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     This thesis has for purpose, the research and study of community space design. 

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

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

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

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

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

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

function. 

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

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

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

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

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

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

                 The result of this study demonstrates that each designing method 

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

are access, size, land’s feature and use of that area. To conclude, each land needs its.          
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคัญของการศึกษา 
     พืน้ท่ีศนูย์รวมของชมุชน คือ พืน้ท่ีท่ีใช้ในการติดตอ่ส่ือสารกนัของคนภายในชมุชน ซึง่

ในท่ีนีผู้้ ศึกษา หมายถึง ศูนย์การค้าแบบเปิด  พืน้ท่ีดังกล่าวนัน้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ 

ห้างสรรพสินค้าทัว่ไปในแง่ของพืน้ท่ีใช้สอย คือ จะมีการรวบรวมกิจกรรมการใช้งานพืน้ท่ีต่างๆท่ี

อํานวยความสะดวกให้กับคนในชมชุนเข้ามาอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกัน เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า 

ร้านอาหาร คลินิก และโรงเรียนสอนพิเศษ เป็นต้น  แต่ลกัษณะทางกายภาพของศนูย์การค้าแบบ

เปิดนีจ้ะแตกตา่งจากห้างสรรพสนิค้าตรงท่ีพืน้ท่ีภายในและ ทางสญัจรจะเป็นลกัษณะเปิดโลง่จะมี

การปิดล้อมเฉพาะในส่วนของพืน้ท่ีร้านค้าเท่านัน้ แต่ถ้าลองตัง้ข้อสงัเกตดูแล้วนัน้จะเห็นได้ว่า 

พืน้ท่ีดงักลา่วนีจ้ดัว่าเกิดขึน้มาตัง้แต่ในอดีต ซึง่อาจจะแฝงตวัอยู่ในชมุชนต่างๆตัง้แต่ขนาดเล็กไป

ถึงชมุชนขนาดใหญ่ เช่น ร้านกาแฟท่ีคนในชมุชนใช้เป็นพืน้ท่ีสําหรับนัง่คยุแลกเปล่ียนความคิดกนั 

หรือกระทัง่ลานอเนกประสงค์ท่ีสามารถใช้สร้างกิจกรรม ได้อยา่งหลากหลาย เช่น เลน่กีฬา จดังาน

ร่ืนเริง ตลาดนดั ฯลฯ กิจกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้จะขึน้อยู่กบัเวลา และโอกาส ซึง่กิจกรรมต่างๆและพืน้ท่ี

ท่ีกล่าวมานัน้จะมีจุดท่ีเหมือนกันอยู่ก็คือ พืน้ท่ีนัน้ๆจะถูกใช้เป็นศูนย์รวมการใช้งานโดยผู้ ใช้ ท่ี

หลากหลาย และเกิดปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งผู้ใช้ในแตล่ะกิจกรรม 

     จากท่ีลักษณะของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมของพืน้ท่ีศูนย์รวมของชุมชนท่ีกล่าวมา

ข้างต้น  ถ้ามองลึกลงไปถึงกายภาพของพืน้ท่ีนัน้ จะเห็นได้ว่านอกจากพืน้ท่ีใช้สอยท่ีตอบสนอง

ความต้องการแล้ว ยงัมีพืน้ท่ีหรือความสมัพนัธ์บางอย่างภายในท่ีมองไม่เห็นอีก เช่น พืน้ท่ีส่วนท่ี

เป็นส่วนตวั พืน้ท่ีส่วนรวม วิธีการเข้าถึงพืน้ การเลือกใช้งานแต่ละพืน้ท่ี หรือความต่อเน่ืองและ

ความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีตา่งๆ ตามความต้องการของผู้ใช้แตล่ะคนท่ีแตกตา่งกนั 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
    วิทยานิพนธ์ฉบับนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการออกแบบและสร้างระบบ

ความสมัพนัธ์ในพืน้ท่ีศนูย์รวมของชุมชน ในท่ีนีห้มายถึงศนูย์การค้าแบบเปิดท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยม

อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  เห็นได้จากการผุดขึน้มาเป็นจํานวนมากของศูนย์การค้าแบบเปิด

ทัง้หลายตามแหลง่ชมุชน ซึง่ในแตล่ะท่ีนัน้จะมีลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมท่ี

คล้ายคลงึกนั พืน้ท่ีใช้สอยหลกัเหมือนกนั จะต่างกนัตรงท่ีลกัษณะภายนอกท่ีสร้างมาเพ่ือเป็นจุด

ดึงดูดให้กับลูกค้าในแต่ละท่ีจะแตกต่างกัน จึงเกิดเป็นสมมติฐานตัง้ต้นขึน้ว่า ทําไมศูนย์การค้า

แบบเปิดท่ีเกิดขึน้นีถ้ึงมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั ผู้ศกึษาสามารถออกแบบศนูย์การค้าแบบเปิดโลง่ให้

มีลกัษะแตกต่างจากเดิมได้หรือไม่ ถ้าจะปรับเปลี่ยนควรจะปรับเปลี่ยนเป็นอย่างไร เพ่ือให้พืน้ท่ี

ศนูย์รวมนีต้อบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในชมุชนได้อยา่งตรงความต้องการมากยิ่งขึน้ 

สมมตฐิาน 
 การปรับเปลี่ยนระบบความสมัพนัธ์และโครงร่างภายนอกของศนูย์การค้าแบบเปิดนัน้ 
อาจทําได้โดยใช้เคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรม ซึ่งผู้ศึกษาเลือกท่ีจะใช้ ระบบทางสัญจรภายใน 

ของผู้ ใช้งานมาเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ โดยท่ียงัคงพืน้ท่ีใช้สอยเดิมของศนูย์การค้าแบบเปิด
ไว้แต่ะการศกึษาจะคํานึงระดบัความเป็นสว่นตวัของพืน้ท่ีและการเข้าถึงพืน้ท่ีใช้สอยต่างๆได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาพืน้ท่ีศูนย์การค้าแบบเปิดท่ีมีอยู่เดิมและลกัษณะความต้องการในการใช้งาน
พืน้ท่ีต่างๆ ของผู้ ใช้ นําพืน้ท่ีใช้สอยพืน้ฐานท่ีมีอยู่เดิมมาผสมกับความต้องการของผู้ ใช้ใหม่ท่ี
ต้องการ และทดลองออกแบบความสมัพนัธ์ภายในให้ได้ตามสมมติฐานตัง้ต้น โดยทําการทดลอง
กบัท่ีตัง้โครงการ ๒ แห่ง ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพแตกตา่งกนั 

ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 
 ด้านการศึกษาข้อมูล 
 1. ศกึษาและวิเคราะห์ลกัษณะของศนูย์การค้าแบบเปิดท่ีได้รับความนิยมในปัจจบุนั 

 2. ศกึษากรณีศกึษาท่ีวา่ด้วยเร่ืองการใช้ระบบทางสญัจรมาสร้างความสมัพนัธ์ภายใน 
 3. ศกึษาความต้องการของผู้ใช้งานเพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบ 
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 4. ศึกษาหาพืน้ท่ีตัง้โครงการท่ีมีความแตกต่างกนัทางกายภาพ ๒ แห่ง เพ่ือนํามาใช้
ในการออกแบบ 
 ด้านการออกแบบทดลอง 
 1. วิเคราะห์ข้อมลูและสร้างแนวความคดิในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 2. พฒันาแนวความคดิเพ่ือหาเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการออกแบบ 
 3. ทดลองออกแบบโดยใช้เคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมสร้างความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ี 
 4. ทดลองออกแบบลงในท่ีตัง้ท่ีเลือกไว้ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เป็นการทดลองปรับเปลี่ยนลกัษณะโครงร่างภายนอกและระบบความสมัพนัธ์ภายใน
ศนูย์การค้าชุมชน ซึง่อาจจะเป็นทางเลือกในการออกแบบเพ่ือให้ตอบสนองถึงความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากยิ่งขึน้ 
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บทที่ 2 
 

ศูนย์การค้าแบบเปิดในปัจจุบัน 
 
ที่มาของศูนย์การค้าแบบเปิด 
 คอมมนิูตี ้มอลล์ คือรูปแบบธุรกิจด้านการพฒันาและบริหารศนูย์การค้า โดยมุ่งเน้นท่ี
ศนูย์การค้าแบบเปิด (Open-air Shopping Center) จดัหาท่ีดินตามความต้องการของลกูค้า และ
นํามาพฒันาเป็นศนูย์การค้าหรือโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจค้าปลีก เพ่ือให้บริการเช่าพืน้ท่ีทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว ให้บริการบริหารโครงการและพืน้ท่ีส่วนกลาง จดัหาสถานท่ีประกอบการ 
และให้บริการสาธารณปูโภค ตลอดอายสุญัญาเช่าพืน้ท่ี  
 การขยายตวัของชมุชน ท่ีอยู่นอกเมือง  ประกอบกบัวิถีชีวิตอนัเร่งรีบ และการจราจรท่ี
ติดขัด ทําให้กลุ่มคนท่ีอาศัยในแต่ละย่านไม่อยากเสียเวลากับการไปจับจ่ายซือ้ของตาม 
ห้างสรรพสนิค้า หรือศนูย์การค้าขนาดใหญ่ ทัง้ท่ีอยู่ในเมืองหรืออยู่ห่างจากบ้านมากเกินไป เพราะ
นอกจากจะต้องขบัรถไกลแล้ว ยงัต้องเสียเวลากบัการหาท่ีจอดรถ แถมบางครัง้ต้องจอดรถไกล
จากจุดท่ีต้องการซือ้ของ ทําให้ คอมมนิูตีม้อลล์ หรือศนูย์การค้าใกล้บ้านท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการในชีวิตประจําวนัได้ ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว กลายเป็นรูปแบบค้าปลีกท่ีมาแรง 
   กลยทุธ์ทําคอมมนิูตี ้มอลล์ต้องคํานึงถึง 5 ปัจจยัหลกั ทําเล-การออกแบบ - ผู้บริหาร-
การตลาด-เง่ือนไข จากกระแสความนิยมของผู้บริโภคท่ีมีต่อคอมมนิูตี ้มอลล์ หรือศนูย์การค้า
ขนาดย่อม ท่ีเปิดให้บริการในชมุชนหรือเฉพาะผู้บริโภคในย่านนัน้ๆ ส่งผลให้ปัจจบุนัมีผู้การเปิด
ให้บริการค้าปลีกในรูปแบบของคอมมนิูตี ้ มอลล์เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง และมีทัง้ท่ีประสบความ 
สําเร็จและประสบปัญหาขาดทุน สาเหตท่ีุผู้บริโภคให้ความนิยมใช้บริการในคอมมนิู ตี ้มอลล์ 
เพราะคํานึงเร่ืองของความสะดวกสบาย ความทนัสมยั และมีสินค้ารองรับตรงกบัความต้องการ
ของผู้บริโภค 
  อย่างไรก็ดี การท่ีจะพฒันาและบริหารคอมมนิูตี ้มอลล์ให้ประสบความสําเร็จ ต้องมี
ความชดัเจนในการดําเนินการ โดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ ประกอบไปด้วย ทําเล หรือโลเคชัน่ว่า
ผู้บริโภคในรัศมี 3-5 กิโลเมตรท่ีศนูย์ต้องการนัน้มีศกัยภาพมากน้อยแคไ่หน มีกําลงัซือ้อยู่ในระดบั
ไหน ปานกลาง สงู หรือในระดบัแมส รวมทัง้ต้องวิเคราะห์เจาะลกึว่าทําเลท่ีตัง้อยู่ฝ่ังซ้าย หรือขวา 
มีการจราจรขาเข้าหรือขาออก หรือมีอปุสรรค์การจราจรติดขดัมากน้อยแค่ไหน มีจํานวนรถยนต์ 
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รถประจําทาง รถจกัรยานยนต์มากน้อยแค่ไหน และในอนาคตศนูย์จะสามารถรองรับกําลงัซือ้ใน
อีก 10-20 ปีได้หรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านีต้้องศึกษาและวิเคราะห์ก่อนท่ีจะตัดสินใจลงทุน 
ปัจจยัท่ี 2 คือ การศกึษาถึงรูปแบบสถาปัตยกรรม ว่าผู้บริโภคต้องการหรือนิยมศนูย์การค้าแบบใด 
ทึบ โปร่ง ทรงเหล่ียม ฯลฯ และผสมผสานออกมาให้เป็นรูปแบบท่ีต้องการ ซึง่นกัออกแบบต้อง
ศกึษาดงูานมาทัว่โลก ปัจจยั 3 คือ ผู้บริหาร ซึง่ต้องมีประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญในสายงาน
ค้าปลีก ต้องรู้จกัใช้กลยทุธ์ผลกัและดงึ ให้เกิดความลงตวัในรูปแบบwin-win ระหว่างศนูย์กบัผู้ เช่า 
ปัจจยัตอ่มา คือด้านการตลาด ในฐานะท่ีศนูย์ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการจากผู้ เช่า ศนูย์
จงึต้องคดิเผ่ือ และคดิแทนถึงเร่ืองของการโฆษณา สง่เสริมการขาย กลยทุธ์การตลาดตา่งๆ รวมไป
ถึงแองเคิลท่ีจะมาสร้างความแข็งแรงให้กบัศนูย์ ส่วนปัจจยัสดุท้าย เป็นเร่ืองของเง่ือนไขท่ีต้อง
สมเหตสุมผลกบัทกุฝ่าย 
 ศนูย์การค้าแบบเปิด (Open-air Shopping Center) คือ ศนูย์การค้าท่ีมีพืน้ท่ีด้านหน้า
เปิดโลง่ และใช้เป็นท่ีจอดรถ โดยทัว่ไปแล้วจะมีอาคารสงู 1-3 ชัน้ จํานวน 1-3 อาคาร ตัง้อยู่ในแนว
ตรง รูปตวัแอล (L) หรือรูปตวัย ู(U) และไม่มีทางเดินเช่ือมท่ีมีการปรับอากาศระหว่างร้านค้าปลีก  
สว่น ศนูย์การค้าแบบปิด (Enclosed Shopping Center) หมายถึง ศนูย์การค้าท่ีมีผู้ เช่าหลกัและ
ร้านค้าปลีกตา่งๆ รวมทัง้ท่ีจอดรถ อยูภ่ายในอาคารทัง้หมด และมีทางเดนิเช่ือมท่ีมีการปรับอากาศ
ระหวา่งร้านค้าปลีกภายในอาคาร โดยรูปแบบศนูย์การค้าสว่นใหญ่ของประเทศไทยในปัจจบุนั จะ
เป็นศนูย์การค้าแบบปิดเกือบทัง้หมด ยกตวัอยา่งเช่น ศนูย์การค้า สยาม พารากอน, เซน็ทรัลเวิล์ด, 
เซ็นทรัลพลาซา่, ดิ เอ็มโพเรียม, ซีคอนสแควร์, มาบญุครอง, สยาม ดิสคฟัเวอร่ี, เดอะ มอลล์, ฟิว
เจอร์พาร์ค และ แฟชัน่ ไอส์แลนด์ เป็นต้น 
 
ตวัอย่างศูนย์การค้าแบบเปิดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 
 ปัจจุบนัศูนย์การค้าแบบกําลงัเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย เห็นได้จากการผุดขึน้ของ
ศนูย์การค้าแบบเปิดอย่างรวดเร็วในแตล่ะพืน้ท่ีท่ีมีชมุชนขนาดใหญ่ เน่ืองจากศนูย์การค้าประเภท
นีส้ามารถเข้าถึงผู้ใช้งานมากกวา่ อาจจะตัง้อยูบ่ริเวณชานเมือง เป็นทางผา่นระหวา่งทางกลบับ้าน
จากท่ีทํางานของคนในชุมชน  ศูนย์การค้าแบบเปิดจึงอํานวยสะดวกให้กับผู้ ใช้มากกว่า
ห้างสรรพสินค้าท่ีส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางเมือง ซึ่งจะมีปัญหาในการเดินทางและความแออดัของ
ผู้คน 
 ก่อนท่ีจะทําการทดลองออกแบบศนูย์การค้าแบบเปิดโลง่ ผู้ศกึษาได้เร่ิมจากการศกึษา
ศูนย์การค้าแบบเปิดโล่งท่ีมีอยู่ ในปัจจุบัน  เ พ่ือทําการวิ เคราะห์ถึงระบบทางสัญจรและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ีใช้สอยภายในท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือท่ีจะได้เรียนรู้ถึงลกัษณะกายภาพทาง

   ส
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1. คริสตลั ดไีซน์ เซน็เตอร์ หรือ ซีดซีี (CRYSTAL DESIGN CENTER , CDC) 

    ที่มาโครงการ 
     คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ หรือ ซีดีซี (CRYSTAL DESIGN CENTER หรือ CDC) 

อาณาจกัรแห่งนวตักรรมการดีไซน์และไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ท่ีทนัสมยัและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย ครบ
ครันด้วยสนิค้าด้านการออกแบบ ก่อสร้างและตกแตง่ครบทกุหมวดหมูจ่ากแบรนด์ชัน้นาจากทัว่ทกุ
มมุโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Most Comprehensive Lifestyle Design District ท่ีรวบรวมสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ ผลติภณัฑ์ตกแตง่ สนิค้าและบริการสาหรับชีวิตประจาวนัคณุภาพมาตรฐานสากลกวา่ 
500 โชว์รูม รวบรวมกว่า 10,000 แบรนด์คณุภาพ อาทิ โฮม ดีพาร์ทเม้นสโตร์ เฟอร์นิเจอร์ภายใน
และภายนอกอาคาร โคมไฟ เคร่ืองครัว กระเบือ้ง หินอ่อน ไม้ สขุภณัฑ์ กระจก ผ้าม่าน พรม ของ
ประดบัตกแตง่บ้าน โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และระบบอานวยความสะดวกตา่งๆ ฯลฯ นอกจากนีย้งั
มีศนูย์ประชมุนานาชาต ิห้องจดัเลีย้ง ร้านอาหารช่ือดงัหลากสไตล์ ธนาคารชัน้นา และซปุเปอร์มาร์
เก็ต 24 ชม. พร้อมไว้ให้บริการอีกด้วย 

    ข้อมูลโครงการ 
     คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ตัง้อยู่บนพืน้ท่ี 73 ไร่ และมีพืน้ท่ีขายทัง้หมดกว่า 100,000  

ตร.ม. แบง่พืน้ท่ีออกเป็น 2 โซน ได้แก่ นอร์ธ วิง (North Wing) และ เซาท์ วิง (South Wing) 
ประกอบด้วย 22 อาคารหลกั และโชว์รูมกว่า 500 โชว์รูม มีพืน้ท่ีสว่นกลางเพื่อจดักิจกรรมใน
อาคารรวมกว่า 3,500 ตร.ม. และพืน้ท่ีกลางแจ้ง 3,700 ตร.ม. ตัง้อยู่ในย่านทําเลทองบนถนน 
ประดิษฐ์มนธูรรม (ถนนเอกมยั-รามอินทรา) ซึง่มีทางยกระดบัรามอินทรา-อาจณรงค์ และมีถนน
เช่ือมต่อไปยงัจดุ สาคญัๆ ของเมืองได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย ใกล้จดุขึน้-ลงทางด่วน 
สามารถเดินทางสูศ่นูย์กลางธุรกิจ (Central Business District) ภายใน 15 นาที และ เช่ือมตอ่ไป
ยงัสนามบนิสวุรรณภมูิในเวลาเพียง 20 นาที 
          จุดเด่นของโครงการ 

     คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เป็นดีไซน์ เซ็นเตอร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ท่ี
รวบรวมสนิค้าด้านการออกแบบ ก่อสร้างและตกแตง่ครบทกุหมวดหมู่จากทัว่ทกุมมุโลก อีกทัง้เป็น
ศูนย์รวมของข้อมูลและแหล่งความรู้ด้านออกแบบและตกแต่ง โครงการมีความโดดเด่นท่ี
สถาปัตยกรรม วสัดกุ่อสร้างท่ีใช้ และการตกแตง่ของแตล่ะอาคารท่ีเป็นผลสําเร็จของการทางาน
ร่วมกนัระหว่างนกัออกแบบชาวไทยและตา่งประเทศ ในสว่นของนอร์ธ วิง (North Wing) จะเป็น
การตกแตง่อาคารสไตล์โมเดร์ิน ล้าสมยั ท่ีเน้นใช้วสัดโุพลีคาร์บอเนตร่วมกบัระบบแสงไฟเพ่ือให้แต่
ละอาคารมีแสงสีแตกตา่งกนัไปอนัเป็นเทคการตกแตง่อาคารเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ส่วน
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2. เอเชียทคี เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ (ASIATIQUE THE RIVERFRONT) 

    ที่มาโครงการ 
     ประวตัิศาสตร์ของ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ซึง่ตรงกบัยคุ

สมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 5 ประเทศ ในแถบทวีปเอเชียถกู
รุกรานโดยชาตมิหาอํานาจจากยโุรป และด้วยสายพระเนตรอนัยาวไกล พระองค์ทรงมีพระราชดําริ
ท่ีจะพฒันาประเทศให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ จึงทรงตดัสินพระทัยเจริญ
สมัพนัธไมตรีกบัราชอาณาจกัรเดนมาร์ก พร้อมกบัการก่อกําเนิดท่าเรือของบริษัท อีสท์ เอเชียติก 
ซึง่มีนายฮนัส์ นิลล์ แอนเดอร์เซน ชาวเดนมาร์กเป็นเจ้าของ เพ่ือการค้าไม้สกัไปตา่งประเทศ จึง
สร้างท่าเรือขนถ่ายสินค้าขึน้ ณ ท่าเรือแห่งนี ้ เป็นจดุเร่ิมต้นของประตกูารค้าสากลระหว่างสยาม
ประเทศและยโุรป เป็นกญุแจดอกสําคญัท่ีทําให้สยามดํารงความเป็นเอกราชมาจนปัจจบุนั  

ในวนันี ้ณ ผืนแผ่นดินเดิม อนัเป็นท่ีตัง้ของท่าเรือ อีสท์ เอเชียติก ได้ถกูเนรมิตให้กลบัมา
เฟ่ืองฟอีูกครัง้ ภายใต้ช่ือ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ “ASIATIQUE The Riverfront” โครงการ
ไลฟ์สไตล์ ริมแม่นํา้เจ้าพระยาแห่งแรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของ
กรุงเทพมหานคร  

       แนวทางการออกแบบ         
      ฟืน้ฟสูถาปัตยกรรมเดิมในช่วง พ.ศ. 2450 ถึง พ.ศ. 2490     และสร้างใหม่ในบางสว่น
ให้กลมกลืน กบัความงามทางสถาปัตยกรรมในสมยั     รัชการท่ี 5 (โคโรเนียล) 

     เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ถือกําเนิดขึน้ ภายใต้แนวคิด Festival Market and 
Living Museum แหลง่ท่องเท่ียวและไลฟไสตล์ช้อปปิงริมแม่นํา้เจ้าพระยา ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย 
เป็นพืน้ท่ีซึ่งได้ออกแบบให้พร้อมด้วยองค์ประกอบหลากหลาย เพ่ือรองรับและเติมเต็มความ
ต้องการของนกัท่องเท่ียวและคนหลากหลายกลุม่ได้  ไม่ว่าจะเป็น ย่านเจริญกรุง ประกอบไปด้วย 
ร้านขายของท่ีระลกึสําหรับนกัท่องเท่ียว และสินค้าของตกแตง่บ้าน ท่ีสวยงามหลากหลาย อีกทัง้
ยงัมีโรงละคร ท่ีรองรับผู้ชมได้กวา่ 400 ท่ีนัง่  

     นอกจากนี ้ภายในโครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ได้สอดแทรกเร่ืองราวท่ี
เกิดขึน้ในอดีต เพ่ือเป็นการให้ความรู้ในลกัษณะจดหมายเหต ุ เก่ียวกบัความสําคญัในด้านตา่งๆ 
ไมว่า่จะเป็น วิถีชีวิตริมแมนํ่า้เจ้าพระยา การค้าขายกบัตา่งประเทศในยคุลา่อาณานิคม พร้อมบอก
เล่าถึงความเจริญของสถาปัตยกรรมในยคุนัน้ ด้วยการปรับปรุงอาคารเก่า และรักษาโครงสร้าง
ทางสถาปัตยกรรมในสภาพเดมิไว้เกือบทัง้หมด  
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ลักษณะเชิงก
ลกัษณะพืน้ที

โกดงัเก็บสิน
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ท่ีขายภายในก็

ลกั สว่นพืน้ท่ี

ขายภายในโ
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แสดงลกัษณะ

กายภาพของ
ท่ีทางสถาปัต

ค้าริมนํา้เดิม

นพืน้ท่ีว่างระห

ก็จะถกูแบง่ด้

ลานอเนกปร

โกดงัส่วนท่ีไม

ะทางสญัจรภ

งพืน้ที่ทางส
ยกรรมของโ

มมาปรับปรุงใ

หว่างโกดงัเก็

วยทางสญัจร

ระสงค์จะถกูจั
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ถาปัตยกรร
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บทางสญัจรห

ารเอเชียทีค เ
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ยทีค เดอะริ

ย์การค้าแบบ

นพืน้ท่ีขายจะ

าจากโดยรอบ

ลางของโครง

หลกัอาจจะเข้

ดอะริเวอร์ฟร้

เวอร์ฟร้อนท์

เปิด ดงันัน้ท

ะอยู่ภายในแต

บก็จะสมัพนัธ์

งการ ผลลพัธ์

ข้าถึงยากและ

ร้อนท์ 
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์ เกิดจาก

างสญัจร

ต่ละโกดงั

ธ์กบัระบบ

ธ์ของพืน้ท่ี
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จ (K-VILLAG
ที่มาโครงกา
เค วิลเลจเป็น
นท่ีอยู่อาศยัท่ี
ลจทอดยาวอ
หาร สขุภาพ
าร  และร้านค

แสดงผงั เค วิ

แสดงผงั เค วิ

GE) 
ร 
นห้างสรรพสิน
มีอาคารสอง
อกไปในสอง
และความงา
ค้าแฟชัน่ชัน้ล

ลเลจ ชัน้ 1 

ลเลจ ชัน้ 2 

นค้าแบบเปิด
งชัน้ท่ีทนัสมยั
อาคาร อาคา
าม ร้านตดัผม
ลา่งถดัจากลา

ดตัง้อยู่บนถน
ยล้อมรอบด้วย
ารเอ และอาค
ม พบได้ในอา
านจอดรถ 

นนสขุมุวิทซอ
ยสวนเขตร้อน
คารบีอาคารห
าคารชัน้บน อ

ย 26 ห้างสร
น โครงการเร่ิ
หลกัเป็นซเูปอ
อาคารบี ส่วน
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รรพสินค้า
มต้นในปี 
อร์มาร์เก็ต
นใหญ่จะ
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โครงการในชั ้

ถกูแบ่งเป็นซ

ร้านค้าต่างๆ

วางให้อยูใ่นแ
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ักษณะเชงิก
ลกัษณะทางก

เป็นโลง่เหมือน

ชัน้ 1 ซึง่ทําหน้
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แบ่งออกเป็น

แนวทางสญัจ

แสดงลกัษณะ

ายภาพของ
กายภาพของ

นกบัศนูย์การ

น้าท่ีเป็นทางเ

ยๆซอย เพ่ือ

นโซน การขึน้ไ

จรหลกั ผู้ใช้งา

ะทางสญัจรภ

งพืน้ที่ทางสถ
เค วิเลจ จะเป

รค้าแบบเปิดท

เข้า-ออกหลกั

เพ่ือทิศทางใ

ไปใช้งานพืน้ท

านท่ีเข้ามาใน

 

ภายใน เค วิลเ

 

ถาปัตยกรรม
ป็นรูปแบบขอ

ทัว่ไป ทางสญั

กจากลานจอด

นการเข้าถึง 

ท่ีชัน้ 2 สาม

นโครงการจะมี

เลจ  

ม 
องอาคาร 2 

ญจรภายในจะ

ดรถใหญ่เข้าม

ทําให้เกิดทา

มารถขึน้ได้จา

มีอิสระในการ

ชัน้ ซึง่บริเวณ

ะมีแกนหลกัผ

มาในโครงกา

างสญัจรล้อม

ากบนัไดเล่ือน

รพืน้ท่ีได้ตาม
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ณทางเดิน
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รอบกลุ่ม
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NE) 
ร 

Neighborhoo

ครงการ ท่ีเช่ือ
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ลกัษณะ เป็น 

Garden อีก

นหนึง่เดียวกบั
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ทัง้มีพืน้ท่ีเปิด

บธรรมชาต ิ
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ความต้องกา
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นนการ เพ่ือหล

เป็นศนูย์การ

4 Element ไ

ส่วนกลางของ

llage พืน้ท่ีโด

ดโลง่ ทําให้โค

บรวมร้านค้า

รของผู้ ท่ีอาศั

นย์การค้าท่ีคํ

ลอมรวมโครง

รค้าในรูปแบบ

ด้แก่ 

งโครงการ เป็

ดยรอบโครงก
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าท่ีมีสินค้าแล

ยัอยูใ่นชมุชน
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งการ The Nin
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Mall ท่ีมี
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วยพนัธุ์ไม้ 

าศถ่ายเท

ลากหลาย 

ร 

ชมุชนรอบ

อนบ้านท่ี



 

เป็นอนัหนึ่งอั

ผู้คนท่ีอาศยัอ
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ความ สะอ

อนรัุกษ์ให้ สิง่
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ภาพท่ี 15 แ

อนัเดียวกนักบั

อยูร่อบโครงก

nvironment 

าด การรักษา

งแวดล้อมขอ

แสดงแผนผงั 

แสดงแผนผงั 

บ ชมุชน สร้า

การ 

 เราคํานึงถึง

าสิ่งแวดล้อม

งโครงการอยู

 เดอะ ไนน์ ชัน้

 เดอะ ไนน์ ชัน้

างสรรค์ความ

สิ่งแวดล้อมที

ม ทัง้การบําบั
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นตอ่ไปในอน

มสะดวกสบา

งการเสมอไม่ว

ะ การใช้พลั

นาคต 

ายในการ ใช้ชี

ว่าจะเป็นการ

ลงังานอย่างค้
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ชีวิต ของ

รคํานึงถึง

คุ้มค่าเพ่ือ
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ลกัษณะเปิด
ถกูออกแบบใ
และเปิดโลง่ขึ
อ่ืนๆ ทางสญั
และ ชัน้ 3 ก็
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ลักษณะเชิงก
เดอะ ไนน์ เป็
โล่งไม่ต่างจา
ให้ทางสญัจร
ขึน้ไปถึงชัน้ 3
ญจรรองก็ถกูน
ก็จะมีทางขึน้ไ
ridor) และเช่ือ

ภาพท่ี 16

กายภาพของ
ปนศนูย์การค้
ากท่ีอ่ืน แต่ด้ว
รหลกัท่ีชัน้ 1 
3  เพ่ือสร้างม
นํามาใช้ในชัน้
ไปถึงจากทาง
อมกนัเป็นวง 

 

6 แสดงแผน

 

งพืน้ที่ทางส
าแบบเปิดท่ีมี
วยความท่ีเป็
 ถกูใช้ร่วมกั
มมุมองและป
นนี ้เพ่ือสร้าง
งสญัจรหลกั 
 ทําให้พืน้ท่ีข

 

ผงั เดอะ ไนน์

ถาปัตยกรร
มีความสงู 3 
นอาคารท่ีสงู
บัลานเอนกป

ปฏิสมัพนัธ์ระห
เข้าถึงท่ีง่ายแ
 แตล่กัษณะท
ายถกูผลกัออ

น์ ชัน้ 3  

ม 
 ชัน้ ทางสั
งกว่าศนูย์การ
ประสงค์สําหรั
หว่างผู้ ใช้งาน
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ทางเดินจะเป็
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สญัจรของโคร
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รับใช้ในกิจกร
นชัน้ 1 และพื
ากยิ่งขึน้ ส่วน
นทางสญัจร
นอกโครงการ
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รงการนีมี้
ทัว่ไป จึง
รรมต่างๆ 
พืน้ท่ีในใช้
นในชัน้ 2 
แนวเดียว 
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แสดงลกัษณะ

แสดงทศันียภ

ะทางสญัจรภ

ภาพของ เดอะ

ภายในโครงกา
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มุมมองของ
เน่ืองจากในก
จะสนใจก็แต
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แสดงความเป็

ในการออกแ

ะพืน้ท่ีใช้สอย
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ทัง้ในมิติ

คือ พืน้ท่ีท่ี

 คือ พืน้ท่ี



้

 

     จึ

เข้าถึงพืน้ท่ีใ

สอยท่ีถูกออ

โครงการ มี

ตวัอย่างเช่น

ร้านตามท่ีตน

ท่ีกลา่วมา   

 

 

ภาพท่ี 20 แ

 

วัตถุประสง

       จ

พืน้ท่ีท่ีจะต้อง

ประเด็นในเรื

ออกแบบให้ผ้

การเลือก แต

 

จึงเกิดเป็นปร

นโครงการ จึ

กแบบให้ผู้ ใช้

ความเป็นสา

น ร้านค้าท่ีหล

นเองต้องการไ

แสดงลกัษณะ

ค์ของการศกึ

จากประเดน็ที

ง เข้าถงึโดย

ร่ืองความต้อ

ผู้ ใช้งานสามา

ตก็่ยงัอยูภ่ายใ

ระเด็นต่อมา

งถกูแบง่เป็น

ช้งานต้องผ่าน

าธารณะสูง 

ลากหลาย ผู้ ใ

ได้ในทนัที ซึง่

ะการใช้งานพื ้

กษาเชิงออก

ท่ีกลา่วมาข้าง

ยไม่ได้ตัง้ใจ 

งการของผู้ ใ

ารถเลือกการ

ใต้เง่ือนไขท่ีวา่

าในการใช้งา

นพืน้ท่ีท่ีผู้ ใช้ต้

นก่อนจะไปสู

 และพืน้ท่ีท่ี

ใช้งานก็ไม่จํา

งจะเป็นพืน้ท่ี

พืน้ท่ีของผู้ใช้กั

กแบบ 

งต้นนัน้ ผู้ศกึษ

และพืน้ท่ีท่ีผู้ ใ

ใช้ จึงเกิดเป็น

รเข้าถึงพืน้ท่ีต

าจะต้องผา่น

นพืน้ท่ีคือ ก

อง เข้าถึงโด

สู่พืน้ท่ีอ่ืน ตวั

ผู้ ใช้งาน มีสิ

าเป็นต้องเดิน

ในลกัษณะท่ี

กบักายภาพข

ษาสนใจเร่ือง

ใช้ มีสิทธิเลื

นวตัถุประสง

ตา่งๆได้ตามต้

พืน้ท่ีท่ีเข้าถึง

ารเข้าถึงแต่

ดยไม่ตัง้ใจ คื

อย่างเช่น เป็

สิทธิเลือกใน

นผ่านทุกร้าน 

ทมีความสว่นต

องพืน้ท่ี 

การเข้าถึงขอ

อกเข้าไปใช้

ค์ในการออก

ต้องการในสว่

ได้โดยไมไ่ด้ตั

ละพืน้ท่ีของ

คือ อาจจะเป็

ป็นพืน้ท่ีส่วนก

นการเข้าไป

น แต่จะสามา

ตวัสงูกว่าประ

องผู้ใช้งาน ใน

ช้เอง จงึเช่ือม

กแบบขึน้ คือ

วนของพืน้ท่ีที

ตัง้ใจ  
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ผู้ ใช้ การ

นพืน้ท่ีใช้

กลางของ

ปใช้งาน 

รถเข้าถึง

ะเภทแรก

 

นเร่ืองของ 

มโยงไปถึง

 ต้องการ

ท่ีมีสิทธิใน



 

ภาพท่ี 21 แ

การแบ่งพืน้
 ศู
ดงันัน้พืน้ท่ีใช
รวบรวมกิจก
พืน้ท่ีใช้สอยห

1
รถจงึเป็นสว่น

2
สําหรับจดักิจ

3
น่าสนใจมาก

4
สามารถดงึดู

 

แสดงความต้อ

นที่ในศูนย์กา
ศนูย์การค้าแ
ช้สอยต่างๆภ
กรรมต่างๆเข้
หลกัๆดงันี ้
1. พืน้ท่ีสําหรั
นสําคญัท่ีจะอ
2. ลานกิจกร
จกรรมเสริมต่
3. ร้านค้ายอ่
กขึน้ 
4. ร้านค้าขน
ดดูให้ลกูค้าเข้

4.1 ซปุเป
4.2 ร้านอ
4.3 ธนาค
4.4 ศนูย์

องการของผู้ใ

ารค้าแบบเปิ
บบเปิดในปัจ
ภายในโครงกา
ามาอยู่ในพืน้

รับจอดรถ เน่ือ
อํานวยความ
รรมอเนกประส
างๆ 
ย ร้านขายขอ

าดใหญ่ (Ma
ามาใช้โครงก
ปอร์มาเก็ต 
อาหาร 
คารและบริกา
์สขุภาพและส

 

ใช้กบัลกัษณะ

 

ปด 
จจุบนั เกิดขึน้
ารจะมาจาก
นท่ีเดียวกัน เ

องจากปัจจบุั
สะดวกให้กบั
สงค์ เป็นพืน้ที

องขนาดเลก็จ

axnet) เป็นร้า
การได้ ซึง่แบง่

ารตา่งๆ 
สปา  

ะของพืน้ท่ี 

นเพ่ือตอบสน
ความต้องกา
เพ่ืออํานวยค

บนัผู้คนใช้ยาน
บผู้ ท่ีเข้ามาใช้
ท่ีสาธารณะสํ

จะช่วยให้โครง

านค้าท่ีเป็นจดุ
งออกเป็น 4 ป

นองความต้อง
ารพืน้ฐานของ
วามสะดวกใ

นพาหนะสว่น
โครงการ 
สาํหรับให้ผู้ใช้

งการดหูลากห

ดขายของโครง
ประเภท คือ 

งการของคน
งคนในชมุชน
ให้กับผู้ ใช้งาน

นตวักนัมากขึน้

ช้ผอ่นคลาย ห ื

หลายและมีชี

รงการ มีอิทธิพ
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นในชุมชน 
น คือ การ
น ซึ่งจะมี

น้ท่ีจอด 

หรือ  

ชีวิตชีวา 

พล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 แแสดงพืน้ท่ีใช้งงานในศนูย์ก

 

 

 

 

 

ารค้าแบบเปิด 

25 



้

 

ลาํดบัความ

 ห

พืน้ท่ีเหลา่นัน้

คือ พืน้ท่ีจอด

ยอ่ยและร้าน

อเนกประสงค

ร้านค้าขนาด

 

ภาพท่ี 23 แ

 

 

 

 

 

มเป็นส่วนตวั

หลงัจากการแ

นมากําหนดค

ดรถ และ ลาน

นค้าขนาดใหญ

ค์ แล้วจงึจะส

ดใหญ่  

แสดงลําดบัก

ของพืน้ที่ 

แบง่พืน้ท่ีใช้สอ

ความสมัพนัธ์ล

นกิจกรรมอเน

ญ่ โดยพืน้ท่ีท่ี

สามารถเข้าถงึ

ารเข้าถงึ ระดั

อยในศนูย์กา

์ลงในเง่ือนไง

นกประสงค์ สว่

ผู้ใช้จะ เข้าถงึ

งพืน้ท่ีท่ีมีสทิธิ

 

ดบัความเป็นส

ารค้าแบบเปิด

แรกท่ีได้ตัง้ไว้

วนพืน้ท่ีท่ีมีค

งโดยไมไ่ด้ตัง้

ธิเลือกใช้ได้เอ

สว่นตวั และล

ด ออกเป็น 4 ก

ว้ คือ สว่นท่ีมีค

วามเป็นสว่น

ใจ จะเป็นพืน้

อง ได้แก่ ร้าน

ลกัษณะของพื

กลุม่ ผู้ศกึษา

ความเป็นสา

นตวั คือ พืน้ท่ีร้

นท่ีลานกิจกร

นค้าขนาดเลก็

พืน้ท่ี 
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ได้นํา

ธารณะ

ร้านค้า

รม

กและ
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บทที่ 4 
 

ที่ตัง้โครงการที่นํามาใช้ในการศึกษา 
 

      จากวิ ธีการศึกษาท่ีตัง้ ไ ว้แต่แรก  การทดลองออกแบบและปรับเปลี่ยนระบบ

ความสมัพนัธ์ของศนูย์การค้าแบบเปิดนัน้ ผู้ศึกษาได้ตระหนกัว่าการทดลองท่ีดีนัน้ควรจะมีการ

เปรียบเทียบผลการทดลอง เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจ จงึได้เลือกทําการทดลองออกแบบลง

ในพืน้ท่ีท่ีเป็นศนูย์การค้าแบบเปิดเดิมอยู่ในปัจจบุนัแล้ว 2 แห่ง ซึง่ทัง้ 2 ท่ีตัง้ท่ีเลือกมาจะต้องมี

ลกัษณะท่ีแตกต่างกัน ทัง้ในเร่ืองของลกัษะทางกายภาพของพืน้ท่ี วิธีการเข้าถึง ผู้ ใช้งาน และ

นํามาทดลองออกแบบด้วยวิธีการ และเคร่ืองมือเดียวกัน ผลลัพธ์ท่ีออกมาจึงจะเห็นถึงการ

เปรียบเทียบอยา่งชดัเจน 

     ศนูย์การค้าแบบเปิดท่ีผู้ศกึษาได้เลือกมาใช้ในการทดลองออกแบบ ได้แก่ ต้นซุง แอฟ

เวนิว และลา วิลลา่ อารีย์ 

 

ต้นซุง แอฟเวนิว 

  ต้นซุง แอฟเวนิว เป็นศูนย์การค้าแบบเปิดท่ีตัง้อยู่ริมถนนประดิษมนูญธรรม ช่วง

ระหว่างถนนลาดพร้าว และถนนพระราม 9 บริเวณท่ีตัง้โครงการจะมีทัง้ออฟฟิศขนาดเล็ก-ใหญ่

มากมาย ด้านข้างอยู่ติดกับโรงแรมเอสซีปาร์ค ด้านหลงัเป็นย่านทาวน์อินทาวน์ ถดัเข้าไปก็เป็น

ท่ีตัง้ของโรงเรียนอีกหลายแห่ง ท่ีบริเวณนีจ้งึถือเป็นแหลง่ชมุชนท่ีมีผู้อยู่อาศยัคบัคัง่ ผู้ใช้งานจะเข้า

มาใช้พืน้ท่ีตลอดทัง้วนั ตัง้แตช่่วงสาย และมีผู้ใช้งานหนาแน่นท่ีสดุในเวลาเย็นไปจนถึงค่ํา 
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ภาพท่ี 25 แ

แสดงท่ีตัง้โคร

แสดงศกัยภาพ

รงการต้นซงุ แ

พและการเข้า

แอฟเวนิว 

าถึงของต้นซงุง แอฟเวนิว 
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 จ

เข้าจากซอย

ทกุชนิดจะต้อ

เป็นพืน้ท่ีสว่น

ทําเป็นพืน้ท่ีสี

ลา วิลล่า 

 ล

อารีย์ บริเวณ

ศนูย์รวมยา่น

 

 

ภาพท่ี 26 แ

จากภาพข้าง

ท่ีเช่ือมระหว่

องเข้าจากด้า

นท่ีติดเร่ืองกฎ

สเีขียวให้ผู้ใช้

ลา วิลลา่ เป็น

ณนีถื้อว่าเป็น

นธุรกิจขนาดใ

แสดงท่ีตัง้โคร

ต้น ต้นซุง แอ

างถนนประดิ

านนี ้เน่ืองจา

ฎหมายระยะ

งานเดนิเท้าเข

นศนูย์การค้าแ

นพืน้ท่ีใจกลา

ใหญ่ขอกรุงเท

รงการลา วิลล

อฟเวนิว ตัง้อ

ดิษมนูญธรรม

ากพืน้ท่ีติดถน

ร่นของกรุงเท

ข้ามาถึงโครง

แบบเปิดท่ีตัง้

งเมืองก็ว่าได้

ทพ เตม็ไปด้ว

ลา่ 

ยู่บนพืน้ท่ีปร

มและถนนศรี

นนด้านหน้าไ

ทพมหานครไม

งการจากถนน

อยู่บนถนนพ

ด้ เน่ืองจากเป็

ยสํานกังานข

ระมาน 10 ไ

รวรา ทางเข้า-

ม่สามารถเป็

ม่สามารถก่อ

นประดษิมนญู

พหลโยธิน อยู่

ป็นทางผ่านข

ขนาดใหญ่มา

ไร่ ทางเข้าหลั

-ออกของยาน

ปนทางเข้าได้

อนสร้างได้ แต

ญธรรมได้  

ยูบ่ริเวณสถานี

ของรถไฟฟ้า 

ากมาย 
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ลกัจะต้อง

นพาหนะ

เน่ืองจาก

ต่สามารถ

นีรถไฟฟ้า

 และเป็น
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 จ

พหลโยธิน แ

ได้จากทางรถ

ก็มีลกัษณะค

ให้บริการ แล

เช่นกนั 

 

 

 

แสดงศกัยภาพ

จากภาพข้าง

ละมีสถานีรถ

ถไฟฟ้า รถยน

คล้ายคลึงกบั

ละหนาแน่ท่ีสุ

พและการเข้า

งต้น ลา วิลล

ถไฟฟ้าสถานีอ

นต์สว่นตวั แล

บต้นซุงแอฟเว

สดุในช่วงเย็น

าถึงของลา วิล

 

ลา ตัง้อยู่บนพ

อารีย์อยูด้่านห

ละเดนิเท้าเข้า

วนิว คือ มีผู้ ใ

นหลงัจากเวล

ลลา 

พืน้ท่ีประมา

หน้าโครงการ

าถึงได้จากริม

ใช้ตลอดทัง้วนั

าเลิกงานของ

ณ 5 ไร่ค

ร ดงันัน้ผู้ใช้ส

ถนนใหญ่ ชว่

นั ตัง้แต่ช่วงส

งพนกังานหรื

คร่ึง ตัง้อยู่ติ

ามารถเข้าถงึ

วงเวลาของกา

สายท่ีศนูย์กา

รือนกัเรียนจา
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ดริมถนน

งโครงการ

ารใช้พืน้ท่ี

ารค้าเปิด

ากท่ีต่างๆ



ิ

้

 

 

วิธีการที่ใช้ใ

 จ

โครงการแบง่

ใช้งานท่ีถูกบ

ด้านลา่ง ) ดงั

ซึง่ก็คือ พืน้ท่ี

ร้านค้าขนาด
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A = PAR

ในการออกแ

จากประเด็นใ

งออกเป็น 2 ป

บงัคบัให้เข้าถึ

งันัน้พืน้ท่ีสว่น

ท่ีท่ีผู้ ใช้งาน มี

ดใหญ่  

แสดงลําดบัวธีิ

RKING 

วิธีการและ

แบบ 

ในการออกแ

ประเภท คือ พื

ถึงก่อนจะไปถึ

นนีจ้ะเปรียบไ

สิทธิเลือกเข้

ธีการในการเข

B = COU

 
 

บทที่
 

ะเคร่ืองมือที่

แบบท่ีกล่าวไ

พืน้ท่ีท่ีผู้ ใช้งาน

ถึงพืน้ท่ีอ่ืนได้

ได้กบัจดุเปล่ีย

ข้าไปใช้เองไ

ข้าถึงแตล่ะพื ้

URT

 5 

ทใีช้ในการออ

ว้ในบทก่อนห

น เข้าถึงโดย

ด้ คือ ลานอเ

ยนถ่ายเพ่ือสง่

ได้ ซึง่ก็จะเป็น

น้ท่ี 

C = RETA

อกแบบ 

หน้านี ้ผู้ศึกษ

ยไม่ตัง้ใจ หม

อนกประสงค

งตอ่ไปยงัพืน้

นพืน้ท่ีในสว่น

AIL

ษาต้องการให

มายความว่า 

ค์(ส่วน B 

นท่ีใช้สอยสว่น

นร้านค้าขนาด

 

D = MAX
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ห้พืน้ท่ีใน

เป็นพืน้ท่ี

ตามภาพ

นอ่ืนตอ่ไป 

ดเล็กและ

XNET



 

เคร่ืองมือที่ใ

 ห

ทดลองเบือ้ง

พืน้ท่ีใช้สอยใ

กัน การรวม

ในการสร้างค

 

 

ภาพท่ี 29 แ

 

 

 

 

 

 

ใช้ในการออ

หลงัจากได้ข้อ

งต้นแล้ว ผู้ศึก

ในการออกแบ

มกลุ่ม และ ก

ความสมัพนัธ์

แสดงวิธีการว

อกแบบ 

อกําหนดในก

กษาจึงได้กํา

บบ แบง่ออก

การผสานเข้

ธ์ภายในให้ได้

วางผงั 3 ประเ

การออกแบบ

าหนดตวัแปร

มาได้เป็น 3 

้ าด้วยกัน โ

ตามวิธีการท่ี

เภท 

บเชิงพืน้ท่ีทาง

รตามมาสําห

วิธี ได้แก่ กา

ดยจะมี ทาง

ตัง้ไว้ 

งสถาปัตยกร

รับการทดลอ

ารวางผงัแบบ

สัญจร ระหว

รรมเป็นค่าคง

อง คือ วิธีกา

บ แยกพืน้ที่อ

ว่างพืน้ท่ีเป็น

32 

งท่ีในการ

รจัดกลุ่ม

ออกจาก

เคร่ืองมือ

 



 

 

 ก

ทดลองออกแ

แคพื่น้ท่ีใช้สอ

แบบ คือ 

1

2

3

4

5

6

ภาพท่ี 30 แ

การทดลองอ

แบบลงในพืน้

อยอย่างคร่าว

1. ต้นซงุ แอฟ

2.  ต้นซงุ แอ

3. ต้นซงุ แอฟ

4. ลา วิลลา 

5. ลา วิลลา 

6. ลา วิลลา 

 

แสดงหุ่นจําลอ

การทดล

อกแบบเร่ิมต้

นท่ีตัง้โครงกา

วๆและวิธีการ

ฟเวนิว : ออก

ฟเวนิว : ออก

ฟเวนิว : ออก

: ออกแบบด้ว

: ออกแบบด้ว

: ออกแบบด้ว

องต้นซงุ แอฟ

 
 

บทที่
 

ลองออกแบ

ต้นจากการนํ

ร 2 แห่ง ท่ีได

รวางผงัในกา

แบบด้วยการ

กแบบด้วยกา

แบบด้วยการ

วยการแยกพืน้

วยการรวมกล

วยการผสานพื

ฟเวนิว ท่ีออก

 6 

บสถาปัตยก

าเอาข้อกําห

ด้เลือกไว้ โดย

ารออกแบบ ซึ

รรวมกลุม่พืน้

รแยกพืน้ท่ีออ

รผสานพืน้ท่ีเข้

น้ท่ีออกจากกั

ลุม่พืน้ท่ีเข้าหา

พืน้ท่ีเข้าหากั

แบบโดย 3 วิ

กรรม 

นดท่ีกล่าวไว้

ยยงัไม่มีเง่ือน

ซึง่จะได้หุ่นจํา

ท่ีเข้าหากนั 

อกจากกนั 

ข้าด้วยกนั 

กนั 

ากนั 

นั 

ธีการ 

ว้ในบทก่อนห

นไขเพิ่มเติม คื

าลองออกมาท

33 

หน้านี ้มา

คือจะระบุ

ทัง้หมด 6 

 



 

ภาพท่ี 31 แ

 

 ก

ผลลพัธ์ทัง้หม

สามารถระบ

ยิ่งขึน้   

 เ ิ

ไว้ในแต่ละข้

กลา่วไว้ในบท

ของโครงกา

สถาปัตยกรร

 

 

 

 

 

แสดงหุ่นจําลอ

การทดลองใน

มดนีม้าวิเครา

บุถึงเคร่ืองมือ

เร่ิมต้นจากกา

้อ จากนัน้นํา

ทก่อนหน้านี ้

รท่ีได้เลือกม

รมท่ีทําการทด

องลา วิลลา ที

นขัน้ตอนนีทํ้

าะห์ถึงลกัษณ

อท่ีนํามาใช้ใน

ารสร้างลกัษณ

าเง่ือนไขเร่ือง

 ้มาทํางานร่ว

มาทัง้ 2 

ดลองในขึน้ตอ

ท่ีออกแบบโด

าให้ได้ผลลพั

ณะทางกายภา

นการทดลอง

ณะพืน้ท่ีและค

งลําดบัการเข้

วมกนักบัลกัษ

แห่ง เพ่ือเป็

อนนี ้ดงันี ้

ดย 3 วิธีการ 

พธ์ออกมาทัง้

าพและความ

งออกแบบใน

ความสมัพนัธ์

ข้าถึงพืน้ท่ีแล

ษณะทางกาย

ป็นตัวช่วยใน

หมด 6 กร

สมัพนัธ์ภายใ

นขัน้ตอนต่อไป

ธ์ภายในจากวิ

ละลกัษณะกา

ภาพ ศกัยภา

นการสร้างกร

รณี ผู้ศึกษาจึ

ในของทกุกรณ

ปได้อย่างชดั

วิธีการวางผงั

ารใช้งานของ

าพของพืน้ท่ีแ

ระบวนการก่

34 

 

จึงต้องนํา

ณี เพ่ือให้

ดเจนมาก

ท่ีกําหนด

งผู้ ใช้ท่ีได้

และบริบท

อรูปทาง



 

ต้นซุง แอฟ

 

ภาพท่ี 32 แ

 

 ก

หมวดหมู่ขอ

ขนาดใหญ่ (

พืน้ท่ีศนูย์กา

ของการเข้าถึ

อาคารในกา

พืน้ดิน เพ่ือใ

ระหว่างทุกโซ

ผา่นพืน้ท่ีอ่ืน

 

เวนิว : ออก

แสดงวิธีการอ

การทดลองก

องพืน้ท่ีใช้สอย

Magnet) เกิด

ราค้า จากนัน้

ถงึพืน้ท่ี ลกัษณ

ารทดลองนีอ้

ใช้พืน้ท่ีด้านล

ซน ทําให้ผู้ ใช้

ๆตามเง่ือนไข

กแบบด้วยกา

ออกแบบต้นซุ

รณีนี ้เร่ิมจาก

ยในแต่ละส่ว

ดเป็นการราว

นสร้างกระบว

ณะการใช้งาน

อกมาในลกัษ

ล่างเป็นท่ีจอด

ช้งานมีสิทธิใ

ข 

ารรวมกลุ่มพื

ซงุ แอฟเวนิว 

กการสร้างลกั

วน โดยให้ร้า

วมกลุม่ของพื ้

วนการก่อรูปข

นของผู้ใช้ แล

ษณะเป็นกลุ่

ดรถของแต่ล

ในการเลือกท่ี

พืน้ที่เข้าหากั

ด้วยการรวมก

กษณะของกา

นค้าย่อย (R

น้ท่ีใช้สอยปร

ของสถาปัตย

ะศกัยภาพขอ

มอาคารแยก

ะส่วน และมี

ท่ีจะเข้าถึงแต่

กัน 

กลุม่พืน้ท่ีเข้าห

ารวางผงัแบบ

Retail) ถูกวาง

ระเภทเดียวกั

กรรมตามเง่ือ

องท่ีตัง้ ทําให้

กออกเป็นโซน

ลานเอนกปร

ละพืน้ท่ีได้ด้ว

 

หากนั 

บรวมกลุ่ม คื

งล้อมรอบด้ว

นั กลายเป็น 

อนไขท่ีมีอยู่ คื

ห้โครงร่างภาย

นท่ีถูกยกลอ

ระสงค์เช่ือมต

วยตนเอง แต

35 

อ การจดั

วยร้านค้า

 1 โซนใน

คือ ลําดบั

ยนอกของ

ยขึน้จาก

ตรงกลาง

ต่ก็ยงัต้อง



 

ภาพท่ี 33 แ

  

ภาพท่ี 34 แ

 

ภาพท่ี 35 แ

 

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

องต้นซงุ แอฟ

องต้นซงุ แอฟ

องต้นซงุ แอฟ

ฟเวนิว : ออก

ฟเวนิว : ออก

ฟเวนิว : ออก

 

แบบด้วยการ

แบบด้วยการ

แบบด้วยการ

รรวมกลุม่พืน้ที

รรวมกลุม่พืน้ที

รรวมกลุม่พืน้ที

ท่ีเข้าหากนั 

ท่ีเข้าหากนั 

ท่ีเข้าหากนั 

36 

 

 

 



 

ต้นซุง แอฟ

 

ภาพท่ี 36 แ

 

 การ

(Magnet) ออ

ความต่อเน่ือ

เช่นเดียวกนั

กรณีนี  ้คือ ค

หมายความว

กับร้านค้าย่อ

ตอ่เน่ืองในกา

เวนิว : ออก

แสดงวิธีการอ

รทดลองในก

อกจากกนัอย

องกนัเป็นอบั

กบัการทดลอ

ความสัมพัน

วา่ในการทดล

อย และร้าน

ารใช้พืน้ท่ีให้แ

กแบบด้วยกา

ออกแบบต้นซุ

กรณีนี เ้ ร่ิมจา

ย่างสิน้เชิง แต

ดบัแรกก่อนที

องก่อนหน้านี

ธ์ภายในพืน้

ลองนี ้ทําให้เกิ

ค้าใหญ่กับร้

แก่ผู้ ท่ีเข้ามาใ

ารแยกพืน้ที่

ซงุ แอฟเวนิว 

ากการแยกร้

ต่ร้านค้าทัง้ 2

ท่ีจะถกูเช่ือม

นี ้แต่สิ่งท่ีได้เพ

นท่ีระหว่างร้า

กิดทางสญัจร

รานค้าใหญ่ใ

ใช้พืน้ท่ีภายใ

ออกจากกัน

ด้วยการแยกพ

ร้านค้าย่อย

2 แบบ ท่ีให้ก

ไปยงัพืน้ท่ีอ่ืน

พิ่มมาจากโค

านค้าแบบเดี

รขึน้ใหม ่นอก

นแต่ละโซน 

นอีกด้วย 

น 

พืน้ท่ีออกจาก

 (Retail) ออ

การบริการใน

น และใช้กระ

ครงร่างภายน

ดียวกันท่ีให้บ

กจากทางสญัจ

เป็นการเพิ่ม

 

กกนั 

อกจาการ้าน

นประเภทเดีย

ะบวนการในก

นอกของการท

บริการคนละ

จรระหวา่งร้า

มการเข้าถึงแ

37 

นค้าใหญ่ 

ยวกนัจะมี

การก่อรูป

ทดลองใน

ะประเภท 

นค้าย่อย

และความ



 

ภาพท่ี 37 แ

 

ภาพท่ี 38 แ

ภาพท่ี 39 แ

 

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

องต้นซงุ แอฟ

องต้นซงุ แอฟ

องต้นซงุ แอฟ

ฟเวนิว : ออก

ฟเวนิว : ออก

 

ฟเวนิว : ออก

แบบด้วยการ

แบบด้วยการ

แบบด้วยการ

รแยกพืน้ท่ีออ

รแยกพืน้ท่ีออ

รแยกพืน้ท่ีออ

กจากกนั 

กจากกนั 

กจากกนั 

38 

 

 

 



ิ

 

ต้นซุง แอฟ

 

 

ภาพท่ี 40 แ

 

 การ

วิธีการวางผั

เดียวกนัโดย

เข้ากนัได้เป็น

โจทย์ว่า ต้อง

ต้นท่ีได้ตัง้ไว้

แสดงให้ว่า โ

หรือกระจาย

ออกเป็นโซน

 

ภาพท่ี 41 แ

เวนิว : ออก

แสดงวิธีการอ

ทดลองนีเ้ร่ิม

ผังได้อย่างไร

วตัถ ุของเหล

นอยา่งดี ผู้ศกึ

งผสานพืน้ท่ีใ

้  ทัง้ลําดบัใน

โครงร่างภาย

จากกนัเหมือ

เหมือนกนั แต

แสดงหุ่นจําลอ

กแบบด้วยกา

ออกแบบต้นซุ

จากการตัง้คํ

 จึงเกิดเป็นแ

ลว หรือสิ่งต่า

กษาจงึนําแนว

ใช้สอย 4 ประ

นการเข้าถึงแต

ยนอกของการ

อนใน 2 กรณี

ตใ่นการใช้งา

องต้นซงุ แอฟ

ารผสานพืน้

ซงุ แอฟเวนิว 

าถามถึงคําว่

แนวความคิด

งๆมากกว่า 2

วคดินีม้าถ่าย

ะเภท เข้าด้วย

ต่ละพืน้ท่ีและ

รทดลองในก

ณีท่ีผ่านมาข้า

านภายใน ผู้ใช้

ฟเวนิว : ออก

ที่เข้าหากัน 

ด้วยการผสาน

า “ผสานพืน้

ดขึน้มาว่า ก

2 ชนิดขึน้ไป

ทอดลงไปใน

ยกนั และยงัค

ะสิทธิในการใ

รณีนีจ้ะดกูล

งต้น แม้ว่าผู้

ช้จะเข้าถึงพืน้

แบบด้วยการ

นพืน้ท่ีเข้าด้ว

ท่ี” ว่าจะสาม

ารผสาน คือ

ป ให้เข้ามาอย

นงานออกแบบ

คงความสมัพั

ใช้พืน้ท่ีของผู้

มกลืนเป็นอา

ท่ีใช้สอยภาย

นท่ีใช้งานอีกส

รผสานพืน้ท่ีเข้

ยกนั 

มารถส่ือสารอ

อ การรวมตัว

ยู่ด้วยกนัและ

บสถาปัตยกร

นัธ์เดิมตามเงื

ผู้ ใช้ ผลท่ีได้อ

าคารเดียวกัน

ยในจะถกูแยก

สว่นได้โดยไม

ข้าด้วยกนั 

39 

 

ออกมาใน

วเป็นเนือ้

ะสามารถ

รรม โดยมี

ง่ือนไขตัง้

อกมานัน้

น ไม่แยก

กประเภท

มรู้่ตวั 

 



 

ภาพท่ี 42 แ

ภาพท่ี 43 แ

 

ลา วิลล่า : อ

ภาพท่ี 44 แ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

ออกแบบด้ว

แสดงวิธีการอ

องต้นซงุ แอฟ

องต้นซงุ แอฟ

วยการรวมก

ออกแบบลา วิ

ฟเวนิว : ออก

 

ฟเวนิว : ออก

กลุ่มพืน้ที่เข้า

 

วิลลา่ ด้วยกา

แบบด้วยการ

แบบด้วยการ

าหากัน 

รรวมกลุม่พืน้

รผสานพืน้ท่ีเข้

รผสานพืน้ท่ีเข้

นท่ีเข้าหากนั 

ข้าด้วยกนั 

ข้าด้วยกนั 
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 ใ

ออกแบบ ต้น

(Retail) และ

เง่ือนไขและค

จากลานเอน

เอนกประสงค

 ก

ซึ่งในการออ

เป็นแนวยาว

ล่า ท่ีมีพิกัดท

ลกัษณะโคร

ระบบทางสญั

ถกูปรับเปล่ีย

 

ภาพท่ี 45 แ

ในกรณีการร

นซงุ แอฟเวนิว

ะร้านค้าใหญ่

ความสมัพนัธ์

นกประสงค์ไป

ค์อยูใ่นโซนขอ

การก่อรูปของ

กแบบต้นซุง

 ทางสญัจรภ

ท่ีตัง้อยู่ใจกล

รงร่างภายนอ

ญจรภายในก็จ

ยนเพ่ือตอบสน

แสดงหุ่นจําลอ

รวมกลุ่มของ

ว ด้วยการรวม

ญ (Magnet) ข

ธ์ในแตล่ะสว่น

ยงัร้านค้าตา่ง

องตนเอง เพ่ือ

งกรณีเกิดขึน้

 แอฟเวนิว จ

ภายในท่ีเกิดขึ

ลางเมือง มีลั

อกท่ีเกิดขึน้จ

จะกลายเป็นท

นองความต้อ

องลา วิลลา :

พืน้ท่ีของ ลา

มกลุม่พืน้ท่ีเข้

ของการให้บริ

นเหมือนเดิม 

งๆตามความ

อเป็นพืน้ท่ีใน

นจาก ศกัยภา

จะมีขนาดขอ

ขึน้จึงเป็นลกัษ

ลกัษณะพืน้ที

ากการทดลอ

ทางสญัจรใน

องการในการใ

: ออกแบบด้ว

 

า วิลล่า นี  ้ผู้

ข้าหากนั คือ 

ริการประเภท

 คือ ลําดบัจา

ต้องการของ

นการเช่ือมตอ่

าพและลกัษณ

งพืน้ท่ีตัง้โคร

ษณะของการ

ท่ีเป็นส่ีเหล่ียม

อง จําเป็นต้อ

นแนวดิง่ตามไ

ใช้งานของพืน้

วยการรวมกลุ

ศึกษาได้ใช้ห

การจดักลุม่ร

ทเดียวกันเข้า

ากท่ีจอดรถไป

ผู้ใช้งาน และ

และแจกจ่ายไ

ณะทางกายภ

รงการค่อนข้า

รสญัจรในแน

มจัตุรัสซึ่งมีข

องซ้อนชัน้ขึน้

ไปโดยอตัโนมั

นท่ีตา่งๆท่ีถกูจ

ลุม่พืน้ท่ีเข้าหา

หลักการเดีย

รวมกนัของร้า

ามาอยู่ด้วยกั

ปยงัลานเอนก

ะในแตล่ะโซน

ไปยงัสว่นร้าน

ภาพของท่ีตัง้

างใหญ่และมี

นวราบ ตา่งจา

ขนาดไม่ใหญ

นไปในแนวดิ่

มตั ิพืน้ท่ีสว่นต

จดัวางลงในแ

ากนั 

41 

ยวกับการ

นค้าย่อย

ัน โดยใช้

กประสงค์ 

นจะมีลาน

นค้า 

โครงการ 

มีลกัษณะ

าก ลา วิล

ญ่มากนัก 

ง รวมทัง้

ตา่งๆก็จะ

แนวดิง่ 

 



 

ภาพท่ี 46 แ

ภาพท่ี 47 แ

 

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

องลา วิลลา :

องลา วิลลา :

: ออกแบบด้ว

 

: ออกแบบด้ว

 

 

 

 

 

 

วยการรวมกลุ

วยการรวมกลุ

ลุม่พืน้ท่ีเข้าหา

ลุม่พืน้ท่ีเข้าหา

ากนั 

ากนั 
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ลา วิลล่า : อ

 

ภาพท่ี 48 แ

 

 ก

เช่นเดียวกบัก

และร้านค้าข

ประเภทท่ีให้

ทําให้เกิดเป็น

ขนาดเลก็ โซ

พืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้

ในพืน้ท่ีตัง้ตา

ชัน้ของอาคา

พืน้ท่ีเปิดโลง่

ออกแบบด้ว

แสดงวิธีการอ

การออกแบบ

การออกแบบ

ขนาดใหญ่ออ

บริการในแบ

นพืน้ท่ีขึน้ 2 

ซนของร้านค้า

นทัง้หมดสาม

ามศกัยภาพแ

ารท่ีถกูแบง่ออ

ใจกลางอาคา

วยการแยกพื

ออกแบบลา วิ

บลา วิลล่า โ

ต้นซงุ แอฟเว

อกจากกนัอย่า

บเดียวกนั แล

โซนใหญ่ๆท่ี

ขนาดใหญ่ ซึ

มารถเช่ือมถึง

และบริบททัง้ห

อกเป็น 2 กลุ

ารชัน้ลา่งสดุ 

พืน้ที่ออกจา

วิลลา่ ด้วยกา

ดยการวางผั

วนิว แบบแยก

างสิน้เชิง แต่

ละเช่ือมระหว

ทมีความสมัพั

ซึง่ถกูซ้อนทบั

งกนัได้ เม่ือจั

หมด โครงร่าง

ลุ่มอย่างชดัเจ

 เพ่ือใช้เป็นพื ้

 

 

 

 

กกัน 

รแยกพืน้ท่ีออ

ผังแบบแยกพื

กพืน้ท่ีออกจา

ก็จะมีทางสญั

ว่างร้านค้าปร

นัธ์ระหว่างพื ้

ด้วยการแบง่โ

ดัพืน้ท่ีและคว

งภายนอกท่ีไ

จน ก่อรูปขึน้ใ

น้ท่ีเปลี่ยนถ่า

อกจากกนั 

พืน้ท่ีออกจาก

ากกนั คือ การ

ญจรท่ีเช่ือมกั

ระเภทเดียวกั

พืน้ท่ีทบัซ้อนกั

โซนแบบบริก

วามสมัพนัธ์ภ

ด้ออกมาจะมี

ในแนวดิ่งล้อม

ายไปสูพื่น้ท่ีใช้

กกัน ก็จะใช้

รแยกร้านค้าข

กนัระหว่างร้าน

นัแต่คนละงา

กนั คือ โซนขอ

การเดียวกนัอี

ภายในดงักล่

มีลกัษณะเป็น

มรอบพืน้ท่ีตัง้

ช้สอยในสว่น
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หลักการ

ขนาดเลก็

นค้าทัง้ 2 

านบริการ 

องร้านค้า

กชัน้หนึง่ 

าววางลง

นการซ้อน

ง เกิดเป็น

นอ่ืนๆ 



 

ภาพท่ี 49 แ

 

ภาพท่ี 50 แ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

องลา วิลลา :

องลา วิลลา :

: ออกแบบด้ว

: ออกแบบด้ว

 

วยการแยกพืน้

วยการแยกพืน้

นท่ีออกจากกั

นท่ีออกจากกั

 

กนั 

 

กนั 
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ภาพท่ี 51 แ

ภาพท่ี 52 แ

 

 

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

องลา วิลลา :

องลา วิลลา :

: ออกแบบด้ว

 

 

: ออกแบบด้ว

วยการแยกพืน้

วยการแยกพืน้

นท่ีออกจากกั

นท่ีออกจากกั

 

กนั 

กนั 

45 

 



 

ลา วิลล่า : อ

 

ภาพท่ี 53 แ

 

      ใ

นิว เหมือนกบั

ของพืน้ท่ีตาม

ร่างภายนอก

ซ็อนขึน้ไปเป็

ตอ่เน่ืองกนัทั ้

พืน้ท่ีท่ีถูกจัด

สญัจรส่วนก

ความต้องกา

 

ออกแบบด้ว

แสดงวิธีการอ

ในกรณีนี ้การ

บัใน 2 กรณีข้

มเง่ือนไขตัง้ต้

กท่ีเกิดขึน้จา

ป็นเกลียวล้อ

ทัง้ๆท่ีถกูแยกอ

ดวางไว้ แต่ใน

ลางบริเวณพื

าร 

วยการผสาน

ออกแบบลา วิ

รทดลองก็จะใ

ข้างต้น คือ ก

น เม่ือนําเง่ือ

กการทดลอง

อมรอบพืน้ท่ี

ออกจากกนัอ

นกรณีท่ีต้อง

พืน้ท่ีเปิดโล่งชั ้

นพืน้ที่เข้าด้ว

วิลลา่ ด้วยกา

ใช้แนวความคิ

ารผสานพืน้ที

นไขดงักลา่วบ

งนีจ้ะออกมา

ท่ี เกิดเป็นพืน้

ยา่งชดัเจน ผู้

การเข้าไปใช้

ชัน้ล่าง เปรียบ

 

วยกัน 

รผสานพืน้ท่ีเ

คดิเดียวกนักบั

ท่ีทัง้ 4 ประเภ

บวกเข้ากบัข้อ

าในลกัษณะข

นท่ีเปิดโล่งก

ผู้ ใช้งานสามา

ช้พืน้ท่ีเฉพาะ

บเสมือนเป็นท

เข้าด้วยกนั 

บัการทดลอง

ภทเข้าด้วยกนั

อจํากดัและศั

ของอาคารขน

กลางท่ีตัง้ พืน้

ารถเข้าถึงพืน้

ะท่ีใดท่ีหนึ่งนั

ทางลดัเพ่ือเข้

งออกแบบต้น

นและคงความ

ศกัยภาพของที

นาดใหญ่อา

น้ท่ีใช้สอยภ

นท่ีได้ทัง้ตามลํ

นัน้ ผู้ ใช้สามร

ข้าถึงพืน้ท่ีนัน้
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ซงุแอฟเว

มสมัพนัธ์

ท่ีตัง้ โครง

คารเดียว

ายในจะ

ลําดบัของ

รถใช้ทาง

นๆได้ตาม



 

ภาพท่ี 54 แ

ภาพท่ี 55 แ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

องลา วิลลา :

องลา วิลลา :

: ออกแบบด้ว

 

: ออกแบบด้ว

วยการผสานพื

วยการผสานพื

พืน้ท่ีเข้าด้วยก

พืน้ท่ีเข้าด้วยก

กนั 

 

กนั 
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ภาพท่ี 56 แ

 

ภาพท่ี 57 แ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

องลา วิลลา :

องลา วิลลา :

: ออกแบบด้ว

: ออกแบบด้ว

 

 

วยการผสานพื

วยการผสานพื

พืน้ท่ีเข้าด้วยก

พืน้ท่ีเข้าด้วยก

กนั 

กนั 
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 ห

ท่ีตัง้ไว้นัน้ ผล

นํามาเปรียบ

ความสมัพนั

เร่ืองของเคร่ื

โดยแบง่เป็น 

CIRCULATI

ภาพท่ี 58 แ

 ด

หุ่น ดงันี ้

1

2

3

4

5

6

หลงัจากทดล

ลลพัธ์ท่ีได้ออ

เทียบกนัได้ ผ้

นธ์ของพืน้ท่ีใช้

องมือทางสถ

 ทางสญัจรแบ

ON)  

แสดงระบบทา

ดงันัน้หุ่นจําล

1. SPLIT : L

2. SPLIT : L

3. GROUP :

4. GROUP :

5. MERGE :

6. MERGE :

องทําหุ่นจําล

กยงัไมช่ดัเจน

ผู้ศกึษาจึงลอ

ช้งาน และเพิ่

ถาปัตยกรรมท

บบเส้นตรง (L

างสญัจร 2 ป

ลองท่ีจะศกึษา

INEAR 

OOP 

 LINEAR 

 LOOP 

 LINEAR 

 LOOP 

ลองลงในพืน้ที

นพอ ทําให้กา

องนําเง่ือนไขที

มค่าคงท่ีเข้า

ท่ีนํามาใช้ใน

LINEAR CIR

ประเภท ท่ีเพิม่

 

าในหน่วยย่อ

ท่ีตัง้โครงการ 

ารทดลองเป็น

ท่ีตัง้ไว้มาทดล

ไปในการทด

นการออกแบบ

RCULATION

มเข้าไปในเง่ือ

อยความสมัพั

 พบว่าการออ

นไปคนละทิศ

ลองทําเป็นหุ่น

ลองอีก เป็นก

บ คือ ระบบท

) และทางสญั

อนไขการออก

นัธ์ของพืน้ท่ีใ

อกแบบภายใ

คนละทาง ไม

นจําลองในห

การลงรายละ

ทางสญัจรใน

ญจรแบบวงจ

 

แบบ 

ใช้งาน จะได้อ
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ใต้เง่ือนไข

มส่ามารถ

หน่วยย่อย

ะเอียดใน

นโครงการ 

ร (LOOP 

ออกมา 6 



 

 

ภาพท่ี 59 แ

 

การทดลอง

 

 

ภาพท่ี 60 D

 

แสดงหุ่นจําลอ

สร้างลักษณ

Diagram การ

องการศกึษา

ณะกายภาพแ

รทดลองพืน้ที

ความสมัพนัธ

แบบ SPLIT 

ท่ีแบบ SPLIT 

ธ์ในหน่วยยอ่

: LINEAR 

 : LINEAR 

ยทัง้ 6 แบบ 
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 ก

ลกัษณะทาง

วางผงัแบบแ

เร่ิมจากการ

(SPLIT) และ

ละพืน้ท่ีจะเป็

ใหญ่ – ร้

ต่อเน่ืองเป็น

ยกเว้นจะเป็น

 
 

 

ภาพท่ี 61 แ

 

การสร้างหุ่นจ

งกายภาพขอ

แยกพืน้ท่ีออก

แยกพืน้ท่ีร้า

ะเช่ือมพืน้ท่ีร้า

ป็นไปตามลํา

านค้าย่อย แ

นเส้นตรงไปข้

นการเดนิย้อน

แสดงหุ่นจําลอ

จําลองนีมี้วตั

งพืน้ท่ีในการ

จากกนั และ

นค้าขนาดให

านค้าทัง้สอง

ดบัอย่างเคร่ง

แล้วกลบัมายั

ข้างหน้า เม่ือ

นกลบัมาในท

องแบบ SPLI

ตถุประสงค์เพื

รออกแบบหน

ะใช้ทางสญัจร

หญ่และร้าน

งประเภทโดย

งครัด คือ จาก

ยงัท่ีจอดรถ ลํ

ผ่านพืน้ท่ีหนึ

ทางสญัจรเส้น

IT : LINEAR 

พ่ือท่ีจะให้คํา

น่วยย่อยของ

รแบบเส้นตรง

ค้าย่อยออกจ

ใช้ทางสญัจร

กท่ีจอดรถ – 

ลําดบัการใช้พื

นึ่งไปแล้วจะไ

นเดมิ 

 

นิยามหรือแ

ศนูย์การค้าแ

งเป็นเคร่ืองมือ

จากกันตาม

รแบบเส้นตรง

ลานเอนกปร

พืน้ท่ีในการท

ไม่สามารถว

สดงออกมาใ

แบบเปิดโดย

อ (SPLIT : 

เง่ือนไขการแ

ง คือ การใช้ง

ระสงค์ – ร้าน

ทดลองนีจ้ะมี

วนกลบัมาท่ีเ

51 

ให้เห็นถึง

การใช้วิธี

LINEAR) 

แยกพืน้ท่ี 

งานในแต่

นค้าขนาด

มีลกัษณะ

เดิมได้อีก 

 



 

 

 

ภาพท่ี 62 แ

 

การทดลอง

 

 

ภาพท่ี 63 D

แสดงหุ่นจําลอ

สร้างลักษณ

Diagram การ

องแบบ SPLI

ณะกายภาพแ

รทดลองพืน้ที

IT : LINEAR 

แบบ SPLIT 

ท่ีแบบ SPLIT 

 

: LOOP 

 : LOOP 
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 ก

ลกัษณะทาง

วางผงัแบบแ

กรณีนีว้ิธีกา

เปล่ียนทางสั

ขึน้เป็นวงจร 

และวนกลบัม

ใช้งานพืน้ท่ีใ

ออกแบบตาม

 

 

 

 

การสร้างหุ่นจ

งกายภาพขอ

แยกพืน้ท่ีออก

รวางผังยังค

สญัจรจากเส้น

 ทัง้วงจรขนา

มาท่ีเดิมในจดุ

ในกรณีจะเพิ่ม

มเง่ือนไขท่ีกํา

ภ

จําลองนีมี้วตั

งพืน้ท่ีในการ

กจากกนั และ

งใช้ลักษณะ

นตรงเป็นแบบ

ดใหญ่ คือ จ

ดเร่ิมต้น และ

มทางเลือกให้

าหนดไว้ด้วย 

ภาพท่ี 64 แ

ตถุประสงค์เพื

รออกแบบหน

ะใช้ทางสญัจร

ะเดิมตามหุ่น

บวงจร (LOO

าก ลานเอน

ะวงจรขนาดเล

ห้กบัผู้ ใช้งานก

แสดงหุ่นจําลอ

พ่ือท่ีจะให้คํา

น่วยย่อยของ

รแบบวงจรเป็

นจําลองแบบ

OP) การใช้งา

นกประสงค์ – 

ล็ก คือ แคจ่า

กว่าขึน้กว่าใน

องแบบ SPLIT

นิยามหรือแ

ศนูย์การค้าแ

ปนเคร่ืองมือ (

แรกท่ีได้อธิบ

านพืน้ท่ีในแต่

 ร้านค้าขนา

ากร้านค้าย่อย

นกรณีแรก แล

T : LOOP 

สดงออกมาใ

แบบเปิดโดย

(SPLIT : LO

บายไว้ก่อนห

ต่ละครัง้จะเกิด

าดใหญ่ – ร้า

ย – ร้านค้านใ

ละยงัคงตอบโ
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ให้เห็นถึง

การใช้วิธี

OOP) ใน

หน้านี ้แต่

ดการเดิน

นค้าย่อย 

ใหญ่ การ

โจทย์การ

 



 

 

ภาพท่ี 65 แ

การทดลอง

 

ภาพท่ี 66 D

แสดงหุ่นจําลอ

สร้างลักษณ

Diagram การ

องแบบ SPLI

ณะกายภาพแ

รทดลองพืน้ที

IT : LOOP 

 

แบบ GROU

ท่ีแบบ GROU

P : LINEAR

UP : LINEAR

R 

R 
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 ก

ลกัษณะทาง

วางผงัแบบร

LINEAR) เร่ิม

ในกรณีนีจ้ะใ

เส้นตรงผ่าน

ทางเลือกเพิ่ม

ผา่นเข้าไปโด

พืน้ท่ีอ่ืนๆ 

 

ภาพท่ี 67 แ

การสร้างหุ่นจ

งกายภาพขอ

รวมกลุ่มพืน้ที

มต้นจากการ

ใช้การจดัวาง

นหน้าพืน้ท่ีใน

มขึน้จากแบบ

ดยไมมี่สทิธ์ิใน

แสดงหุ่นจําลอ

จําลองนีมี้วตั

งพืน้ท่ีในการ

ท่ีเข้าด้วยกัน 

ตัง้คําถามกบั

งร้านค้าขนาด

นแต่ละร้านค้

บ SPLIT : LI

นการเลือก จะ

องแบบ GRO

ตถุประสงค์เพื

รออกแบบหน

 และใช้ทางสั

บคําวา่ “การร

ดใหญ่และร้า

ค้า ลําดับกา

NEAR พืน้ท่ี

ะกลายเป็นพืน้

OUP : LINEA

 

พ่ือท่ีจะให้คํา

น่วยย่อยของ

สญัจรแบบเส้

รวมกลุม่พืน้ท่ี

านค้าย่อยหนั

รเข้าถึงหลัง

ท่ีลานเอนกปร

น้ท่ีเปลี่ยนถ่า

AR 

นิยามหรือแ

ศนูย์การค้าแ

ส้นตรงเป็นเค ื

” ว่าจะออกม

นหลงัชนกนั แ

จากพืน้ท่ีลา

ระสงค์จากเดิ

ายเพ่ือท่ีจะสง่

สดงออกมาใ

แบบเปิดโดย

ร่ืองมือ (GR

มาได้ในลกัษณ

และใช้ทางสญั

านเอนกประ

มท่ีเป็นสว่นที

งตอ่ไปยงัการ
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ให้เห็นถึง
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OUP : 

ณะใด ซึง่

ญจรแบบ

สงค์จะมี

ท่ีผู้ ใช้ต้อง

ใช้งานใน

 



 

ภาพท่ี 68 แ

ภาพท่ี 69 แ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

องแบบ GRO

องแบบ GRO

 

OUP : LINEA

 

 

 

OUP : LINEA

 

AR 

AR 
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้

้

 

การทดลอง

 

 ก

ลกัษณะทาง

วางผงัแบบร

แตก่ารรวมขอ

กรณีนีจ้ะมีลั

ร้านค้าขนาด

ร้านค้าทัง้สอ

เผินๆจากภา

มากกว่าการ

ทําให้การทด

 

 

 
 

สร้างลักษณ

ภาพท่ี 

การสร้างหุ่นจ

งกายภาพขอ

วมกลุม่พืน้ท่ี

องอาคารในก

กัษณะ คือ พื

ดใหญ่ จะถูก

องประเภท แ

ายนอกแล้วล

รวางผงัแบบร

ดลองนีเ้กิดเป็น

ณะกายภาพแ

70 Diagram

จําลองนีมี้วตั

งพืน้ท่ีในการ

เข้าด้วยกนั แ

กรณีนีจ้ะแตก

พืน้ท่ีใช้สอย 1

กนํามารวมกัน

และเช่ือมพืน้ที

ลกัษณะพืน้ที

รวมกลุ่ม แต่จ

นกลุม่ของร้าน

แบบ GROU

m การทดลอง

 

ตถุประสงค์เพื

รออกแบบหน

และใช้ทางสญั

กตา่งจากการ

1 หน่วย ได้แก

ันไว้เป็นกลุ่ม

ท่ีทัง้หมดเข้า

ท่ีของการทด

จากความสมั

นค้าขนาดให

P : LOOP 

งพืน้ท่ีแบบ G

พ่ือท่ีจะให้คํา

น่วยย่อยของ

ญจรแบบวงจ

รรวมกลุม่อาค

ก่ ท่ีจอดรถ ล

มโดยมีลานเอ

าด้วยกันโดยใ

ลองนีจ้ะดูเห

มพนัธ์ท่ีถกูสร้

หญ่และกลุม่ข

GROUP : LO

นิยามหรือแ

ศนูย์การค้าแ

รเป็นเคร่ืองมื

คารแบบเส้นต

ลานเอนกประ

อนกประสงค์

ใช้ทางสญัจร

หมือนการวา

รางขึน้มาโดย

องร้านค้ายอ่

OOP 

สดงออกมาใ

แบบเปิดโดย

มือ (GROUP 

ตรง นิยามขอ

ะสงค์ ร้านค้าย

ค์อยู่ตรงกลาง

รแบบวงจร ซึ

างผังแบบจา

ยทางสญัจรภ

อยได้ในเวลาเ
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 : LOOP) 

องพืน้ท่ีใน

ย่อย และ

งระหว่าง

ซึ่งถ้ามอง

กจากกัน

ภายในนัน้ 

เดียวกนั 



 

ภาพท่ี 71 แ

 

 

ภาพท่ี 72 แ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

องแบบ GRO

องแบบ GRO

 

OUP : LOOP

 

OUP : LOOP

P 

P 
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การทดลอง

 

 

ภาพท่ี 73 D

 

 ก

ลกัษณะทาง

วางผังแบบผ

LINEAR) ลกั

หน้าท่ีรองรับ

ระนาบท่ีค่อ

จะต้องเลือก

ตามลําดบั  

 

 

 

 

สร้างลักษณ

Diagram การ

การสร้างหุ่นจ

งกายภาพขอ

ผสานพืน้ท่ีเข้

กษณะทางกา

บพืน้ท่ีอะไรห

ยยกระดับสูง

การเข้าถึงพืน้

ณะกายภาพแ

รทดลองพืน้ที

จําลองนีมี้วตั

งพืน้ท่ีในการ

ข้าด้วยกัน โด

ายภาพของพื ้

หรือส่วนไหน

งขึน้เร่ือยๆ เ

น้ท่ีต่อไปจาก

แบบ MERG

ท่ีแบบ MERG

ตถุประสงค์เพื

รออกแบบหน

ดยใช้ทางสญั

พืน้ท่ีในการทด

น แต่การใช้ก

พ่ือใช้เป็นตวั

กลานเอนกปร

 

E : LINEAR

GE : LINEAR 

พ่ือท่ีจะให้คํา

น่วยย่อยของ

ญจรแบบเส้น

ดลองนีจ้ะแย

ารจะถูกบังค

วสร้างลําดบั

ระสงค์ และเข

R 

 

นิยามหรือแ

ศนูย์การค้าแ

ตรงเป็นเคร่ือ

กไม่ออกว่าท

คับจากการว

การเข้าถึงใน

ข้าถึงพืน้ท่ีส่ว

สดงออกมาใ

แบบเปิดโดย

องมือ (MER

ทางสญัจรแต่

วางกลุ่มอาค

นแต่ละพืน้ท่ี

วนท่ีเหลือได้ที
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RGE : 

ละส่วนมี

คารลงบน

 ผู้ ใช้งาน

ทีละพืน้ท่ี



 

ภาพท่ี 74 แ

 

ภาพท่ี 75 แ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

องแบบ MER

องแบบ MER

 

RGE : LINEA

 

 

RGE : LINEA

AR 

AR 
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การทดลอง

 

ภาพท่ี 76 D

 ก

ลกัษณะทาง

วางผงัแบบผ

การทดลองนี ้

กลุม่อาคารล

และร้านค้าย

ลกัษณะนีจ้ะ

เป็นได้ เน่ือง

สามารถตอบ

 

สร้างลักษณ

Diagram การ

การสร้างหุ่นจ

งกายภาพขอ

ผสานพืน้ท่ีเข้า

นีจ้ะมีลกัษณะ

ลงบนพืน้ระน

ย่อย เพ่ือสร้

ะเป็นการให้อิ

งจากการวาง

บโจทย์ตามเง่ื

ณะกายภาพแ

รทดลองพืน้ที

จําลองนีมี้วตั

งพืน้ท่ีในการ

าด้วยกนั โดย

ะคล้ายคลงึกบั

าบท่ียกระดบั

างให้การใช้

สระกบัผู้ใช้งา

งผงัเหมือนไม

อนไขท่ีได้ตัง้ไ

แบบ MERG

ท่ีแบบ MERG

 

ตถุประสงค์เพื

รออกแบบหน

ยใช้ทางสญัจ

บัในกรณีก่อน

บสงูขึน้ จะเป็

งานพืน้ท่ีเกิ

านเป็นอยา่งม

ม่มีข้อกําหนด

ไว้ตัง้แตแ่รกเ ิ

E : LOOP 

GE : LOOP 

พ่ือท่ีจะให้คํา

น่วยย่อยของ

จรแบบวงจรเป็

นหน้าคอ่นข้า

นการกระจา

ดขึน้ได้เป็นห

มาก เรียกได้ว

ดใดๆทัง้สิน้ แ

ร่ิม 

นิยามหรือแ

ศนูย์การค้าแ

ป็นเคร่ืองมือ 

งมาก จะแตก

ยตวัสลบักนัข

หลายๆวงจร

วา่มากท่ีสดุใน

แต่ความจริงแ

สดงออกมาใ

แบบเปิดโดย

 (MERGE : 

กตา่งกนัตรงท

ของร้านค้าขน

รพร้อมกัน ซึ่ง

นการทดลอง

และการทดล

61 

 

ให้เห็นถึง

การใช้วิธี

 LOOP) 

ท่ีการวาง

นาดใหญ่

งพืน้ท่ีใน

ทัง้หมดก็

ลองนีก็้ยงั



 

ภาพท่ี 77 แ

ภาพท่ี 78 แ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

องแบบ MER

องแบบ MER

 

RGE : LOOP

 

 

 

 

RGE : LOOP

P 

P 
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ิ

 

สรุปลักษณ

 เ

ทางสัญจรแ

วิเคราะห์หุ่น

แตกตา่งของ

 จ

ชดัเจนเพียงพ

อยา่งชดัเจน 

เกิดคําถามต

อยา่งไร จงึต้

1
 
 

ภาพท่ี 79 แ

 ล

กนั โดยอ้างอิ

ของตวัเอง ท

สญัจรของพืน้

ะทางกายภา

เม่ือได้ทดลอง

และความสัม

นจําลองทัง้หม

แตล่ะเคร่ืองมื

จากการวิเครา

พอ จึงปรับล

 คือ การแยก

ตามมาว่า กา

องมีคําอธิบา

1. การจดัพืน้

แสดงลกัษณะ

ลกัษณะของพื

อิงจากความส

างสญัจรจะถู

น้ท่ีนัน้ๆ  

าพของเคร่ือ

งทําหุ่นจําลอ

พันธ์ของกา

มด แล้วแจกแ

มือและวิธีการ

าะห์นัน้ ทําให

ดวิธีการวางผ

กพืน้ที่ใช้งาน

ารแยกพืน้ท่ี ห

ายถึงลกัษณะ

นท่ีแบบแยกจ

ะการทํางานข

พืน้ท่ีท่ีแยกออ

สมัพนัธ์ระหว่

ถกูแยกออกเป็

องมือที่ใช้ใน

องหน่วยย่อย

รออกแบบใน

แจงรายละเอี

รออกแบบ  

ห้เห็นว่าวิธีกา

ผงัจากทัง้หม

นออกจากกัน

หรืออ ผสานพื

ะทางกายภาพ

ากกนั (SPLI

ของการจดัพืน้

 

อกจากกนั ผู้ศึ

างพืน้ท่ีกบัทา

ป็น 2 สว่น ได้

นการออกแบ

ความสมัพนั

นแต่และวิธีแ

ยดออกมาเป็

ารวางผงัท่ีกํา

ด 3 แบบ ให้

ัน และ การร

พืน้ท่ี จะแยก

พท่ีแตกตา่งกั

T TYPE) 

นท่ีแบบแยกกั

ศกึษาจะขอให้

างสญัจร  คือ

ด้แก่ ทางสญัจ

บบ 

ธ์ของพืน้ท่ีแล้

และแต่ละเค ื

ป็นลกัษณะท

าหนดไว้ก่อนห

ห้เหลือเพียง 2

รวมพืน้ที่ใช้ง

และผสานกนั

นัของพืน้ท่ีทัง้

กนั 

ห้นิยามวา่พืน้

 พืน้ท่ีท่ีแตล่ะ

จรสว่นกลางข

ล้ว ทําให้เห็น

ร่ืองมือ ผู้ ศึก

างกายภายแ

หน้านีย้งัคลมุ

2 แบบ ท่ีแต

งานเข้าด้วยก

นัอย่างไร แต

ง้ 2 วิธีการ ดงั

นท่ีท่ีถกูแยกออ

ะสว่นมีทางสญั

ของโครงการ 

63 

นถึงระบบ

กษาจึงได้

และความ

มเครือ ไม่

ตกต่างกนั

กัน ซึง่จะ

ตกต่างกัน

งันี ้ 

 

อกจาก

ญัจรเป็น

และทาง



 

2

ภาพท่ี 80 แ

 ส

แบบแรกโดย

มีลกัษณะคือ

สญัจรของแต

 

สรุปความสั

 

ภาพท่ี 81 แ

2. การจดัพืน้
 

แสดงลกัษณะ

สว่นลกัษณะข

ยการอ้างอิงจา

อ ทางสญัจรภ

ตล่ะพืน้ท่ีในเว

สัมพันธ์ของแ

แสดงความสมั

นท่ีแบบรวมเข้

ะการทํางานข

ของพืน้ท่ีท่ีรว

ากความสมัพั

ภายในจะมีปร

วลาเดียวกนั 

แต่ละเคร่ือง

มัพนัธ์ของระบ

ข้าด้วยกนั (M

ของการจดัพืน้

มเข้าด้วยกนั

พนัธ์ระหวา่งพื

ระเภทเดียว ซึ

มือ 

 

บบทางสญัจ

ERGE TYPE

นท่ีแบบรวมเข้

นัน้ จะใช้เกณ

พืน้ท่ีกบัทางสั

ซึง่ทําหน้าท่ีเป็

รแบบเส้นตรง

E) 

ข้าด้วยกนั 

ณฑ์ในการจําแ

ญัจร ดงันัน้ พื

ป็นทัง้ทางสญั

ง 

 

แนกเหมือนกั

พืน้ท่ีในแบบที

ญจรสว่นกลาง
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นัพืน้ท่ี

ท่ี 2 นี ้จะ

งและทาง

 



 

 

ภาพท่ี 82 แ

 จ

สญัจรภายใน

เส้นตรง คือ ก

งานจะเร่ิมจ

ภายนอก ลํา

ความสมัพนั

เข้ามาโดยไม

ต้องการของ

เช่ือมกันระห

ต้องการเปล่ี

ลานเอนกปร

เง่ือนไขทางสั

แบบเส้นตรง

แสดงความสมั

จาก diagram

นของเคร่ืองมื

การเข้าถึงโค

ากท่ีจอดรถแ

ดบัการใช้งาน

นธ์ภายในระห

ม่ได้ตัง้ใจหรือ

ตนเองว่าจะ

หว่างร้านค้า

ยนไปใช้งาน

ระสงค์ท่ีตนเ

สญัจรแบบวง

ง แต่จะแตก

มัพนัธ์ของระบ

m ทัง้ 2 ภาพ

มือท่ีนํามาใช้

รงการทําได้ 2

แล้วต่อไปยัง

นจะเร่ิมท่ีลาน

หว่างพืน้ท่ีกบั

อไม่มีสิทธ์ิใน

เข้าไปใช้พืน้

ประเภทเดีย

พืน้ท่ีร้านค้าค

เองเข้ามาตัง้

จรการเร่ิมต้น

ต่างกันตรงที

 

บบทางสญัจ

 

พด้านบนนี ้แส

ช้ในการออกแ

2 วิธี ได้แก่ ก

ลานเอนกปร

นอเนกประสง

ผู้ ใช้ทุกคนจะ

นการเลือกใช้ 

ท่ีในส่วนของ

ยวกันแต่คนล

คนละประเภ

งแต่แรก เพ่ือ

นของผู้ ใช้งาน

ท่ีร้านค้าคนล

รแบบวงจร 

สดงให้เห็นถึง

แบบ เง่ือนไข

การเข้าถึงด้ว

ระสงค์ และก

งค์ได้ทนัที ดงั

ะเร่ิมจากจุดนี

 หลงัจากนัน้

งร้านค้าย่อย

ละงานบริกา

ท ผู้ ใช้งานจะ

อท่ีจะไปต่อยั

นก็จะไม่ตา่งจ

ละประเภทที

งเง่ือนไขของค

ความสมัพนั

ยยานพาหนะ

การเข้าถึงด้ว

งนัน้ ด้วยลําด

นี ้ซึ่งเป็นพืน้ที

นจึงเป็นการเลื

หรือร้านค้าใ

ารท่ีอยู่คนละ

ะต้องย้อนทา

ังพืน้ท่ีใหม่ท่ี

ากเง่ือนไขกา

ท่ีตัง้อยู่ในโซน

ความสมัพนัธ

นธ์ของทางสญั

ะสว่นตวั ลําด

วยการเดินเท้

ดบัการใช้งาน

ท่ีใช้สอยท่ีจะ

ลือกใช้งานต

ใหญ่ และมีท

ะโซนได้ แต่ใ

างเดิมกลบัมา

ท่ีตนเองต้องก

ารออกแบบท

นงานบริการ
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ดบัการใช้
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นเร่ิมต้นนี ้

ะต้องผ่าน

ามความ

างสญัจร

ในกรณีท่ี

าเร่ิมต้นท่ี

การ ส่วน

ทางสญัจร

รเดียวกัน 
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สามารถเช่ือมต่อกนัเองได้ การเปลี่ยนพืน้ท่ีใช้งานสามารถเคล่ือนท่ีต่อเน่ืองจากร้านค้าย่อยไปยงั

ร้านค้าขนาดใหญ่ได้ทนัที โดยไมจํ่าเป็นต้องย้อนกลบัไปเร่ิมต้นท่ีลานเอนกประสงค์ใหม ่
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บทที่ 7 
 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 
 

 จากกระบวนการศึกษาและทดลองออกแบบเบือ้งต้นท่ีกล่าวมาทัง้หมดก่อนหน้านี ้
นําไปสู่งานออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สดุท้าย เร่ิมจากพืน้ท่ีตัง้โครงการ 2 แห่ง ได้แก่ ลา วิลล่า 
และ ต้นซุง แอฟเวนิว นํามาทดลองออกแบบในวตัถปุระสงค์ตัง้ต้นเดียวกนั คือ ต้องการสร้างโครง
สร่างภายนอกและระบบความสมัพนัธ์ภายในแบบใหม่ของศนูย์การค้าแบบเปิดขึน้ ด้วยวิธีการวาง
ผงั 2 วิธี คือ การวางผงัแบบแยกพืน้ท่ีออกจากกนั และ การวางผงัแบบผสานพืน้ท่ีเข้าด้วยกนั โดย
ใช้เคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมเป็นระบบทางสญัจรภายใน ซึง่แบง่ออกเป็นทางสญัจรแบบเส้นตรง 
และทางสญัจรแบบวงจร ทําให้ผลลพัธ์ท่ีได้ออกมาเป็นงานออกแบบทัง้หมด 8 กรณี ได้แก่ 

1. Tonsoong avenue : Split : Linear 
2. Tonsoong avenue : Merge : Linear 
3. Tonsoong avenue : Split : Loop 
4. Tonsoong avenue : Merge : Loop 
5. La villa  : Split : Linear 
6. La villa  : Merge : Linear 
7. La villa  : Split : Loop 
8. La villa  : Merge : Loop 

 ผลการทดลองท่ีได้ออกมาทัง้หมด 8 กรณีนี ้ก็จะมีลกัษณะทางกายภายและโครงร่าง

ภายนอกท่ีแตกตา่งกนัตามเง่ือนไขและบริบทของในแตล่ะกรณี ดงันี ้

 

 

 

 



 

Tonsoong a
 

ภาพท่ี 83 I

ภาพท่ี 84 C

ภาพท่ี 85 แ

avenue : Sp

ntension dia

Circulation d

แสดงหุ่นจําลอ

lit : Linear 

agram : Ton

diagram : To

อง Tonsoon

soong : Spl

onsoong : Sp

 

g : Split : Lin

it : Linear 

plit : Linear 

near 

68 
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ภาพท่ี 91 I
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ภาพท่ี 95 แ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ
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Linear 

Linear 

73 

 

 



 

ภาพท่ี 96 แ

ภาพท่ี 97 แ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ
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Linear 
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ภาพท่ี 98 I

ภาพท่ี 99 C

ภาพท่ี 100 แ

avenue : Sp

ntension dia

Circulation d

แสดงหุ่นจําลอ

lit : Loop 

agram : Ton

diagram : To

อง Tonsoon
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onsoong : Sp

 

g : Split : Lo

it : Loop 

plit : Loop 

oop 
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oop 
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ภาพท่ี 105 I

ภาพท่ี 106 C

ภาพท่ี 107 แ
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Circulation d

แสดงหุ่นจําลอ
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แสดงหุ่นจําลอ
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ภาพท่ี 131 แ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ

อง La villa : 

อง La villa : 

 Split : Loop

 

 Split : Loop

p 

p 

88 

 

 



 

ภาพท่ี 132 แ

ภาพท่ี 133 แ

แสดงหุ่นจําลอ

แสดงหุ่นจําลอ
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หลากหลายค

พืน้ท่ีตัง้เดียว

ต้องการแสด

 

เปรียบเทยีบ
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ภาพท่ี 141 แ

 

 

จากผลการท

คอ่นข้างมาก 

วกนัหรือคนล

งให้เห็นถึงผล
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แสดงการเปรี
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บทที่ 8 
 

สรุปการศกึษาวิทยานิพนธ์ 
 

สรุปความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหาของการวิจัย 

 จากคําถามตัง้ต้นของงานวิจัยชิน้นีคื้อ ทําไมศูนย์การค้าแบบเปิดในปัจจุบัน จึงมี

ลกัษณะคล้ายคลึงกันมากจนเหมือนเป็นการทําซํา้ต่อๆกันมากกว่าเป็นการออกแบบขึน้ใหม่ ผู้

ศกึษาจึงได้ตัง้สมมติฐานของการทดลองขึน้ว่า เคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมซึง่ในท่ีนีคื้อ ระบบทาง

สญัจรภายใน สามารถสร้างโครงร่างภายนอกและระบบความสมัพนัธ์ภายในของศนูย์การค้าแบบ

เปิดขึน้ใหมไ่ด้หรือไม 

 จากนัน้จงึเร่ิมหาประเดน็ในการศกึษาเพิม่เตมิและได้มุง่ประเดน็ไปท่ีระดบัความเป็น

สว่นตวัของผู้ใช้ท่ีจะเข้ามาใช้งานในพืน้ท่ี โดยตงัข้อสงัเกตวา่ พืน้ท่ีอะไรเป็นสว่นท่ีมีระดบัความ

เป็นสว่นตวัสงูท่ีสดุ คําตอบท่ีได้ออกมาคือ การท่ีคนเราออกมาใช้พืน้ท่ีสาธารณะหรือพืน้ท่ีศนูย์รวม

ชมุชนนัน้ ผู้ใช้จะต้องยอมรับถึงการท่ีจะต้องใช้พืน้ท่ีร่วมกบัผู้ อ่ืนอยูก่่อนแล้ว แตส่ิง่ท่ีจะทําให้ให้รู้ได้

ถึงความเป็นสว่นตวัท่ีสดุ น่าจะมาจากการได้เข้าไปอยูใ่นพืน้ท่ีหรือร้านค้าท่ีตนเองสนใจ มีกิจกรรม

ท่ีตนเองต้องการเกิดขึน้ ซึง่ในปกตทิัว่ไปพืน้ท่ีขายของนา่จะเป็นสว่นท่ีมีความเป็นสาธารณะมาก

ท่ีสดุ เน่ืองจากต้องการให้มีคนเข้ามาใช้มากท่ีสดุ อาจกลายเป็นพืน้ท่ีสว่นท่ีมีความเป็นสว่นตวัมาก

ท่ีสดุในมมุมองของผู้ใช้งานก็เป็นได้ ข้อสงัเกตดงักลา่วนีถ้กูนํามาพฒันาเป็นประเดน็ในการศกึษา

ตอ่ไปคือ วิธีการแบง่ระดบัความเป็นสว่นตวัของแตล่ะพืน้ท่ี เกิดเป็นคําวา่ พืน้ท่ีท่ีผู้ ใช้เข้าถึงโดย

ไมไ่ด้ตัง้ใจและพืน้ท่ีท่ีผู้ ใช้มีสทิธ์ิในการเลือกเข้าไปใช้เอง  

 ดงันัน้ ประเดน็ในการออกแบบจงึมุง่ไปท่ีเร่ืองของการเข้าถึงในแตล่ะพืน้ท่ีของผู้ ท่ีเข้า

ไปใช้งานในศนูย์การค้าแบบเปิด กลา่วคือ พืน้ท่ีสว่นไหนท่ีผู้ใช้เข้าถึงได้โดยไมไ่ด้ตัง้ใจแตมี่ความ

จําเป็นต้องผา่น พืน้ท่ีนัน้ๆจะมีความเป็นสาธารณะมากท่ีสดุ และพืน้ท่ีไหนท่ีผู้ใช้มีสทิธ์ิท่ีจะเลือก

เข้าไปใช้งานได้เองจะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นสว่นตวัสงูท่ีสดุ ผู้ศกึษาจงึยดึเอาประเดน็ดงักลา่วมา

ใช้ในการออกแบบและสร้างลําดบัการเข้าถึงของแตล่ะพืน้ท่ี ไปจนถงึการกําหนดตวัแปรตา่งๆ
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เพิ่มเตมิ แล้วทําการออกแบบเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสดุตาม

วตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้ 

สรุปความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 งานวิจยัชิน้นีมี้ความมุ่งหมายหลกัคือ การทดลองออกแบบศนูย์การค้าแบบเปิดโดย

การใช้เคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมเข้ามาเป็นตัวช่วยหลัก ในการทดลองแต่ละครัง้จะเห็นว่า

เคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมและวิธีการท่ีนํามาใช้ออกแบบนัน้ มีส่วนสําคญัในการนําพางานวิจยั

ชิน้นีไ้ปสู่วตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ผลลพัธ์ท่ีออกมากสามารถสร้างโครงร่างภายนอกแบบและระบบ

ความสมัพนัธ์ภายในของศนูย์การค้าแบบเปิดขึน้ใหม่ได้จากระบบทางสญัจร นอกจากนนัน้การ

ทดลองออกแบบกบัพืน้ท่ีตัง้โครงการ 2 แห่ง ยิ่งแสดงให้เห็นชดัว่าเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมและ

วิธีการออกแบบนัน้สามารถใช้ได้กบัพืน้ท่ีตัง้โครงการทัง้ 2 แห่งได้ แต่ในแต่ละแห่งนัน้ เคร่ืองมือ

ดงักลา่วต้องทํางานร่วมกบัศกัยภาพของท่ีตัง้และบริบทโดยรอบ 

 จากการทดลองทําการออกแบบจากวตัถปุระสงค์ตัง้ต้นเดียวกนั แตต่า่งเง่ือนไขกนั

หลายๆกรณี ทําให้ได้ผลลพัธ์ท่ีหลากหลาย แสดงให้เห็นถงึความมุง่หมายของงานวิจยัชิน้นีไ้ด้เป็น

อยา่งดี และยงัสามารถนําแนวความคดิเหลา่นีไ้ปพฒันาตอ่ เพ่ือใช้ในการออกแบบศนูย์การค้า

แบบเปิดได้จริงในอนาคต 
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