บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การใชประโยชนอาคาร สวนใหญจะเปนการใชประโยชนจากพื้นที่ภายในอาคาร และ
พื้นที่ภายนอกโดยรอบอาคารเทานั้น พื้นที่เปลือกอาคารมักจะถูกมองขาม เนื่องจากเปนพื้นที่ใน
แนวดิ่ง โดยเฉพาะในอาคารขนาดใหญ และอาคารสูง ทําใหเปลือกอาคารเปนเพียงสวนประกอบ
ของอาคารที่ทําใหตัวอาคารมีความครบถวนสวยงาม ชวยกันความรอน ความชื้นที่จะเขามาภายใน
อาคารเทานั้น ซึ่งในการออกแบบและการติดตั้งเปลือกอาคารตองอาศัยความรูความชํานาญ และ
ประสบการณจากผูออกแบบแลว การควบคุมงานกอสรางในขั้นตอนการติดตั้งวัสดุเปลือกอาคารก็มี
ความสําคัญเชนกัน ถาผูควบคุมงานกอสรางขาดความรูความชํานาญและประสบการณ โอกาสที่จะ
เกิดขอผิดพลาดก็มีสูง โดยปญหา และขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น บางครั้งเปนปญหาเล็กนอยที่ลุกลาม
กลายเปนปญหาใหญที่แกไขไดยาก หรือไมสามารถแกไขได ทําใหสงผลตอเนื่องไปถึงสวนประกอบ
อื่น ๆ ที่สําคัญของตัวอาคาร จนอาจกอใหเกิดการวิบัติของอาคารทั้งหลังได
นอกจากขั้นตอนตาง ๆ ในชวงการออกแบบและการควบคุมงานกอสรางแลว ขั้นตอนใน
การบํารุงรักษาเปลือกอาคารในระหวางการใชงานก็ไมควรที่จะละเลยเชนกัน เพราะเปลือกอาคาร
เปรียบเสมือนหนาตาของอาคารที่ทํา ใหตัวอาคารสวยงาม และมีความโดดเดน แตเนื่องจากการ
บํารุงรักษาเปลือกอาคารมีคาใชจายจํานวนมาก จึงเกิดความคิดในการนําพื้นที่เปลือกอาคารมาใช
ประโยชน ในด านอื่น ๆ นอกจากเปนเพี ยงสวนประกอบของอาคาร ใหม ากที่ สุด เพื่อใหคุม คา กั บ
คาใชจายที่จําเปนตองเสียไปในการดูแลบํารุงรักษาเปลือกอาคาร โดยการเปลี่ยนพื้นที่เปลือกอาคาร
ทางดานที่มีศักยภาพของพื้นที่สูงใหเปนพื้นที่สําหรับติดตั้งสื่อโฆษณากลางแจง
การใชประโยชนพื้นที่เปลือกอาคาร เปนพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณากลางแจง จึงเปนทางเลือก
ที่เหมาะสม เพราะสามารถเพิ่มรายไดใหกับโครงการไดมาก ทําใหผูประกอบการเห็นชองทางที่จะ
สร า งรายได เพิ่ มให กั บ โครงการ ซึ่ ง การใชพื้ น ที่ เ ปลื อ กอาคารเป นป า ยโฆษณาตอ งพิ จ ารณาจาก
องคประกอบหลาย ๆ ดานของตัวอาคารไมวาจะเปนศักยภาพของพื้นที่ตั้งของตัวอาคาร และสภาพ
ของเปลือกอาคารแลว การเลือกใชสื่อโฆษณากลางแจงที่เหมาะสม และอัตราสวนของพื้นที่เปลือก
อาคารที่เปนปายโฆษณาก็มีความสําคัญเชนกัน เพราะเปลือกอาคารเปรียบเสมือนหนาตาของอาคาร
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ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนพื้นที่เปลือกอาคารใหเปนปายโฆษณา จําเปนที่จะตองมีหลักการ และวิธีการที่
เหมาะสม
ผูวิจัยหวังวา ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปใชพิจารณาควบคูไปกับการออกแบบ
อาคารที่สรางใหม หรือนําผลการวิจัยที่ไดมาใชพิจารณาเปนแนวทางในการปรับปรุงอาคารเกา ที่
ตองการใชพื้น ที ่เปลือ กอาคารเปน ปา ยโฆษณา เพื ่อ ชว ยใหก ารออกแบบอาคารมีป ระสิท ธิภ าพ
เพิ่มขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของการวิจยั
1. ศึกษาความสัมพันธ ระหวาง ที่ตั้งของอาคารศูนยการคาที่ใชพื้นที่เปลือกอาคารเปน
ปายโฆษณา กับการเลือกใชรูปแบบของสื่อโฆษณา และอัตราสวนที่ใชใชในการทําปายโฆษณาบน
เปลือกอาคาร
2. ศึกษาศักยภาพของที่ตั้งอาคารศูนยการคาที่ใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา
วามีผลตอการมองเห็นตัวอาคารอยางไร
3. ศึกษาความสัมพันธ ระหวาง การเลือกใชรูปแบบของสื่อโฆษณา กับอัตราสวนที่ใชใน
การทําปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร มีผลกับรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางไร
4. ศึกษาความสัมพันธ ระหวาง ที่ตั้งอาคารศูนยการคาที่ใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปาย
โฆษณาวามีผลตอการมองเห็นตัวอาคาร เพื่อเลือกใชรูปแบบของสื่อโฆษณา กับอัตราสวนที่ใชในการ
ทําปายโฆษณาบนเปลือกอาคารวามีผลกับรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางไร
5. เสนอแนะแนวทางในการบริ ห ารจั ด การการใช ป ระโยชน พื้ น ที่ เ ปลื อ กอาคาร
ศูนยการคาเปนปายโฆษณา และรูปแบบของสื่อโฆษณาที่ใชทําการโฆษณาบนเปลือกอาคาร
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหาของการศึกษา
ศึกษารูปแบบของสื่อโฆษณากลางแจงที่เหมาะสมในการนํามาใชทําการโฆษณาบน
เปลือกอาคารศูนยการคา
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1.3.2 ขอบเขตดานพื้นที่ของการศึกษา
เกณฑในการพิจารณาเลือกอาคารศูนยการคาที่เปนกรณีศึกษา
1. ที่ตั้งที่สามารถมองเห็นตัวอาคารไดชัดเจน
ตัวอาคารมีความโดดเดน ไมถูกบดบังจากอาคารขางเคียง ทําใหสามารถเห็นปาย
โฆษณาบนเปลือกอาคารไดชัดเจน
2. ยานธุรกิจ ติดถนนใหญ
อยูในยานที่มีความหนาแนนของประชากรในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งสูง
3. ใกลกับระบบขนสงมวลชน เชน รถไฟฟา BTS รถไฟฟาใตดิน
เปนจุดพักระหวางการเดินทาง หรือเปนจุดตอรถโดยสารที่ติดกับเสนทางคมนาคม
สายหลักของกรุงเทพมหานคร ทําใหผูที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นปายโฆษณาบนเปลือกอาคารได
ชัดเจน
4. อยูในยานที่มีสภาพการจราจรติดขัดในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประโยชน ต อผู อ อกแบบ ผู อ อกแบบสามารถนํ า ผลจากการวิ จั ย ที่ ไ ด ไ ปใช ใ นการ
พิจารณาควบคู ไ ปกั บ การออกแบบอาคารที่ส ร างใหม หรื อนํ าผลการวิจัย ที่ไ ดมาใชพิจารณาเป น
แนวทางในการปรับปรุงอาคารเกาที่ตองการใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา เพื่อชวยใหการ
ออกแบบอาคารมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ประโยชนตอผูบริหารอาคาร ผูบริหารอาคารสามารถนําผลจากการวิจัยที่ไดไปใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการการใชประโยชนพื้นที่เปลือกอาคารศูนยการคาเปนปายโฆษณา และ
เลือกใชรูปแบบของสื่อโฆษณาที่ใชทําการโฆษณาบนเปลือกอาคารไดอยางเหมาะสม
1.5 นิยามศัพท
ศูนยการคา (shopping center) หมายถึง อาคารโดด ซึ่งรวมรานคาปลีกมากกวา 2
ประเภทขึ้นไป แลวจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ทั้งสินคา และบริการแกทั้งรานคาปลีก และประชาชน
ที่จะซื้อสินคากับรานคาปลีกเหลานั้นดวย
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ปายโฆษณา (billboard, poster, panels) เปนสื่อโฆษณาที่ประกอบเขากับโครง
(panels) ที่ใชเปนกรอบ ปกติโครงเหลานี้จะมีขนาดมาตรฐาน และยึดติดกับพื้นดิน หรืออาจยึดติดกับ
ผนัง หรือหลังคาของอาคารก็ได การผลิตเริ่มจากการเขียนขาวสารโฆษณาลงบนแผนกระดาษขนาด
ใหญกอนที่จะนําไปประกอบ และยึดเขากับโครงโดยชางผูชํานาญการ
เปลือกอาคาร (facade) หมายถึงวัสดุหอหุมโครงสรางใหตัวอาคารเกิดความสวยงาม
เมื่อมองจากภายนอก และมองผ านจากภายในสูภายนอกได ในขณะที่ แบงกั้นเนื้อที่ วางระหวา ง
ภายในกับภายนอกอาคารออกจากกันเพื่อปองกันความรอนเย็นของอุณหภูมิ ความชื้น ลม และฝน
ปองกันมลภาวะตาง ๆ เชน มลภาวะทางอากาศมลภาวะทางเสียง ผนังยังตองมีความคงทนตอแรงลม
หรือแรงกระทําดานขาง ฯลฯ
รูป แบบของสื่อ โฆษณา หมายถึง สื่อ โฆษณากลางแจงประเภทตา ง ๆ ที่ส ามารถใช
ติดตั้งบนพื้นที่เปลือกอาคาร หรือบนโครงที่เตรียมไว
สภาพการมองเห็น หมายถึง ความโดดเดนของอาคารตามศักยภาพของที่ต้งั ของอาคาร
ซึ่งมีผลตอการมองเห็นพื้นที่เปลือกอาคารที่ใชเปนปายโฆษณาไดอยางชัดเจน หรืออยางไมชัดเจน
1.6 สมมุติฐานการวิจัย
1. การเลือกใชรูปแบบของปายโฆษณา และอัตราสวนที่ใชในการทําปายโฆษณาบน
เปลือกอาคาร มีผลกับรายไดที่เพิ่มขึ้น
2. ที่ตั้งที่สามารถมองเห็นตัวอาคารไดชัดเจนเปนตัวกําหนดการใชประโยชนพื้นที่เปลือก
อาคารศูนยการคาเปนปายโฆษณา
3. อาคารศูนยการคาที่อยูในบริเวณที่สามารถมองเห็นตัวอาคารไดชัดเจน สามารถที่จะ
เพิ่มรายไดจากปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร

