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ผลการศึกษาพบว่าวิธีก ารออกแบบแต่ละวิธีนัน้ อาจจะไม่เหมาะสมกับทุกพื น้ ที่ ตัง้
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ต้ องขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยจากศักยภาพของที่ตงนั
ั ้ นๆด้
้ วย
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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,
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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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งานวิจยั ฉบับนี ้สามารถสําเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี เนื่องจากได้ รับความกรุ ณาจาก
รองศาสตราจารย์ ดร. ต้ นข้ าว ปาณินท์ อาจารย์ผ้ คู วบคุมวิทยานิพนธ์ ซึง่ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่ได้ ให้ ความช่วยเหลือและคําแนะนําที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจยั รวมทัง้
ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี
เกษมศุข อาจารย์พฒ
ั นปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์ อาจารย์นนั ทพล จัน่ เงิน อาจารย์ประจําภาควิชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร และอาจารย์ลขิ ิต กิตติศกั ดินนั ท์ อาจารย์พิเศษ
ภาควิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร ที่กรุณาให้ คําปรึกษา คําแนะนําและข้ อเสนอ แนะ
ที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผู้วิจยั ส่งผลให้ การทดลองในวิทยานิพนธ์เล่มนี ้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็ นอย่างสูง
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ขอขอบคุณ นางสาวชีวพร มณีพงศ์ สําหรับการช่วยเหลือต่างๆตลอด
มา นายยศเรส บัญชากร ในการช่วยตัดหุ่นจําลองเพื่อนทุกคนที่คอยให้ กําลังใจและถามไถ่ความ
คืบหน้ า เสมอมา อีกทังเพื
้ ่อน ๆ รุ่ น 10
ภาควิชาแนวความคิด คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ทุก ท่ า นสํ า หรั บคํ า ปรึ ก ษาทุก ๆ ด้ า นในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละความ
สนุกสนานในเวลาเรี ยน
ท้ ายนี ้ ผู้วิจยั ใคร่ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณป้า และญาติพี่น้อง สําหรับ
โอกาสด้ านการศึกษาพร้ อมกับความรัก ความช่วยเหลือ ที่มีให้ แก่ผ้ วู ิจยั เสมอมา ตลอดจนบุคคลที่
ให้ ความช่วยเหลือ ซึง่ ไม่ได้ กล่าวถึงในที่นี ้ด้ วย
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