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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,

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

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
ความเป็ นมาและความสําคัญของการศึกษา
พื ้นที่ศนู ย์รวมของชุมชน คือ พื ้นที่ที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารกันของคนภายในชุมชน ซึง่

ม
ส
ด
ุ
อ
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ห้ างสรรพสินค้ าทัว่ ไปในแง่ำ
ของพื ้นที่ใช้ สอย คือ จะมีการรวบรวมกิ
ส

ในที่ นี ผ้ ้ ูศึก ษา หมายถึ ง ศูน ย์ ก ารค้ า แบบเปิ ด พื น้ ที่ ดัง กล่ า วนัน้ จะมี ลัก ษณะคล้ า ยคลึ ง กับ

อํานวยความสะดวกให้ กับคนในชมชุนเข้ ามาอยู่ในพื ้นที่เดียวกัน เช่น ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านค้ า

ร้ านอาหาร คลินิก และโรงเรี ยนสอนพิเศษ เป็ นต้ น แต่ลกั ษณะทางกายภาพของศูนย์การค้ าแบบ
เปิ ดนี ้จะแตกต่างจากห้ างสรรพสินค้ าตรงที่พื ้นที่ภายในและ ทางสัญจรจะเป็ นลักษณะเปิ ดโล่งจะมี
การปิ ดล้ อมเฉพาะในส่วนของพืน้ ที่ร้านค้ าเท่านัน้ แต่ถ้าลองตังข้
้ อสังเกตดูแล้ วนัน้ จะเห็นได้ ว่า
้ ขนาดเล็กไป
พื ้นที่ดงั กล่าวนี ้จัดว่าเกิดขึ ้นมาตังแต่
้ ในอดีต ซึง่ อาจจะแฝงตัวอยู่ในชุมชนต่างๆตังแต่
ถึงชุมชนขนาดใหญ่ เช่น ร้ านกาแฟที่คนในชุมชนใช้ เป็ นพื ้นที่สําหรับนัง่ คุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน
หรื อกระทัง่ ลานอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ สร้ างกิจกรรม ได้ อย่างหลากหลาย เช่น เล่นกีฬา จัดงาน
้
้นอยู่กบั เวลา และโอกาส ซึง่ กิจกรรมต่างๆและพื ้นที่
รื่ นเริ ง ตลาดนัด ฯลฯ กิจกรรมที่เกิดขึ ้นนันจะขึ
ที่กล่าวมานัน้ จะมีจุดที่เหมือนกันอยู่ก็คือ พื ้นที่นัน้ ๆจะถูกใช้ เป็ นศูนย์รวมการใช้ งานโดยผู้ใช้ ที่
หลากหลาย และเกิดปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผู้ใช้ ในแต่ละกิจกรรม
จากที่ ลักษณะของพืน้ ที่ ทางสถาปั ตยกรรมของพืน้ ที่ ศูน ย์ รวมของชุมชนที่ ก ล่าวมา
ข้ างต้ น ถ้ ามองลึกลงไปถึงกายภาพของพื ้นที่นนั ้ จะเห็นได้ ว่านอกจากพื ้นที่ใช้ สอยที่ตอบสนอง
ความต้ องการแล้ ว ยังมีพื ้นที่หรื อความสัมพันธ์ บางอย่างภายในที่มองไม่เห็นอีก เช่น พื ้นที่ส่วนที่
เป็ นส่วนตัว พื ้นที่ส่วนรวม วิธีการเข้ าถึงพื ้น การเลือกใช้ งานแต่ละพื ้นที่ หรื อความต่อเนื่องและ
ความสัมพันธ์ของพื ้นที่ตา่ งๆ ตามความต้ องการของผู้ใช้ แต่ละคนที่แตกต่างกัน
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2
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี จ้ ึ ง มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง การออกแบบและสร้ างระบบ
ความสัมพันธ์ ในพื ้นที่ศนู ย์รวมของชุมชน ในที่นีห้ มายถึงศูนย์การค้ าแบบเปิ ดที่กําลังเป็ นที่นิยม
อย่างแพร่ หลายในปั จจุบัน เห็นได้ จากการผุดขึน้ มาเป็ นจํานวนมากของศูนย์ การค้ าแบบเปิ ด
ทังหลายตามแหล่
้
งชุมชน ซึง่ ในแต่ละที่นนจะมี
ั ้ ลกั ษณะทางกายภาพของพื ้นที่ทางสถาปั ตยกรรมที่
คล้ ายคลึงกัน พื ้นที่ใช้ สอยหลักเหมือนกัน จะต่างกันตรงที่ลกั ษณะภายนอกที่สร้ างมาเพื่อเป็ นจุด
ดึงดูดให้ กับลูกค้ าในแต่ละที่จะแตกต่างกัน จึงเกิดเป็ นสมมติฐานตังต้
้ นขึ ้นว่า ทําไมศูนย์ การค้ า
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มีลกั ษะแตกต่างจากเดิมสได้ หรื อไม่ ถ้ าจะปรับเปลี่ยนควรจะปรับเปลี่ยนเป็ นอย่างไร เพื่อให้ พื ้นที่
แบบเปิ ดที่เกิดขึ ้นนี ้ถึงมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน ผู้ศกึ ษาสามารถออกแบบศูนย์การค้ าแบบเปิ ดโล่งให้
ศูนย์รวมนี ้ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานในชุมชนได้ อย่างตรงความต้ องการมากยิ่งขึ ้น
สมมติฐาน

การปรับเปลี่ยนระบบความสัมพันธ์ และโครงร่างภายนอกของศูนย์การค้ าแบบเปิ ดนัน้
อาจทําได้ โดยใช้ เครื่ องมือทางสถาปั ตยกรรม ซึ่งผู้ศึกษาเลือกที่จะใช้ ระบบทางสัญจรภายใน
ของผู้ใช้ งานมาเป็ นเครื่ องมือในการออกแบบ โดยที่ยงั คงพื ้นที่ใช้ สอยเดิมของศูนย์การค้ าแบบเปิ ด
ไว้ แต่ะการศึกษาจะคํานึงระดับความเป็ นส่วนตัวของพื ้นที่และการเข้ าถึงพื ้นที่ใช้ สอยต่างๆได้ ตาม
ความต้ องการของผู้ใช้ งาน
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาพื ้นที่ ศูนย์ การค้ าแบบเปิ ดที่มีอยู่เดิมและลักษณะความต้ องการในการใช้ งาน
พืน้ ที่ ต่างๆ ของผู้ใช้ นํ าพืน้ ที่ ใช้ สอยพื น้ ฐานที่ มีอยู่เดิมมาผสมกับความต้ องการของผู้ใช้ ใหม่ที่
ต้ องการ และทดลองออกแบบความสัมพันธ์ ภายในให้ ได้ ตามสมมติฐานตังต้
้ น โดยทําการทดลอง
กับที่ตงโครงการ
ั้
๒ แห่ง ที่มีลกั ษณะทางกายภาพแตกต่างกัน
ขัน้ ตอนและวิธีการศึกษา
ด้ านการศึกษาข้ อมูล
1. ศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะของศูนย์การค้ าแบบเปิ ดที่ได้ รับความนิยมในปั จจุบนั
2. ศึกษากรณีศกึ ษาที่วา่ ด้ วยเรื่ องการใช้ ระบบทางสัญจรมาสร้ างความสัมพันธ์ภายใน
3. ศึกษาความต้ องการของผู้ใช้ งานเพื่อนํามาใช้ ในการออกแบบ
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4. ศึกษาหาพื ้นที่ตงโครงการที
ั้
่มีความแตกต่างกันทางกายภาพ ๒ แห่ง เพื่อนํามาใช้
ในการออกแบบ
ด้ านการออกแบบทดลอง
1. วิเคราะห์ข้อมูลและสร้ างแนวความคิดในการออกแบบสถาปั ตยกรรม
2. พัฒนาแนวความคิดเพื่อหาเครื่ องมือที่จะใช้ ในการออกแบบ
3. ทดลองออกแบบโดยใช้ เครื่ องมือทางสถาปั ตยกรรมสร้ างความสัมพันธ์ของพื ้นที่
4. ทดลองออกแบบลงในที่ตงที
ั ้ ่เลือกไว้
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
เป็ นการทดลองปรับเปลี่ยนลักษณะโครงร่ างภายนอกและระบบความสัมพันธ์ ภายใน
ศูนย์การค้ าชุมชน ซึง่ อาจจะเป็ นทางเลือกในการออกแบบเพื่อให้ ตอบสนองถึงความต้ องการของ
ผู้ใช้ งานมากยิ่งขึ ้น
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บทที่ 2
ศูนย์ การค้ าแบบเปิ ดในปั จจุบัน
ที่มาของศูนย์ การค้ าแบบเปิ ด
คอมมูนิตี ้ มอลล์ คือรูปแบบธุรกิจด้ านการพัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ า โดยมุ่งเน้ นที่
ศูนย์การค้ าแบบเปิ ด (Open-air Shopping Center) จัดหาที่ดินตามความต้ องการของลูกค้ า และ
นํามาพัฒนาเป็ นศูนย์การค้ าหรื อโครงการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจค้ าปลีก เพื่อให้ บริ การเช่าพื ้นที่ทงั ้
ระยะสันและระยะยาว
้
ให้ บริ การบริ หารโครงการและพื ้นที่ส่วนกลาง จัดหาสถานที่ประกอบการ
และให้ บริ การสาธารณูปโภค ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าพื ้นที่
การขยายตัวของชุมชน ที่อยู่นอกเมือง ประกอบกับวิถีชีวิตอันเร่งรี บ และการจราจรที่
ติดขัด
ทํ าให้ กลุ่มคนที่ อาศัยในแต่ละย่านไม่อยากเสียเวลากับการไปจับจ่ายซื อ้ ของตาม
ห้ างสรรพสินค้ า หรื อศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ ทังที
้ ่อยู่ในเมืองหรื ออยู่ห่างจากบ้ านมากเกินไป เพราะ
นอกจากจะต้ องขับรถไกลแล้ ว ยังต้ องเสียเวลากับการหาที่จอดรถ แถมบางครัง้ ต้ องจอดรถไกล
จากจุดที่ต้องการซื ้อของ ทําให้ คอมมูนิตี ้มอลล์ หรื อศูนย์การค้ าใกล้ บ้านที่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการในชีวิตประจําวันได้ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว กลายเป็ นรู ปแบบค้ าปลีกที่มาแรง
กลยุทธ์ ทําคอมมูนิตี ้ มอลล์ต้องคํานึงถึง 5 ปั จจัยหลัก ทําเล-การออกแบบ - ผู้บริ หารการตลาด-เงื่อนไข จากกระแสความนิยมของผู้บริ โภคที่มีต่อคอมมูนิตี ้ มอลล์ หรื อศูนย์การค้ า
ขนาดย่อม ที่เปิ ดให้ บริ การในชุมชนหรื อเฉพาะผู้บริ โภคในย่านนันๆ
้ ส่งผลให้ ปัจจุบนั มีผ้ กู ารเปิ ด
ให้ บริ การค้ าปลีกในรู ปแบบของคอมมูนิตี ้ มอลล์เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และมีทงที
ั ้ ่ประสบความ
สําเร็ จและประสบปั ญหาขาดทุน สาเหตุที่ผ้ ูบริ โภคให้ ความนิยมใช้ บริ การในคอมมูนิ ตี ้ มอลล์
เพราะคํานึงเรื่ องของความสะดวกสบาย ความทันสมัย และมีสินค้ ารองรับตรงกับความต้ องการ
ของผู้บริ โภค
อย่างไรก็ดี การที่จะพัฒนาและบริ หารคอมมูนิตี ้ มอลล์ให้ ประสบความสําเร็ จ ต้ องมี
ความชัดเจนในการดําเนินการ โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ประกอบไปด้ วย ทําเล หรื อโลเคชัน่ ว่า
ผู้บริ โภคในรัศมี 3-5 กิโลเมตรที่ศนู ย์ต้องการนันมี
้ ศกั ยภาพมากน้ อยแค่ไหน มีกําลังซื ้ออยู่ในระดับ
ไหน ปานกลาง สูง หรื อในระดับแมส รวมทังต้
้ องวิเคราะห์เจาะลึกว่าทําเลที่ตงอยู
ั ้ ่ฝั่งซ้ าย หรื อขวา
มีการจราจรขาเข้ าหรื อขาออก หรื อมีอปุ สรรค์การจราจรติดขัดมากน้ อยแค่ไหน มีจํานวนรถยนต์
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รถประจําทาง รถจักรยานยนต์มากน้ อยแค่ไหน และในอนาคตศูนย์จะสามารถรองรับกําลังซื ้อใน
อีก 10-20
ปี ได้ หรื อไม่
ซึ่ง สิ่งเหล่า นี ต้ ้ องศึกษาและวิเคราะห์ ก่ อนที่ จะตัดสินใจลงทุน
ปั จจัยที่ 2 คือ การศึกษาถึงรูปแบบสถาปั ตยกรรม ว่าผู้บริ โภคต้ องการหรื อนิยมศูนย์การค้ าแบบใด
ทึบ โปร่ ง ทรงเหลี่ยม ฯลฯ และผสมผสานออกมาให้ เป็ นรู ปแบบที่ต้องการ ซึง่ นักออกแบบต้ อง
ศึกษาดูงานมาทัว่ โลก ปั จจัย 3 คือ ผู้บริหาร ซึง่ ต้ องมีประสบการณ์หรื อความเชี่ยวชาญในสายงาน
ค้ าปลีก ต้ องรู้ จกั ใช้ กลยุทธ์ ผลักและดึง ให้ เกิดความลงตัวในรู ปแบบwin-win ระหว่างศูนย์กบั ผู้เช่า
ปั จจัยต่อมา คือด้ านการตลาด ในฐานะที่ศนู ย์ได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการจากผู้เช่า ศูนย์
จึงต้ องคิดเผื่อ และคิดแทนถึงเรื่ องของการโฆษณา ส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การตลาดต่างๆ รวมไป
ถึงแองเคิลที่จะมาสร้ างความแข็งแรงให้ กบั ศูนย์ ส่วนปั จจัยสุดท้ าย เป็ นเรื่ องของเงื่อนไขที่ต้อง
สมเหตุสมผลกับทุกฝ่ าย
ศูนย์การค้ าแบบเปิ ด (Open-air Shopping Center) คือ ศูนย์การค้ าที่มีพื ้นที่ด้านหน้ า
เปิ ดโล่ง และใช้ เป็ นที่จอดรถ โดยทัว่ ไปแล้ วจะมีอาคารสูง 1-3 ชัน้ จํานวน 1-3 อาคาร ตังอยู
้ ่ในแนว
ตรง รูปตัวแอล (L) หรื อรู ปตัวยู (U) และไม่มีทางเดินเชื่อมที่มีการปรับอากาศระหว่างร้ านค้ าปลีก
ส่วน ศูนย์การค้ าแบบปิ ด (Enclosed Shopping Center) หมายถึง ศูนย์การค้ าที่มีผ้ เู ช่าหลักและ
ร้ านค้ าปลีกต่างๆ รวมทังที
้ ่จอดรถ อยูภ่ ายในอาคารทังหมด
้
และมีทางเดินเชื่อมที่มีการปรับอากาศ
ระหว่างร้ านค้ าปลีกภายในอาคาร โดยรูปแบบศูนย์การค้ าส่วนใหญ่ของประเทศไทยในปั จจุบนั จะ
เป็ นศูนย์การค้ าแบบปิ ดเกือบทังหมด
้
ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์การค้ า สยาม พารากอน, เซ็นทรัลเวิล์ด,
เซ็นทรัลพลาซ่า, ดิ เอ็มโพเรี ยม, ซีคอนสแควร์ , มาบุญครอง, สยาม ดิสคัฟเวอรี่ , เดอะ มอลล์, ฟิ ว
เจอร์ พาร์ ค และ แฟชัน่ ไอส์แลนด์ เป็ นต้ น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ตัวอย่ างศูนย์ การค้ าแบบเปิ ดที่ได้ รับความนิยมในปั จจุบัน
ปั จจุบนั ศูนย์ การค้ าแบบกําลังเป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลาย เห็นได้ จากการผุดขึ ้นของ
ศูนย์การค้ าแบบเปิ ดอย่างรวดเร็ วในแต่ละพื ้นที่ที่มีชมุ ชนขนาดใหญ่ เนื่องจากศูนย์การค้ าประเภท
นี ้สามารถเข้ าถึงผู้ใช้ งานมากกว่า อาจจะตังอยู
้ บ่ ริ เวณชานเมือง เป็ นทางผ่านระหว่างทางกลับบ้ าน
จากที่ ทํ า งานของคนในชุ ม ชน ศู น ย์ ก ารค้ าแบบเปิ ดจึ ง อํ า นวยสะดวกให้ กั บ ผู้ ใช้ มากกว่ า
ห้ างสรรพสินค้ าที่ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเมือง ซึ่งจะมีปัญหาในการเดินทางและความแออัดของ
ผู้คน
ก่อนที่จะทําการทดลองออกแบบศูนย์การค้ าแบบเปิ ดโล่ง ผู้ศกึ ษาได้ เริ่ มจากการศึกษา
ศู น ย์ ก ารค้ าแบบเปิ ดโล่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จจุ บัน เพื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห์ ถึ ง ระบบทางสั ญ จรและ
ความสัมพันธ์ ระหว่างพืน้ ที่ใช้ สอยภายในที่มีอยู่เดิม เพื่อที่จะได้ เรี ยนรู้ ถึงลักษณะกายภาพทาง
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สถาปั ต ยกรรรมของพื น้ ที่ เ หล่า นัน้ แลละนํ า ไปใช้ ในการทดลอ
ใ
องออกแบบตต่อ จึ ง ได้ ย กตัว อย่ า ง
ศูนย์การค้ าแบบเปิ
แ
ดที่ได้ รัรบั ความนิยมมากที่สดุ ในปัปั จจุบนั มาเป็ นกรณี
น ศกึ ษา ดังนี ้
1 คริสตัล ดีไซน์
1.
ไ เซ็นเตอร์ร์ หรื อ ซีดีซี (CCRYSTAL DESIGN CENNTER , CDC)
2 เอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้้ อนท์ (ASIAATIQUE THE RIVERFROONT)
2.
3 เค วิลเลจ (K-VILLAGEE)
3.
4 เดอะ ไนน์ (THE NINE))
4.

ภาพที่ 1 แสดงลั
แ
กษณะะของศูนย์การรค้ าแบบเปิ ดใในปั จจุบนั
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1. คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ หรื อ ซีดซี ี (CRYSTAL DESIGN CENTER , CDC)
ที่มาโครงการ
คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ หรื อ ซีดีซี (CRYSTAL DESIGN CENTER หรื อ CDC)
อาณาจักรแห่งนวัตกรรมการดีไซน์และไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ที่ทนั สมัยและยิ่งใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย ครบ
ครันด้ วยสินค้ าด้ านการออกแบบ ก่อสร้ างและตกแต่งครบทุกหมวดหมูจ่ ากแบรนด์ชนนาจากทั
ั้
ว่ ทุก
มุมโลก ภายใต้ คอนเซ็ปต์ The Most Comprehensive Lifestyle Design District ที่รวบรวมสินค้ า
เฟอร์ นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง สินค้ าและบริ การสาหรับชีวิตประจาวันคุณภาพมาตรฐานสากลกว่า
500 โชว์รูม รวบรวมกว่า 10,000 แบรนด์คณ
ุ ภาพ อาทิ โฮม ดีพาร์ ทเม้ นสโตร์ เฟอร์ นิเจอร์ ภายใน
และภายนอกอาคาร โคมไฟ เครื่ องครัว กระเบื ้อง หินอ่อน ไม้ สุขภัณฑ์ กระจก ผ้ าม่าน พรม ของ
ประดับตกแต่งบ้ าน โฮมเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ และระบบอานวยความสะดวกต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี ้ยัง
มีศนู ย์ประชุมนานาชาติ ห้ องจัดเลี ้ยง ร้ านอาหารชื่อดังหลากสไตล์ ธนาคารชันนา
้ และซุปเปอร์ มาร์
เก็ต 24 ชม. พร้ อมไว้ ให้ บริการอีกด้ วย
ข้ อมูลโครงการ
คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ 73 ไร่ และมีพื ้นที่ขายทังหมดกว่
้
า 100,000
ตร.ม. แบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 2 โซน ได้ แก่ นอร์ ธ วิง (North Wing) และ เซาท์ วิง (South Wing)
ประกอบด้ วย 22 อาคารหลัก และโชว์รูมกว่า 500 โชว์รูม มีพื ้นที่สว่ นกลางเพื่อจัดกิจกรรมใน
อาคารรวมกว่า 3,500 ตร.ม. และพื ้นที่กลางแจ้ ง 3,700 ตร.ม. ตังอยู
้ ่ในย่านทําเลทองบนถนน
ประดิษฐ์ มนูธรรม (ถนนเอกมัย-รามอินทรา) ซึง่ มีทางยกระดับรามอินทรา-อาจณรงค์ และมีถนน
เชื่อมต่อไปยังจุด สาคัญๆ ของเมืองได้ อย่างรวดเร็ ว และสะดวกสบาย ใกล้ จดุ ขึ ้น-ลงทางด่วน
สามารถเดินทางสูศ่ นู ย์กลางธุรกิจ (Central Business District) ภายใน 15 นาที และ เชื่อมต่อไป
ยังสนามบินสุวรรณภูมิในเวลาเพียง 20 นาที
จุดเด่ นของโครงการ
คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เป็ นดีไซน์ เซ็นเตอร์ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่
รวบรวมสินค้ าด้ านการออกแบบ ก่อสร้ างและตกแต่งครบทุกหมวดหมู่จากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทังเป็
้ น
ศูนย์ รวมของข้ อมูลและแหล่งความรู้ ด้ านออกแบบและตกแต่ง โครงการมีความโดดเด่นที่
สถาปั ตยกรรม วัสดุก่อสร้ างที่ใช้ และการตกแต่งของแต่ละอาคารที่เป็ นผลสําเร็ จของการทางาน
ร่ วมกันระหว่างนักออกแบบชาวไทยและต่างประเทศ ในส่วนของนอร์ ธ วิง (North Wing) จะเป็ น
การตกแต่งอาคารสไตล์โมเดิร์น ล้ าสมัย ที่เน้ นใช้ วสั ดุโพลีคาร์ บอเนตร่วมกับระบบแสงไฟเพื่อให้ แต่
ละอาคารมีแสงสีแตกต่างกันไปอันเป็ นเทคการตกแต่งอาคารเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ส่วน
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เซาท์ วิง (Soouth Wing) มีธีมการตกแแต่ง 4 โซน 4 สไตล์ด้วยแนนวคิดของกาารใช้ วสั ดุที่หลากหลาย
ล
คือ เหล็ก ไม้
ไ พลาสติก และวัสดุรีไไซเคิล ที่ให้ อารมณ์
อ
แตกตต่างกันไป อีกกทังการออกแ
้
แบบภูมิส
ถาปั ตย์ให้ มีดีดีไซน์โดดเด่นสอดรั
น
บกับอาคาร และ บรรยากาศแบ
บ
บบ outdoor tterrace ที่ผสานความ
ส
สวยงาม แลละความร่มรื่นของธรรมชา
น
ติและ sculppture park จัจดแสดงประ ติิ มากรรมหลลากหลาย
รู ปแบบ ทัง้ Infinity Paraadox สร้ างสรรรค์จินตนาการไร้ ขีดจากัด และ Drea mlike Beasttlike งาน
ศิลป์รูปสัตว์ขนาดใหญ่
ข
จากหลากวั
า
สดุททัว่ ทังโครงกา
้
าร

แ
งรวมโโครงการคริสตตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
น
ภาพที่ 2 แสดงผั
จากกที่ ก ล่า วมาข้ข้ างต้ น คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ แห่งนี ้ มี จุดเด่นขของโครงการรอยู่ที่ ก าร
รวบรวมเอาสิสินค้ าด้ านการออกแบบ เฟฟอร์ นิเจอร์ แลละข้ อมูลในกาารออกแบบตตกแต่งต่างๆมมาอยู่ในที่
เดียว ดังนันพื
้ พื ้นที่สว่ นใหญ
ญ่ของโครงกาารจะเป็ นพื ้นทีที่ของศูนย์แสดงเฟอร์ นิเจออร์ และอุปกรณ
ณัตกแต่ง
ต่างๆ แล้ วก็จะมี
จ สว่ นที่เป็ นศู
น นย์การค้ าาแบบเปิ ดทัว่ ไปของชุ
ไ
มชนเเป็ นส่วนประกกอบ
ผู้ศกษาจึ
กึ
งเลือกทีที่จะยกมาแต่เเฉพาะส่วนทีเป็
่เ นศูนย์การคค้ าแบบเปิ ดทัทั่วไปของชุมชนมาทํ
ช
า
การวิเคราะห์ห์ถึงลักษณะททางกายภาพขของพื ้นที่ ซึง่ พื ้นที่สว่ นนี ้ในนโครงการจะถูถูกเรี ยกว่า ซีดีดซี ี เฟส 2
(พื ้นที่สว่ นที่ลงสี
ล ไว้ ตามภาาพที่ 2)
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แ
งคริสตัตล ดีไซน์ เซ็นนเตอร์ เฟส 2 ชัน้ 1
ภาพที่ 3 แสดงผั

ภาพที่ 4 แสดงผั
แ
งคริสตัตล ดีไซน์ เซ็นนเตอร์ เฟส 2 ชัน้ 2

10
ลลักษณะเชิงกายภาพของ
ก
งพืน้ ที่ทางสถาปั ตยกรรม
ลัลกษณะการววางผังของโครรงการ ผู้ออกแบบใช้ การจัดั วางอาคาร แบบกระจายยออกจาก
กันเป็ นกลุม่ อาคาร
อ
โดยทีกลุ
่ก ม่ อาคารเหหล่านี ้จะถูกล้้ อมรอบด้ วยททางสัญจรขอองรถยนต์และะที่จอดรถ
ลูกค้ าสามารรถเข้ ามาใช้ พืพื ้นที่ภายในไได้ โดยรอบขอองพื ้นที่ ซึ่งทางเข้ าแต่ละททางจะสัมพันธ์
น กันกับ
ระบบทางสััญจรภายใน โดยจะมี ท าางสัญจรจรหหลัก เป็ นแกนนผ่านกลางก ลุ่มอาคาร จัดว่า เป็ น
ทางเข้ าหลักของโครงการร และในทางงสัญจรหลักนี ้จะถูกแทรกกด้ วยพื ้นที่กิจจกรรมต่างๆ เช่น ลาน
ก นซอย
อเนกประสงค์ ซุ้มขายของง หรื อสวนต่าางๆ ส่วนของทางสัญจรรอองก็จะถูกตัด ผ่านทางหลักเป็
า ่สามารรถเข้ ามาได้ จาากที่จอดรถอีกด้ วย
ล้ อมรอบพื ้นทีที่ขายต่างๆและออกไปเชื่ออมกับทางเข้ ารองที
ผ พธ์ ที่เกิดจากจากการรวางผังในลักษณะนี
ผลลั
ก
้คือ ลูกค้ าสามาารถเข้ าถึงพืนที
้น ่ภายใน
โครงการได้ อย่
อ างสะดวก มีทางเข้ า-อออกหลายทางง ซึ่งลูกค้ าสามารถเลือกทีที่ จะเข้ าถึงไปใในพื ้นที่ที่
ต้ องการได้ ตังแต่
้ การเลือกที่จอดรถในนโครงการ แลละยังส่งผลดีกักบั พื ้นที่ร้านค้ค้ าเนื่องจากททางสัญจร
มีลกั ษณะซออยทุกซอยสาามารถเชื่อมกกับทางเข้ า ซึ่งเป็ นการเพิมการเข้
่
าถึงใให้ กับร้ านค้ าในแต่
า
ละ
ส่วนได้ มากขึขึ ้น้

แ
กษณะะทางสัญจรภภายในโครงกาารคริสตัล ดีไซน์
ซ เซ็นเตอร์
ภาพที่ 5 แสดงลั
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ภาพที่ 6 แสดงทัศนียภาพของคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
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2. เอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้ อนท์ (ASIATIQUE THE RIVERFRONT)
ที่มาโครงการ
ประวัติศาสตร์ ของ เอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ ฟร้ อนท์ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ซึง่ ตรงกับยุค
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ประเทศ ในแถบทวีปเอเชียถูก
รุกรานโดยชาติมหาอํานาจจากยุโรป และด้ วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ทรงมีพระราชดําริ
ที่จะพัฒนาประเทศให้ เจริ ญรุ ดหน้ าทัดเทียมนานาอารยประเทศ จึงทรงตัดสินพระทัยเจริ ญ
สัมพันธไมตรี กบั ราชอาณาจักรเดนมาร์ ก พร้ อมกับการก่อกําเนิดท่าเรื อของบริ ษัท อีสท์ เอเชียติก
ซึง่ มีนายฮันส์ นิลล์ แอนเดอร์ เซน ชาวเดนมาร์ กเป็ นเจ้ าของ เพื่อการค้ าไม้ สกั ไปต่างประเทศ จึง
สร้ างท่าเรื อขนถ่ายสินค้ าขึ ้น ณ ท่าเรื อแห่งนี ้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของประตูการค้ าสากลระหว่างสยาม
ประเทศและยุโรป เป็ นกุญแจดอกสําคัญที่ทําให้ สยามดํารงความเป็ นเอกราชมาจนปั จจุบนั
ในวันนี ้ ณ ผืนแผ่นดินเดิม อันเป็ นที่ตงของท่
ั้
าเรื อ อีสท์ เอเชียติก ได้ ถกู เนรมิตให้ กลับมา
เฟื่ องฟูอีกครัง้ ภายใต้ ชื่อ เอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ ฟร้ อนท์ “ASIATIQUE The Riverfront” โครงการ
แลนด์ ม าร์ ค ใหม่ล่า สุด ของ
ไลฟ์ สไตล์ ริ มแม่ นํ า้ เจ้ า พระยาแห่ง แรกที่ ใหญ่ ที่ สุด ในเอเชี ย
กรุงเทพมหานคร
แนวทางการออกแบบ
ฟื น้ ฟูสถาปั ตยกรรมเดิมในช่วง พ.ศ. 2450 ถึง พ.ศ. 2490 และสร้ างใหม่ในบางส่วน
ให้ กลมกลืน กับความงามทางสถาปั ตยกรรมในสมัย รัชการที่ 5 (โคโรเนียล)
เอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ ฟร้ อนท์ ถือกําเนิดขึ ้น ภายใต้ แนวคิด Festival Market and
Living Museum แหล่งท่องเที่ยวและไลฟไสตล์ช้อปปิ งริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย
เป็ นพื ้นที่ซึ่งได้ ออกแบบให้ พร้ อมด้ วยองค์ประกอบหลากหลาย เพื่อรองรับและเติมเต็มความ
ต้ องการของนักท่องเที่ยวและคนหลากหลายกลุม่ ได้ ไม่ว่าจะเป็ น ย่านเจริ ญกรุง ประกอบไปด้ วย
ร้ านขายของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยว และสินค้ าของตกแต่งบ้ าน ที่สวยงามหลากหลาย อีกทัง้
ยังมีโรงละคร ที่รองรับผู้ชมได้ กว่า 400 ที่นงั่
นอกจากนี ้ ภายในโครงการ เอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ ฟร้ อนท์ ได้ สอดแทรกเรื่ องราวที่
เกิดขึ ้นในอดีต เพื่อเป็ นการให้ ความรู้ในลักษณะจดหมายเหตุ เกี่ยวกับความสําคัญในด้ านต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ น วิถีชีวิตริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา การค้ าขายกับต่างประเทศในยุคล่าอาณานิคม พร้ อมบอก
เล่าถึงความเจริ ญของสถาปั ตยกรรมในยุคนัน้ ด้ วยการปรับปรุงอาคารเก่า และรักษาโครงสร้ าง
ทางสถาปั ตยกรรมในสภาพเดิมไว้ เกือบทังหมด
้
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ภาพที่ 7 แสดงผังรวมขของเอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้
ฟ อนท์

14
ลลักษณะเชิงกายภาพของ
ก
งพืน้ ที่ทางสถาปั ตยกรรม
ลัลกษณะพื ้นทีที่ทางสถาปั ต ยกรรมของโครงการเอเชียทีค เดอะริ เวอร์ ฟร้ อนท์์ เกิดจาก
การนําพื ้นที่โกดั
โ งเก็บสินค้ าริ มนํ ้าเดิมมมาปรับปรุ งใหม่
ใ เป็ นศูนย์การค้ าแบบ เปิ ด ดังนันท
้ างสัญจร
หลักของโครงการก็จะเป็ นพื
น ้นที่ว่างระหหว่างโกดังเก็ก็บสินค้ า ส่วนพื
น ้นที่ขายจะะอยู่ภายในแตต่ละโกดัง
า
บก็จะสัมพันธ์ กบั ระบบ
อีกที ซึง่ พื ้นทีที่ขายภายในก็ก็จะถูกแบ่งด้ วยทางสัญจรรรอง ทางเข้าจากโดยรอบ
ทางสัญจรหลลัก ส่วนพื ้นทีลานอเนกปร
่
ระสงค์จะถูกจัดวางอยูใ่ จกลางของโครงงการ ผลลัพธ์ ของพื ้นที่
นี ้ทําให้ พื ้นที่ขายภายในโโกดังส่วนที่ไมม่ได้ อยู่ติดกับทางสั
บ
ญจรหหลักอาจจะเข้ข้ าถึงยากและะไม่ได้ รับ
ความสนใจจจากผู้ใช้ งาน

ภาพที่ 8 แสดงลั
แ
กษณะะทางสัญจรภภายในโครงกาารเอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้ อนท์
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ภาพที่ 9 แสดงทัศนียภาพของเอเชียทีค เดอะริเวอร์
ว ฟร้ อนท์
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3. เค วิลเลจจ (K-VILLAG
GE)
ที่มาโครงการ
เ วิลเลจเป็ นห้
เค
น างสรรพสินนค้ าแบบเปิ ดตั
ด งอยู
้ ่บนถนนนสุขมุ วิทซอ ย 26 ห้ างสรรรพสินค้ า
ตังอยู
้ ่ในย่านที
น ่อยู่อาศัยทีมี่ อาคารสองงชันที
้ ่ทนั สมัยล้
ย อมรอบด้ วยสวนเขตร้
ย
อน โครงการเริ่มต้ นในปี
2007 เควิลเลลจทอดยาวออกไปในสองอาคาร อาคาารเอ และอาคคารบีอาคารหหลักเป็ นซูเปออร์ มาร์ เก็ต
และ ร้ านอาหหาร สุขภาพและความงาาม ร้ านตัดผมม พบได้ ในอาาคารชันบน
้ ออาคารบี ส่วนใหญ่
น จะ
เป็ นร้ านอาหาร และร้ านคค้ าแฟชัน่ ชันล
้ ล่างถัดจากลาานจอดรถ

ภาพที่ 10 แสดงผั
แ
ง เค วิลเลจ ชัน้ 1

แ
ง เค วิลเลจ ชัน้ 2
ภาพที่ 11 แสดงผั
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ม
ลัักษณะเชิงกายภาพของงพืน้ ที่ทางสถถาปั ตยกรรม
ลัลกษณะทางกกายภาพของ เค วิเลจ จะเปป็ นรูปแบบขอองอาคาร 2 ชัน้ ซึง่ บริ เวณ
ณทางเดิน
จะเป็ นพื ้นที่เป็
เ นโล่งเหมือนกั
น บศูนย์การรค้ าแบบเปิ ดททัว่ ไป ทางสัญจรภายในจะ
ญ
ะมีแกนหลักผ่ผานกลาง
โครงการในชัชัน้ 1 ซึง่ ทําหน้น้ าที่เป็ นทางเเข้ า-ออกหลักจากลานจอด
ก
ดรถใหญ่เข้ ามมาในโครงกาาร และจะ
ถูกแบ่งเป็ นซซอยย่อยหลายๆซอย เพื่อ เพื่อทิศทางในการเข้ าถึง ทําให้ เกิดทาางสัญจรล้ อมรอบกลุ่ม
ร้้ านค้ าต่างๆแบ่งออกเป็ นโซน
น การขึ ้นไไปใช้ งานพื ้นทที่ชนั ้ 2 สามมารถขึ ้นได้ จาากบันไดเลื่อนซึ
น ง่ ถูกจัด
วางให้ อยูใ่ นแแนวทางสัญจรหลั
จ ก ผู้ใช้ งาานที่เข้ ามาในนโครงการจะมีมีอิสระในการรพื ้นที่ได้ ตามต้ องการ

แ
กษณะะทางสัญจรภภายใน เค วิลเลจ
เ
ภาพที่ 12 แสดงลั
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ภาพที่ 13 แสดงทั
แ
ศนียภาพของ
ภ
เค วิลลเลจ
4. เดอะ ไนน์ (THE NINNE)
ที่มาโครงการ
T Nine Neighborhoo
The
N
od Center เป็ นศูนย์การรค้ าในรูปแบบบ กึ่ง Open Mall ที่มี
แนวคิดในกาารออกแบบโคครงการ ที่เชื่ออโยงระหว่าง 4 Element ได้ แก่
N atural การออกแบบบให้ พื ้นที่ส่สวนกลางของงโครงการ เป็ป็ น Vertical Garden
ผสมผสาน กับอาคารที่มลัีลกษณะ เป็ น Tropical Villlage พื ้นที่โดยรอบโครงก
ด
การประดับด้ วยพั
ว นธุ์ไม้
ตาม Concept Tropical Garden อีก ทังมี
้ พื ้นที่เปิ ดโล่
ด ง ทําให้ โครงการ
ค
The Nine มีอากาาศถ่ายเท
น ง่ เดียวกับบธรรมชาติ
ได้ สะดวก ไมม่ร้อนและเป็ นหนึ
I ntegrated โครงการ
โ
Thee Nine ได้ รวบรวมร้ านค้าที
า ่มีสินค้ าแล ะบริ การที่หลากหลาย
ล
น า เพื่อมุง่ ตอบสนองทุ
ต
กความต้ องการของผู้ที่อาศัยั อยูใ่ นชุมชนนรอบโครงการ
กว่า 200 ร้ านค้
N eighborhhood The NNine เป็ นศูนย์
น การค้ าที่คานึ
ํ งถึงความมสําคัญของชุชุมชนรอบ
โครงการเป็ นหั
น วใจสําคัญ ในการดําเนินนการ เพื่อหลลอมรวมโครงงการ The Ninne ให้ เป็ นเพือนบ้
่ านที่

19
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ ชุมชน สร้ าางสรรค์ความมสุขและความมสะดวกสบาายในการ ใช้ ชีชวี ิต ของ
ผู้คนที่อาศัยอยู
อ ร่ อบโครงกการ
E nvironment เราคํานึงถึง สิ่งแวดล้ อมทีที่อยู่รอบโครงงการเสมอไม่วว่าจะเป็ นการรคํานึงถึง
้
าบัดั นํ ้าเสีย และะ การใช้ พลังงานอย่างค้คุ้มค่าเพื่อ
ความ สะอาด การรักษาาสิ่งแวดล้ อม ทังการบํ
ง่
อมของโครงการอยูยูไ่ ด้ อย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนนาคต
อนุรักษ์ ให้ สิงแวดล้

ภาพที่ 14 แสดงแผนผั
แ
ง เดอะ ไนน์ ชันั ้ 1

ภาพที่ 15 แสดงแผนผั
แ
ง เดอะ ไนน์ ชันั ้ 2
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ภาพที่ 166 แสดงแผนผัง เดอะ ไนน์น์ ชัน้ 3

ลลักษณะเชิงกายภาพของ
ก
งพืน้ ที่ทางสถาปั ตยกรรม
เ ไนน์ เป็ปนศูนย์การค้ าแบบเปิ ดที่มีมีความสูง 3 ชัน้ ทางสัสัญจรของโครรงการนี ้มี
เดอะ
ลักษณะเปิ ดโล่งไม่ต่างจาากที่อื่น แต่ด้ววยความที่เป็ นอาคารที่สงกว่
งู าศูนย์การรค้ าแบบเปิ ดทัว่ ไป จึง
ถูกออกแบบใให้ ทางสัญจรรหลักที่ชนั ้ 1 ถูกใช้ ร่วมกับั ลานเอนกปประสงค์สําหรัรับใช้ ในกิจกรรรมต่างๆ
และเปิ ดโล่งขึ ้นไปถึงชัน้ 3 เพื่อสร้ างมมุมมองและปปฏิสมั พันธ์ระหหว่างผู้ใช้ งานนชัน้ 1 และพืพื ้นที่ในใช้
อื่นๆ ทางสัญจรรองก็
ญ
ถกู นํนามาใช้ ในชันนนี
้ ้ เพื่อสร้ างเข้ าถึงที่ง่ายแและสะดวกม ากยิ่งขึ ้น ส่วนในชั
น น้ 2
และ ชัน้ 3 ก็จะมีทางขึ ้นไไปถึงจากทางงสัญจรหลัก แต่ลกั ษณะททางเดินจะเป็ นทางสัญจรแนวเดียว
(Single corrridor) และเชือมกั
่อ นเป็ นวง ทําให้ พื ้นที่ขายถูกผลักอออกไปอยูร่ อบนนอกโครงการร

21

ภาพที่ 17 แสดงลั
แ
กษณะะทางสัญจรภภายในโครงกาาร เดอะ ไนน์์

ภาพที่ 18 แสดงทั
แ
ศนียภาพของ
ภ
เดอะะ ไนน์

22

บทที่ 3
ประเด็นแลละวัตถุประสสงค์ ในการอออกแบบ
ประเด็นของงการศึกษาเเชิงออกแบบบ
พื ้นที่ภายในศูศูนย์การค้ าแบบบเปิ ดนันจะ
้ ะประกอบด้ วยหลากหลาย
ย
ยพื ้นที่ใช้ งาน ซึง่ ใน แต่
ละพื ้นที่ยอ่ มมีความต้ องกการที่แตกต่างงกัน ทังในมิ
้ ติตขิ องพื ้นที่ทางงสถาปั ตยกรรรม เช่น พื ้นทีที่ขายอาจ
ค
ณะมาก เนื่อองจากต้ องมีลูลกค้ าสัญจรผผ่านไปมาเข้ าามาใช้ พื ้น พื ้นที
้น ่ส่วนที่
เป็ นส่วนที่มีความสาธารณ
เป็ นส่วนตัวจึงกลายเป็ นส่วนพักผ่อนนของพนักงานน ส่วนเก็บขอองของแต่ละ ร้้ านค้ า และส่วนซ่อม
บํารุ งต่างๆซึซึ่งลูกเป็ นพื ้นทที่เฉพาะของงโครงการไม่อนุ
อ ญาตให้ คนภายนอกเข้ข้ ามาได้ แต่ถ้ถ้าเป็ นใน
มุมมองของผู้ใช้ งานพืน้ ที่ ในร้ านค้ าออาจจะมีความมเป็ นส่วนตัวมากกว่
ว
าพืนนที
้ ่ ส่วนกลางงก็ เป็ นได้
เนื่องจากในกการเข้ าไปใช้ งานพื
ง ้นที่ในร้รานค้ าแต่ละร้ร้ าน ลูกค้ าจะะไม่ต้องมีปฏิสสัมพันธ์กบั สิงรอบข้
่ง
าง
จะสนใจก็แต่ตสงิ่ ของหรื อสินค้ าที่ตนเองงกําลังจะซื ้อเทท่านัน้

แ
ป็ นส่วนตัวของงพื ้นที่ระหว่างการใช้ งานแและผู้ใช้
ภาพที่ 19 แสดงความเป็

ใ
ในการออกแ
บบผู้ศึกษาจจะต้ องเลือกนนําประเด็นนนีม้ าใช้ ทัง้ สองงมุมมอง คือทัง้ ในมิติ
ผู้ใช้ งานและะพื ้นที่ใช้ สอยทัว่ ไป ซึ่งในนมิติของผู้ใช้ งานนั
ง นพื
้ ้นทีที่ท่มี ีความเป็ นนส่วนตัวสูง คือ พื ้นที่ที่
ตนเองสามาารถเลือกเข้ าไปใช้
ไ งานได้ ดด้้ วยตนเอง ส่วนพื ้นที่ที่มความเป็
ีค
นส่วนนตัวน้ อยนัน้ คือ พื ้นที่
ส่วนกลางที่ต้ต้องใช้ ร่วมกันกั
น บผู้อื่น

23
จึงเกิ ดเป็ นปรระเด็นต่อมาาในการใช้ งานพืน้ ที่ คือ การเข้ าถึงแต่ ละพืน้ ที่ ของผู้ใช้ การ
เข้ าถึงพื ้นที่ในโครงการ จึงถูกแบ่งเป็ นนพื ้นที่ที่ผ้ ใู ช้ ต้อง เข้ าถึงโดดยไม่ ตัง้ ใจ คื อ อาจจะเป็ นพื ้นที่ใช้
สอยที่ถูกออกแบบให้ ผ้ ใู ช้ งานต้ องผ่านนก่อนจะไปสูสู่พื ้นที่อื่น ตัวอย่างเช่น เป็ป็ นพื ้นที่ส่วนกกลางของ
ปใช้ ง าน
โครงการ มี ความเป็ นสาาธารณะสูง และพื น้ ที่ ที่ ผู้ใ ช้ ง าน มีสิสิท ธิ เ ลื อ กในนการเข้ า ไป
ล
ผู้ใใช้ งานก็ไม่จําเป็
า นต้ องเดินผ่
น านทุกร้ าน แต่จะสามารถเข้ าถึง
ตัวอย่างเช่น ร้ านค้ าที่หลากหลาย
ร้้ านตามที่ตนเองต้
น องการไได้ ในทันที ซึง่งจะเป็ นพื ้นที่ในลักษณะทีทมี่ ความส่วนตตัวสูงกว่าประะเภทแรก
ที่กล่าวมา

ภาพที่ 20 แสดงลั
แ
กษณะะการใช้ งานพืพื ้้นที่ของผู้ใช้ กักบั กายภาพของพื ้นที่

ก
งออกกแบบ
วัตถุประสงค์ ของการศึกษาเชิ
จ
จากประเด็
นที่กล่าวมาข้ างงต้ นนัน้ ผู้ศกึ ษาสนใจเรื
ษ
่ องการเข้ าถึงขอองผู้ใช้ งาน ในนเรื่ องของ
พื ้นที่ที่จะต้ อง เข้ าถึงโดยยไม่ ได้ ตงั ้ ใจ และพื ้นที่ที่ผ้ ใช้
ใู มีสิทธิเลือกเข้ าไปใช้ช้ เอง จึงเชื่อมโยงไปถึ
ม
ง
ประเด็นในเรืรื่ องความต้ องการของผู้ใใช้ จึงเกิดเป็ นวั
น ตถุประสงค์ในการออกกแบบขึ ้น คือ ต้ องการ
ออกแบบให้ ผูผ้ใช้ งานสามาารถเลือกการรเข้ าถึงพื ้นที่ต่ตางๆได้ ตามต้ต้ องการในส่ววนของพื ้นทีที่ท่ีมีสิทธิใน
การเลือก แตต่ก็ยงั อยูภ่ ายใใต้ เงื่อนไขที่วา่าจะต้ องผ่านพื ้นที่ที่เข้ าถึงได้ โดยไม่ได้ ตตัังใจ
้
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แ
องการของผู
อ
้ ใใช้ กบั ลักษณะะของพื ้นที่
ภาพที่ 21 แสดงความต้

การแบ่ งพืนที
น้ ่ ในศูนย์ การค้
า าแบบเปิปด
ศูนย์การค้ าแบบเปิ ดในปั จจจุบนั เกิดขึนเพื
้น ่อตอบสนนองความต้ องงการของคนนในชุมชน
ดังนันพื
้ ้นที่ใช้ชสอยต่างๆภภายในโครงกาารจะมาจากความต้ องกาารพื ้นฐานของงคนในชุมชนน คือ การ
รวบรวมกิจกรรมต่
ก
างๆเข้ ามาอยู่ในพื นที
้น ่เดียวกัน เพื
เ ่ออํานวยความสะดวกใให้ กับผู้ใช้ งานน ซึ่งจะมี
พื ้นที่ใช้ สอยหหลักๆดังนี ้
1 พื ้นที่สําหรัรับจอดรถ เนื่อองจากปั จจุบับนั ผู้คนใช้ ยานนพาหนะส่วนนตัวกันมากขึ ้นที
1.
้น ่จอด
รถจึงเป็ นส่วนสํ
น าคัญที่จะออํานวยความสะดวกให้ กบผู
บั ้ ที่เข้ ามาใช้โครงการ
2 ลานกิจกรรรมอเนกประสสงค์ เป็ นพื ้นทีที่สาธารณะสํสําหรับให้ ผ้ ใู ช้ ผอ่ นคลาย หรื
2.
ห ือ
สําหรับจัดกิจกรรมเสริ
จ
มต่างๆ
3 ร้ านค้ าย่อย ร้ านขายขอองขนาดเล็กจะช่
3.
จ วยให้ โครงงการดูหลากหหลายและมีชีชวี ิตชีวา
น่าสนใจมากกขึ ้น
4 ร้ านค้ าขนาดใหญ่ (Maaxnet) เป็ นร้ านค้
4.
า าที่เป็ นจุดขายของโครง
ด
รงการ มีอิทธิพล
พ
สามารถดึงดูดให้ ลกู ค้ าเข้ ามาใช้ โครงกการได้ ซึง่ แบ่งออกเป็
ง
น 4 ประเภท
ป
คือ
4.1 ซุปเปปอร์ มาเก็ต
4.2 ร้ านออาหาร
4.3 ธนาคคารและบริกาารต่างๆ
4.4 ศูนย์์สขุ ภาพและสสปา
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ภาพที่ 22 แสดงพื ้นที่ใช้ งานในศูนย์การค้ าแบบเปิ ด

26
ลําดับความมเป็ นส่ วนตัวของพืน้ ที่
ห งจากการแแบ่งพื ้นที่ใช้ สออยในศูนย์การค้
หลั
า าแบบเปิ ด ออกเป็ น 4 กกลุม่ ผู้ศกึ ษาได้ นํา
พื ้นที่เหล่านันมากํ
น้ าหนดคความสัมพันธ์์ลงในเงื่อนไงแรกที่ได้ ตงไว้
ั ้ ว้ คือ ส่วนที่มีคความเป็ นสาธารณะ
คือ พื ้นที่จอดดรถ และ ลานนกิจกรรมอเนนกประสงค์ ส่วนพื
ว ้นที่ที่มีความเป็ นส่วนนตัว คือ พื ้นทีร้่ร้านค้ า
ย่อยและร้ านค้
น าขนาดใหญ
ญ่ โดยพื ้นที่ที่ผู้ใช้ จะ เข้ าถึงโดยไม่
ง
ได้ ตงั ้ ใจ จะเป็ นพื นที
้น ่ลานกิจกรรม
อเนกประสงคค์ แล้ วจึงจะสสามารถเข้ าถึงงพื ้นที่ที่มีสทิ ธิเลือกใช้ ได้ เอง
อ ได้ แก่ ร้ านนค้ าขนาดเล็กและ
ก
ร้้ านค้ าขนาดดใหญ่

ภาพที่ 23 แสดงลํ
แ
าดับการเข้ าถึง ระดัดับความเป็ นส่สวนตัว และลลักษณะของพืพื ้นที่
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บทที่ 4
ที่ตงั ้ โครงการที่นํามาใช้ ในการศึกษา
จากวิ ธี ก ารศึ ก ษาที่ ตั ง้ ไว้ แต่ แ รก การทดลองออกแบบและปรั บ เปลี่ ย นระบบ
ความสัมพันธ์ ของศูนย์การค้ าแบบเปิ ดนัน้ ผู้ศึกษาได้ ตระหนักว่าการทดลองที่ดีนัน้ ควรจะมีการ
เปรี ยบเทียบผลการทดลอง เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ จึงได้ เลือกทําการทดลองออกแบบลง
ั ้ ่เลือกมาจะต้ องมี
ในพื ้นที่ที่เป็ นศูนย์การค้ าแบบเปิ ดเดิมอยู่ในปั จจุบนั แล้ ว 2 แห่ง ซึง่ ทัง้ 2 ที่ตงที
ลักษณะที่แตกต่างกัน ทัง้ ในเรื่ องของลักษะทางกายภาพของพื ้นที่ วิธีการเข้ าถึง ผู้ใช้ งาน และ
นํ า มาทดลองออกแบบด้ ว ยวิ ธี ก าร และเครื่ อ งมื อ เดี ย วกัน ผลลัพ ธ์ ที่ อ อกมาจึ ง จะเห็ น ถึ ง การ
เปรี ยบเทียบอย่างชัดเจน
ศูนย์การค้ าแบบเปิ ดที่ผ้ ศู กึ ษาได้ เลือกมาใช้ ในการทดลองออกแบบ ได้ แก่ ต้ นซุง แอฟ
เวนิว และลา วิลล่า อารี ย์
ต้ นซุง แอฟเวนิว
ต้ น ซุ ง แอฟเวนิ ว เป็ นศูน ย์ ก ารค้ า แบบเปิ ดที่ ตัง้ อยู่ริ ม ถนนประดิ ษ มนูญ ธรรม ช่ ว ง
ระหว่างถนนลาดพร้ าว และถนนพระราม 9 บริ เวณที่ตงโครงการจะมี
ั้
ทงออฟฟิ
ั้
ศขนาดเล็ก-ใหญ่
มากมาย ด้ านข้ างอยู่ติดกับโรงแรมเอสซีปาร์ ค ด้ านหลังเป็ นย่านทาวน์อินทาวน์ ถัดเข้ าไปก็เป็ น
ที่ตงของโรงเรี
ั้
ยนอีกหลายแห่ง ที่บริเวณนี ้จึงถือเป็ นแหล่งชุมชนที่มีผ้ อู ยู่อาศัยคับคัง่ ผู้ใช้ งานจะเข้ า
มาใช้ พื ้นที่ตลอดทังวั
้ น ตังแต่
้ ช่วงสาย และมีผ้ ใู ช้ งานหนาแน่นที่สดุ ในเวลาเย็นไปจนถึงคํ่า
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ภาพที่ 24 แสดงที
แ
่ตงโคร
ั ้ รงการต้ นซุง แแอฟเวนิว

ภาพที่ 25 แสดงศั
แ
กยภาพพและการเข้ าาถึงของต้ นซุง แอฟเวนิว

29
จ
จากภาพข้
างต้ น ต้ นซุง แออฟเวนิว ตังอ
้ ยู่บนพื ้นที่ประมาน
ร
10 ไไร่ ทางเข้ าหลัลักจะต้ อง
เข้ าจากซอยที่เชื่อมระหว่างถนนประดิดิษมนูญธรรมมและถนนศรีรวรา ทางเข้ า--ออกของยานนพาหนะ
อ าจากด้ านนี
า ้ เนื่องจาากพื ้นที่ติดถนนนด้ านหน้ าไม่สามารถเป็ปนทางเข้ าได้ เนื่องจาก
ทุกชนิดจะต้ องเข้
เป็ นพื ้นที่สว่ นที
น ่ติดเรื่ องกฎฎหมายระยะ ร่ นของกรุงเททพมหานครไมม่สามารถก่ออนสร้ างได้ แตต่สามารถ
ทําเป็ นพื ้นที่สีสเี ขียวให้ ผ้ ใู ช้ งานเดินเท้ าเขข้ ามาถึงโครงงการจากถนนนประดิษมนูญ
ญธรรมได้
ลา วิลล่ า
ล วิลล่า เป็ นศู
ลา
น นย์การค้ าแแบบเปิ ดที่ตงั ้ อยู่บนถนนพพหลโยธิน อยูยู่ บริ เวณสถานีนีรถไฟฟ้า
อารี ย์ บริ เวณ
ณนี ้ถือว่าเป็ นพื
น ้นที่ใจกลา งเมืองก็ว่าได้ด้ เนื่องจากเป็ป็ นทางผ่านขของรถไฟฟ้า และเป็ น
ศูนย์รวมย่านธุ
น รกิจขนาดใใหญ่ขอกรุงเททพ เต็มไปด้ วยสํานักงานขขนาดใหญ่มาากมาย

แ
่ตงโคร
ั ้ รงการลา วิลลล่า
ภาพที่ 26 แสดงที
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ภาพที่ 27 แสดงศั
แ
กยภาพพและการเข้ าาถึงของลา วิลลา
ล

จ
จากภาพข้
างต้
ง น ลา วิลลลา ตังอยู
้ ่บนพพืน้ ที่ ประมาณ 5

ไร่ คครึ่ ง ตัง้ อยู่ติดริ มถนน

พหลโยธิน และมีสถานีรถไฟฟ
ถ ้ าสถานีออารี ย์อยูด่ ้ านหหน้ าโครงการร ดังนันผู
้ ้ ใช้ ส ามารถเข้ าถึงโครงการ
ง
า งได้ จากริมถนนใหญ่ ช่ววงเวลาของกาารใช้ พื ้นที่
ได้ จากทางรถถไฟฟ้า รถยนนต์สว่ นตัว แลละเดินเท้ าเข้ าถึ
ก็มีลกั ษณะคคล้ ายคลึงกับต้
บ นซุงแอฟเววนิว คือ มีผ้ ใช้
ใู ตลอดทังวั
้ นั ตังแต่
้ ช่วงสสายที่ศนู ย์การค้
า าเปิ ด
ให้ บริ การ แลละหนาแน่ที่สุสดุ ในช่วงเย็นนหลังจากเวลาเลิกงานของงพนักงานหรืรื อนักเรี ยนจาากที่ต่างๆ
เช่นกัน
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บทที่ 5
วิธีการและะเครื่องมือที่ใช้ ในการอออกแบบ
ใ
แบบ
วิิธีการที่ใช้ ในการออกแ
จ
จากประเด็
นในการออกแ
ใ
แบบที่กล่าวไว้ ในบทก่อนหหน้ านี ้ ผู้ศึกษษาต้ องการใหห้ พื ้นที่ใน
โครงการแบ่งออกเป็
ง
น 2 ประเภท
ป
คือ พื ้นที่ที่ผ้ ใู ช้ งานน เข้ าถึงโดยยไม่ ตัง้ ใจ หมมายความว่า เป็ นพื ้นที่
ใช้ งานที่ถูกบับงคับให้ เข้ าถึงก่อนจะไปถึถึงพื ้นที่อื่นได้ด้ คือ ลานอเอนกประสงคค์(ส่วน B ตามภาพ
ด้ านล่าง ) ดังั นันพื
้ ้นที่สว่ นนี
น ้จะเปรี ยบไได้ กบั จุดเปลียนถ่
ย่ ายเพื่อส่งต่
ง อไปยังพื นที
้น ่ใช้ สอยส่วนอื
น ่นต่อไป
ซึง่ ก็คือ พื ้นทีที่ที่ผ้ ใู ช้ งาน มีสิทธิเลือกเข้ข้ าไปใช้ เองไได้ ซึง่ ก็จะเป็ นพื
น ้นที่ในส่วนนร้ านค้ าขนาดดเล็กและ
ร้้ านค้ าขนาดดใหญ่

A = PAR
RKING

B = COU
URT

C = RETA
AIL

แ
าดับวิธีธกี ารในการเขข้ าถึงแต่ละพื ้นที
้ ่
ภาพที่ 28 แสดงลํ

D = MAX
XNET
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ใ ในการอออกแบบ
เครื่องมือที่ใช้
ห งจากได้ ข้อกํ
หลั
อ าหนดในกการออกแบบบเชิงพื ้นที่ทางงสถาปั ตยกรรรมเป็ นค่าคงงที่ในการ
ทดลองเบื ้องงต้ นแล้ ว ผู้ศกษาจึ
ึก งได้ กําาหนดตัวแปรรตามมาสําหรับการทดลออง คือ วิธีการจัดกลุ่ม
พื ้นที่ใช้ สอยใในการออกแบบบ แบ่งออก มาได้ เป็ น 3 วิธี ได้ แก่ กาารวางผังแบบบ แยกพืน้ ที่ออกจาก
อ
กัน การรวมมกลุ่ม และ การผสานเข้
ก
้ าด้ วยกัน โดยจะมี ทางสัญจร ระหวว่างพื ้นที่เป็ นเครื่ องมือ
้
ในการสร้ างคความสัมพันธ์ภายในให้ ได้ ตามวิธีการที่ตังไว้

แ ธีการววางผัง 3 ประเเภท
ภาพที่ 29 แสดงวิ
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บทที่ 6
การทดลลองออกแบบสถาปั ตยกกรรม
ก
การทดลองอ
อกแบบเริ่ มต้ นจากการนําเอาข้ อกําหนดที่กล่าวไว้ว้ ในบทก่อนหหน้ านี ้ มา
ทดลองออกแแบบลงในพืนที
้น ่ตงโครงกา
ั้
ร 2 แห่ง ที่ได้ดเลือกไว้ โดยยยังไม่มีเงื่อนนไขเพิ่มเติม คือจะระบุ
แค่พื ้นที่ใช้ สอยอย่
อ างคร่าวๆและวิ
ว
ธีการรวางผังในกาารออกแบบ ซึง่ จะได้ ห่นุ จําาลองออกมาททังหมด
้
6
แบบ คือ
1 ต้ นซุง แอฟฟเวนิว : ออกแบบด้ วยการรรวมกลุม่ พื ้นที่เข้ าหากัน
1.
2 ต้ นซุง แอฟเวนิว : ออกกแบบด้ วยการแยกพื ้นที่ออกจากกั
2.
อ
น
3 ต้ นซุง แอฟฟเวนิว : ออกแบบด้ วยการรผสานพื ้นที่เข้ าด้ วยกัน
3.
4 ลา วิลลา : ออกแบบด้ ววยการแยกพื ้นที
4.
้น ่ออกจากกักัน
5 ลา วิลลา : ออกแบบด้ ววยการรวมกลลุม่ พื ้นที่เข้ าหาากัน
5.
6 ลา วิลลา : ออกแบบด้ ววยการผสานพืพื ้นที่เข้ าหากันั
6.

ภาพที่ 30 แสดงหุ
แ
่นจําลอองต้ นซุง แอฟฟเวนิว ที่ออกแบบโดย 3 วิธีการ
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ภาพที่ 31 แสดงหุ
แ
่นจําลอองลา วิลลา ที่ออกแบบโดดย 3 วิธีการ

ก
การทดลองใน
นขันตอนนี
้
้ทํ าให้ ได้ ผลลัพธ์
พ ออกมาทัง้ หมด 6 กรรณี ผู้ศึกษาจึจึงต้ องนํา
ผลลัพธ์ทงหม
ั ้ มดนี ้มาวิเคราาะห์ถึงลักษณ
ณะทางกายภาาพและความสัมพันธ์ภายใในของทุกกรณ
ณี เพื่อให้
สามารถระบบุถึงเครื่ องมือที
อ ่นํามาใช้ ในนการทดลองงออกแบบในนขันตอนต่
้
อไปปได้ อย่างชัดเจนมาก
ด
ยิ่งขึ ้น
เริเ ิ่มต้ นจากกาารสร้ างลักษณ
ณะพื ้นที่และคความสัมพันธ์ ภายในจากวิวิธีการวางผังที่กําหนด
ไว้ ในแต่ละข้้ อ จากนันนํ
้ าเงื
า ่อนไขเรื่ องงลําดับการเข้ข้ าถึงพื ้นที่และลั
ล กษณะกาารใช้ งานของงผู้ใช้ ที่ได้
กล่าวไว้ ในบททก่อนหน้ านี ้ มาทํางานร่ววมกันกับลักษณะทางกาย
ษ
ภาพ ศักยภาาพของพื ้นทีและบริ
่แ
บท
ของโครงกา รที่ ได้ เ ลือกมมาทัง้ 2

แห่ง เพื่ อเป็ป็ นตัว ช่ว ยในนการสร้ างกรระบวนการก่อรู ป ทาง

สถาปั ตยกรรรมที่ทําการทดดลองในขึ ้นตออนนี ้ ดังนี ้

35
ต้ นซุง แอฟเวนิว : ออกกแบบด้ วยกาารรวมกลุ่มพืน้ ที่เข้ าหากักัน

แ ธีการอออกแบบต้ นซุง แอฟเวนิว ด้ วยการรวมกกลุม่ พื ้นที่เข้ าหหากัน
ภาพที่ 32 แสดงวิ
ก
การทดลองก
รณีนี ้ เริ่ มจากกการสร้ างลักษณะของกา
ก
ารวางผังแบบบรวมกลุ่ม คือ การจัด
หมวดหมู่ของพื
อ ้นที่ใช้ สอยยในแต่ละส่ววน โดยให้ ร้านค้ าย่อย (RRetail) ถูกวางงล้ อมรอบด้ วยร้
ว านค้ า
ขนาดใหญ่ (Magnet) เกิดเป็
ด นการราววมกลุม่ ของพื ้นที
้ ่ใช้ สอยปรระเภทเดียวกั นั กลายเป็ น 1 โซนใน
น้ างกระบววนการก่อรูปของสถาปั
ข
ตยกรรมตามเงื่ออนไขที่มีอยู่ คือ ลําดับ
พื ้นที่ศนู ย์การาค้ า จากนันสร้
ณะการใช้ งานนของผู้ใช้ และศักยภาพขอองที่ตงั ้ ทําให้ห้ โครงร่างภายยนอกของ
ของการเข้ าถึงพื ้นที่ ลักษณ
อาคารในกาารทดลองนีอ้ อกมาในลักษษณะเป็ นกลุ่มอาคารแยกกออกเป็ นโซนนที่ถูกยกลอยขึน้ จาก
พื ้นดิน เพื่อใช้
ใ พื ้นที่ด้านลล่างเป็ นที่จอดดรถของแต่ละส่วน และมีลานเอนกปรระสงค์เชื่อมตตรงกลาง
ระหว่างทุกโซซน ทําให้ ผ้ ใู ช้ งานมีสิทธิใในการเลือกทีที่จะเข้ าถึงแต่ละพื ้นที่ได้ ด้ววยตนเอง แตต่ก็ยงั ต้ อง
ผ่านพื ้นที่อื่นๆตามเงื่อนไขข
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แ
่นจําลอองต้ นซุง แอฟฟเวนิว : ออกแบบด้ วยการรรวมกลุม่ พื ้นทีที่เข้ าหากัน
ภาพที่ 33 แสดงหุ

แ
่นจําลอองต้ นซุง แอฟฟเวนิว : ออกแบบด้ วยการรรวมกลุม่ พื ้นทีที่เข้ าหากัน
ภาพที่ 34 แสดงหุ

แ
่นจําลอองต้ นซุง แอฟฟเวนิว : ออกแบบด้ วยการรรวมกลุม่ พื ้นทีที่เข้ าหากัน
ภาพที่ 35 แสดงหุ

37
ต้ นซุง แอฟเวนิว : ออกกแบบด้ วยกาารแยกพืน้ ที่ออกจากกัน

แ ธีการอออกแบบต้ นซุง แอฟเวนิว ด้ วยการแยกพพื ้นที่ออกจากกกัน
ภาพที่ 36 แสดงวิ

การรทดลองในกกรณี นี เ้ ริ่ ม จาากการแยกร้ร้ านค้ าย่ อ ย (Retail) อออกจาการ้ านนค้ า ใหญ่
(Magnet) อออกจากกันอยย่างสิ ้นเชิง แตต่ร้านค้ าทัง้ 2 แบบ ที่ให้ การบริ
ก การในนประเภทเดียวกั
ย นจะมี
ความต่อเนื่องกั
อ นเป็ นอับดับแรกก่อนทีที่จะถูกเชื่อมไปยังพื ้นที่อนื่ และใช้ กระะบวนการในกการก่อรู ป
เช่นเดียวกันกับการทดลอองก่อนหน้ านี ้ แต่สิ่งที่ได้ เพิพ่มมาจากโคครงร่ างภายนนอกของการททดลองใน
ค
ม พันธ์ ภายในพื นนที
้ ่ ร ะหว่า งร้ านค้
า า แบบเดีดี ย วกัน ที่ ใ ห้ บบริ ก ารคนละะประเภท
กรณี นี ้ คื อ ความสั
หมายความวว่าในการทดลลองนี ้ ทําให้ เกิ ดทางสัญจรรขึ ้นใหม่ นอกกจากทางสัญจจรระหว่างร้ านค้ าย่อย
กับร้ านค้ าย่อย
อ และร้ านค้ าใหญ่กับร้รานค้ าใหญ่ในแต่ละโซน เป็ นการเพิ่มมการเข้ าถึงและความ
แ
ต่อเนื่องในกาารใช้ พื ้นที่ให้ แก่
แ ผ้ ทู ี่เข้ ามาใใช้ พื ้นที่ภายในอีกด้ วย

38

แ
่นจําลอองต้ นซุง แอฟฟเวนิว : ออกแบบด้ วยการรแยกพื ้นที่ออ กจากกัน
ภาพที่ 37 แสดงหุ

ภาพที่ 38 แสดงหุ
แ
่นจําลอองต้ นซุง แอฟฟเวนิว : ออกแบบด้ วยการรแยกพื ้นที่ออ กจากกัน

ภาพที่ 39 แสดงหุ
แ
่นจําลอองต้ นซุง แอฟฟเวนิว : ออกแบบด้ วยการรแยกพื ้นที่ออ กจากกัน

39
ต้ นซุง แอฟเวนิว : ออกกแบบด้ วยกาารผสานพืน้ ที่เข้ าหากัน

แ ธีการอออกแบบต้ นซุง แอฟเวนิว ด้ วยการผสานนพื ้นที่เข้ าด้ ว ยกัน
ภาพที่ 40 แสดงวิ

การทดลองนี ้เริ่ มจากการตังคํ
้ าถามถึงคําว่า “ผสานพื ้นที่” ว่าจะสามมารถสื่อสารอออกมาใน
วิิ ธี ก ารวางผัผัง ได้ อย่างไร จึงเกิ ดเป็ นแแนวความคิดขึ
ด น้ มาว่า การผสาน คือ การรวมตัวเป็
ว นเนื อ้
เดียวกันโดยวัตถุ ของเหลลว หรื อสิ่งต่า งๆมากกว่า 2 ชนิดขึ ้นไปป ให้ เข้ ามาอยยู่ด้วยกันและะสามารถ
น างดี ผู้ศกษาจึ
กึ
งนําแนววคิดนี ้มาถ่ายทอดลงไปในนงานออกแบบบสถาปั ตยกรรรม โดยมี
เข้ ากันได้ เป็ นอย่
โจทย์ว่า ต้ องผสานพื
ง
้นทีใช้
่ใ สอย 4 ประะเภท เข้ าด้ วยกั
ย น และยังคงความสั
ค
มพันั ธ์เดิมตามเงืงื่อนไขตัง้
ต้ นที่ได้ ตงไว้
ั ้ ้ ทังลํ
้ าดับในนการเข้ าถึงแตต่ละพื ้นที่และะสิทธิในการใใช้ พื ้นที่ของผูผู้ ใช้ ผลที่ได้ ออกมานัน้
แสดงให้ ว่า โครงร่
โ างภายยนอกของการรทดลองในกรณีนี ้จะดูกลมกลืนเป็ นอาาคารเดียวกัน ไม่แยก
หรื อกระจายจากกันเหมือนใน
อ 2 กรณี
ณีที่ผ่านมาข้ างต้ น แม้ ว่าผู้ที่ใช้ สอยภายยในจะถูกแยกกประเภท
ออกเป็ นโซนเหมือนกัน แตต่ในการใช้ งาานภายใน ผู้ใช้ จะเข้ าถึงพืนที
้น ่ใช้ งานอีกสส่วนได้ โดยไมม่ร้ ูตวั

ภาพที่ 41 แสดงหุ
แ
่นจําลอองต้ นซุง แอฟฟเวนิว : ออกแบบด้ วยการรผสานพื ้นที่เข้ าด้ วยกัน
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ภาพที่ 42 แสดงหุ
แ
่นจําลอองต้ นซุง แอฟฟเวนิว : ออกแบบด้ วยการรผสานพื ้นที่เข้ าด้ วยกัน

ภาพที่ 43 แสดงหุ
แ
่นจําลอองต้ นซุง แอฟฟเวนิว : ออกแบบด้ วยการรผสานพื ้นที่เข้ าด้ วยกัน
ลา วิลล่ า : ออกแบบด้
อ
วยการรวมก
ว
กลุ่มพืน้ ที่เข้ าหากั
า น

ภาพที่ 44 แสดงวิ
แ ธีการอออกแบบลา วิลล่า ด้ วยการรวมกลุม่ พืนที
้น ่เข้ าหากัน

41
ใ
ในกรณี
การรรวมกลุ่มของ พื น้ ที่ ของ ลาา วิลล่า นี ้ ผู้ศึกษาได้ ใช้ หหลักการเดียวกั
ย บการ
ออกแบบ ต้ นซุ
น ง แอฟเวนิว ด้ วยการรวมมกลุม่ พื ้นที่เข้ าหากัน คือ การจัดกลุม่ รรวมกันของร้ านค้ าย่อย
(Retail) และะร้ านค้ าใหญ่
ญ (Magnet) ขของการให้ บริ การประเภททเดียวกันเข้ าามาอยู่ด้วยกััน โดยใช้
เงื่อนไขและคความสัมพันธ์ ในแต่ละส่วนนเหมือนเดิม คือ ลําดับจาากที่จอดรถไปปยังลานเอนกกประสงค์
จากลานเอนนกประสงค์ไปยังร้ านค้ าต่างงๆตามความต้ องการของผู้ใช้ งาน และะในแต่ละโซนนจะมีลาน
เอนกประสงคค์อยูใ่ นโซนขอองตนเอง เพื่ออเป็ นพื ้นที่ในการเชื
น
่อมต่อและแจกจ่ายไไปยังส่วนร้ านค้
น า
ก อรู ปของงกรณีเกิดขึนจาก
การก่
้น ศักยภาาพและลักษณ
ณะทางกายภภาพของที่ตงั ้ โครงการ
ซึ่งในการออกแบบต้ นซุง แอฟเวนิว จจะมีขนาดของพื ้นที่ตงโคร
ั ้ รงการค่อนข้ าางใหญ่และมีมีลกั ษณะ
ษ
รสัญจรในแนนวราบ ต่างจาาก ลา วิล
เป็ นแนวยาว ทางสัญจรภภายในที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นลักษณะของการ
ม ตุรัสซึ่งมี ขขนาดไม่ใหญ
ญ่ มากนัก
ล่า ที่ มีพิกัดทีท่ ตงั ้ อยู่ใจกลลางเมือง มี ลลัักษณะพืน้ ที่ เป็ นสี่เหลี่ยมจั
ลักษณะโครรงร่ างภายนออกที่เกิดขึน้ จ ากการทดลออง จําเป็ นต้ องซ้
อ อนชัน้ ขึนนไปในแนวดิ
้
ง่ รวมทัง้
ระบบทางสัญจรภายในก็
ญ
จะกลายเป็
จ
นททางสัญจรในนแนวดิง่ ตามไไปโดยอัตโนมัมัติ พื ้นที่สว่ นตต่างๆก็จะ
ถูกปรับเปลียนเพื
ย่ ่อตอบสนนองความต้ อองการในการใใช้ งานของพืนที
้น ่ตา่ งๆที่ถกู จจัดวางลงในแแนวดิง่

ภาพที่ 45 แสดงหุ
แ
่นจําลอองลา วิลลา : ออกแบบด้ วยการรวมกลุ
ว
ลุม่ พื ้นที่เข้ าหาากัน

42

แ
่นจําลอองลา วิลลา : ออกแบบด้ วยการรวมกลุ
ว
ลุม่ พื ้นที่เข้ าหาากัน
ภาพที่ 46 แสดงหุ

ภาพที่ 47 แสดงหุ
แ
่นจําลอองลา วิลลา : ออกแบบด้ วยการรวมกลุ
ว
ลุม่ พื ้นที่เข้ าหาากัน

43
อ
วยการแยกพื
ว
พืน้ ที่ออกจากกัน
ลา วิลล่ า : ออกแบบด้

แ ธีการอออกแบบลา วิลล่า ด้ วยการแยกพื ้นที่ออกจากกั
อ
น
ภาพที่ 48 แสดงวิ
ก
การออกแบบ
บลา วิลล่า โ ดยการวางผัผังแบบแยกพืพื น้ ที่ ออกจากกกัน ก็ จะใช้ หลัก การ
เช่นเดียวกับการออกแบบ
ก
ข
ก
ต้ นซุง แอฟเววนิว แบบแยกกพื ้นที่ออกจาากกัน คือ การรแยกร้ านค้ าขนาดเล็
และร้ านค้ าขนาดใหญ่
ข
ออกจากกั
อ
นอย่าางสิ ้นเชิง แต่ก็จะมีทางสัญจรที
ญ ่เชื่อมกักันระหว่างร้ านค้
น าทัง้ 2
ประเภทที่ให้ บริ การในแบบเดียวกัน แลละเชื่อมระหวว่างร้ านค้ าปรระเภทเดียวกั นั แต่คนละงาานบริ การ
น ้นที่ขึ ้น 2 โซนใหญ่ๆทีทมี่ ความสัมพันั ธ์ ระหว่างพืพื ้นที
้ ่ทบั ซ้ อนกักัน คือ โซนขอองร้ านค้ า
ทําให้ เกิดเป็ นพื
ขนาดเล็ก โซซนของร้ านค้ าขนาดใหญ่ ซึง่ ถูกซ้ อนทับด้ วยการแบ่งโซนแบบบริ
โ
กการเดียวกันอีกชันหนึ
้ ง่
พื ้นที่ที่เกิดขึนทั
้น งหมดสาม
้
มารถเชื่อมถึงงกันได้ เมื่อจัดั พื ้นที่และคววามสัมพันธ์ ภภายในดังกล่าววางลง
ในพื ้นที่ตงตา
ั ้ ามศักยภาพแและบริบททังห
้ หมด โครงร่างภายนอกที
ง
่ได้ ออกมาจะมีมีลกั ษณะเป็ นการซ้
น อน
ชันของอาคา
้
ารที่ถกู แบ่งอออกเป็ น 2 กลุลุ่มอย่างชัดเจจน ก่อรู ปขึ ้นใในแนวดิ่งล้ อมมรอบพื ้นที่ตงั ้ เกิดเป็ น
พื ้นที่เปิ ดโล่งใจกลางอาคาารชันล่
้ างสุด เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที
้ ่เปลี่ยนถ่ายไปสู
า พ่ ื ้นที่ใช้ สอยในส่วนอื
น ่ นๆ
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ภาพที่ 49 แสดงหุ
แ
่นจําลอองลา วิลลา : ออกแบบด้ วยการแยกพื
ว
นที
้น ่ออกจากกักัน

แ
่นจําลอองลา วิลลา : ออกแบบด้ วยการแยกพื
ว
นที
้น ่ออกจากกักัน
ภาพที่ 50 แสดงหุ
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ภาพที่ 51 แสดงหุ
แ
่นจําลอองลา วิลลา : ออกแบบด้ วยการแยกพื
ว
นที
้น ่ออกจากกักัน

ภาพที่ 52 แสดงหุ
แ
่นจําลอองลา วิลลา : ออกแบบด้ วยการแยกพื
ว
นที
้น ่ออกจากกักัน

46
อ
วยการผสาน
ว
นพืน้ ที่เข้ าด้ วยกั
ว น
ลา วิลล่ า : ออกแบบด้

่เ าด้ วยกัน
แ ธีการอออกแบบลา วิลล่า ด้ วยการผสานพื ้นทีเข้
ภาพที่ 53 แสดงวิ

ใ
ในกรณี
นี ้ การรทดลองก็จะใใช้ แนวความคิคิดเดียวกันกับั การทดลองงออกแบบต้ นซุงแอฟเว
นิว เหมือนกับั ใน 2 กรณีข้ข้างต้ น คือ ก ารผสานพื ้นทีที่ทงั ้ 4 ประเภภทเข้ าด้ วยกันนและคงความมสัมพันธ์
ของพื ้นที่ตามมเงื่อนไขตังต้
้ น เมื่อนําเงื่อนไขดังกล่าวบบวกเข้ ากับข้อจํ
อ ากัดและศัศักยภาพของทีที่ตงั ้ โครง
ร่ างภายนอกกที่เกิดขึ ้นจากการทดลองงนี ้จะออกมาาในลักษณะขของอาคารขนนาดใหญ่อาคารเดียว
ซ็ อ นขึน้ ไปเป็ป็ นเกลี ย วล้ อมรอบพื
อ
น้ ที่ เกิ ด เป็ นพื นที
น้ ่ เ ปิ ดโล่ งกลางที
ก
่ ตัง้ พื น้ ที่ ใ ช้ ส อยภายในจะ
ต่อเนื่องกันทังๆที
้ ่ถกู แยกอออกจากกันอย่างชัดเจน ผู้ใช้ งานสามาารถเข้ าถึงพื นที
้น ่ได้ ทงตามลํ
ั ้ ลําดับของ
พืน้ ที่ที่ถูกจัดวางไว้
ด
แต่ในกรณี
น ที่ต้อง การเข้ าไปใช้ช้ พืน้ ที่ เฉพาะะที่ใดที่ หนึ่งนั น้ ผู้ใช้ สามรรถใช้ ทาง
สัญจรส่วนกลางบริ เวณพืพื ้นที่เปิ ดโล่งชันล่
้ าง เปรี ยบเสมื
บ อนเป็ นททางลัดเพื่อเข้ข้ าถึงพื ้นที่นนๆได้
นั ้ ตาม
ความต้ องกาาร

47

แ
่นจําลอองลา วิลลา : ออกแบบด้ วยการผสานพื
ว
พื ้นที่เข้ าด้ วยกกัน
ภาพที่ 54 แสดงหุ

ภาพที่ 55 แสดงหุ
แ
่นจําลอองลา วิลลา : ออกแบบด้ วยการผสานพื
ว
พื ้นที่เข้ าด้ วยกกัน

48

แ
่นจําลอองลา วิลลา : ออกแบบด้ วยการผสานพื
ว
พื ้นที่เข้ าด้ วยกกัน
ภาพที่ 56 แสดงหุ

ภาพที่ 57 แสดงหุ
แ
่นจําลอองลา วิลลา : ออกแบบด้ วยการผสานพื
ว
พื ้นที่เข้ าด้ วยกกัน

49
ห งจากทดลองทําหุ่นจําลลองลงในพื ้นทีที่ตงโครงการ
หลั
ั้
พบว่าการอออกแบบภายใใต้ เงื่อนไข
ที่ตงไว้
ั ้ นนั ้ ผลลลัพธ์ที่ได้ ออกยังไม่ชดั เจนนพอ ทําให้ การทดลองเป็
า
นไปคนละทิ
น
ศ คนละทาง ไมม่สามารถ
นํามาเปรี ยบเทียบกันได้ ผูผ้้ ศกึ ษาจึงลอองนําเงื่อนไขทีที่ตงไว้
ั ้ มาทดลลองทําเป็ นหุ่นนจําลองในหหน่วยย่อย
น ของพื ้นที่ใช้ งาน และเพิ่ มค่าคงที่เข้ าไปในการทดลองอีก เป็ นกการลงรายละะเอียดใน
ความสัมพันธ์
เรื่ องของเครื่ องมือทางสถถาปั ตยกรรมทที่นํามาใช้ ในการออกแบบ
น
บ คือ ระบบททางสัญจรในนโครงการ
โดยแบ่งเป็ น ทางสัญจรแบบบเส้ นตรง (LLINEAR CIRRCULATION) และทางสัญ
ญจรแบบวงจร (LOOP
CIRCULATION)

แบบ
ภาพที่ 58 แสดงระบบทา
แ
างสัญจร 2 ปประเภท ที่เพิมเข้
ม่ าไปในเงือนไขการออก
่อ

ดัดงนันหุ
้ ่นจําลองที
ล ่จะศึกษาาในหน่วยย่อยความสั
อ
มพันั ธ์ของพื ้นที่ใใช้ งาน จะได้ ออกมา
อ
6
หุ่น ดังนี ้
1 SPLIT : LINEAR
1.
2 SPLIT : LOOP
2.
3 GROUP : LINEAR
3.
4 GROUP : LOOP
4.
5 MERGE : LINEAR
5.
6 MERGE : LOOP
6.
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ภาพที่ 59 แสดงหุ
แ
่นจําลอองการศึกษาความสัมพันธ์ธในหน่วยย่อยทัง้ 6 แบบ
การทดลองสร้ างลักษณ
ณะกายภาพแแบบ SPLIT : LINEAR

D
การรทดลองพื ้นทีที่แบบ SPLIT : LINEAR
ภาพที่ 60 Diagram

51
ก างหุ่นจํจาลองนี ้มีวตัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ คํานิยามหรื อแ สดงออกมาใให้ เห็นถึง
การสร้
ลักษณะทางงกายภาพของพื ้นที่ในการรออกแบบหนน่วยย่อยของศูนย์การค้ าแแบบเปิ ดโดยการใช้ วิธี
วางผังแบบแแยกพื ้นที่ออกจากกัน และะใช้ ทางสัญจรรแบบเส้ นตรงงเป็ นเครื่ องมือ (SPLIT : LINEAR)
เริ่ มจากการแยกพืน้ ที่ ร้านค้ าขนาดใหหญ่ และร้ านค้ าย่อยออกจจากกันตาม เงื่ อนไขการแแยกพืน้ ที่
า าทังสอง
้ งประเภทโดยใช้ ทางสัญจรรแบบเส้ นตรงง คือ การใช้ งานในแต่
ง
(SPLIT) และะเชื่อมพื ้นที่ร้านค้
ละพื ้นที่จะเป็ป็ นไปตามลําดับอย่างเคร่งงครัด คือ จากกที่จอดรถ – ลานเอนกปรระสงค์ – ร้ านค้
น าขนาด
ใหญ่ –

ร้ านค้ าย่อย แล้
แ วกลับมายัยังที่จอดรถ ลําดับการใช้ พืพื ้นที่ในการททดลองนีจ้ ะมีมีลกั ษณะ

น นตรงไปข้ข้ างหน้ า เมื่อ ผ่านพืน้ ที่ หนึ่งไปแล้ วจะไไม่สามารถววนกลับมาที่เดิ
เ มได้ อีก
ต่อเนื่องเป็ นเส้
ยกเว้ นจะเป็ นการเดิ
น
นย้ อนกลั
น บมาในททางสัญจรเส้ นเดิ
น ม

ภาพที่ 61 แสดงหุ
แ
่นจําลอองแบบ SPLIIT : LINEAR
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ภาพที่ 62 แสดงหุ
แ
่นจําลอองแบบ SPLIIT : LINEAR
การทดลองสร้ างลักษณ
ณะกายภาพแแบบ SPLIT : LOOP

D
การรทดลองพื ้นทีที่แบบ SPLIT : LOOP
ภาพที่ 63 Diagram

53
ก างหุ่นจํจาลองนี ้มีวตัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ คํานิยามหรื อแ สดงออกมาใให้ เห็นถึง
การสร้
ลักษณะทางงกายภาพของพื ้นที่ในการรออกแบบหนน่วยย่อยของศูนย์การค้ าแแบบเปิ ดโดยการใช้ วิธี
วางผังแบบแแยกพื ้นที่ออกกจากกัน และะใช้ ทางสัญจรรแบบวงจรเป็ปนเครื่ องมือ ((SPLIT : LO
OOP) ใน
กรณี นีว้ ิธีการวางผังยังคงใช้ ลักษณะะเดิมตามหุ่นจํ
น าลองแบบแรกที่ ได้ อธิ บบายไว้ ก่อนหหน้ านี ้ แต่
น
นแบบบวงจร (LOO
OP) การใช้ งานพื
า ้นที่ในแต่ต่ละครัง้ จะเกิดการเดิ
ด
น
เปลี่ยนทางสัสัญจรจากเส้ นตรงเป็
ขึ ้นเป็ นวงจร ทังวงจรขนา
้
ดใหญ่ คือ จ าก ลานเอนนกประสงค์ – ร้ านค้ าขนาาดใหญ่ – ร้ านค้ าย่อย
และวนกลับมาที
ม ่เดิมในจุดเริ
ด ่ มต้ น และะวงจรขนาดเลล็ก คือ แค่จากร้
า านค้ าย่อย – ร้ านค้ านใใหญ่ การ
ใช้ งานพื ้นที่ในกรณี
ใ
จะเพิมทางเลื
่ม
อกให้ห้ กบั ผู้ใช้ งานกกว่าขึ ้นกว่าในนกรณีแรก แลละยังคงตอบโโจทย์การ
ออกแบบตามมเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ํา
ด้วย

ภาพที
ภ ่ 64 แแสดงหุ่นจําลอองแบบ SPLITT : LOOP
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ภาพที่ 65 แสดงหุ
แ
่นจําลอองแบบ SPLIIT : LOOP

การทดลองสร้ างลักษณ
ณะกายภาพแแบบ GROUP : LINEAR
R

D
การรทดลองพื ้นทีที่แบบ GROUUP : LINEARR
ภาพที่ 66 Diagram

55
ก างหุ่นจํจาลองนี ้มีวตัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ คํานิยามหรื อแ สดงออกมาใให้ เห็นถึง
การสร้
ลักษณะทางงกายภาพของพื ้นที่ในการรออกแบบหนน่วยย่อยของศูนย์การค้ าแแบบเปิ ดโดยการใช้ วิธี
วางผังแบบรรวมกลุ่มพื ้นทีที่เข้ าด้ วยกัน และใช้ ทางสัสัญจรแบบเส้ส้ นตรงเป็ นเค รืื ่ องมือ (GROUP :
LINEAR) เริ่มต้
ม นจากการตังคํ
้ าถามกับบคําว่า “การรรวมกลุม่ พื ้นที”่ ว่าจะออกมมาได้ ในลักษณ
ณะใด ซึง่
ในกรณีนี ้จะใใช้ การจัดวางงร้ านค้ าขนาดดใหญ่และร้ านค้
า าย่อยหันหลั
น งชนกัน แและใช้ ทางสัญจรแบบ
ญ
เส้ น ตรงผ่า นหน้
น า พื น้ ที่ ในแต่
น ล ะร้ านค้ค้ า ลํา ดับ การเข้ า ถึง หลังจากพื น้ ที่ ล าานเอนกประสงค์ จ ะมี
ทางเลือกเพิ่มขึ
ม ้นจากแบบบ SPLIT : LINEAR พื ้นทีที่ลานเอนกปรระสงค์จากเดิ มที่เป็ นส่วนทีที่ผ้ ใู ช้ ต้อง
ผ่านเข้ าไปโดดยไม่มีสทิ ธิ์ในการเลื
น
อก จะะกลายเป็ นพื ้นที
้น ่เปลี่ยนถ่ายเพื
า ่อที่จะส่งงต่อไปยังการใช้ งานใน
พื ้นที่อื่นๆ

แ
่นจําลอองแบบ GROOUP : LINEAAR
ภาพที่ 67 แสดงหุ
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แ
่นจําลอองแบบ GROOUP : LINEAAR
ภาพที่ 68 แสดงหุ

ภาพที่ 69 แสดงหุ
แ
่นจําลอองแบบ GROOUP : LINEAAR
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ณะกายภาพแแบบ GROUP : LOOP
การทดลองสร้ างลักษณ

ภาพที่ 70 Diagram
m การทดลองงพื ้นที่แบบ GROUP
G
: LOOOP

ก างหุ่นจํจาลองนี ้มีวตัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ คํานิยามหรื อแ สดงออกมาใให้ เห็นถึง
การสร้
ลักษณะทางงกายภาพของพื ้นที่ในการรออกแบบหนน่วยย่อยของศูนย์การค้ าแแบบเปิ ดโดยการใช้ วิธี
วางผังแบบรวมกลุม่ พื ้นทีเข้
ญ
รเป็ นเครื่ องมืมือ (GROUP : LOOP)
่ าด้ วยกัน แและใช้ ทางสัญจรแบบวงจ
แต่การรวมขอองอาคารในกกรณีนี ้จะแตกกต่างจากการรรวมกลุม่ อาคคารแบบเส้ นตตรง นิยามขอองพื ้นที่ใน
กรณีนี ้จะมีลกั ษณะ คือ พื ้นที่ใช้ สอย 1 หน่วย ได้ แก่ก ที่จอดรถ ลานเอนกประ
ล
ะสงค์ ร้ านค้ าย่ยอย และ
ร้้ านค้ าขนาดดใหญ่ จะถูกนํ
ก ามารวมกันั ไว้ เป็ นกลุ่มโดยมี
ม
ลานเออนกประสงค์ค์ อยู่ตรงกลางงระหว่าง
ร้้ านค้ าทัง้ สอองประเภท และเชื
แ ่อมพื ้นทีที่ทงั ้ หมดเข้ าด้
า วยกันโดยใใช้ ทางสัญจรรแบบวงจร ซึ่งถ้ ามอง
เผินๆจากภาายนอกแล้ วลัลกษณะพืน้ ที่ ของการทดลองนี จ้ ะดูเหมื
ห อนการวาางผังแบบจากจากกัน
มากกว่าการรวางผังแบบรรวมกลุ่ม แต่จจากความสัมพั
ม นธ์ ที่ถกู สร้รางขึ ้นมาโดยยทางสัญจรภภายในนัน้
ทําให้ การทดดลองนี ้เกิดเป็ นกลุ
น ม่ ของร้ านนค้ าขนาดใหหญ่และกลุม่ ของร้ านค้ าย่ออยได้ ในเวลาเเดียวกัน
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แ
่นจําลอองแบบ GROOUP : LOOPP
ภาพที่ 71 แสดงหุ

ภาพที่ 72 แสดงหุ
แ
่นจําลอองแบบ GROOUP : LOOPP
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ณะกายภาพแแบบ MERGE : LINEAR
R
การทดลองสร้ างลักษณ

D
การรทดลองพื ้นทีที่แบบ MERG
GE : LINEAR
ภาพที่ 73 Diagram

ก างหุ่นจํจาลองนี ้มีวตัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ คํานิยามหรื อแ สดงออกมาใให้ เห็นถึง
การสร้
ลักษณะทางงกายภาพของพื ้นที่ในการรออกแบบหนน่วยย่อยของศูนย์การค้ าแแบบเปิ ดโดยการใช้ วิธี
วางผังแบบผผสานพืน้ ที่เข้ าด้ วยกัน โดดยใช้ ทางสัญจรแบบเส้
ญ
นตรงเป็ นเครื่ อองมือ (MERRGE

:

LINEAR) ลักษณะทางกา
ก
ายภาพของพืพื ้้นที่ในการทดดลองนี ้จะแยกไม่ออกว่าททางสัญจรแต่ละส่วนมี
หน้ าที่ รองรั บพื
บ น้ ที่ อะไรหหรื อส่วนไหนน แต่การใช้ การจะถูกบังคัคบจากการววางกลุ่มอาคคารลงบน
ระนาบที่ค่อยยกระดับสูงขึ
ง น้ เรื่ อยๆ เ พื่อใช้ เป็ นตัวสร้
ว างลําดับการเข้ าถึงในนแต่ละพืน้ ที่ ผู้ใช้ งาน
้น ่ต่อไปจากกลานเอนกปรระสงค์ และเขข้ าถึงพื ้นที่ส่ววนที่เหลือได้ ทีทีละพื ้นที่
จะต้ องเลือกการเข้ าถึงพื ้นที
ตามลําดับ
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ภาพที่ 74 แสดงหุ
แ
่นจําลอองแบบ MERRGE : LINEAAR

ภาพที่ 75 แสดงหุ
แ
่นจําลอองแบบ MERRGE : LINEAAR
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ณะกายภาพแแบบ MERGE : LOOP
การทดลองสร้ างลักษณ

D
การรทดลองพื ้นทีที่แบบ MERG
GE : LOOP
ภาพที่ 76 Diagram

ก างหุ่นจํจาลองนี ้มีวตัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ คํานิยามหรื อแ สดงออกมาใให้ เห็นถึง
การสร้
ลักษณะทางงกายภาพของพื ้นที่ในการรออกแบบหนน่วยย่อยของศูนย์การค้ าแแบบเปิ ดโดยการใช้ วิธี
วางผังแบบผผสานพื ้นที่เข้ าด้
า วยกัน โดยยใช้ ทางสัญจรแบบวงจรเป็
จ
ป็ นเครื่ องมือ (MERGE : LOOP)
การทดลองนีนี ้จะมี
้ ลกั ษณะะคล้ ายคลึงกับั ในกรณีก่อนหน้
น าค่อนข้ างมาก จะแตกกต่างกันตรงทที่การวาง
กลุม่ อาคารลลงบนพื ้นระนาบที่ยกระดับบสูงขึ ้น จะเป็ นการกระจายตัวสลับกันขของร้ านค้ าขนนาดใหญ่
และร้ านค้ า ย่ย อ ย เพื่ อ สร้ างให้ ก ารใช้ งานพื น้ ที่ เ กิ ดขึน้ ได้ เ ป็ นหหลายๆวงจรรพร้ อมกัน ซึ่งพื
ง น้ ที่ ใ น
ลักษณะนี ้จะะเป็ นการให้ อสระกั
ิ บผู้ใช้ งาานเป็ นอย่างมมาก เรี ยกได้ว่วามากที่สดุ ในนการทดลองทังหมดก็
้
เป็ นได้ เนื่องจากการวาง
ง
งผังเหมือนไมม่มีข้อกําหนดดใดๆทัง้ สิ ้น แต่
แ ความจริ งแและการทดลลองนี ้ก็ยงั
สามารถตอบบโจทย์ตามเงือนไขที
่
่ได้ ตงไ
ั ้ ไว้ ตงแต่
ั ้ แรกเริ่ิม
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ภาพที่ 77 แสดงหุ
แ
่นจําลอองแบบ MERRGE : LOOPP

ภาพที่ 78 แสดงหุ
แ
่นจําลอองแบบ MERRGE : LOOPP
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น
บบ
สรุ ปลักษณะทางกายภาาพของเครื่อองมือที่ใช้ ในการออกแบ
เ ่อได้ ทดลองงทําหุ่นจําลอองหน่วยย่อยความสัมพันธ์ ของพื ้นที่แล้ ว ทําให้ เห็นถึ
เมื
น งระบบ
ทางสัญจรแและความสัมพันธ์ ของกา รออกแบบในนแต่และวิธีและแต่
แ
ละเค รืื ่ องมือ ผู้ศกษาจึ
ึก งได้
วิิเคราะห์ห่นจํ
นุ าลองทังหม
้ มด แล้ วแจกแแจงรายละเอียดออกมาเป็ป็ นลักษณะท างกายภายแและความ
แตกต่างของแต่ละเครื่ องมืมือและวิธีการรออกแบบ
จ
จากการวิ
เคราาะห์นนั ้ ทําใหห้ เห็นว่าวิธีการวางผั
า
งที่กาหนดไว้
ํา
ก่อนหหน้ านี ้ยังคลุมเครื
ม อ ไม่
ชัดเจนเพียงพพอ จึงปรับลดวิธีการวางผผังจากทังหม
้ ด 3 แบบ ให้ห้ เหลือเพียง 2 แบบ ที่แตกต่
ต างกัน
อย่างชัดเจน คือ การแยกกพืน้ ที่ใช้ งานนออกจากกััน และ การรรวมพืน้ ที่ใช้ งงานเข้ าด้ วยกกัน ซึง่ จะ
เกิดคําถามตตามมาว่า กาารแยกพื ้นที่ หหรื ออ ผสานพืพื ้นที่ จะแยกและผสานกันั อย่างไร แตตกต่างกัน
อย่างไร จึงต้ องมีคําอธิบายถึ
า งลักษณะะทางกายภาพพที่แตกต่างกันั ของพื ้นที่ทงั ้ ้ง 2 วิธีการ ดังั นี ้
1 การจัดพืนที
1.
้น ่แบบแยกจากกัน (SPLIT TYPE)

ภาพที่ 79 แสดงลั
แ
กษณะะการทํางานขของการจัดพืนที
้น ่แบบแยกกักัน

ลัลกษณะของพืพื ้นที่ที่แยกอออกจากกัน ผู้ศึศกึ ษาจะขอให้ห้ นิยามว่าพื นที
้น ่ที่ถกู แยกอออกจาก
กัน โดยอ้ างอิอิงจากความสสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่กบั ทาางสัญจร คือ พื ้นที่ที่แต่ละะส่วนมีทางสัญ
ั จรเป็ น
ของตัวเอง ทางสัญจรจะถูถูกแยกออกเป็ป็ น 2 ส่วน ได้ด้ แก่ ทางสัญจรส่
จ วนกลางขของโครงการ และทาง
้น ่นนๆ
ั้
สัญจรของพื ้นที
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2 การจัดพืนที
2.
้น ่แบบรวมเข้ข้ าด้ วยกัน (MERGE TYPEE)

ภาพที่ 80 แสดงลั
แ
กษณะะการทํางานขของการจัดพืนที
้น ่แบบรวมเข้ข้ าด้ วยกัน
ส่สวนลักษณะขของพื ้นที่ที่รวมเข้ าด้ วยกันนัน้ จะใช้ เกณ
ณฑ์ในการจําแแนกเหมือนกันั พื ้นที่
แบบแรกโดยยการอ้ างอิงจาากความสัมพันธ์ระหว่างพืพื ้นที่กบั ทางสัญ
ั จร ดังนัน้ พื ้นที่ในแบบทีที่ 2 นี ้ จะ
มีลกั ษณะคือ ทางสัญจรภภายในจะมีปรระเภทเดียว ซึง่ ทําหน้ าที่เป็ นทังทางสั
้
ญ
ญจรส่วนกลางงและทาง
สัญจรของแตต่ละพื ้นที่ในเววลาเดียวกัน
สรุ ปความสัสัมพันธ์ ของแแต่ ละเครื่องมือ

แ
มั พันธ์ของระบบบทางสัญจรแบบเส้ นตรงง
ภาพที่ 81 แสดงความสั
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ภาพที่ 82 แสดงความสั
แ
มั พันธ์ของระบบบทางสัญจรแบบวงจร

จ diagram
จาก
m ทัง้ 2 ภาพพด้ านบนนี ้ แสสดงให้ เห็นถึงเงื
ง ่อนไขของคความสัมพันธ์ธของทาง
สัญจรภายในนของเครื่ องมืมือที่นํามาใช้ช้ ในการออกแแบบ เงื่อนไขความสัมพันนธ์ ของทางสัญจรแบบ
ญ
เส้ นตรง คือ การเข้
ก าถึงโครงการทําได้ 2 วิธี ได้ แก่ การเข้
ก าถึงด้ วยยานพาหนะะส่วนตัว ลําดัดบการใช้
งานจะเริ่ มจากที่จอดรถแแล้ วต่อไปยัง ลานเอนกปรระสงค์ และกการเข้ าถึงด้ ววยการเดินเท้ท้ ามาจาก
ง น้ ด้ วยลําดดับการใช้ งานนเริ่ มต้ นนี ้
ภายนอก ลําดับการใช้ งานนจะเริ่ มที่ลานนอเนกประสงงค์ได้ ทนั ที ดังนั
น ภายในระหหว่างพื ้นที่กบั ผู้ใช้ ทุกคนจะะเริ่ มจากจุดนี ้ ซึ่งเป็ นพื ้นทีที่ใช้ สอยที่จะต้
ะ องผ่าน
ความสัมพันธ์
เข้ ามาโดยไมม่ได้ ตงใจหรื
ั้
อไม่
อ มีสิทธิ์ในนการเลือกใช้ หลังจากนันจึ
น้ งเป็ นการเลืลือกใช้ งานตามความ
ต้ องการของตนเองว่าจะเข้ าไปใช้ พื ้น ที่ในส่วนของงร้ านค้ าย่อยหรื อร้ านค้ าใใหญ่ และมีทางสัญจร
า ่ อ ยู่ค นละะโซนได้ แต่ในกรณี
ใ
ที่
เชื่ อ มกัน ระหหว่า งร้ านค้ าประเภทเดี ยยวกัน แต่ค นลละงานบริ การที
ต้ องการเปลี่ยนไปใช้ งานพื ้นที่ร้านค้ าคคนละประเภท ผู้ใช้ งานจะะต้ องย้ อนทาางเดิมกลับมาาเริ่ มต้ นที่
้ แรก เพื่อที
อ ่ จะไปต่อยัังพืน้ ที่ ใหม่ททีี่ ตนเองต้ องกการ ส่ว น
ลานเอนกปรระสงค์ ที่ตนเเองเข้ ามาตังงแต่
เงื่อนไขทางสัสัญจรแบบวงจรการเริ่ มต้ นนของผู้ใช้ งานนก็จะไม่ตา่ งจากเงื่อนไขกาารออกแบบททางสัญจร
แบบเส้ น ตรงง แต่จะแตกต่างกันตรงทีที่ ร้านค้ า คนลละประเภททีที่ ตัง้ อยู่ใ นโซนนงานบริ ก ารรเดีย วกัน
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สามารถเชื่อมต่อกันเองได้ การเปลี่ยนพื ้นที่ใช้ งานสามารถเคลื่อนที่ต่อเนื่องจากร้ านค้ าย่อยไปยัง
ร้ านค้ าขนาดใหญ่ได้ ทนั ที โดยไม่จําเป็ นต้ องย้ อนกลับไปเริ่มต้ นที่ลานเอนกประสงค์ใหม่

67

บทที่ 7
การออกแบบสถาปั ตยกรรม
จากกระบวนการศึกษาและทดลองออกแบบเบือ้ งต้ นที่กล่าวมาทัง้ หมดก่อนหน้ านี ้
นําไปสู่งานออกแบบสถาปั ตยกรรมขันสุ
้ ดท้ าย เริ่ มจากพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
2 แห่ง ได้ แก่ ลา วิลล่า
และ ต้ นซุง แอฟเวนิว นํามาทดลองออกแบบในวัตถุประสงค์ตงต้
ั ้ นเดียวกัน คือ ต้ องการสร้ างโครง
สร่างภายนอกและระบบความสัมพันธ์ภายในแบบใหม่ของศูนย์การค้ าแบบเปิ ดขึ ้น ด้ วยวิธีการวาง
ผัง 2 วิธี คือ การวางผังแบบแยกพื ้นที่ออกจากกัน และ การวางผังแบบผสานพื ้นที่เข้ าด้ วยกัน โดย
ใช้ เครื่ องมือทางสถาปั ตยกรรมเป็ นระบบทางสัญจรภายใน ซึง่ แบ่งออกเป็ นทางสัญจรแบบเส้ นตรง
และทางสัญจรแบบวงจร ทําให้ ผลลัพธ์ที่ได้ ออกมาเป็ นงานออกแบบทังหมด
้
8 กรณี ได้ แก่
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
ผลการทดลองที่ได้ ออกมาทังหมด
้
8 กรณีนี ้ ก็จะมีลกั ษณะทางกายภายและโครงร่าง
ภายนอกที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขและบริบทของในแต่ละกรณี ดังนี ้
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Tonsoong avenue
a
: Split : Linear

ภาพที่ 83 Intension diaagram : Tonsoong : Split : Linear

ภาพที่ 84 Circulation
C
diagram
d
: Toonsoong : Spplit : Linear

ภาพที่ 85 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Split : Linnear
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ภาพที่ 86 แสดงหุ่นจําลออง Tonsoong : Split : Linnear
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แ
่นจําลออง Tonsoong : Split : Linnear
ภาพที่ 87 แสดงหุ

ภาพที่ 88 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Split : Linnear
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ภาพที่ 89 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Split : Linnear

แ
่นจําลออง Tonsoong : Split : Linnear
ภาพที่ 90 แสดงหุ
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Tonsoong avenue
a
: Meerge : Linearr

ภาพที่ 91 Intension diaagram : Tonsoong : Merge : Linear

C
diagram
d
: Toonsoong : Merge
M
: Lineaar
ภาพที่ 92 Circulation

ภาพที่ 93 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Merge : Linear
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ภาพที่ 94 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Merge : Linear

ภาพที่ 95 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Merge : Linear
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แ
่นจําลออง Tonsoong : Merge : Linear
ภาพที่ 96 แสดงหุ

ภาพที่ 97 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Merge : Linear
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Tonsoong avenue
a
: Split : Loop

ภาพที่ 98 Intension diaagram : Tonsoong : Split : Loop

C
diagram
d
: Toonsoong : Spplit : Loop
ภาพที่ 99 Circulation

ภาพที่ 100 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Split : Looop
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แ
่นจําลออง Tonsoong : Split : Looop
ภาพที่ 101 แสดงหุ

ภาพที่ 102 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Split : Looop
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ภาพที่ 103 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Split : Looop

ภาพที่ 104 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Split : Looop

78
Tonsoong avenue
a
: Meerge : Loop

ภาพที่ 105 Intension diaagram : Tonsoong : Merge : Loop

ภาพที่ 106 Circulation
C
diagram
d
: Toonsoong : Merge
M
: Loopp

ภาพที่ 107 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Merge : Loop
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แ
่นจําลออง Tonsoong : Merge : Loop
ภาพที่ 108 แสดงหุ

ภาพที่ 109 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Merge : Loop
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แ
่นจําลออง Tonsoong : Merge : Loop
ภาพที่ 110 แสดงหุ

ภาพที่ 111 แสดงหุ
แ
่นจําลออง Tonsoong : Merge : Loop
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La villa : Split
S : Linear

ภาพที่ 112 Intension diaagram : La vvilla : Split : Linear

C
diagram
d
: Laa villa : Split : Linear
ภาพที่ 113 Circulation

ภาพที่ 114 แสดงหุ
แ
่นจําลออง La villa : Split : Lineaar
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แ
่นจําลออง La villa : Split : Lineaar
ภาพที่ 115 แสดงหุ

ภาพที่ 116 แสดงหุ
แ
่นจําลออง La villa : Split : Lineaar

ภาพที่ 117 แสดงหุ
แ
่นจําลออง La villa : Split : Lineaar
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แ
่นจําลออง La villa : Split : Lineaar
ภาพที่ 118 แสดงหุ

ภาพที่ 119 แสดงหุ
แ
่นจําลออง La villa : Split : Lineaar

84
La villa : Merge
M
: Linear

ภาพที่ 120 Intension diaagram : La vvilla : Mergee : Linear

C
diagram
d
: Laa villa : Mergge : Linear
ภาพที่ 121 Circulation

ภาพที่ 122 แสดงหุ
แ
่นจําลออง : La villa : Merge : Linear
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แ
่นจําลออง : La villa : Merge : Linear
ภาพที่ 123 แสดงหุ

ภาพที่ 124 แสดงหุ
แ
่นจําลออง : La villa : Merge : Linear
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แ
่นจําลออง : La villa : Merge : Linear
ภาพที่ 125 แสดงหุ

ภาพที่ 126 แสดงหุ
แ
่นจําลออง : La villa : Merge : Linear

87
La villa : Split
S : Loop

ภาพที่ 127 Intension diaagram : La vvilla : Split : Loop

C
diagram
d
: Laa villa : Split : Loop
ภาพที่ 128 Circulation

ภาพที่ 129 แสดงหุ
แ
่นจําลออง La villa : Split : Loopp

88

ภาพที่ 130 แสดงหุ
แ
่นจําลออง La villa : Split : Loopp

ภาพที่ 131 แสดงหุ
แ
่นจําลออง La villa : Split : Loopp
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แ
่นจําลออง La villa : Split : Loopp
ภาพที่ 132 แสดงหุ

ภาพที่ 133 แสดงหุ
แ
่นจําลออง La villa : Split : Loopp
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La villa : Merge
M
: Loopp

ภาพที่ 134 Intension diaagram : La vvilla : Mergee : Loop

ภาพที่ 135 Circulation
C
diagram
d
: Laa villa : Mergge : Loop

ภาพที่ 136 Circulation
C
diagram
d
: Laa villa : Mergge : Loop
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ภาพที่ 137 แสดงหุ
แ
่นจําลออง La villa : Merge : Looop

ภาพที่ 138 แสดงหุ
แ
่นจําลออง La villa : Merge : Looop
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ภาพที่ 139 แสดงหุ
แ
่นจําลออง La villa : Merge : Looop

ภาพที่ 140 แสดงหุ
แ
่นจําลออง La villa : Merge : Looop
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จ
จากผลการท
ดลองตามรู ปปด้ านบนทัง้ หมดจะเห็นได้
ไ ว่า ผลลัพธธ์ ที่ออกมานััน้ มีความ
หลากหลายคค่อนข้ างมาก แต่ก็ยงั มีบางงส่วนที่ยงั คงมีมีความเหมือนกัน ทังในกร
้ รณีของการทดลองบน
พื ้นที่ตงเดี
ั ้ ยวกั
ว นหรื อคนลละพื ้นที่ตงั ้ แลละในกรณีที่มีมีเงื่อนไขเดียวกั
ว นหรื อต่าง เงื่อนไขกัน ผู้ศกึ ษาจึง
ต้ องการแสดงให้ เห็นถึงผลลลัพธ์ดงั กล่าาว โดยการเปรีียบเทียบกันระหว่
น างงานอออกแบบ ดังนีน ้
บ
ลองที่ตงั ้ อยู่ใในพืน้ ที่ตงั ้ เดียวกัน
เปรียบเทียบผลการทดล
1 Tonsoongg avenue : Split : Lineear , Tonsooong avenuee : Merge : Linear ,
1.
Tonsoonng avenue : Split : Loop , Tonsoongg avenue : M
Merge : Loopp

แ
ยบเทียบการอออกแบบในพืพื ้นที่ต้นซุง แออฟเวนิว
ภาพที่ 141 แสดงการเปรี
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2 La villa : Split : Lineaar , La villa : Merge : Linear , La vil la : Split : Loop
2.
L , La
villa : Merge : Loopp

ภาพที่ 142 แสดงการเปรี
แ
ยบเทียบการอออกแบบในพืพื ้นที่ลา วิลล่า
ผลการทดลลองที่ตงั ้ อยู่ในเงื่อนไขเดีดียวกัน
1 Tonsoongg avenue : SSplit : Linearr , La villa : Split
1.
S : Linearr

ภาพที่ 143 แสดงการเปรี
แ
ยบเทียบการอออกแบบ Tonsoong avenue : Split : Linear
แ La villa : Split : Lineear
และ
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2 Tonsoongg avenue : M
2.
Merge : Lineear , La villa : Merge : Liinear

แ
ยบเทียบการอออกแบบ Tonsoong avenue : Mergee : Linear
ภาพที่ 144 แสดงการเปรี
แ La villa : Merge : Linear
และ
3 Tonsoongg avenue : SSplit : Loop , La villa : Split : Loop
3.

แ
ยบเทียบการอออกแบบ Tonsoong avenue : Split LLoop
ภาพที่ 145 แสดงการเปรี
แ La villa : Split : Loopp
และ
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4 Tonsoongg avenue : M
4.
Merge : Loop , La villa : Merge : Looop

แ
ยบเทียบการอออกแบบ Tonsoong avenue : MergeeLoop
ภาพที่ 146 แสดงการเปรี
แ La villa : Merge : Looop
และ
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บทที่ 8
สรุ ปการศึกษาวิทยานิพนธ์
สรุ ปความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาของการวิจัย
จากคํ า ถามตัง้ ต้ น ของงานวิจัย ชิ น้ นี ค้ ือ ทํ า ไมศูน ย์ การค้ าแบบเปิ ดในปั จจุบัน จึง มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกันมากจนเหมือนเป็ นการทําซํ ้าต่อๆกันมากกว่าเป็ นการออกแบบขึ ้นใหม่ ผู้
ศึกษาจึงได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานของการทดลองขึ ้นว่า เครื่ องมือทางสถาปั ตยกรรมซึง่ ในที่นี ้คือ ระบบทาง
สัญจรภายใน สามารถสร้ างโครงร่างภายนอกและระบบความสัมพันธ์ภายในของศูนย์การค้ าแบบ
เปิ ดขึ ้นใหม่ได้ หรื อไม
จากนันจึ
้ งเริ่มหาประเด็นในการศึกษาเพิม่ เติมและได้ มงุ่ ประเด็นไปที่ระดับความเป็ น
ส่วนตัวของผู้ใช้ ที่จะเข้ ามาใช้ งานในพื ้นที่ โดยตังข้ อสังเกตว่า พื ้นที่อะไรเป็ นส่วนที่มีระดับความ
เป็ นส่วนตัวสูงที่สดุ คําตอบที่ได้ ออกมาคือ การที่คนเราออกมาใช้ พื ้นที่สาธารณะหรื อพื ้นที่ศนู ย์รวม
ชุมชนนัน้ ผู้ใช้ จะต้ องยอมรับถึงการที่จะต้ องใช้ พื ้นที่ร่วมกับผู้อื่นอยูก่ ่อนแล้ ว แต่สงิ่ ที่จะทําให้ ให้ ร้ ูได้
ถึงความเป็ นส่วนตัวที่สดุ น่าจะมาจากการได้ เข้ าไปอยูใ่ นพื ้นที่หรื อร้ านค้ าที่ตนเองสนใจ มีกิจกรรม
ที่ตนเองต้ องการเกิดขึ ้น ซึง่ ในปกติทวั่ ไปพื ้นที่ขายของน่าจะเป็ นส่วนที่มีความเป็ นสาธารณะมาก
ที่สดุ เนื่องจากต้ องการให้ มีคนเข้ ามาใช้ มากที่สดุ อาจกลายเป็ นพื ้นที่สว่ นที่มีความเป็ นส่วนตัวมาก
ที่สดุ ในมุมมองของผู้ใช้ งานก็เป็ นได้ ข้ อสังเกตดังกล่าวนี ้ถูกนํามาพัฒนาเป็ นประเด็นในการศึกษา
ต่อไปคือ วิธีการแบ่งระดับความเป็ นส่วนตัวของแต่ละพื ้นที่ เกิดเป็ นคําว่า พื ้นที่ที่ผ้ ใู ช้ เข้ าถึงโดย
ไม่ได้ ตงใจและพื
ั้
้นที่ที่ผ้ ใู ช้ มีสทิ ธิ์ในการเลือกเข้ าไปใช้ เอง
ดังนัน้ ประเด็นในการออกแบบจึงมุง่ ไปที่เรื่ องของการเข้ าถึงในแต่ละพื ้นที่ของผู้ที่เข้ า
ไปใช้ งานในศูนย์การค้ าแบบเปิ ด กล่าวคือ พื ้นที่สว่ นไหนที่ผ้ ใู ช้ เข้ าถึงได้ โดยไม่ได้ ตงใจแต่
ั้
มีความ
จําเป็ นต้ องผ่าน พื ้นที่นนๆจะมี
ั้
ความเป็ นสาธารณะมากที่สดุ และพื ้นที่ไหนที่ผ้ ใู ช้ มีสทิ ธิ์ที่จะเลือก
เข้ าไปใช้ งานได้ เองจะเป็ นพื ้นที่ที่มีความเป็ นส่วนตัวสูงที่สดุ ผู้ศกึ ษาจึงยึดเอาประเด็นดังกล่าวมา
ใช้ ในการออกแบบและสร้ างลําดับการเข้ าถึงของแต่ละพื ้นที่ ไปจนถึงการกําหนดตัวแปรต่างๆ
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เพิ่มเติม แล้ วทําการออกแบบเพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานมากที่สดุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั้
สรุ ปความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีความมุ่งหมายหลักคือ การทดลองออกแบบศูนย์การค้ าแบบเปิ ดโดย
การใช้ เครื่ องมื อ ทางสถาปั ตยกรรมเข้ า มาเป็ นตัว ช่ว ยหลัก ในการทดลองแต่ละครั ง้ จะเห็ น ว่า
เครื่ องมือทางสถาปั ตยกรรมและวิธีการที่นํามาใช้ ออกแบบนัน้ มีส่วนสําคัญในการนําพางานวิจยั
ชิ ้นนีไ้ ปสู่วตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ผลลัพธ์ ที่ออกมากสามารถสร้ างโครงร่ างภายนอกแบบและระบบ
ความสัมพันธ์ ภายในของศูนย์การค้ าแบบเปิ ดขึ ้นใหม่ได้ จากระบบทางสัญจร นอกจากนนันการ
้
ทดลองออกแบบกับพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
2 แห่ง ยิ่งแสดงให้ เห็นชัดว่าเครื่ องมือทางสถาปั ตยกรรมและ
วิธีการออกแบบนันสามารถใช้
้
ได้ กบั พื ้นที่ตงโครงการทั
ั้
ง้ 2 แห่งได้ แต่ในแต่ละแห่งนัน้ เครื่ องมือ
ดังกล่าวต้ องทํางานร่วมกับศักยภาพของที่ตงและบริ
ั้
บทโดยรอบ
จากการทดลองทําการออกแบบจากวัตถุประสงค์ตงต้
ั ้ นเดียวกัน แต่ตา่ งเงื่อนไขกัน
หลายๆกรณี ทําให้ ได้ ผลลัพธ์ที่หลากหลาย แสดงให้ เห็นถึงความมุง่ หมายของงานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ เป็ น
อย่างดี และยังสามารถนําแนวความคิดเหล่านี ้ไปพัฒนาต่อ เพื่อใช้ ในการออกแบบศูนย์การค้ า
แบบเปิ ดได้ จริ งในอนาคต
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