ อาจจะทําใหการแปรผลเบี่ยงเบนได การตอบวาไมผอนคลายอาจจะไมไดมีสาเหตุ
จากการออกแบบพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา แตอาจเกิดจากปญหาสวนตัวของผูตอบคําถาม
ในขณะนัน้
3.2 กรณีศกึ ษาที่นํามาเปรียบเทียบนั้นมีขอจํากัด เนื่องจากศูนยการคาที่มีการพัฒนาพื้นที่
วางที่เอื้อตอการใชประโยชนเปนลานพื้นทีว่ างกึ่งสาธารณะของชุมชนเมืองยังมีไมมาก ตัวเลือกใน
การเปรียบเทียบจึงมีนอย แตผูวิจัยพยายามเลือกที่จะควบคุมใหรูปแบบของศูนยการคาทั้งสองมี
ความใกลเคียงกันมากที่สุดเทาที่จะทําได ตําแหนงทีต่ ั้ง (location) ของศูนยการคาทัง้ สองแหง ทําให
ตัวอยางกลุมผูตอบคําถามมีความแตกตางกัน โดยอุดมคติแลวการวิจยั นี้ควรเลือกศูนยการคาที่อยูใ น
ยานเดียวกัน มีการใชงาน (function)ที่เหมือนกัน แตแตกตางกันเพียงศูนยการคาแหงหนึ่งเปนลาน
พื้นที่วางแบบเปดโลง สวนอีกแหงเปนลานพื้นที่วางภายในอาคารแบบปด ซึ่งการวิจยั นี้ไมสามารถ
หาคูเปรียบเทียบตามอุดมคติได
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กรุณาใสเครือ่ งหมาย / หนาคําตอบทีท่ านตองการ หรือเติมคําลงในชองวางทั้ง 3 หนา
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ
25 – 42 ป
43 - 60 ป
มากกวา 60 ป
ต่ํากวา 25 ป
3. สถานภาพสมรส
หมาย
โสด
สมรสแลวไมมีบุตร
สมรสแลวมีบุตร จํานวน________คน
4. ระดับการศึกษา
มัธยมปลายหรือต่ํากวา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
5. อาชีพ
พนักงานบริษัท / ลูกจาง
นักเรียน / นิสิต นักศึกษา
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
เจาของธุรกิจ / คาขาย
วางงาน
อื่น ๆ (โปรดระบุ) __________
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,000 - 25,000 บาท
25,001- 40,000บาท
40,000 บาทขึ้นไป
7. สถานที่ทํางาน (สถานศึกษา) ปจจุบัน
(ระบุ ถนน ยาน อําเภอ หรือเขต) ______________________________________จังหวัด________________________
8. ที่พักอาศัยปจจุบัน
(ระบุ ถนน ยาน อําเภอ หรือเขต) _____________________________________ จังหวัด______________________

ตอนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับการใชศูนยการคา
1. คุณมาศูนยการคาแหงนี้ บอยแคไหน
ทุกวัน
2-3 ครั้ง / สัปดาห
เดือนละ 2 ครั้ง
เดือนละครั้ง
2. คุณเคยเดินทางมาศูนยการคานี้ดวยวิธีใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
รถยนตสวนตัว
เดิน
จักรยาน
รถโดยสารประจําทาง
รถตูโดยสาร
รถสองแถว
จักรยานยนตรับจาง
แท็กซี่
เรือ
3. คุณมาศูนยการคานี้กับใคร (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
คนเดียว
เพื่อนๆ
แฟน คูรัก
สามี ภรรยา
ลูกๆหลานๆ
ลูกคา ผูรวมงาน
4. ปกติคุณมาศูนยการคานี้ในชวงเวลาใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
เชา (6.00 น-10.00 น.)
สาย(10.00-13.00 น.)
เย็น (16.00-19.00 น.)
ค่ํา (19.00-22.00 น.)

สัปดาหละครั้ง
ไมบอย, นานๆครั้ง
จักรยานยนตสวนตัว
รถไฟฟา
อื่นๆ ___________
พอแม ญาติ พี่นอง
อื่นๆ__________
บาย(13.00-16.00 น.)
ดึก (22.00-06.00 น.)
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ตอนที่ 3 ขอมูลเกีย่ วกับการใชพนื้ ที่สว นกลาง (ภายนอกรานคา)
1.คุณตองการพื้นที่สําหรับพักผอน นั่งเลน พบปะสังสรรคได (โดยไมเสียเงิน) ในศูนยการคาหรือไม
ตองการ
ไมตองการ
2.คุณพักผอน นั่ง หรือทํากิจกรรมบริเวณพื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) ของศูนยการคาแหงนี้ บอยแคไหน
ไมบอย, นานๆครั้ง
บอยแตไมทุกครั้ง
ทุกครั้งที่มาศูนยการคาแหงนี้
3.คุณทํากิจกรรมใดบางบริเวณพื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) ของศูนยการคา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
นั่งคุย พบปะสังสรรค
พักผอน นั่งเลน เดินเลน
อานหนังสือ ติวหนังสือ
กิน ดื่ม
นัดเจอ รอคน
ประชุม คุยงาน ทํางาน
ดูคนที่ผานไปมา
เขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น
อื่นๆ(โปรดระบุ) ______________
4.คุณใชเวลาพักผอน หรือทํากิจกรรมบริเวณพื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) กับใคร (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
คนเดียว
เพื่อนๆ
แฟน คูรัก
พอแม ญาติ พี่นอง
สามี ภรรยา
ลูกๆหลานๆ
ลูกคา ผูรวมงาน
อื่นๆ_________
5.คุณใชพื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) ของศูนยการคาแหงนี้ในชวงเวลาใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เชา (6.00 น-10.00 น.)
สาย(10.00-13.00 น.)
บาย(13.00-16.00 น.)
เย็น (16.00-19.00 น.)
ค่ํา (19.00-22.00 น.)
ดึก (22.00-6.00 น.)
6.คุณคิดวาพื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) ของศูนยการคาแหงนี้นาพักผอน นั่งเลน หรือทํากิจกรรมอื่นๆ
แตกตางจากศูนยการคาอื่นๆหรือไม
ใช
ไม ไมใช
เพราะ___________________________________________________________
7.ในขณะที่คุณพักผอน นั่งเลนอยูในพื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) คุณรูสึกวาบรรยากาศที่นี่ อบอุน ผอน
คลาย เปนกันเอง หรือไม
รูสึก ผอนคลาย เปนกันเอง
รูสึกไมผอนคลาย ไมเปนกันเอง
เพราะ_____________________________________________________________
8.พื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) ที่เปดโลง เห็นทองฟา มีพื้นที่สีเขียว ตนไม ดอกไม น้ําพุ บอน้ําสวยๆ
ทําใหคุณอยากพักผอน ใชเวลาในพื้นที่สวนกลาง(ภายนอกรานคา) นานขึ้น บอยครั้งขึ้นหรือไม
ใช
ไมใช
เพราะ_____________________________________________________________
9. คุณคิดวาการออกแบบพื้นที่สวนกลาง (ภายนอกรานคา) อยางสวยงาม เหมาะสม ชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดี
ของศูนยการคาหรือไม
ใช
ไมใช
เพราะ______________________________________________________________
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10. ระดับความพึงพอใจการจัดสภาพแวดลอมลานพื้นที่สวนกลางของศูนยการคา (ภายนอกรานคา)
ชอบมาก
ที่สุด

ชอบ

เฉยๆ

ไมชอบ

ไมชอบมากที่สุด

บรรยากาศโดยรวมของศูนยการคา
ลักษณะหนาตารูปแบบของรานคา
ลักษณะหนาตาของซุมขายสินคา
การออกแบบทางเดิน ลาน สวน
รูปแบบการจัดวางมานั่ง
การประดับตกแตงอื่นๆ เชน น้ําพุ
บอน้ํา ตนไม ดอกไม ปาย โคมไฟ
ความสะอาด เรียบรอย
พื้นที่สําหรับกิจกรรมพิเศษตางๆ
สภาพอากาศ และอุณหภูมิ
ความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน

ขอแนะนํา เสนอแนะ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ใหความกรุณาตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย
เรื่อง ทัศนคติของผูใชลานพื้นที่วางสวนกลางของศูนยการคา ไลฟสไตล เซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของ วิชา 264 521 การศึกษาและวิจัยรายบุคคล สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม
ภาควิชา การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง และตามความคิดเห็นของทาน
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2550

นายเกษธวัช พวงเพิ่ม
260-262 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุง ครุ กรุงเทพมหานคร 10140
บริษัทการบินไทยจํากัดมหาชน

สําเร็จการศึกษาปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอม ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2546-ปจจุบัน พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจํากัดมหาชน

