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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CASE STUDIES OF CENTRAL PLAZAS AT THE CRYSTAL AND THE ESPLANADE SHOPPING
MALLS IN BANGKOK. INDEPENDENT STUDY
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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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