บทที่ 2
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
วิวัฒนาการและความเปนมาของศูนยการคาในประเทศไทย รวมทั้งทฤษฎี และ
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการสื่อสาร และการรับรูสื่อโฆษณาของมนุษย
2.1 วิวฒ
ั นาการของศูนยการคา
2.1.1

การกําเนิดหางสรรพสินคา และศูนยการคาในประเทศไทย

การกําเนิด และการพัฒนาของศูนยการคาของประเทศไทย เริ่มตนมาจากรานคา
ยอยที่รวมตัวอยูในตึกแถว และตั้งอยูในพื้นที่เดียวกัน จนกลายมาเปนยานการคา เชน ยาน
บางลําภู สําเพ็ง พาหุรัด เปนตน ในป พ.ศ. 2495 นักธุรกิจชาวจีนไดเริ่มสั่งสินคาจากตางประเทศ
เข า มาจํ า หน า ย และได เ ปลี่ ย นระบบการบริ ห ารจั ด การเป น แบบห า งสรรพสิ น ค า ตามอย า ง
ตางประเทศ โดยสินคาสวนใหญเปนของใชในชีวิตประจําวัน ไดแก หางใตฟา และหางแมวดํา
ตอมา ป พ.ศ. 2501 หางสรรพสินคาที่ใหญที่สดุ ซึ่งเปนหางที่มีชื่อเสียง และประสบความสําเร็จ
มาจนถึงปจจุบันไดถือกําเนิดขึ้น คือ หางเซ็นทรัล เปดทําการสาขาแรกที่วังบูรพา ทําใหวังบูรพา
กลายเปนทําเลที่ตั้งของยานการคารูปแบบใหม โดยมีหางไนติงเกลโอลิมปค เปนอีกหางหนึ่งที่
ตั้งอยูบริเวณนั้น หางสรรพสินคาจึงไดเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เปนสากลมากขึ้น โดยการ
ตกแตงภายใน การจัดวางสินคา โดยมีตนแบบจากหางสรรพสินคาในยุโรป และอเมริกา
ชว งป พ.ศ. 2512 รูป แบบของหา งสรรพสิน คา เปลี่ย นเปน ศูน ยก ารคา ที่มีทั้ง
หางสรรพสินคา และสินคาตาง ๆ อยูภายในอาคารเดียวกัน ประกอบดวย ศูนยการคาสยาม
เซ็นเตอร ราชดําริ ศูนยการคาไดรับความนิยมจากคนไทย และมีการเติบโตทางธุรกิจจนไดมีการ
ขยายสาขา เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการ วิ ถี ชี วิ ต ไทยที่ เ ริ่ ม ผู ก พั น กั บ ศู น ย ก ารค า มากขึ้ น
หางสรรพสินคาของคนไทยไดเกิดขึ้นตามมาอีกหลายหาง ไดแก บางลําภูสรรพสินคา เมอรรี่คิงส
ตั้งฮั่วเส็ง หางแกวฟา เอดิสัน พาตา และคาเธร ในป พ.ศ. 2525 อันเปนชวงที่เศรษฐกิจมีการ
เติบโตอยางรวดเร็ว กรุงเทพมหานคร มีการขยายตัว และมีความหนาแนนเพิ่มขึ้น รูปแบบของ
ศูนยการคาจึงไดมีการพัฒนาอยางจริงจังมากขึ้น โดยการรวมกิจกรรมอื่น ๆ ไวภายในอาคาร
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เดีย วกัน เชน อาคารสํา นัก งาน โรงแรม โรงภาพยนตร ศูน ยแ สดงสิน คา สวนสนุก เปน ตน
ศูนยการคาที่ไดถือกําเนิดในชวงนี้ไดแก ศูนยการคาเซ็นทรัล ลาดพราว โดยมีจุดมุงหมายที่จะ
พัฒนาใหเปนศูนยการคาที่ใหญที่สุดในเอเชียอาคเนย และไดมีการปรับปรุงครั้งใหญในป พ.ศ.
2535 โดยผสานแนวคิดของศูนยการคาที่วา “ศูนยการคา มิใชเพียงที่ที่มาจับจายซื้อของ” เทานั้น
หากแตเปนที่พบปะ และใชเวลารวมกัน เปนสถานที่เพื่อการพักผอน และความบันเทิง เปนที่รวม
ของทุกกิจกรรมในชีวิตประจําวัน และเปนศูนยการชุมชน และประตูเขาออกของ กรุงเทพมหานคร
ในป พ.ศ. 2525 มาบุญครองเซ็ นเตอร เปน ศูนยการคาที่มีบริการหลากหลาย ประกอบดว ย
หางสรรพสินคาโตคิวจากญี่ปุน ตลาดสด สวนอาหาร และสวนสนุกอยูภายใน และดวยทําเลที่ตั้ง
ที่อยูใจกลางเมือง ทั้งมีสวนเชื่อมตอกับสยามสแควร ทําใหมาบุญครองไดรับความนิยมตลอดมา
ตอมา ในป พ.ศ. 2537 เกิดการรวมทุนเพื่อพัฒนาศูนยการคาใหเปนคอมเพล็กซขนาดใหญ เชน
เซ็นทรัล-บางนา เซ็นทรัลรัชดา-พระราม3 และ ซีคอนสแควร ซึ่งประกอบดวย หางสรรพสินคาโร
บิ น สั น โลตั ส ซู ป เปอร เ ซ็ น เตอร เมื อ งมหาสนุ ก ในโดมปรั บ อากาศ โรงภาพยนตร ใ นแบบ
มัลติเพล็กซ 14 โรง ศูนยกลางตลาดหนังสือแหงเอเชีย โรงภาพยนตรระบบเคลื่อนไหว สนามพัต
กอลฟ 18 หลุม ศูนยอาหาร และรานคาประมาณ 400 ราน นับเปนศูนยสรรพสินคา สารพัน
บันเทิงขนาดใหญติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก1
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงจาก หางสรรพสินคา (Department Store) เปนศูนยการคา (Shopping
Mall)
ชวงป ค.ศ. 1950 ไดมีพัฒนาการของ ”เครื่องปรับอากาศ” กับ “กิจกรรมการจับจาย
ใชสอย” กอใหเกิดพื้นที่รูปแบบใหม ที่ตางจากหางสรรพสินคาทั่วไป นั่นคือ “ศูนยการคา”
(shopping mall) อันเปนศูนยการคาแบบปด ประกอบไปดวย หางสรรพสินคา รานคายอย และ
พื้นที่กิจกรรมอื่น ๆ “ภายใตสภาพแวดลอมสังเคราะห” ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ และ
ตอนรับลูกคาไดตลอดเวลา ไมวาสภาพอากาศภายนอกจะเปนอยางไร
ศูนยการคารูปแบบใหมนี้ สงผลดีที่ทําใหผูขายตองการลงทุนในศูนยการคามากขึ้น
บริเวณที่เคยเปน “สวนภายนอก” กลับกลายมาเปน “สวนภายนอกของภายใน (interiorized exterior)”
1

พีรดร แกวลาย. “ศูนยการคา สถาปตยกรรมเพื่อความตื่นตาตืน่ ใจ จักรกลเชิงนามธรรม
กับวิถีชวี ิตเมืองในศตวรรษที่ 21.” วารสารวิจัยและสาระทางสถาปตยกรรม.คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 1(2545): น. 157 – 177.
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อันเปนสวนที่สามารถควบคุมได กิจกรรมที่เคยอยูภายนอกอาคารซึ่งตองเผชิญกับอุปสรรคทาง
ธรรมชาติตามฤดูกาล สามารถดําเนินไปไดโดยปราศจากอุปสรรค และ “ภูมิอากาศสังเคราะห
(artificial climate)” ทําใหศูนยการคากลายมาเปนจุดพบปะสังสรรค และสถานที่สําหรับกิจกรรม
ของเมืองในเวลากลางคืนไดอีกดวย
2.2 ศูนยการคากับการเปลี่ยนแปลงของเมือง
ศูน ยก ารคา เปน แหลง กิจ กรรมทางดา นเศรษฐกิจ ที ่สํ า คัญ ของเมือ ง เพราะ
ประกอบดวยกิจกรรมดานการคา และดานธุรกิจตาง ๆ ซึ่งเมื่อแหลงกิจกรรมเหลานี้อยูดวยกัน
จะกอใหเกิดผลดี และผลเสียแกสวนรวม
ผลดี คือ ศูนยการคาสามารถอํานวยความสะดวกทางดานสินคา และบริการดาน
ธุรกิจตาง ๆ
ผลเสีย คือ บริเวณศูนยการคาจะมีการจราจรที่คับคั่ง และติดขัด รวมทั้งสถานที่
จอดรถไมเหมาะสม และเพียงพอตอความตองการ
2.2.1 ความสัมพันธระหวางคนกับศูนยการคา
ระบบหางสรรพสินคา/ศูนยการคา หางสรรพสินคา และศูนยการคา เปนตัวอยาง
รูปธรรมที่เดนชัดของพื้นที่กับการสรางวิถีชีวิตแบบเมือง และการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของ
คน จากการซื้อของเพื่อตอบสนองตอความจําเปน มาเปนการซื้อสินคาเพื่อตอบสนองความอยาก
หรื อ เพื่ อ สร า งเอกลั ก ษณ และได เ ปลี่ ย นตั ว ห า งสรรพสิน ค า หรื อ ศู น ย ก ารค า ให เ ป น สถานที่
ทองเที่ยว สถานพักผอนหยอนใจของครอบครัว ในสังคมสมัยใหม จนกลายเปนสวนหนึ่งของ
สถานที่สําคัญของเมือง2
ความเปนพื้นที่สาธารณะของหางสรรพสินคา และศูนยการคา ไดมีการสรางสรรค
เอกลักษณแบบใหม ดวยการถูกฉายาวาเปน พื้นที่สาธารณะชนิดใหม เปนสถาบันสังคมแบบใหม
โดยมีการจัดกิจกรรมทางสังคม และวัฒนธรรม เชน การแสดงดนตรี การรวมรณรงคเชิงสังคม

2

2542.

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิภาษา,
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และยังเปนสถานที่ของชุมชน และสังคม กลายเปนพื้นที่สําคัญลําดับสาม รองจากที่ทํางาน หรือ
โรงเรียน
ระบบการแยกสินคา ซึ่งแยกตาม อายุ เพศ วัย และกิจกรรมที่เดนชัด และยังสงเสริม
ความเปนสวนตัวมากขึ้นไปอีก ถึงแมวาหางสรรพสินคา หรือศูนยการคา จะเปนสถานที่สาธารณะ
ที่ไมจํากัดสิทธิ และเลือกปฏิบัติแกผูคน แตดวยการแยกประเภทสินคาที่ชัดเจน ผูคนที่เดินจะ
แบงแยกตัวเองไปตามบริเวณตาง ๆ ซึ่งเพิ่มความเปนสวนตัวมากขึ้น
ระบบหางสรรพสินคา/ศูนยการคา การแบงแยกสัดสวนของบริเวณ และสินคาที่วาง
อยู มากมาย เอื้อตอการสรา งจินตนาการ โลกส วนตัว และดูราวกับมีอิสระในการเลือก หรือ
ตัดสินใจ ทําใหผูคนสามารถสรางโลกใบเล็กที่เปนของตนเองได
ระบบปฎิสัมพันธ (interaction) เปนระบบปฎิสัมพันธระหวางคนที่อาศัยในเมือง
ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่เสริมความรูสึกเปนสวนตัวที่สามารถจะแสดงบุคลิกภาพไดเต็มที่
2.2.2 คนกับหางสรรพสินคา/ศูนยการคา
เหตุที่คนไปหางสรรพสินคา เนื่องจากความสะดวกสบายในการจับจาย เพราะมี
สินคาใหเลือกมากมาย อากาศเย็นสบาย ราคาสินคาไดมาตรฐานไมตองตอรองราคา ไมรูสึกถึง
การถูกหลอกเพราะทุกคนเสีย เทา กัน และเปน สถานที่ที่มีการตกแต งอยางสวยงาม มีค วาม
ทันสมัย เปนการเปดหูเปดตาใหทันโลก สําหรับคนที่มีเวลานอยอาจมีเหตุผลวา เพราะสินคาถูก
จั ด ไว เ ป น หมวดหมู ทํ า ให ไ ม เ สี ย เวลาในการจั บ จ า ย หรื อ การมี สิ น ค า ครบทุ ก ประเภททํ า ให
สามารถพาครอบครัวมาดวยกันได และยังไดของครบตามความตองการ อีกทั้งยังเปนการทํา
กิจกรรมรวมกันของครอบครัว ซึ่งไมคอยมีโอกาสใชเวลารวมกันมากนัก3
2.3 การเลือกที่ตั้งอาคาร
โครงการตาง ๆ ที่มีการกอสรางเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงคของโครงการนั้น ตองมีที่ตั้งที่คงที่ ซึ่งที่ตั้งแตละแหง จะมีสภาพของทําเล และสภาพ
ของตัวที่ตั้งแตกตางกันไป โดยความแปรผันของที่ตั้งนั้น มีความผูกพันอยางมากกับประเภทของ
3

สมรักษ ชัยสิงหกานนท. ในวัฒนธรรมการบริโภค: แนวความคิดและการวิเคราะห.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกริก, 2538.
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โครงการและการลงทุน ที่ตั้งบางแหงอาจมีความเหมาะสมกับโครงการที่จะจัดทําขึ้น แตหากเปน
ที่ตั้งที่มีราคาที่ดินแพงมาก การลงทุนดานที่ดินสูง ยอมมีผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการ
ได เพราะตนทุนการผลิต หรือการลงทุนทั้งหมดยอมสูงขึ้น ในกรณีที่มีขอจํากัดดานเงินทุน ก็อาจ
จําเปนตองเลือกที่ตั้งอื่นที่มีราคาที่ดินที่ต่ํากวา ซึ่งอาจเปนที่ตั้งที่มีความเหมาะสมตอโครงการ
นอยกวา แตหากสามารถเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมและในราคาที่สมเหตุสมผลได ก็ยอมเปนการลด
การลงทุนและทําใหโครงการมีความเปนไปไดมากขึ้น4
การเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมกับโครงการ หมายถึง การมีความสอดคลองระหวางที่ตั้ง
โครงการกับประเภทอาคารของโครงการ และกับขนาดของโครงการ ซึ่งทั้งสองประการนี้พิจารณา
ไดจากศักยภาพของตลาด ภาวะความตองการของตลาดในแตละทําเลที่แตกตางกันไป และเปน
ตั ว กํ า หนดความต อ งการในประเภทอาคาร และขนาดของโครงการ ที่ ตั้ ง บางแห ง มี ค วาม
เหมาะสมหรือเปนไปไดสําหรับอาคารบางประเภทเทานั้น และในปริมาณหรือขนาดหนึ่ง โดยการ
ยึดถือประโยชนสูงสุดที่พึงไดและที่เปนไปไดจากที่ตั้ง ดังนั้น องคประกอบทั้งสามอยาง คือ ที่ตั้ง
โครงการ และเงินลงทุน จึงมีความผูกพันกันอยางมาก และโครงการควรจะประสบความสําเร็จ
สูงสุดไดหากมีการเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด
อยางไรก็ตาม การเลือกที่ตั้ง มักไมมีอิสระอยางเต็มที่ ทั้งในโครงการภาคเอกชน
และโดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการภาครัฐ สําหรับโครงการภาคเอกชนนั้น หากยังไมมที ดี่ นิ เฉพาะ
สําหรับโครงการ ก็ยอมสามารถเลือกที่ตั้งไดตามความเหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปแลวมักคํานึงถึง
ผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนเปนขอพิจารณาที่สาํ คัญ ซึ่งการเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมมักเปนไป
ดวยความยากลําบาก และใชเวลานาน เพราะมักมีราคาที่ดินสูง และหายาก
ความสําเร็จของโครงการขึ้นอยูกับการเลือกที่ตั้งที่เหมาะสม ซึ่งมีประเด็นที่ตอง
พิจารณามากมาย ไมเพียงแตในดานราคาที่ดิน และในดานการตลาดของโครงการเทานั้น ดังนั้น
จึงอาจแยกขอพิจารณามากมายดังกลาวเปน 2 ประการสําคัญ คือ ขอพิจารณาเกี่ยวกับทําเล
ที่ตั้งหรือตําแหนงที่ตั้ง และขอพิจารณาเกี่ยวกับตัวที่ตั้ง

4

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงานสถาปตยกรรม.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532, น. 49 – 68.
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2.3.1 ขอพิจารณาในการเลือกทําเลที่ตั้ง
การเลือกทําเลที่ตั้ง เปนการเลือกตําแหนงที่ตั้งโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่อยู
รอบ ๆ ภายนอกตัวที่ตั้ง ซึ่งก็คือ สภาพแวดลอมของยานที่ตั้ง อาจพิจารณารายละเอียดของ
ประเด็นหลัก 5 ประการ ดังนี้
1. ขอพิจารณาในดานเศรษฐศาสตรและการเงิน
ในดานเศรษฐศาสตรและการเงิน มีขอพึงพิจารณาที่สําคัญหลายประการในการ
เลือกทําเลที่ตั้ง ไดแก
1) ความเหมาะสมตอระบบเศรษฐกิจสวนรวม
เปนขอพิจารณาในการเลือกที่ตั้งที่คํานึงถึงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ไมวาเปนผลกระทบโดยทางตรง หรือโดยทางออม ซึ่งมักไดแก โครงการขนาดใหญของ
รัฐบาล สําหรับโครงการขนาดเล็กกวาของภาคเอกชนก็อาจมีผลกระทบโดยทางออมตอระบบ
เศรษฐกิจสวนรวมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการที่เกี่ยวของกับการใชที่ดินขนาดใหญ อยางไรก็
ตาม ขอพิจารณานี้มักไมไดรับความสําคัญมากนักในการเลือกที่ตั้งของโครงการภาคเอกชน
2) ความเหมาะสมในดานการตลาด
เปนขอพิจารณาที่จัดไดวามีความสําคัญมากที่สุด เพราะโครงการอาคาร
ประเภทตาง ๆ ที่มีที่ตั้งคงที่ ยอมตองอาศัยผูสนับสนุนโครงการที่มาใชอาคาร ที่ตั้งของโครงการ
จะตองเปนที่ตั้งที่อยูในทําเลที่ยังมีอุปสงคตอโครงการอาคารประเภทนั้น ๆ กลาวคือ ที่ตั้งของ
โครงการประเภทตาง ๆ ขึ้นอยูกับอุปสงคซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามความจําเปนของโครงการในระดับ
ภาค ระดับเมือง หรือระดับชุมชนทองถิ่น ทั้งยังตองพิจารณาไปถึงขอเท็จจริงที่วา ที่ตั้งนั้นอยูใน
ทําเลที่มีผูใช หรือผูซื้อที่เหมาะสมที่สามารถสนับสนุนโครงการได กลาวคือ มีประชากรที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจ หรือกําลังซื้อที่เหมาะสมกับโครงการที่จะจัดทําขึ้น ซึ่งสําหรับโครงการประเภท
ศูนยการคานั้น การเลือกที่ตั้งจําตองพิจารณาถึงกลุมผูใชที่อยูรอบ ๆ ภายในเขตรัศมีอิทธิพล
(sphere of influence) กลุมผูใชนี้ จะเปนผูที่มีแนวโนมจะมาใชศูนยการคาแหงใหมเปนประจํา
ในการศึกษาความเหมาะสมในดานการตลาดของที่ตั้ง จะตองตรวจสอบดูวา ในปจจุบัน กลุม
ผู ใ ช ใ นขอบเขตรั ศ มี อิ ท ธิ พ ลได ใ ช จ า ยเงิ น เป น จํ า นวนเท า ใด สํ า หรั บ ซื้ อ สิ น ค า อะไรจากที่ ใ ด
เพื่อที่จะสามารถวิเคราะหไดวา หากตั้งศูนยการคาแหงใหมในทําเลที่ตั้งที่อยูภายในขอบเขตรัศมี
อิทธิพลดังกลาว จะมีคูแขงที่สําคัญมากนอยเพียงใด และจะสามารถมีสวนแบงทางตลาดเทาใด
นอกจากนี้ ความเหมาะสมในดานการตลาดของที่ตั้ง อาจอยูที่การอยูใกลกับแหลงกิจกรรมอื่น ๆ
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ที่สนับสนุนโครงการอาคารประเภทนั้น ๆ โดยอยูในยานที่มีความสัมพันธทางธุรกิจรวมกัน โดย
อาคารประเภทศูนยการคา หรือหางสรรพสินคา มักตั้งอยูใกลชุมทาง (node) และหากตั้งอยูบน
เสนทางหลักฝงขากลับบาน (ออกจากศูนยกลางเมือง) ยอมมีความไดเปรียบในการดึงดูดลูกคา
มากกวา ซึ่งการเลือกที่ตั้งดังกลาว พิจารณาจากความไดเปรียบจากการสนับสนุนของกิจกรรมตาง
ประเภท แตความไดเปรียบเชิงธุรกิจก็อาจเกิดจากการอยูใกลกับกิจกรรมประเภทเดียวกันก็ได
3) ความเปนไปไดในดานการเงิน
การคํานึงถึงผลไดผลเสียในเชิงเศรษฐศาสตรยอมตองพิจารณาจากความ
เหมาะสมสอดคลองกันระหวางสภาพความเปนไปไดทางดานการตลาดกับการลงทุน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสรางซึ่งตองใชจายเงินจํานวนมากมายในชวงเวลาอันสั้น
และที่สําคัญที่เกี่ยวกับที่ตั้งก็คือ การลงทุนในการจัดหาที่ดิน รวมทั้งในการปรับปรุงที่ดินเปนการ
ลงทุนที่สูงมาก และมักเปนรายจายที่ตองจายออกไปกอนในชวงที่ยังไมอาจมีรายรับ ซึ่งที่ดินใน
ทําเลตาง ๆ กันยอมมีราคาแตกตางกัน และราคาที่แตกตางกันนี้จะเปนตัวกําหนดที่สําคัญวา
ที่ดินนั้น ๆ เหมาะสมสําหรับโครงการประการใด ซึ่งสามารถจะใหผลตอบแทนมากเทาที่ตองการ
และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ดังนั้น การลงทุนในที่ดินจึงมีผลกระทบตอความเปนไปไดของ
โครงการประเภทตาง ๆ
2. ขอพิจารณาในดานเทคนิค5
ในด า นเทคนิ ค มี ข อ พิ จ ารณามากมายที่ กํ า หนดความเป น ไปได หรื อ ความ
เหมาะสมของโครงการ ซึ่งลวนเปนขอพิจารณาที่เกี่ยวของกับทําเลที่ตั้งของโครงการ ไดแก
1) ความเปนไปไดทางกฎหมายและความเหมาะสมทางดานการผังเมือง
ในบางเขตของเมือง มีขอกําหนดทางกฎหมายในการจํากัดเขตการใชที่ดิน
(zoning restriction) ใหสามารถปลูกอาคารไดเพียงบางประเภทเทานั้น เชน ในเขตหนึ่งอนุญาต
ใหปลูกสรางไดเฉพาะอาคารประเภทที่พักอาศัย หรือไมอนุญาตใหปลูกสรางโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท ตึกแถว เปนตน หรือในการจํากัดความสูงของอาคารที่จะปลูกสรางในเขตควบคุม เชนใน
เขตที่เปนชุมชนหนาแนน อาจมีขอกําหนดเกี่ยวกับความสูงของอาคารที่จะตองสัมพันธกับระยะ
รนจากแนวเขตที่ดิน เปนตน นอกจากนี้ ในบางเขตอาจมีกฎหมายเวนคืนบังคับใช หรือมีแนวโนม
ของการออกกฎหมายเวนคื น ซึ่ ง ข อ กํ า หนดต า ง ๆ เหล า นี้ เ ป น การออกตามความใน
พระราชบัญญัติตาง ๆ ในลักษณะของกฎกระทรวง โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระราชบัญญัติควบคุม
5

เพิ่งอาง เชิงอรรถที่ 4 หนา 9.
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อาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ดังนั้น ในการพิจารณาเลือกที่ตั้ง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองตรวจสอบขอจํากัดตาง ๆ ที่อาจใชควบคุมเขตที่ดินซึ่งจะเปนที่ตั้งของ
โครงการ มิฉะนั้น ที่ตั้งที่ไดเลือกไวอาจไมไดรับการอนุญาตใหปลูกสราง หรืออาจมีผลกระทบตอ
ความเปนไปไดทางการเงิน หรือความสําเร็จของโครงการ
นอกจากความเปนไปไดทางกฎหมายแลว ยังตองพิจารณาถึงความเหมาะสม
ตามหลักวิชาการทางดานการผังเมืองดวย โดยพยายามวิเคราะหถึงปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
จากการมีโครงการในที่ตั้ง ทั้งประเภท และขนาดของโครงการมีผลกระทบตอปญหาทางดานผัง
เมืองแตกตางกันออกไป ปญหาสําคัญที่จําเปนตองคํานึงถึง ไดแก ปญหาทางดานการคมนาคม
ขนสง และการจราจร ทั้งตามสภาพที่เปนอยู และสภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อมีโครงการ
เกิดขึ้นเพราะปญหาดังกลาวจะมีความรุนแรงมากขึ้นสําหรับโครงการขนาดใหญ นอกจากนี้ ยัง
อาจจําเปนตองพิจารณาปญหาอื่น ๆ เชน ปญหาในดานสภาพที่โลงของชุมชนในบริเวณขางเคียง
เพื่อพิจารณาความหนาแนน ของอาคารตามโครงการ หรือปญหาทางดานมลภาวะที่เกิดขึ้ น
สําหรับโครงการโรงงานอุตสาหกรรม แมวาจะมีระบบควบคุม หรือการจํากัดมลภาวะที่ถูกตอง
ตามขอบังคับของกฎหมายแลวก็ตาม แตหากเลือกที่ตั้งของโครงการในเขตนิคมอุตสาหกรรมยอม
มีความเหมาะสมในดานผังเมืองมากกวา ทั้งยังไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินจากรัฐอีกดวย
2) ความพรอมทางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เปนโครงสรางพื้นฐาน (infrastructure) ที่
จําเปนในฐานะที่เปนบริการชุมชนที่รัฐจัดใหมีขึ้น อันไดแก การมีปจจัยตาง ๆ อยางเหมาะสมใน
ขนาด และสภาพขององค ป ระกอบชุ ม ชน รวมทั้ ง การมี อ งค ป ระกอบชุ ม ชนในด า นบริ ก าร
สาธารณะ ซึ่งยอมแตกตางกันไปในตามแตละที่ตั้งของโครงการ ทําใหตองนํามาพิจารณาในการ
เลือกที่ตั้งโครงการ และความไมพรอมของปจจัยเหลานี้ ยอมมีผลกระทบอยางมากตอการที่ตอง
ลงทุนเพิ่มขึ้น และความสําเร็จของโครงการ
3) ความสะดวกของการเขาถึงที่ตั้ง
ที่ตั้งแตละแหง ยอมมีความสะดวกของการเขาถึงแตกตางกัน โดยพิจารณา
ไดจาก ตําแหนงของที่ตั้ง ระบบถนน ระบบการขนสง และระบบการจราจร ที่ตั้งที่อยูหางไกล ยอม
ขาดความสะดวกสบายในการเขาถึง ซึ่งนอกจากจะเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางเพิ่มขึ้น
แลว ยังสงผลกระทบตอสุขภาพจิตอีกดวย
ระบบการขนสงนับเปนปจจัยที่เกี่ยวของโดยตรงกับความสะดวกของการเขาถึง
ที่ตั้ง โดยในการเลือกที่ตั้งโครงการนั้น ต องพิจารณาวา ในถนนที่ซึ่งที่ตั้งตั้งอยูนั้น มีรถประจํา
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ทางผานจํานวนกี่สาย มากนอยเพียงใดตอหนวยเวลา หรือมีระบบการคมนาคมอื่น ๆ อยูใกล
พอที่จะสนับสนุนการเขาถึงที่ตั้งไดสะดวกยิ่งขึ้น เชน อยูใกลทางดวน รถไฟฟา รถไฟใตดิน ทาเรือ
เปนตน ซึ่งระบบการขนสงเหลานี้ ยอมชวยเพิ่มอุปสงคใหแกโครงการ เพราะสามารถเพิ่มผูใชจาก
นอกเขตรั ศ มี อิ ท ธิพ ลเดิ ม ได นอกจากนี้ ความสะดวกของการเข า ถึ ง ยั ง ถู ก จํ า กั ด ด ว ยสภาพ
การจราจรที่เปนอยู และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยตองพิจารณาไปถึงขอจํากัดตาง ๆ ทางดาน
กฎหมาย ทั้งที่เกี่ยวกับระบบการจราจรเอง และที่เกี่ยวกับการจัดทางเขาออกของบริเวณที่ตั้ง
3. ขอพิจารณาในดานสังคมและวัฒนธรรม
สามารถพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้งในดานสังคมและวัฒนธรรมได ดังนี้
1) ความเหมาะสมทางดานลักษณะประชากร
โครงการตาง ๆ ยอมตองมีผูใชที่เปนผูสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ
ในการกําหนดที่ตั้งของโครงการ จึงจําเปนตองพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคลองกันระหวาง
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของผูที่อยูในยานรอบ ๆ ที่ตั้งโครงการกับของผูที่คาดวาจะเปน
ผูใชอาคารของโครงการ โดยใหพิจารณาลักษณะมูลฐานทางสังคมวัฒนธรรมของกลุมประชากร
ที่เกี่ยวของ ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สภาพการสังคม วิถีชีวิตประจําวัน
ศาสนา ตลอดจนคา นิ ย มต า ง ๆ กลา วคือ การพิ จ ารณาความเหมาะสมทางด า นสั ง คมและ
วัฒนธรรมนั้น เปนสวนหนึ่งของการศึกษาความเปนไปไดในดานการตลาดของโครงการ
2) ความเหมาะสมทางดานประเภทอาคาร
ความเหมาะสมของที่ตั้งในดานสังคมและวัฒนธรรม ยังเกี่ยวของกับประเภท
ของอาคารที่จะอยูติดกันอีกดวย กลาวคือ เปนความเหมาะสมซึ่งกันและกัน ระหวางประเภท
อาคารโครงการที่ จ ะจั ด ทํ า ขึ้ น ใหม ใ นที่ ตั้ง กั บ ประเภทของอาคารข า งเคี ย งที่ มีอ ยู แ ล ว และมี
แนวโนมวาจะคงอยูตอไป
3) ความเหมาะสมทางดานเอกลักษณของทองถิ่น
ทองถิ่นบางทองถิ่น อาจมีเอกลักษณเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ตั้ง
ของโครงการอาจอยูในยานที่จัดไดวาเปนที่เชิดหนาชูตาทางสังคม การที่สามารถเลือกที่ตั้งไดใน
ยานดังกลาวนั้น ยอมเปนการสงเสริมความสําเร็จของโครงการไดเปนอยางดี การพิจารณาความ
เหมาะสมของที่ตั้งในดานสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเอกลักษณของทองถิ่น ยังมีผลกระทบ
ตอความเปนไปไดของโครงการอีกดวย เพราะอาจทําใหตองลงทุนมาก – นอย แตกตางกันไป
ทั้ ง นี้ เป น การพิ จ ารณาความเหมาะสมของที่ ตั้ ง ตมหลั ก วิ ช าการของการอนุ รั ก ษ ไม ว า จะมี
ขอกําหนดทางกฎหมายควบคุมอยูหรือไมก็ตาม
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4. ขอพิจารณาในดานสภาวะแวดลอม
1) ปญหาทางดานมลภาวะ
ทําเลที่ตั้งบางแหง อาจมีปญหาทางดานมลภาวะที่เกิดจากสภาพแวดลอม
ขางเคียง โดยอาจเปนมลภาวะทางดานเสียง กลิ่น ควัน ฝุน ความสั่นสะเทือน หรือแมแตความ
รอนและแสงสะทอนจากอาคารขางเคียง เปนตน ซึ่งระดับของการรบกวนจากมลภาวะเหลานี้
อาจมีมากนอยแตกตางกันไปตามแตละที่ตั้ง
2) ความเหมาะสมตอสภาพแวดลอมที่ดีเปนพิเศษ
นอกจากพิ จารณาหลีก เลี่ย งที่ตั้งที่ มีปญหาสภาวะแวดล อมแลว บางครั้ง
โครงการอาจจํ า เป น ต อ งพยายามเลื อ กเฟ น ที่ ตั้ ง ที่ มี ส ภาวะแวดล อ มที่ ดี เ ป น พิ เ ศษ หรื อ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะ เชนอยูใกลที่โลงสาธารณะขนาดใหญ อยูติดแมน้ํา อยูในแหลงที่มีความรมรื่น
และความสงบเงียบเปนพิเศษ หรืออยูในแหลงที่มีอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรม เปนตน
นอกจากนี้ การมองเห็นตัวที่ตั้งโครงการไดงายและชัดเจน ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ควรจะคํานึงถึง
เปนตนวา ที่ตั้งอยูตรงหัวมุมถนน หรืออยูบนยอดเขา ยอมมีโอกาสมองเห็นไดมากกวา และ
เช น เดี ย วกั น กั บ ตั ว อาคารบนที่ ตั้ ง สภาพการมองเห็ น นี้ ย อ มขึ้ น อยู กั บ สภาวะแวดล อ มที่
เอื้ออํานวย ดังนั้น ลักษณะพิเศษทางดานสภาวะแวดลอมของที่ตั้งเหลานี้ ยอมมีสวนชวยเสริม
ความสําเร็จของโครงการ และเปนสิ่งที่ควรนํามาพิจารณาในการเลือกที่ตั้งของโครงการ
5. ขอพิจารณาในดานการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคต
โครงการตาง ๆ ซึ่งมีที่ตั้งคงที่ในลักษณะถาวร เปนองคประกอบหนึ่งของชุมชน
แตเปนที่ทราบกันดีวา ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งรวมทั้งการขยายตัวและการหดตัว
เชน อาจมีโครงการที่อยูอาศัยเกิดขึ้นจํานวนมากในยานที่ตั้งโครงการโดยมีแหลงงานเกิดขึ้นใน
ชุมชน อาจมีการออกกฎหมายเวนคืนที่ดินบางสวนของชุมชน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในการ
จํากัดเขตการใชที่ดิน เปนตน การเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต และอาจจะมี
ผลกระทบตอการดําเนินงาน และความสําเร็จของโครงการไดเสมอ ดังนั้น ในการเลือกที่ตั้งของ
โครงการ จําเปนตองศึกษา และคาดคะเนถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชุมชนใน
อนาคต ซึ่งนอกจากจะมีประโยชนโดยตรงตอการตัดสินใจเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมแลว ยังเปน
ประโยชนอยางมากตอการวางแผนสําหรับโครงการในอนาคตเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้น เชน การเลือกที่ตั้งที่มีขนาดใหญเพียงพอสําหรับการขยายตัวของโครงการ หรือเปน
ที่ตั้งที่มีโอกาสขยายตัวไดงาย
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การพิจารณาในดานการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคตนี้ อาจกลาวไดวา
เปนการพิจารณาถึงดานเศรษฐศาสตรและการเงิน ดานเทคนิค ดานสังคมและวัฒนธรรม และ
ดานสภาวะแวดลอม ตามการคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคต เพราะเปนการ
พิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโครงการซึ่งตั้งอยูในที่ตั้งที่เปนสวนหนึ่งของชุมชน
2.3.2 ขอพิจารณาในการเลือกตัวที่ตั้ง
ในการเลือกที่ตั้งนั้น นอกจากจะตองพิจารณาเกี่ยวกับทําเลของที่ตั้งแลว ยังตอง
พิ จ ารณาถึ ง สภาพต า ง ๆ ภายในของเขตของที่ ดิ น อั น เป น ตั ว ที่ ตั้ ง ของโครงการอี ก ด ว ย ซึ่ ง
ขอพิจารณาที่สําคัญเกี่ยวกับตัวที่ตั้ง ไดแก ขนาด รูปทรง และสภาพทั่วไปอื่น ๆ ของที่ดิน โดย
จะตองมีความสอดคลองเหมาะสม และเปนไปไดกับโครงการที่จะจัดทําขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจ
จําเปนตองพิจารณาถึงศักยภาพในการขยายตัวในอนาคตของตัวที่ตั้ง และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองพิจารณาถึงสิทธิในตัวที่ดิน ซึ่งจะตองมีความสัมพันธกับลักษณะของโครงการดวย6
1. ขนาด
ขนาดของที่ดิน เปนขอพิจารณาที่มีความสําคัญมากที่สุดของตัวที่ตั้ง เพราะ
นอกจากจะเกี่ยวกับความเหมาะสมของประเภทอาคาร และขนาดของโครงการแลว ยังเกี่ยวของ
กับการลงทุน และเปนการลงทุนเงินจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่ยังไมมีรายไดจาก
โครงการ ขนาดของที่ดินมีความสัมพันธโดยตรงกับราคาที่ดินที่จะตองลงทุน หากที่ดินมีขนาด
ใหญเกินความจําเปน ยอมทําใหตองลงทุนคาที่ดินเพิ่มมากขึ้น และหากที่ดินมีขนาดเล็กเกินไป
ยอมไมเหมาะสมสําหรั บโครงการที่จะจัดทําขึ้ น สําหรับที่ดินที่มีขนาดคอนขางเล็ ก กอนการ
ตัดสินใจเลือกที่ดิน จําเปนตองทําการตรวจสอบดูวา เมื่อถูกขอกําหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
เวนที่วาง และเกี่ยวกับอัตราสวนพื้นที่อาคารทั้งหมดกับขนาดที่ดิน ตลอดจนขอจํากัดเกี่ยวกับ
ระยะยนที่จะตองสัมพันธกับความสูงของอาคารแลว ที่ดินที่มีขนาดคอนขางเล็กนั้น ยังมีความ
เหมาะสมสําหรับจัดทําโครงการที่ตองการอีกหรือไม
ขนาดของที่ดิน มีความสําคัญตออาคารบางประเภทที่ไมเหมาะที่จะมีจํานวน
มากขึ้น แตมีความตองการพื้นที่ขนาดใหญในแตละชั้น และเพียงไมกี่ชั้น เชน อาคารประเภท
ศูนยการคา หางสรรพสินคา เปนตน สําหรับโครงการดังกลาว จําเปนตองมีที่ดินที่มีขนาดใหญพอ
6
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สําหรับจัดเปนสวนพื้นที่ใชสอย พื้นที่จอดรถ และที่วางที่จะตองเวนไว มิเชนนั้น จะทําใหตองลด
ขนาดของโครงการลง ซึ่งอาจไมเหมาะกับสภาพการณของการตลาด และการลงทุนสําหรับการ
ดําเนินกิจการดังกลาว นอกจากขอพิจารณาในดานราคาที่ดิน ประเภทและขนาดของโครงการที่
เหมาะสมแลว ยังอาจจําเปนตองพิจารณาถึงขอจํากัดในการจัดวางผังบริเวณและตัวอาคารโดย
คํานึงถึงรูปรางของที่ดินที่ตั้งโครงการ
2. รูปราง
รูปรางของที่ดิน เปนอีกประการหนึ่งที่จําเปนตองนํามาพิจารณา ที่ดินที่มีรูปราง
เปนแง เปนมุมมาก เปนติ่ง หรือมีลักษณะเบี้ยวหรือเอียง ยอมทําใหไมสามารถใชประโยชนจาก
ที่ ดิ น ได ง า ย และไม อ าจใช ไ ด อ ย า งเต็ ม ที่ รู ป ร า งของที่ ดิ น ที่ พ บทั่ ว ไปมั ก มี ลั ก ษณะเป น รู ป
สี่เ หลี่ย มผื นผ า ที่แคบและลึ ก ทั้ งนี้ ไมวาจะเปนที่ดิน ในชนบทหรือในเมื อง มัก มีดา นแคบติด
เสนทางคมนาคม ซึ่งอาจเปนคลอง แมน้ํา หรือถนน ในกรณีที่เปนที่ดินขนาดเล็ก หรือคอนขาง
เล็กสําหรับโครงการที่จะจัดทําขึ้น หากที่ดินมีความแคบมากนั้น มักทําใหมีปญหาในการจัดผัง
บริเวณ และวางตัวอาคารใหเหมาะสมกับทิศทางลมและแสงแดด อาจทําใหจําตองวางตัวอาคาร
หลักในลักษณะขวางตะวัน อันจะมีผลกระทบตอความสบายของผูใชอาคาร หรือทําใหตองลงทุน
กับตัวอาคารมากขึ้นในการจัดใหมีการปองกันแดดและความรอน ทั้งยังทําใหตองสิ้นเปลืองการ
ใชพลังงานมากขึ้นสําหรับอาคารที่ใชระบบปรับอากาศ ในการเลือกที่ตั้งควรจะไดคํานึงถึงปญหา
เหลานี้ลวงหนา ซึ่งเปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากขนาดและรูปรางของที่ดิน
3. สภาพทั่วไปของที่ดิน
เปนการพิจารณาสภาพตาง ๆ ของที่ดินที่จะมีผลกนะทบตอการลงทุน ไดแก
ข อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ระดั บ ดิ น และป ญ หาการป อ งกั น น้ํ า ท ว ม สภาพการรั บ น้ํ า หนั ก ของดิ น
สิ่งกอสรางและไมยืนตนที่มีอยูแลว เปนตน
ที่ดิ น ต า ง ๆ มี ส ภาพของการที่ จ ะต อ งปรั บ ปรุ ง มาก – น อ ย แตกต า งกั น โดย
เปนไปตามสภาพของธรณีสัณฐาน (topography) โดยทั่วไป ที่ดินที่ยังไมไดรับการพัฒนา มักมี
ระดั บดิน ต่ํามาก และมักต่ํากว า ระดับถนนภายนอกหรื อ ถนนสายหลัก หรือต่ํา กวา ที่ดินของ
บริเวณขางเคียงที่พัฒนาแลว นอกจากนี้ ที่ดินบางแหงอาจมีสภาพการรับน้ําหนักที่ไมดี โดย
เปนไปตามสภาพทางธรณีวิทยาของที่ดิน ซึ่งที่ดินลักษณะนี้ทําใหตองลงทุนในสวนฐานรากสูง
กวาปกติ โดยทั่วไป ไมอาจทราบสภาพการรับน้ําหนักที่ดินที่แทจริงได จนกวาจะไดขอมูลการ
เจาะดิน (boring data) ในบริเวณที่ตั้ง แตอาจศึกษาไดคราว ๆ จากบริเวณขางเคียงที่ไดมีการ
กอสรางอาคารแลวเพื่อใชเปนเพียงแนวทางในการคาดคะเนสภาพการรับน้ําหนักของที่ดินใน
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เบื้องตน ในการพิจารณาความเหมาะสมของตัวที่ตั้งนั้น ยังอาจจําเปนตองคํานึงถึงสิ่งกอสราง
ตาง ๆ ที่มีอยูแลว เชน ถนน ทางระบายน้ํา อาคาร เปนตน ซึ่งอาจนํามาใชประโยชนไดหากยังมี
สภาพดีอยู อาจมีสวนชวยลดการลงทุนในระยะเริ่มตนลงไดบาง อยางไรก็ตาม ยังมีขอพิจารณา
อื่น ๆ ที่อาจจําเปนตองคํานึงถึง เชน ทิศทางของที่ตั้ง สภาพลมฟาอากาศจุลภาค สภาพทาง
นิเวศวิทยา สภาพการใชที่ดิน สภาพการสัญจรเขาออกและการจราจรภายใน เปนตน ทั้งนี้ ความ
จําเปนในการพิจารณาประเด็นเหลานี้ขึ้นอยูกับขอจํากัด โอกาสในการเลือก สภาพความรุนแรง
ของปญหา ความสําคัญตอประเภทโครงการ
4. ศักยภาพของการขยายตัวในอนาคต
ตัวที่ตั้งแตละแหงมีศักยภาพของการขยายตัวในอนาคตแตกตางกัน โดยขึ้นอยู
กับวาที่ตั้งนั้น ๆ ลอมรอบดวยอะไร ที่ดินที่ติดกับถนนสาธารณะ คูคลองสาธารณะ แมน้ํา ที่ดิน
ของรัฐบาล ยอมไมมีโอกาสที่จะขยายตัวไดในอนาคต เชนเดียวกันกับที่ดินที่อยูติดกับบริเวณ
ขางเคียงที่มีสิ่งกอสรางถาวรขนาดใหญก็ไมมีโอกาสขยายตัวได หรือมีโอกาสขยายตัวนอย ที่ตั้ง
ซึ่งมีศกั ยภาพในการขยายตัวสูง จึงเปนที่ดินที่ลอมรอบดวยที่ดินเอกชนที่ยังไมมีสิ่งกอสรางถาวร
และตองเปนที่ดินที่มีแนวโนมที่สามารถขายไดดวย
5. สิทธิในที่ดิน
สิทธิในที่ดิน เปนขอพิจารณาที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการพิจารณาเลือกที่ดิน
ที่จะเปนที่ตั้งโครงการ เพราะกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนสิ่งจําเปนจะตองมีอยูกอนการดําเนินการใด ๆ
บนที่ดินนั้น ซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้อาจเกิดจากการเชา เชาซื้อ ซื้อ หรือสิทธิเหนือพื้นดินก็ได ผู
ดําเนินโครงการจะตองมีสิทธิในที่ดินในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามความเหมาะสมกับลักษณะ
ของโครงการ ดังนั้น การเลือกที่ตั้งของโครงการ จะตองพิจารณาถึงความเปนไปไดในเรื่องสิทธิใน
ที่ดินที่สอดคลองกับลักษณะของโครงการ
2.3.3 การประเมินความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการ
ตามขอพิจารณาต าง ๆ เกี่ ยวกับทําเลที่ตั้ง และตัว ที่ตั้งของโครงการนั้น หากนํา
ขอพิจารณาตาง ๆ เหลานั้นทุกขอมาใชในทางปฏิบัติ ยอมมีความสับสนยุงยาก และในความเปน
จริงแลวก็ไมมีความจําเปนที่จะตองทําเชนนั้น เนื่องจาก ขอพิจารณาตาง ๆ ไมไดมีความสําคัญ
เทากันตอการตัดสินใจในการเลือกที่ตั้ง คงมีเพียงแตขอพิจารณาหลัก ๆ เพียงไมกี่ประการที่อาจ
ใชเปนเกณฑในการตัดสินใจเบื้องตน ไดแก
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1. การประเมินความเหมาะสมในดานราคา
การพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้งสําหรับโครงการที่อยูในยานที่มีราคาที่ดิน
สูงและมีคูแขงมาก โดยทั่วไป มักเนนความสําคัญที่ราคาที่ดินเพียงประการเดียวกอน เปนที่นา
สังเกตวา ราคาที่ดินมักมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความเหมาะสมทางดานการตลาด
กลา วคือ ในที่ซึ่ง เป น ยา นชุม ชนหนาแนน ที่ ดิน มั ก มี ราคาสูง แตก็ มีป ระชากรหนาแน น เพีย ง
พอที่จะสนับสนุนกิจการของโครงการ ทํานองเดียวกัน สําหรับที่ตั้งที่อยูติดถนนใหญ ก็มีราคา
ที่ดินสูงกวาที่ตั้งที่อยูในซอย แตขณะเดียวกันที่ตั้งที่อยูติดถนนใหญก็จัดไดวาเปนทําเลที่ดีกวาใน
แงของการตลาด ดังนั้น จึงไมเปนการแปลกที่ไดเนนในเรื่องราคาที่ดินเปนประการสําคัญของการ
พิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการในเบื้องตน เพราะยอมมีการคํานึงถึงความแปรผันในความเหมาะสม
ของดานการตลาดไปพรอมกันดวย ซึ่งการประเมินความเหมาะสมของที่ตั้งในเฉพาะดานราคา
ที่ดินนั้น เปนการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการทางดานการเงินนั่นเอง โดยถือวา คาที่ดิน
เปนสวนหนึ่งและสวนสําคัญของการลงทุนทั้งหมด สําหรับโครงการที่ใหผลตอบแทนระยะยาว ซึ่ง
มักเป นโครงการขนาดใหญ และตองการที่ดินขนาดใหญ มีการลงทุนในที่ดินมาก ซึ่งมักจะมี
ผลกระทบตอระยะเวลาการคืนทุน
ในกรณีที่เปนการประเมินเปรียบเทียบความเหมาะสมของที่ตั้งหลายแหงเพื่อ
คัดเลือกที่ตั้งที่มีความเหมาะสมที่สุดนั้น อาจทําไดโดยการเปรียบเทียบผลตอบแทน หรือกําไรที่
ไดระหวางโครงการตาง ๆ ในที่ตั้งตางกัน ในกรณีเชนนี้ ลักษณะของโครงการในที่ตั้งตาง ๆ กันก็
อาจแตกตางกันไดบาง รวมทั้งระยะเวลาที่จะไดผลกําไรก็อาจแตกตางกัน
2. การประเมินความเหมาะสมในดานตาง ๆ ตามเกณฑ
ในการประเมินความเหมาะสมดานราคานั้น จะมีการประเมินความเหมาะสมใน
ดานตาง ๆ ที่สําคัญที่จัดไดวาเปนเกณฑหลักของการพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการ
ควบคูกันไปดวยเสมอ ไดแก ความเหมาะสมในดานการตลาด ความเหมาะสมในดานขนาดของ
ที่ดิน ขอจํากัดทางดานกฎหมาย เปนตน ที่ตั้งที่ผานการยอมรับในดานความเปนไปไดทางการเงิน
และความเหมาะสมในดานตาง ๆ ดังกลาว และไดรับการคัดเลือกไวในเบื้องตนแลวนั้น อาจมี
หลายแหงด วยกัน ในกรณี เช นนี้ จําเปน ตองมีการดําเนินการประเมินที่ มีหลั กเกณฑ แน นอน
เพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมมากนอยของที่ตั้งตาง ๆ และจะทําใหสามารถ
ตัดสินใจเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดไดดวยความมั่นใจ7
7

เพิ่งอาง เชิงอรรถที่ 4 หนา 9.
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2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบศูนยการคา
การริเริ่มดําเนินโครงการศูนยการคา มีขั้นตอนที่ตองพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวน
เพื่อประโยชนสูงสุดตอโครงการนั้น ๆ หลายประการ ดังนี้
2.4.1 การเลือกทําเลที่ตั้ง
การดําเนินโครงการศูนยการคาจะประสบความสําเร็จหรือไม เพียงใด ปจจัยที่มีสวน
เกี่ยวของเปนอยางมากก็คือ ทําเลที่ตั้งของศูนยการคา โดยปจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการ
พิจารณาตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้ง ไดแก
1. ความสะดวกในการเขาถึง
ความสะดวกในที่นี้ มิไดหมายถึงระยะทางใกล - ไกลเทานั้น ศูนยการคาที่ตั้งอยู
ไกลออกไปแตมีระบบการคมนาคมที่สามารถเดินทางไดโดยสะดวก ก็นับวามีความสะดวกในการ
เข า ถึ ง ที่ ดี ไ ด จึ ง สามารถสรุ ป ลั ก ษณะของที่ ตั้ ง ที่ มี ค วามสะดวกในการเข า ถึ ง ของโครงการ
ศูนยการคาได ดังนี้
1) ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความหนาแนนของประชากร และอัตราความหนาแนนของ
การสัญจรผานคอนขางสูง
2) มีระบบการขนสงมวลชนเขาถึงอยางสะดวก และทั่วถึง
3) ควรตั ้ง อยู บ นเสน ทางขาออกของเมือ ง เนื ่อ งจากเปน เสน ทางผา นเวลา
เดินทางกลับบาน
4) มีชองทางกลับรถที่อยูไมหางจากหนาโครงการมากเกินไป
2. ลักษณะการจราจรของพื้นที่ สิ่งสําคัญที่ตองพิจารณา ไดแก
1) จํานวน และความกวางของชองทางวิ่งของถนนหนาโครงการ
2) ความลาดเอียงของถนน
3) มุมมองจากถนนเขาสูที่ตั้งโครงการ
4) ลักษณะการจัดการจราจร และสัญญาณไฟจราจร
5) ความหนาแนนของรถยนต และรถประจําทางบนถนน
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3. มุมมองจากภายนอก
ในบางครั้ง การที่โครงการตั้งอยูในที่ที่สามารถมองเห็นไดงาย หรือในจุดเดนอาจ
ส ง ผลให เ กิ ด การตั ดสิ น ใจเข า ใช บริ ก ารศู น ยก ารค า โดยไมไ ด ว างแผนล ว งหน า ได ซึ่ ง นับ เป น
ประโยชนทางออมอีกทางหนึ่ง
4. ลักษณะการใชพื้นที่
พื้นที่พัฒนาโครงการควรตั้งอยูในพื้นที่พาณิชยกรรม ตามพระราชบัญญัติผังเมือง
พ.ศ. 2518
5. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
1) ขนาดพื้นที่ตองมีเพียงพอกับสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จะตองสราง
2) ที่ดินควรเปนที่เดียวกันทั้งผืน ปราศจากอุปสรรคกีดขวางตาง ๆ ที่จะทําให
การออกแบบวางผังถูกแยกออกจากกัน
3) ที่ดินควรมีความยาวของดานที่ติดกับถนนไมต่ํากวา 200 เมตร
2.4.2 ทฤษฏี และแนวความคิดทีเ่ กี่ยวของกับศูนยการคาโดยทั่วไป
ปจจัย 4 ประการที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจศูนยการคา มีดังนี้
1. ปจจัยเรื่องพื้นที่ครอบคลุมทางการคา
คือการใชเสนทางการจราจรเปนตัวกําหนดพื้นที่ในการใหบริการ ทําใหสามารถ
คาดการณถึงปริมาณคนที่จะมาใชบริการศูนยการคาได โดยมีปจจัยที่ตองพิจารณา ดังนี้
1) จํานวนประชากร และครัวเรือนที่มีการจดทะเบียนในเขตรัศมีการคา และการ
ใหบริการ
2) จํานวนประชากรที่ทํางาน หรือนักทองเที่ยวที่มาใชบริการในเวลากลางวัน
3) เสนทางการจราจร และรูปแบบการคมนาคม
4) รูปแบบเสนทางการเดินทางไป – กลับ
2. ปจจัยทางดานการแขงขัน
คือ การรักษาสภาพแขงขัน จะพิจารณาจากจํานวนศูนยการคาลักษณะเดียวกัน
ที่อยูในเขตทําเลที่ตั้งของศูนยการคาเดียวกัน
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3. ปจจัยทางดานกายภาพ องคประกอบศูนยการคา ประกอบดวย
1) major anchor ไดแก หางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ประมาณรอยละ 30-40
2) mini anchor ไดแก รานคาใหญที่มีพื้นที่เชามากกวา 2,000 ตารางเมตร
3) การออกแบบวางผังที่ทันสมัย และเหมาะสม
4) การออกแบบตกแตงที่ทันสมัย สามารถเปนที่พักผอนของผูใชบริการได
5) มีสิ่งอํานวยความสะดวก และการใหบริการที่มีประสิทธิภาพทันสมัย เพื่อ
ตอบสนองในเรื่องการใชงาน และสรางความประทับใจใหแกลูกคา
6) กิจ กรรมทางการตลาด และการประสัม พัน ธ รวมทั้ง รูป แบบการสง เสริม
การขาย
7) กําจัดจุดบอดในการวางผัง และทางเดิน
4. ปจจัยในเรื่องการเขาถึงของลูกคา
1) ความสะดวกในการสัญจร
2) ความลื่นไหลของการสัญจร
3) การควบคุมการจราจรใหเหมาะสม เชน การจัดการเดินรถทางเดียว
4) ตําแหนงทางเขาออกโครงการของรถยนต หรือพาหนะอื่น ๆ รวมทั้งการเขาถึง
ของคนเดินเทา
2.4.3 ประเภทของศูนยการคา
การแบงประเภทของศูนยการคานั้น สามารถแบงไดตามขนาดพื้นที่ ตามสถานที่ตั้ง
ตามอาคารที่ใชประกอบกิจการ และตามประเภทสินคาและบริการ โดยศูนยการคาในประเทศ
ไทยสามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้
1. ศูนยการคาแบบดั้งเดิม ไดแก ตลาดสด หองแถว
2. ศูนยการคาแบบเปด เชนสยามแสควร
3. ศูนยการคาแบบไมมีตัวหาง เชน ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร
4. ศูนยการคาเฉพาะกิจ คือ ศูนยการคาที่ขายสินคาเฉพาะอยาง โดยอาจมีศูนย
อาหารใหบริการดวย เชน พันทิพยพลาซา ตะวันนา เปนตน
5. ศูนยการคาขนาดเล็ก - กลาง (community or neighborhood shopping mall)
คือศูนยการคาที่มีตัวหางขนาดกลาง รวมกับพื้นที่รานคายอย

22
6. ศูนยการคาขนาดใหญ (regional shopping mall) คือ ศูนยการคาที่มีพื้นที่
ประมาณ 100,000 ตารางเมตร มีจํานวนผูใชบริการประมาณ 50,000 – 100,000 ครัวเรือน
7. ศูนยการคาขนาดใหญพิเศษ (super regional shopping mall) ไดแก ศูนยการคา
ที่มีพื้นที่มากกวา 100,000 ตารางเมตร ขึ้นไป มีจํานวนผูใชบริการตั้งแต 150,000 ครัวเรือน ขึ้นไป
8. ศูนยการคา power center (big box) เชน เทสโกโลตัส บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร
2.4.4 องคประกอบของศูนยการคา
องคประกอบโดยทั่วไป ไดแก
1. anchor tenants มี 2 ประเภท คือ
1) main anchor เชน หางสรรพสินคา
2) mini anchor เชน รานคาที่มีพื้นที่ขนาดใหญ
2. พื้นรานคาปลีก (retail areas)
3. สวน entertainment เชน โรงภาพยนตร โรงโบวลิ่ง สวนสนุก เปนตน
4. ศูนยอาหาร ภัตตาคาร รานอาหารและเครื่องดื่ม
5. สวนบริการ เชน ตูเบิกเงินอัตโนมัติ ธนาคาร รานซักรีด รานซอมรองเทา เปนตน
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเปลือกอาคาร
ประกอบไปดวยเนื้อหาหลัก 4 1สวน ไดแก หนาที่และความสําคัญของเปลือก
อาคาร ประเภทเปลือกอาคารและรูปแบบเปลือกอาคาร ปจจัยที่มีผลตอรูปแบบเปลือกอาคาร
และปจจัยที่มีผลตอการเลือกรูปแบบเปลือกอาคาร ดังนี8้

8

ปวีณา แซตั้ง. ”การศึกษาและประเมินการปรับปรุงเปลือกอาคารธนาคารเพื่อการปรับเปลีย่ น
ภาพลักษณองคกร.”วิทยานิพนธมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549 น. 6 – 7.
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2.5.1 หนาที่และความสําคัญของเปลือกอาคาร
เปลือกอาคารมีหนาที่หลัก 3 ประการ ไดแก
1. environment คือ การปกปองอาคารจากสภาพแวดลอม
2. structure คือ การรับแรงตาง ๆ
3. architecture คือ การทําหนาที่เปนหนาตาของอาคาร
ซึ่งมีความสอดคลองกับที่ วิทรูเวียส ไดกําหนดหลักเกณฑในการประเมินคุณคา
อาคารไววา “อาคารที่ดีตอ งมี ค วามสะดวกสบาย ความมั่น คงแข็งแรง และความงาม ทั้ง 3
ประการรวมกัน”
ภาพที่ 2.1
ความสอดคลองระหวางหนาที่เปลือกอาคารและคุณคาของอาคาร

Environment

Structure

Architecture

----------------------------

ความสบาย

---------------------------- ความมัน่ คงแข็งแรง

----------------------------

2.5.2 ประเภทเปลือกอาคารและรูปแบบเปลือกอาคาร
ผนังภายนอก แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1. load bearing wall
2. curtain wall
3. light weight wall

ความงาม
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2.5.3 ปจจัยที่มีผลตอรูปแบบเปลือกอาคาร
ปจจัยที่มีผลตอรูปแบบเปลือกอาคาร ประกอบไปดวยหลายประการดวยกัน ไดแก
1. วัสดุ (materials)
2. รูปแบบอาคาร (building characteristics)
3. ระบบการกอสราง (construction system)
4. ขนาดอาคาร (size of building)
5. เทคโนโลยีการกอสราง (construction technology)
2.5.4 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกรูปแบบเปลือกอาคาร
การเลือกรูปแบบเปลือกอาคารใหมีความเหมาะสมนั้น มีปจจัยในการพิจารณา ดังนี้
1. สภาพแวดลอมเมือง (urban context)
2. งบประมาณ (budget)
3. ประเภทอาคาร (building type)
4. สภาพภูมิอากาศ (weather)
5. ชวงเวลา (time)
6. ลักษณะการใชอาคาร (usage)
7. แนวความคิดในการออกแบบ (concept)
8. มุมมองของอาคาร (perspective)
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบผนังอาคารสูง
“ผนัง” เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของอาคาร โดยเฉพาะสําหรับอาคารสูง
แลวยิ่งมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผูออกแบบจะตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เนื่องจาก
1. อาคารสู ง ส ว นใหญ มั ก ออกแบบให ผ นั ง อาคารทั้ ง หมด หรื อ บางส ว น เป น
โครงสรางที่สําคัญของอาคาร หรือเปนโครงสรางเสริมความแข็งแรงใหกับระบบโครงสรางโดยรวม
เชน ระบบผนังรับน้ําหนัก ระบบผนังรับแรงลม (shear wall, braced wall) โครงสรางระบบทอ
(tube) เปนตน
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2. ผนังภายนอกรับแรงกระทําในแนวราบหรือแรงลมมากเปนพิเศษ เนื่องจากความ
สูงของอาคาร จึงตองการความแข็งแรง ทั้งในแงของวัสดุหรือโครงสรางของตัวผนังเอง และในแง
ของการทํารอยตอหรือการยึดติดตั้งกับตัวอาคารใหเกิดความปลอดภัย
3. อาคารสูงจะมี movement force ซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือน การแกวงตัวของ
โครงสราง และการยืดหดของโครงสรางสูงกวาปกติ ระบบผนังอาคารสูงจึงตองสามารถตานหรือ
สามารถขจัดแรงกระทําที่เกิดขึ้นนั้นได
4. ปญหาการรั่วซึมของอากาศ ความชื้น หรือน้ําฝนที่เกิดขึ้นบริเวณรอยตอ จะ
เกิดขึ้นไดงายและรุนแรงกวาอาคารปกติมาก ถาไมเลือกใชระบบผนังหรือรอยตอที่มีมาตรฐานสูง
กวามาตรฐานทั่วไป
5. การยกขึ้นประกอบติดตั้งทํา ไดยากลํา บาก เนื่องจากความสูง จึ งตองอาศัย
อุปกรณ หรือระบบกอสรางเปนพิเศษ
6. การบํารุงรักษา การทําความสะอาด และการถอดเปลี่ยนเพื่อซอมแซมแกไขใน
ภายหลัง ตองคิดวางแผนไวลวงหนา ทั้งตองการอุปกรณหรือนั่งรานพิเศษ
7. การประหยัดพลังงานตามกฎหมายอนุรักษพลังงานฯ
ผูออกแบบตองแยกแยะใหออกวาผนังสวนใดเปนผนังโครงสราง สวนใดเปนผนัง
ทางสถาปตยกรรม ซึ่งทําหนาที่ใชกั้นหองแตเพียงอยางเดียว หรือผนังสวนใดทําหนาที่ทั้งสอง
อยาง คือ ทําหนาที่ทั้งเปนชิ้นสวนประกอบทางโครงสราง และทางสถาปตยกรรมรวมกัน เพราะมี
ผลตอรูปลักษณะตําแหนงการทํารอยตอ และการเจาะชองประตู – หนาตาง เปนตน9
2.6.1 ลักษณะหรือรูปแบบการติดตั้งระบบผนังอาคารสูง
โดยทั่ ว ไปแล ว ผนั ง ภายนอกทางสถาป ต ยกรรม นิ ย มติ ด ตั้ ง หรื อ ก อ สร า งใน 2
รูปแบบดวยกัน คือ
1. กอ หรือบรรจุอยูในชองโครงสราง (เสา คาน หรือแผนพื้น) ระบบนี้ ในรูปดาน
อาคารจะเห็นขอบเสา ขอบคาน หรือขอบพื้นอยูภายนอก แนวผนังปกติจะอยูระนาบเดียวกันกับ
ขอบโครงสราง หรืออาจอยูลึกเขาไปขางในก็ไดหากตองการเนนโครงสราง เชน ถาตองการเนน

9

2540.

จรัญพัฒน ภูวนันท, อาคารสูง. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย,
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เสนตั้ง ก็ตองใหขอบเสาดานนอกยื่นออกจากแนวคานและแนวผนัง แตหากตองการเนนเสนนอน
ก็มักจะยื่นขอบพื้น ขอบคาน หรือขอบกันสาดออกมานอกขอบเสาและขอบผนัง เปนตน
2. ใชผนังเปลือกภายนอกหอหุมโครงสราง หรือตัวอาคารไว หรือเรียกวา cladding
หรือ curtain wall system ผนังระบบนี้จะหอยแขวน หรือยึดติดอยูกับโครงสรางอาคารเพื่อถาย
น้ําหนักของผนังสูโครงสรางอาคาร (ขอบคานหรือขอบพื้น) ในแตละชั้น ตัวของผนังจะไมรับ
น้ําหนักของโครงสรางอื่น ๆ นอกเหนือจากน้ําหนักของตัวเองเทานั้น ทําใหสถาปนิกมีอิสระที่จะ
ออกแบบรูปดานของอาคารไดอยางเต็มที่ เพราะซอนเสา และคาน หรือโครงสรางอาคารไวขาง
หลัง ทําใหมองไมเห็น จะสรางเสนตั้ง เสนนอน หรือลวดลายบนผนัง หรือบนเปลือกนอกของ
อาคารใหมีสัดสวน หรือความสวยงามตามตองการไดงายขึ้น ขอดีอีกขอหนึ่งของระบบผนังนี้ คือ
สวนใหญจะออกแบบใหทํางานยึดติดตั้งจากภายในอาคาร ไมตองอาศัยนั่งรานแยกจากภายนอก
เพียงแตอาศัยปนจั่นยกขึ้น และปรับใหเขาที่กอนเชื่อมขันน็อต หรือใชอุปกรณยึดติดกับโครงสราง
อาคาร อยางไรก็ตาม ผนังระบบนี้ มักมีปญหา หรือจุดออนที่รอยตอ
2.6.2 ชนิดผนังเปลือกนอกของอาคาร (Cladding)
ผนังเปลือกนอกของอาคาร สามารถแบงไดหลายชนิดตามวัสดุที่ใช ไดแก
1. precast concrete cladding
2. curtain wall
3. glass fiber reinforced cement cladding (GRC)
4. glass reinforced polyester cladding (GRP)
5. profile metal cladding
6. sheet metal cladding panel
สํา หรับ ในประเทศไทย ผนัง เปลื อกนอกอาคารที่ นิย มใช กัน มาก คื อ ผนั ง ระบบ
curtain wall และ precast cladding ซึ่งเหมาะกับการใชงานในอาคารสูง และนิยมผลิตเปน
ระบบอุตสาหกรรม สวน profile metal cladding มีใชกับอาคารอุตสาหกรรม หรือโรงงาน สวน
metal cladding นาจะนํามาใชกับอาคารสูง หรืออาคารสํานักงานและคอนโดมิเนียมไดดีเชนกัน
แตผนังระบบนี้ราคาสูงมาก10

10

เพิ่งอาง เชิงอรรถที่ 8 หนา 22, อางถึง น. 8 – 10.
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2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลือกอาคาร
ประกอบไปดวยเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการปรับปรุงเปลือกอาคาร และปจจัย ที่
สงผลใหเกิดการปรับปรุงเปลือกอาคาร และปจจัยที่สงผลตองบประมาณการปรับปรุงเปลือก
อาคาร11
2.7.1 ปจจัยที่สงผลใหเกิดการปรับปรุงเปลือกอาคาร
การปรับปรุงเปลือกอาคาร เกิดจากปจจัยหลายดานดวยกัน ไดแก
1. รูปแบบเปลือกอาคารที่ลาสมัย
2. เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง
3. การใชงานเปลี่ยนแปลง
4. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
5. สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
6. กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
2.7.2 การปรับปรุงเปลือกอาคาร
การวิเคราะหอาคาร สามารถทําไดหลายลักษณะ ดังนี้
1. อาคารรูปแบบเดิม การใชงานเดิม (old building – same use)
เปนกรณีของอาคารเกาที่ตองการปรับปรุง เนื่องจากอายุการใชงานอาคารที่เกิด
ความเสี ย หายจากการใช ง านเป น ระยะเวลานาน ส ว นใหญ เ ปน การปรั บปรุง ซอ มแซมระบบ
โครงสราง และงานระบบของอาคาร ซึ่งอาจจะชํารุดตามกาลเวลา
2. อาคารรูปแบบใหม การใชงานเดิม (new building – same use)
เปนการปรับปรุงสวนปลีกยอยของตัวอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาคาร
หรือแกไขบางสวนของอาคารใหถูกตองตามกฎหมาย
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3. อาคารรูปแบบเดิม การใชงานใหม (old building – new use)
เปนการนําเอาอาคารเกามาปรับปรุง เพื่อรองรับการใชงานใหม ซึ่งเปนวิธีที่นิยม
มากในประเทศแถบตะวั น ตก โดยเฉพาะการนํ า อาคารที่ มี คุ ณ ค า ทางสถาป ต ยกรรม หรื อ
ประวัติศาสตรมาปรับปรุง
4. อาคารรูปแบบใหม การใชงานใหม (new building – new use)
เปนการปรับปรุงทางดานเนื้อที่ใชสอยของอาคารใหรองรับการใชงานในรูปแบบ
ใหม ทั้งนี้ อาจรวมถึงการปรับปรุงทางดานประสิทธิภาพการใชงานอาคาร และรูปรางภายนอก
บางประการ โดยมีขอคํานึงในการบูรณะอาคารที่ตองมีการพิจารณา เพื่อใหอาคารที่บูรณะไดมี
การใชงานอยางเหมาะสม และสามารถตอบสนองตอผูใชงานอาคาร และตรงตามวัตถุประสงคได
เปนอยางดี
2.7.3 ปจจัยที่สงผลตองบประมาณการปรับปรุงเปลือกอาคาร
เปลือกอาคารมีการใชงบประมาณในการปรับปรุงที่แตกตางกัน เนื่องจากปจจัยตาง
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ๆ ดังตอไปนี้

1. การเลือกใชวัสดุ
ในการออกแบบอาคารนั้น ราคาของวั ส ดุ ที่ผู อ อกแบบตัด สิ น ใจนํ า มาใช ใ น
อาคารเปนสิ่งจําเปนประการหนึ่งที่ตองนํามาพิจารณา เพราะเปนสวนที่มีราคาสูงประมาณ รอย
ละ 70 ของราคาค า ก อ สร า งอาคาร ดั ง นั้ น ถ า วั ส ดุ ที่ ต อ งการใช มี ร าคาสู ง มาก ก็ ย อ มมี ผ ล
เกี่ยวเนื่องกับการเลือกใชชนิดของโครงสราง การเลือกรูปทรงของตัวอาคาร ตลอดจนการใช
เทคนิคพิเศษ และการตกแตงตาง ๆ ดวย ถาเปนวัสดุที่ผลิตขึ้นไดเองภายในประเทศ หรือเปนวัสดุ
ทองถิ่นที่หาไดงายในที่กอสรางก็จะทําใหประหยัดคาจัดซื้อ และคาขนสงได
2. ขนาดและรูปรางของอาคาร
ราคาคากอสรางอาคารจะมากหรือนอยยอมขึ้นอยูกับ ขนาด และรูปรางของ
อาคารนั้นดวยเปนสําคัญ ถาอาคารยิ่งมีความซับซอน สวนที่เปนผนังโคง มีสวนที่ยื่นออกมาหด
12
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ลึกเขาไป มีการหักมุมหลายแหง หรือมีรูปทรงที่ยุงยากสิ้นเปลือง ตลอดจนมีการตกแตงประดับ
ประดามากก็ยิ่งทําใหสิ้นเปลือง ทั้งในดานงบประมาณ เวลา และแรงงานตามไปดวย ดังนั้น หาก
ตองการออกแบบอาคารที่มีความประหยัด ตองมีความตรงไปตรงมา ใชไดคุมคาทุก ๆ สวน ไม
ควนมีสวนใดของอาคารที่มีไวเพียงเพื่อผลทางดานความงดงามของรูปทรงแตเพียงอยางเดียว
โดยปราศจากประโยชนใชสอย หรือเหตุผลที่สมควร
2.8 การรับรู และการจดจํา
2.8.1 การรับรู
การรับรู หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลแปล หรือตีความหมายของการรูสึกสัมผัสที่
ไดรับจากตาเห็นภาพ จมูกไดกลิ่น หูไดยินเสียง ผิวหนังรับสัมผัส เปนตน ออกมาเปนพฤติกรรม
หนึ่งที่มีความหมาย หรือรูจัก และเขาใจได
1. กระบวนการรับรู ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) ธรรมชาติ และชนิดของสิ่งเรา
สิ่งเรา หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เขามาเราอวัยวะรับสัมผัส แบงเปน 2 ชนิดคือ
สิ่งเราภายนอก ไดแก วัตถุ คน และสถานการณภายนอกรอบตัวเรา และสิ่งเราภายใน ไดแก สิ่งที่
กระตุนเราภายในบุคคลใหเกิดพฤติกรรมการรับรู เชน ความตองการ อารมณ เปนตน
2) การรูสึกสัมผัส
การรูสึกสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัสกับสิ่งเรา เพื่อใหรับรูถึง
สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว ซึ่งคนสามารถรับรูสิ่งเรา โดยผานทางสายตามากที่สุด
3) การตีความ หรือการแปลความหมายจากการรูสึกสัมผัส
การตีความ หรือการแปลความหมายนั้น จะถูกตองมากนอยเพียงใดขึ้นอยู
กับอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ซึ่งการวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะปจจัยในเรื่องลักษณะของสิ่งเรา เพราะสิ่ง
เราที่มีลักษณะตางกันยอมสงผลตอการแปลความหมายของสิ่งเราที่แตกตางกัน
4) ลักษณะของสิ่งเรา ดังนี้
(1) ขนาด และความเขมของสิ่งเรา สิ่งเราที่มีขนาดใหญจะมีผลทําใหบุคคล
รับรูกอนสิ่งเราที่มีขนาดเล็ก
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(2) ความเคลื่ อ นไหว และการเปลี่ ย นแปลง สิ่ ง เร า ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ปรับปรุง ยอมนาสนใจกวาสิ่งเราที่มีลักษณะเดิม ๆ
(3) ความใหม ผลผลิตจากความคิดสรางสรรคใหม ๆ ยอมไดรับความสนใจ
มากกวา
(4) การทําซ้ํา สิ่งเราที่ปรากฏขึ้นซ้ํา ๆ คนจะรับรูไดดีกวา
(5) สี จะเราใหบุคคลรับรูไดแตกตางกัน และมักถูกนําไปใชในการโฆษณา
เพื่อทําใหสินคานาสนใจยิ่งขึ้น
(6) ลักษณะของสังคม ลักษณะความเปนอยู และวัฒนธรรม ที่ทําใหการ
รับรูของแตละบุคคล หรือแตละกลุมคน แตกตางกันออกไป
2. ทฤษฎีการรับรู
ทฤษฎีการรับรูที่สําคัญ ไดแกทฤษฎีเกสตอลท ซึ่งคิดคนโดย นักจิตวิทยาชาว
เยอรมัน 3 ทาน ไดแก Wertheimer, Koffa and Kohler ไดอธิบายการเกิดการรับรูของมนุษยวา
“การรับรูทั้งหมดจะแตกตางไปจากผลบวกของการรับรูในสวนยอย” ซึ่งทฤษฎีนี้เนนถึงการรับรู
โลกทางวัตถุ โดยการใชประสาทสัมผัสทางตามากกวาประสาทสัมผัสดานอื่น เนื่องจาก ประสาท
สัมผัสทางตาจะมีบทบาทสําคัญตอการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอมไดหลากหลาย ทั้งใน
รูปของการเห็นสี การเห็นสิ่งเคลื่อนไหว การเห็นภาพ 3 มิติ เปนตน
3. การจัดระเบียบในการรับรู
การรับรูสิ่งตาง ๆ ในสภาพแวดลอมทําใหสามารถแยกสิ่งหนึ่งออกจากสิ่งหนึ่งได
เพราะในกระบวนการรับรูของมนุษยมีการจัดระเบียบในการรับรูรวมอยูดวย มนุษยเลือกจะ
ตอบสนองตอสิ่งเราที่นาสนใจเทานั้น และจะรับรูสิ่งนั้นไดกอนสิ่งอื่น การจัดระเบียบการรับรูของ
มนุษย มีดังตอไปนี้
1) ภาพและพื้น
การเห็นภาพเปนรูปขึ้นมา เนื่องจากภาพนั้นตัดกับพื้น และพื้นทําใหภาพนั้น
เดนขึ้นมา ในกรณีที่มีความคุนเคย หรือเขาใจความหมายของภาพนั้นมากอน เรามักเห็นสิ่งที่
แยกออกจากพื้น
2) กฎของความใกลชิด
มนุษยมีแนวโนมที่จะรับรูสิ่งเราตาง ๆ โดยการจัดสิ่งเราตาง ๆ ที่อยูใกลกัน
เปนพวกเดียวกัน หรือหมวดหมูเดียวกัน
3) กฎของความคลายคลึง
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สิ่งเราที่คลายคลึงกัน หรือเหมือนกัน มนุษยจะรับรู และจัดเปนหมวดหมูเขา
ดวยกัน ทําใหเกิดเปนภาพเดียวกัน หรือกลุมเดียวกัน
4) กฎของความตอเนื่อง
การรับรูในลักษณะตอเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน ความตอเนื่องทําใหเกิดภาพ
ไดงายกวาสิ่งเราที่ขาดความตอเนื่อง
5) กฎของการประสานกันสนิท
มนุษยสามารถรับรูภาพที่เห็นเพียงบางสวน แลวนํามาปะติดปะตอกันให
สมบูรณจนเปนภาพได
4. การเลือกการรับรู
เนื่ อ งจาก มนุ ษ ย ไ ม ส ามารถรั บ รู ทุ ก ๆ สิ่ ง ที่ อ ยู ร อบตั ว ได ทั้ ง หมด อวั ย วะรั บ
ความรูสึกจึงตองเลือกรับรู ซึ่งการเลือกรับรูนั้น ขึ้นอยูกับ อวัยวะรับความรูสึก และ สิ่งเรา ซึ่งสิ่ง
เราบางตัวเรียกรองความสนใจไดงายกวาสิ่งเราอื่น เนื่องจากเปนสิ่งเราที่มีการเปลี่ยนแปลง
กะทันหัน มีความขัดแยงหรือความแปลก ความแรงหรือความเขม ความซ้ํา และความซับซอน
2.8.2 การจดจํา
การจดจํา คือ ความสามารถในการคงสิ่งที่เรียนรูไว และสามารถระลึกถึงได การจด
จําเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เชนเดียวกับการรับรู ซึ่งการจดจําประกอบดวย การเรียนรู และ
ประสบการณตาง ๆ เพื่อรับขอมูลขาวสาร การเก็บสิ่งที่เรียนรู และประสบการณไว การที่สามารถ
ระลึกถึงสิ่งที่เรียนรู และประสบการณได การที่สามารถเลือกสิ่งที่เรียนรู และประสบการณที่มีไว
มาใชไดเหมาะสมกับเวลา และสถานการณตาง ๆ ได
1. กระบวนการจดจํา แบงไดเปน 3 ขั้นตอน คือ
1) การรับขอมูล อันเปนการทํางานของระบบประสาทสัมผัสที่รับขอมูลเขามา
ซึ่งขอมูลนั้น อาจจะเปนภาษา สัญลักษณ หรือเหตุการณ และสมองจะแปลความหมายเหลานั้น
จนกอใหเกิดความเขาใจ
2) การเก็บรักษาขอมูลที่ถูกแปลความจนเกิดความเขาใจโดยสมอง
3) การระลึกได อันเปนการฟนความจําเมื่อตองการนําขอมูลที่เก็บไวไปใช
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ภาพที่ 2.2
ขั้นตอนการจดจํา
สิ่งเรา

การรับขอมูล

การเก็บรักษาขอมูล

การระลึกได

การตอบสนอง

2. ระบบการจดจํา แบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ ระบบความจําการรูสึกสัมผัส ระบบ
ความจําระยะสั้น และระบบความจําระยะยาว
1) ระบบความจําการรูสึกสัมผัส หมายถึง การคงอยูของความรูสึกสัมผัส หลังจาก
ที่การเสนอสิ่งเราสิ้นสุดลงความคงอยูของสัมผัสดังกลาวนี้ ทําใหเกิดการเห็นภาพซอนตอเนื่องกัน
ไปความจําภาพติดตา เปนภาพที่ตดิ อยูในความทรงจํา หลังจากที่การเสนอภาพซึ่งเปนสิ่งเราทาง
ตาสิ้นสุดลงแลว แตภาพที่เห็นนั้นไมไดหายไปทันทีพรอมรูปภาพ ภาพยังคงติดตาอยูประมาณ 1
นาที ในระหวางที่เปนภาพติดตาอยูนี้ ภาพใดไดรับการตีความจากสมองก็จะเปนการรับรู และเขา
สูระบบความจําระยะสั้น
2) ระบบความจําระยะสั้น เปนการจําหลังการรับรูสิ่งที่เราไดตีความหมาย จนเกิด
เปนการรับรูแลว และจะฝงตัวอยูในความทรงจําระยะสั้น ความจําระยะสั้นใชสําหรับการจําชั่วคราว
เพื่อประโยชนในขณะที่จําอยูเทานั้น และความจําระยะสั้นนี้จะสูญหายไปไดงายถาผูจําไมใสใจ
3) ระบบความจําระยะยาว เปนความจําที่มีความคงทนถาวรมากกวาความจํา
ระยะสั้น โดยปกติมนุ ษยจะไมรูสึก ในสิ่ง ที่เ ปน ความจําระยะยาว แตเมื่อตองการใชขอมูล ก็
สามารถฟ น ความจํา และแสดงออกมาได สิ่ง ที่อ ยูในความทรงจํ า ระยะยาวจะอยู ใ นรู ป ของ
ความหมาย หรือความเขาใจในสิ่งเราที่ตนสัมผัสได เนื่องจากเปนสิ่งที่เกิดจากการตีความสิ่งเรา
ตามประสบการณ ความเชื่อ และตามความสนใจของตน ดังนั้น ความเขาใจที่อยูในความทรงจํา
ระยะยาวนั้น อาจตรง หรือไมตรงกับสิ่งเราจริงก็ได
3. สิ่งที่ชวยในการจําทางดานสภาพแวดลอมมี 3 ประการ คือ
1) การปรากฏของสัญญาณชี้แนะ สําหรับลักษณะทางกายภาพที่ชวยในการ
จดจํา อาจเปนไดทั้ง ขนาด สี เสน แบบอยางเฉพาะทางสถาปตยกรรม
2) การเกิดจินตภาพ แบงออกได 2 ทาง คือ ถอยคํา และทัศนาการ หากได
เรียนรูผานทั้งสองทาง ยอมชวยในการจําไดดกี วา

33
3) การจัดระเบีย บ สิ่ง ที่เ ราจําไดมัก มีความสัม พัน ธกัน หากสิ่ง ที่เ ราเรีย นรูที่
ปรากฏอยู ภ ายนอกมีก ารจัด ระเบีย บไวอ ยา งดี จะมี ส ว นช ว ยในการจดจํ า ระเบี ย บใน
สภาพแวดลอมกายภาพมีผลที่ชวยในการจําไดเชนกัน
4. อิทธิพลที่มีตอการรับรูสภาพแวดลอมกายภาพ
1) สภาพแวดลอมกายภาพที่บคุ คลรับรู การรับรูสภาพแวดลอมกายภาพขึ้นอยู
กับอิทธิพลของสภาวะแวดลอมดวย
2) ประสบการณในอดีตของบุคคลที่รับรูสภาพแวดลอม
3) ความต อ งการตามความจํ า เป น หรื อ เป า หมายในป จ จุ บั น หรื อ อนาคต
กอใหเกิดการใหคุณคา
ในกระบวนการรับรู และกระบวนการจดจําอันเปนกระบวนการภายในนั้น สิ่งเรา
เปนตนกําเนิดของขาวสาร มนุษยเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอม โดยการที่บุคคลสามารถแยก
สิ่งหนึ่ง ออกจากอีก สิ่งหนึ่ง ได เปนเพราะการจัดระเบียบกระบวนการในการรับรู ภาพและพื้น
ความสมบูรณ เรารับรูความลึกได ความคุนเคยกับวัตถุจึงมีความสําคัญตอการรับรูความคงที่ของ
ขนาด ปรากฏการณทางทัศนียภาพ ประสบการณของบุคคลที่รับรู รวมทั้งความใสใจ และการให
คุณคาของผูรับรู การรับรูที่เกิดจากการลวงตามีสวนที่เกิดจากประสบการณของบุคคลดวย
หลักเอกภาพทั้งหมด ยอมมากกวาผลรวมขององคประกอบ หลักรูปทรงที่งาย และ
ชัดเจน และหลักรูปทรงที่มีลักษณะปดลอม หลักความเปรียบตาง รับรูภาพและพื้น ไมวาจะเปน
ความเปรียบตางในมวลกลุมกอน หลักความกลมกลืน และหลักจังหวะที่คลายคลึงกัน ความ
ใกลชิด และความตอเนื่องกัน
นอกจากนี้ การออกแบบจุ ด สนใจให เ ป น จุ ด เด น ของอาคาร ยั ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ประสบการณของผูใชซึ่งเปนผูรับรูดวย เพื่อใหเกิดความตอเนื่องสัมพันธกันของประสบการณ
และไมใหเกิดความผิดพลาดในการรับรู13
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วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541, น. 62 - 77.
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2.9 การสื่อสาร
2.9.1 ความหมายของการสื่อสาร
ความหมายของ “การสื่อสาร” นั้น มีผูใหความหมายของไวมากมาย ซึ่งไปตามมิติ
การพิจารณาในแงมุมตาง ๆ ไดแก
“การสื่อสาร คือ การสงผานขอมูล แลกเปลี่ยนความคิด หรือเปนกระบวนการสราง
ความเขาใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกันระหวางผูรับสาร และผูสงสาร ซึ่งจะตองมีความคิดบางสวนที่
ตรงกัน การสื่อสารจึงจะเกิดขึ้น” 14
“การสื่อสาร เปนกระบวนการถายทอดขาวสาร ความคิด และความรูสึกระหวาง
บุคคลที่เกี่ยวของสองฝาย เพื่อใหเกิดการรับรูรวมกัน และแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอกัน” 15
“การสื่อสาร (communication) หมายถึง การสรางความรวมกัน ความคลายคลึงกัน
ใหเกิดขึ้นระหวางผูสงสาร และผูรับสาร ซึ่งทั้งสองฝายจะตองมีวัตถุประสงคในการสื่อสารที่
สอดคลองตองกัน การสื่อสารจึงจะประสบความสําเร็จ” 16
จากการศึกษา การใหความหมายของคําวา “การสื่อสาร” โดยนักวิชาการหลายทาน
สรุปความหมายของการสื่อสารไดวา “การสื่อสาร” คือ “กระบวนการระหวางผูรับสาร และผูสงสาร
ที่กระทําการถายทอดขอมูล ความคิด ความรู เพื่อสรางความเขาใจ และกอใหเกิดการรับรูไปใน
ทิศทางเดียวกัน”
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สําหรับการศึกษาครั้งนี้ “การสื่อสาร” มีนัยยะหมายถึง การสื่อสาร ระหวาง “ผูสงสาร”
คือ บริ ษั ทพั ฒ นาอสัง หาริม ทรั พย ที่ ตองการจะสง สาร อัน ไดแกโ ฆษณาที่มีขอมู ลของสิน คา
เพื่อให “ผูรับสาร” คือ ผูบริโภค เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคา หรือภาพลักษณของสินคา
ดังนั้น ในกระบวนการนี้ สิ่งสําคัญ คือ ผูรับสารตองมีพื้นฐานความรูในเรื่องที่ผูสงสารตองการจะ
สื่อสาร คือ เรื่องบาน จึงจะทําใหการสื่อสารประสบความสําเร็จ
2.9.2 องคประกอบของการสื่อสาร (Communication Component)
องคประกอบของการสื่อสาร มีจุดเริ่มตนที่ผูสงขาวสาร (sender) มีการออกแบบ
ขาวสาร (message) แลวสงขาวสารผานชองทาง (channel) หรือสื่อ (media) โดยมีวัตถุประสงค
ใหเกิดผล (effect) คือ ผูรับขาวสาร (receiver) เกิดความรูสึกเขาใจ เกิดความรูสึกที่ดี หรือเกิด
พฤติกรรมที่ตอ งการ
องคประกอบของการสื่อสาร มีดังตอไปนี17้
1. ผูสงหรือแหลงขาว (resource) หมายถึง บุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีความคิด มี
ความตองการ มีความตั้งใจที่จะสงขอมูลขาวสาร อารมณ ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ทัศนคติ
ความเชื่อ และอื่น ๆ ไปยังผูรับสาร เพื่อกอใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งตอผูรับสาร18กลาวคือ ”
ผูสง สารจะทํ า การเลือ กคํ า สัญลักษณ รูป ภาพ ที่แ ทนขอ ความที่จ ะสื่อสารสงไปยัง ผูรับ สาร
เรียกวา การเขารหัส (encoding) ซึ่งจะเกี่ยวของกับการใสความคิด ขอมูลใหอยูในรูปของ
สัญลักษณ เปาหมายของการเขารหัสนี้ เพื่อที่จะใหผูรับสารสามารถเขาใจสิ่งที่ผูสงตองการจะ
สื่อสาร”
2. ขาวสาร (message) หมายถึง เรื่องราวอันมีความหมาย และถูกแสดงออกมา
โดยอาศัยภาษา หรือสัญลักษณใด ๆ ก็ตามที่สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันได ระหวางผูรับสาร
และผูสงสาร โดยสารจะเปนตัวเราใหผูรับสารเกิดการรับรูความหมาย และมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ตอความหมายที่ไดรับ
17
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3. ชองทางการสื่อสาร (channel) ซึ่งแบงไดเปน 2 ชนิด คือ สื่อมนุษย (personal
channels) อันไดแก บุคคลที่เปนผูนําสารไปยังผูรับสาร และสื่อที่ไมเปนมนุษย (non personal
channels) ไดแก สื่อธรรมชาติ หรือสื่อที่ถูกประดิษฐขึ้น ไดแก สื่อมวลชน (mass media) แบงออก
ได 2 ประเภท คือ สื่อสิ่งพิมพ (printed media) เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา เปนตน
และสื่ออิเล็กทรอนิคส (electronic media) เชน โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต ภาพยนตร เปนตน
4. ผูรับสาร (receiver) เปนผูชี้วา การสื่อสารจะประสบความสําเร็จหรือไม เชน
ถาผูรับสารตองการรับสารตามที่ผูสงสารในขณะนั้น หรือผูรับสารมีความรูในการที่จะทําความ
เขาใจตอสารก็จะทําใหการสื่อสารสําเร็จไดโดยงาย ซึ่งผูสงสารตองพิจารณาถึงประเภทของ
ผูรับสาร ซึ่งแบงไดดังนี้
1) ผูรับสารทั่วไป (general audience) ไดแก คนทั่วไปที่อยูในสังคม เปนกลุม
คนที่ผูรับสารไมสามารถคาดคะเนเรื่องจํานวนได รวมทั้งเปนบุคคลที่มีความแตกตางกันทั้งเรื่อง
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ความสนใจ ความเชื่อ และคานิยม
2) ผูรับสารเปาหมาย (target audience) เปนการกําหนดผูรับสารในเชิงของ
การโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งตองเสียคาใชจายสูง ดังนั้น จําเปนตองมีการกําหนดกลุมผูรับสาร
เปาหมายใหแนนอน วาเปนคนกลุมใด มีอายุ เพศ อาชีพ ระดับรายได คานิยม และความเชื่อ
แบบใด การเปนผูรับเปาหมายจึงมีลักษณะสําคัญคือ เปนผูรับที่สามารถคาดคะเนจํานวนได มี
ลักษณะที่เหมือน ๆ กัน
2.9.3 กระบวนการสื่อสาร (Communication)
เปนการเคลื่อนยายขอมูลขาวสารจากผูสงสาร (sender) ไปยังผูรับ (receiver) ดวย
ขอมูลขาวสารที่ทําใหผูรับเขาใจ และนับวาการประชาสัมพันธเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารซึ่ง
ตองอาศัยหลักการสื่อสารที่ดี
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ภาพที่ 2.3
กระบวนการสือ่ สาร
Sender
ผูสงสาร
ความชํานาญ
ทัศนคติ
ความรู
ระบบสังคม
วัฒนธรรม

Message
ขาวสาร
องคประกอบ
โครงสราง
วิธีการ
เนื้อหารหัส

Channel
ชองทาง
การเห็น
การไดยิน
การสัมผัส
การไดกลิ่น
การลิ้มรส

Receiver
ผูรับสาร
ความชํานาญ
ทัศนคติ
ความรู
ระบบสังคม
วัฒนธรรม

“ลักษณะของผูรับสาร” เปนสิ่งสําคัญที่จะตองพิจารณาเปนประการแรก เพื่อให
สามารถออกแบบขาวสาร และการสงสารไดตรงกับกลุมผูรับขาวสาร ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่มี
ลักษณะที่ตองพิจารณา ดังนี้
1. ทะเบียนภูมิหลัง (demographics) ไดแก เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส อายุ
และการศึกษา เพราะสิ่งเหลานี้จะมีผลตอจิตใจ และความคิดที่ไมเหมือนกัน
2. สภาพจิตวิทยา (psychographics) เปนลักษณะความตองการทางดานจิตใจ
เชน ความตองการและแรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู ทัศนคติ เปนตน
3. คานิยม (values)
4. รูปแบบของการดําเนินชีวิต (life styles) เปนการศึกษาลักษณะรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต
5. สิ่งที่สะสมอยูในความคิดกอนจะไดรับขาวสาร (predisposition) ความรู ความ
เชื่อ ทัศนคติ และความคิดเห็น
6 ลักษณะสังคมของกลุมคนที่เขาไปเกี่ยวของ (social setting)
7 วัฒนธรรม (culture)
2.9.4 วัตถุประสงคของการสื่อสาร
ผลที่ตองการ (effects) อันเปนวัตถุประสงคในการสื่อสารมีดวยกัน 3 ดาน ไดแก
1. ความรูความเขาใจ (cognitive) การใหขอมูล เพื่อแจงใหทราบ
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2. ความรูสึก (affective) ผลทางดานความรูสึกชอบ และเกลียด ซึ่งเปนในเรื่องของ
การจูงใจ (persuasion) ตองใชจุดเวาวอน หรือจุดจับใจ (appeal) ใหเหมาะสมกับแตละคน
3. ดานพฤติกรรม (behavioral) ตองการใหคนปฏิบัติตาม
2.9.5 ทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาด
การสื่อสารทางการตลาด (marketing communication) คือ การแสดงปฏิสัมพันธ
ทางสังคมด วยการใชสัญลักษณ และระบบสาร การสื่อสารเปนพฤติก รรม หรือกระบวนการ
ถายทอดขอมูล ขาวสาร ความคิด อารมณ ความรูสึก ทักษะ เปนตน โดยการใชสัญลักษณ ซึ่ง
อาจเปนคําพูด หนังสือ ภาพ ตัวเลข กราฟ เปนตน การสื่อสารเปนปจจัยที่สําคัญในการจะนํา
ขอมูล และขาวสารของแบรนดไปยังกลุมผูบริโภค เพื่อเปนการสรางฐานในการเพิ่มมูลคาใหกับ
บริ ษั ท ในรู ป แบบของรายได ความน า เชื่ อ ถื อ และชื่ อ เสี ย งที่ ดี โดยมุ ง หวั ง ให เ กิ ด พฤติ ก รรม
ตอบสนองตามวัตถุประสงคของธุรกิจนั้น
การสื่อสารทางการตลาดรวมการสื่อสารหลายรูปแบบเขาดวยกัน ไดแก สวนประสม
ทางการตลาด (marketing mix) ชื่อบริษัท (company name) ตราสินคา (brand name) ราคา
(price) การบรรจุหีบหอ (packaging) ภาพพจนขององคการ (corporate image) เอกลักษณของ
องคการ (corporate identity) ภาพพจนของตรา (brand image) และความสัมพันธระหวางผูจัด
จําหนาย (dealer relation) เปนตน
2.10 พฤติกรรมของผูบริโภค
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งศึ ก ษากั บ พฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภค
เนื่องจากเปนผูรับสารโดยตรง ซึ่งผูรับสารเปนองคประกอบที่สําคัญของกระบวนการสื่อสารของ
มนุษย และความสําคัญตอการสัมฤทธิ์ผลของการสื่อสาร แตการสื่อสารจะสัมฤทธิผลเพียงใด
ยอ มขึ้ น อยู กั บ ผู รั บ สารสามารถรั บ สารและเข า ใจสารนั้ น ไดม ากน อ ยเพี ย งใด จึ ง จํ า เป น ต อ ง
วิเคราะหกลุมผูรับสารเปาหมาย
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2.10.1 อิทธิพลที่มีตอการรับรูสภาพแวดลอมกายภาพ
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ การรั บ รู ข า วสารของผู บ ริ โ ภคป จ จั ย หนึ่ ง คื อ การรั บ รู
สภาพแวดลอมกายภาพที่อยูลอมรอบผูบริโภค ซึ่งอิทธิพลที่มีตอการรับรูสภาพแวดลอมกายภาพ19
มีดังนี้
1. สภาพแวดลอมภายภาพในฐานะที่เปนขาวสารในการรับรูซึ่งมีจํานวนมากทั้ง
สาระและรูปแบบของขาวสาร และมักจะมีความขัดแยงกัน แตโดยมากมักไมคอยมีความสําคัญ
หรือเกี่ยวของโดยตรงตอกิจกรรมของบุคคล แมวาจะเปนขาวสารที่เปนที่สนใจของตนเองก็ตาม
แตลักษณะเดนเฉพาะของสภาพแวดลอมอาจเปนสิ่งเราที่ทําใหเกิดการรับรูได คุณสมบัติเฉพาะ
ของสภาพแวดลอม เชน ความเขม (intensity) ขนาด ลักษณะการเคลื่อนไหว ความเปรียบตาง
(contrast) เป น ต น เป น ส ว นที่ ทํ า ให ผู รั บ รู เ กิ ด ความสนใจได คุ ณ สมบั ติ เ ด น เฉพาะของ
สภาพแวดลอมกายภาพจึงเปนสิ่งที่นักทําโฆษณามักนําไปใชเสมอ เพราะโดยปกติแลว เรามัก
สนใจสิ่งที่มีสีสัน มีความสวางไสว หรือมีขนาดใหญโต หรือสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวไมนิ่งอยูกับที่ แตที่
สําคัญคือ สิ่งนั้น ๆ มีลักษณะเดนชัดสะดุดตาดวยความแตกตาง
2. ประสบการณ ในอดีตของบุคคลที่รับรูสภาพแวดลอม การรั บรูยอมขึ้นอยูกับ
ประสบการณในอดีตของแตละบุคคลดวย ซึ่งเกิดจากการเรียนรู โดยสะสมสิ่งที่ไดรับรู และสิ่งที่
ไดรับรูจะกลายเปนมโนทัศน (concept) วาเปนสิ่งนั้นสิ่งนี้ บุคคลที่อยูในสภาพแวดลอมกายภาพ
ที่ตางกัน เกิดการเรียนรูตางกัน และสะสมประสบการณที่ตางกัน แตบางครั้งประสบการณที่
ตางกัน อาจเกิดจากฝกฝน เชน สถาปนิกสามารถรับรูทางทัศนาการสูง ไดแก การรับรูรูปทรง
สีสัน และเกิดการรับรูที่แตกตางจากคนทั่วไป
3. ความใสใจ และการใหคุณคาความใสใจ เกิดขึ้นจากเปาหมายทางพฤติกรรมใน
ปจจุบัน หรืออนาคต ทําใหเกิดความสนใจในการรับรูขาวสารเฉพาะอยาง จําเปนที่บุคคลจะตอง
เลือกรับรูเฉพาะขาวสารที่เกี่ยวของกับเปาหมายทางพฤติกรรม เชน คนที่กําลังจะซื้อบาน เมื่อพบ
โฆษณาหรือแบบบานที่ตนเองสนใจก็จะหยุดดู คือ มีความเฉพาะเจาะจงในการรับรู เปนตน
การใหคุณคา มีผลทําใหสิ่งที่รับรูเกิดความแตกตางในการรับรู เชนเดียวกับความใส
ใจ นอกจากนี้ บุคคลมักจะมีระบบคุณคาที่ยึดถือแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมของกลุมสังคม
หรื อ กลุ ม บุ ค คล คุ ณ ค า เป น สภาวะทางจิ ต ขึ้ น มู ล ฐานที่ ค วบคุ ม พฤติ ก รรม และทั ศ นคติ ซึ่ ง
เกี่ ย วข อ งกั บ การรั บ รู คุ ณ ค า จึ ง เป น ตั ว กํ า หนดการรั บ รู ดั ง นั้ น บุ ค คลจะมี ก ารรั บ รู อ ย า งไร
19

เพิ่งอาง เชิงอรรถที่ 13 หนา 33.
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ยอมขึ้นอยูกับระบบคุณคาที่ยึดถือ ทั้งการรับรู ทัศนคติ และคุณคา เปนผลมาจากประสบการณที่
สะสมกันมา
2.10.2 การเปดรับขาวสารของผูบริโภค
การเปดรับขาวสารผูบริโภค โดยการรับขาวสารของแตละบุคคลนั้น ขึ้นอยูกับปจจัย
ดังตอไปนี20้
1. ความตองการของผูรับสาร ไดแก ตองการขาวสารที่เ ปนประโยชนแกตนเอง
ตองการขาวสารที่สอดคลองกับความเชื่อ ตองการประสบการณใหม และตองการความสะดวก
รวดเร็วในการรับสาร
2. ความแตกต า งของผูรั บ สาร ไดแ ก อายุ ซึ่ ง เปน ปจจัย หนึ่ง ที่ ทํา ให ค นมี ค วาม
แตกตางกันในเรื่องความคิด และพฤติกรรม
3. ความตั้งใจ และประสบการณเดิม ดังคํากลาวที่วา เราเห็นในสิ่งที่เราอยากเห็น
และไดยินในสิ่งที่เราอยากไดยิน เพราะความตั้งใจจะชวยใหบุคคลรับรูขาวสารไดดีกวา
4. ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ความคาดหวังเปนความรูสึกที่สะทอนใหเห็น
ถึงความตองการของคนในการที่จะตีความสภาพแวดลอม เพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตนเองตองการ
สว นความพึ ง พอใจในการติ ด ต อ สื่อ สาร คือ ความพึ ง พอใจที่ ไ ด รั บข อ มู ล ขา วสารที่ ส ามารถ
นําไปใชได
2.10.3 การรับรู และจดจําขาวสารของผูบริโภค
ปจจัยในการเลือกรับรูขอมูลขาวสารของผูบริโภค ดังนี้21
1. การมองเห็นจนคุนเคย (perception constancy) กลไกการเรียนรูของมนุษยเกิด
จากการมองเห็นสิ่งใดที่เห็นซ้ํากันบอยเขา จะทําใหรูสึกเคยชิน เห็นเมื่อใดก็จําไดในทันทีวาสิ่งนั้น
20

ปรมะ สตะเวทิน. หลักนิเทศศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2533, น. 55 - 59.
21

ธงชัย สันติวงษ. พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพไทยวัฒนาพาณิชย จํากัด, 2540, น.109 – 121.
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คืออะไร เชนเดียวกับความสามารถในการจดจํารูปรางของสิ่งตาง ๆ ไดเปนเพราะความเคยชิน
(shape constancy) และการจําขนาดได (size constancy) ซึ่งสามารถที่จะนํามาใชประโยชน
ไดมากในการออกแบบโฆษณา
2. กระบวนการเปรียบเทียบ บุคคลใดที่ไดรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขามา กระบวนการ
เปรียบเทียบก็จะเกิดขึ้น ตามปกติกระบวนการดังกลาวนี้ จะเกิดอยางรวดเร็วโดยไมรูตัว โดย
การเลือกประเภทของเรื่องราวที่เกี่ยวของนี้จะทําไดดีแคไหน ขึ้นอยูกับความสะดวกในการเขามา
ดังกลาว ถาความสะดวกในการเขามามีมาก ตัวกระตุนที่นําเขาก็ไมจําเปนตองมีมาก เพราะ
ตัวกระตุนที่มีอยูจะถูกรับเขามาไดเกือบหมด ทํานองเดียวกัน ถาความสะดวกในการเขามาที่มีมาก
ทําใหผูรับสามารถรับเอาคุณลักษณะ และรายละเอียดของตัวนําเขา เขามาไดกวางขวางสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
เนื่องจากกระบวนการแยกเรื่องราวตาง ๆ เปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันตลอดเวลา
บางครั้ ง การแยกประเภทดั ง กล า วอาจไม จํ า เป น ทั้ ง นี้ อ าจจะมี ค วามแน ใ จได โ ดยอั ต โนมั ติ
เนื่องมาจากการมีประสบการณเรื่องดังกลาวเพียงพอ ในทางกลับกัน ตัวกระตุนตาง ๆ ที่เขามา
นั้น อาจเปนของใหมที่บุคคลนั้น ๆ ยังไมเคยประสบมากอน และยังไมเคยมีการแยกประเภท
ความหมายของเรื่องดังกลาวไวกอนเลย ในกรณีเชนนี้ การเรียนรูโดยบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นมาทันที
3. ปจจัยที่เกี่ยวกับตัวกระตุน (stimulus factors) คุณลักษณะของสิ่งที่เปนตัวกระตุน
มีอิทธิพลโดยตรงตอขนาดของความสนใจ แตมนุษยทุกคนมีความสามารถในการปรับตัวใหคุนเคย
กับสิ่งของเรื่องราว เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง และไดคุนเคยกับสภาพใดสภาพหนึ่งที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงแลว คุณลักษณะความสามารถของตัวกระตุนสิ่งดังกลาวที่จะทําใหคนสนใจก็จะมี
นอยลง ในที่นี้จึงขึ้นอยูกับวา จะทําอยางไรที่จะตองแสดงตัวกระตุนใหแตกตางจากเดิมไดมาก
เพี ย งพอที่ จ ะทํ า ให ผู บ ริ โ ภคสั ง เกตได จึ ง ต อ งหั น มาศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของตั ว กระตุ น ซึ่ ง มี
ความสัมพันธโดยตรงตอคน
4. อิทธิพลของตัวกระตุน (stimulus influence) กอนที่ผูบริโภคจะรับรู และเขาใจ
สิ่งตาง ๆ นั้น ผูบริโภคจะตองไดรับการกระตุนใหเกิดความสนใจเสียกอน โดยความสนใจที่จะ
สามารถเกิดขึ้นไดยอมขึ้นอยูกับตัวกระตุนที่มาจากภายนอก และปจจัยสวนบุคคลควบคูกันไป
บางครั้งถึงแมโดยสวนตัวผูบริโภคอาจไมสนใจ หรือไมตองการสินคาเทาใดนัก แตดวยเสียง
โฆษณาที่ดังกรอกหู สีที่ฉูดฉาด หรือขนาดที่ใหญโต ก็อาจสามารถดึงดูดความสนใจไดบาง
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2.11 สื่อโฆษณา (Advertising Media)
“สื่อโฆษณา” หมายความวา22 “พาหะที่สามารถนําขาวสารทางการตลาดเกี่ยวกับ
สินคา (goods) และบริการ (service) ไปยังผูบริโภคเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ” ซึ่งนอกจาก
จะไดแก สื่อสิ่งพิมพ และสื่อกระจายเสียงและแพรภาพแลว ยังมีการพัฒนาสื่อโฆษณา จนกระทั่ง
เกิดสื่อประเภทใหม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.11.1 ประเภทของสือ่ โฆษณา
สามารถแบงประเภทของสื่อโฆษณาที่นิยมใชกันอยูโดยทั่วไปเปน 4 ประเภท23 ดังนี้
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส (electronic media)
เปนสื่อสมัยใหมที่อายุนอย เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ ผูทําโฆษณานิยมใช
สื่อประเภทนี้ เนื่องจากใชตนทุนคอนขางต่ํา แตสามารถเขาถึงประชาชนไดมาก ในปจจุบัน
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหมทําใหเกิด
ระบบการสื่อสารใหมขึ้นมากมาย เชน อินเตอรเน็ต (internet) เทเลเท็กซ (teletext) วิดีโอเท็กซ
(video text) โทรสาร (facsimile) และโทรทัศน (television)
2. สื่อสิ่งพิมพ (print media)
สื่อสิ่งพิมพ (Print media) ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ เปนตน ซึ่งเปน
สื่อที่ไมบังคับขายสินคาใหกับลูกคา และในบางครั้งยังเปนสื่อที่ใหความบันเทิง คือ สรางความ
เพลิดเพลินในการอานอีกดวย
3. สื่อนอกสถานที่
สื่อนอกสถานที่ (out-of-home media) เปนสื่อที่มีกลุมเปาหมายเปน
สาธารณชน ลักษณะของการโฆษณาตาง ๆ ที่สามารถทําใหกลุมเปาหมายหรือผูบริโภคพบเห็น
22

เสรี วงษมณฑา. หลักการโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 2546,

น. 175.
23

Fill, Chris. Marketing Communication. Frameworks Theories and Application.
Englewood Cliffs N.J.: Prentice – Hall, 1995, pp. 309 - 313.
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ทั่วไป เมื่อออกจากบานและสัญจรไปมาในสถานที่ตาง ๆ สื่อโฆษณาดังกลาวสามารถกระทําได
หลายรูปแบบ เชน ติดไวกลางแจง บนสิ่งกอสราง บนรถไฟ หลังรถประจําทาง สนามบิน หรือติด
อยูกับเรือ เปนตน
1) สื่อโฆษณากลางแจง (outdoor advertising) เปนสื่อที่สามารถจัดทําได
หลายแบบ เชน ปายโฆษณาขนาดใหญติดตั้งที่ดานบนและดานขางของอาคารรานคา ตาม
จุดสําคัญ ปายโปสเตอร ปายเขียน เปนตน
2) สื่อยานพาหนะ (transit advertising) เปนสื่อโฆษณาที่จัดทําขึ้นเพื่อโฆษณา
สินคา และนําไปติดตั้งภายในและภายนอกยวดยานพาหนะ เชน สื่อโฆษณาดานหลัง และ
ดานขางรถประจําทาง (bus back and bus side advertising) สื่อโฆษณาภายในรถแท็กซี่
(inside –taxi) เปนตน
4. สื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ
สื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ (other media) เชน การโฆษณาบนเครื่องบิน (inflight advertising) การโฆษณาแฝงในภาพยนตรหรือโทรทัศน (product placement) เปนตน
2.11.2 การโฆษณาโดยใชสื่อกลางแจง
สื่อกลางแจง (outdoor) เปนสื่อที่ไดรับความอยางยิ่งทั้งในฐานะที่เปนสื่อระดับชาติ
และระดับทองถิ่น นักการตลาดทั้งในระดับชาติ และระดับทองถิ่นนิยมใชสื่อโฆษณาประเภทนี้
เพราะสามารถสื่อสารภาพพจน หรือขาวสารโดยยอดวยภาษาทองถิ่นไปยังกลุมผูรับสารมวลชน
ไดอยางรวดเร็ว และมีตนทุนต่ําที่สุดในบรรดาสื่อโฆษณาทั้งหมด
2.11.3 การลงโฆษณาโดยใชสื่อกลางแจง
1. แผนปายโฆษณาขนาดใหญ (billboard, poster, panels) เปนรูปแบบของการลง
โฆษณาในสื่อนี้ที่มีตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด ปายโฆษณานี้จะประกอบเขากับโครง (panels) ที่ใช
เปนกรอบ ปกติโครงเหลานี้จะมีขนาดมาตรฐาน และยึดติดกับพื้นดิน หรืออาจยึดติดกับผนัง หรือ
หลังคาของอาคารก็ได การผลิตเริ่มจากการเขียนขาวสารโฆษณาลงบนแผนกระดาษขนาดใหญ
กอนที่จะนําไปประกอบ และยึดเขากับโครงโดยชางผูชํานาญการ
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2. ปายประกาศ (pained bulletin, display)
เปนรูปแบบของการใชสื่อกลางแจงที่เหมาะสําหรับการใชงานเปนเวลานาน และ
เหมาะสมสําหรับที่มีการจราจรแนนขนัด และสามารถมองเห็นปายโฆษณาไดงาย ปกติขอความ
ตาง ๆ จะถูกเขียนใหเรียบรอยกอน แลว จึงนําไปประกอบ และแขวนไวตามบริเวณตาง ๆ ที่
ตองการโดยสรางโครงเพื่อชวยยึด
ปกติ ปา ยประกาศเหล า นี้จ ะมีก ารติ ดตั้ ง แสงไฟ และอาจตอ งซอมบํ า รุง ปา ย
เหลานี้ปละหลาย ๆ ครั้ง นอกจากนี้ปายยังใชวิธีการตาง ๆ เพื่อเพิ่มความนาสนใจ เชน สรางเปน
ภาพ 3 มิติ หรือสลับสับเปลี่ยนขอความไปมา หรือมีนาฬิกาบอกเวลา และเทอรโมมิเตอรบอก
อุณหภูมิในขณะนั้น เปนตน
3. ปายไฟ (spectaculars)
เปนปายไฟขนาดใหญที่ประกอบไปดวย สีสัน การเคลื่อนไหว และมีแสงไฟวูบ
วาบอยูตลอดเพื่อเรียกรองความสนใจในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง Spectaculars มีตนทุนใน
การผลิตคอนขางสูง และมักจะพบเฉพาะในเมืองใหญ ๆ ทั่วโลกเทานั้น
2.11.4 ขอดีในการใชสื่อกลางแจง
1. การเขาถึง (reach)
ด ว ยจํ า นวนเงิ น ที่ เ ท า กั น สื่ อ กลางแจ ง สามารถเข า ถึ ง กลุ ม ผู รั บ สาร
กลุมเปาหมายกลุมเดียวกันในพื้นที่เดียวกันไดมากกวาสื่อประเภทอื่น ๆ กลุมผูรับสารของสื่อ
กลางแจงสวนใหญจะเปนคนหนุมสาว มีการศึกษาดี มีฐานะการเงินดี และเดินทางอยูเสมอ ซึ่ง
คนกลุมนี้เปนที่หมายตาของผูลงโฆษณาระดับชาติหลายรายในการเลือกกลุมเปาหมาย
2. ความถี่ (frequency)
9 ใน 10 คนที่พบเห็นโฆษณาในสื่อกลางแจงที่ลงโฆษณาครอบคลุมพื้นที่หนึ่ง ๆ
อัตรา 100% จะมีการพบเห็นสื่อโฆษณาเฉลี่ยคนละ 29 ครั้ง ในชวงตลอดระยะเวลา 30 วัน
3. ความยืดหยุนทางภูมิศาสตร (geographic flexibility)
ผูลงโฆษณาโดยใชสื่อกลางแจงสามารถกําหนดสถานที่ที่ตองการโฆษณาได ไม
วาจะอยูในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น
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4. ความยืดหยุนของกลุมประชากร (demographic flexibility)
ขาวสารสามารถมุงเฉพาะพื้นที่หนึ่ง ๆ ซึ่งมักเปนที่สัญจรของกลุมคนหนุมสาวที่
มีรายไดอยูในระดับปานกลางขึ้นไป หรือกลุมคนที่มีพื้นฐานทางเชื้อชาติที่แตกตางกันออกไป
ด ว ยระบบคอมพิ ว เตอร ที่ ทั น สมั ย ทํ า ให ส ามารถอธิ บ ายลั ก ษณะของกลุ ม ผู รั บ สารจากสื่ อ
กลางแจงไดโดยใชเกณฑ อายุ เพศ รายได รูปแบบการดํารงชีวิต เปนตน
5. ตนทุน (cost)
สื่อกลางแจงมีตนทุนตอการพบเห็นต่ําที่สุด เมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาหลักอื่น ๆ
อั ต ราค า โฆษณาก็ มี ห ลากหลายขึ้ น อยู กั บ ขนาด และความหนาแน น ผู ล งโฆษณาสามารถ
เปรียบเทียบตนทุนที่แตกตางกันระหวางพื้นที่ไดงายขึ้น
6. ผลกระทบ (impact)
ผูลงโฆษณาสามารถเพิ่มระดับการรับรูไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะขาวสารที่สั้น
เขาใจงาย และเนนการตอกย้ํา
7. ความยืดหยุนในการสรางสรรค (creative flexibility)
โฆษณาโดยใชสื่อกลางแจง สามารถทําไดบนปายจัดแสดงขนาดใหญ และสราง
ความตื่นตาตื่นใจไดมากจาก แสง การเคลื่อนไหวของภาพ และสีสัน เทคโนโลยีใยแกวนําแสง
(fiber optic) จอวีดีโอขนาดยักษ และหลอดกระพริบแบบตาง ๆ ชวยเพิ่มศักยภาพในการ
สรางสรรคไดดีมาก
8. ตําแหนง (location)
สื่อกลางแจง สามารถมุงกลุมผูบริโภคเปาหมายเฉพาะกิจ โดยพิจารณาจาก
กิจกรรมของกลุมเปาหมายเหลานั้น เชน สื่อกลางแจงสามารถเขาถึงนักช็อปปงไดตามทางเดิน
ภายในร า น หรื อ นั ก ธุ ร กิ จ ก็ ส ามารถเข า ถึ ง ได ต ามเส น ทางในการเดิ น ทางไปทํ า งาน ถ า เป น
นักทองเที่ยวก็สามารถเขาถึงไดตามทางเดินในสนามบิน เปนตน และดวยวิธีนี้ จึงทําใหนักการ
ตลาดสามารถเขาไปมีอิทธิพลตอการซื้อของลูกคาไดลวงหนากอนที่ลูกคาจะตัดสินใจซื้อ
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2.11.5 ขอเสียในการใชสื่อกลางแจง
1. การรับขาวสาร (fleeting message)
การที่ ลู ก ค า ขั บ รถแล น ผ า นแผ น ป า ยโฆษณาไปอย า งรวดเร็ ว นั้ น ทํ า ให ก าร
โฆษณาในสื่อกลางแจงจะตองรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการออกแบบ และการสรางสรรคงาน
โฆษณา จะตองชวยใหการแจงขาวสารเปนไปอยางรวบรัด และไดใจความ และจะตองใชคําที่
เรียกรองความสนใจไดดี
2 สภาพแวดลอม (environmental influence)
ขาวสารจากสื่อกลางแจงอาจถูกรบกวนจากสิ่งที่อยูลอมรอบ เชน การติดตั้งปาย
โฆษณาในบริเวณชุมชนแออัดอาจมีผลเสียตอภาพพจนได
3. การวัดจํานวนผูรับสาร (audience measurement)
สื่อ กลางแจง มีปญ หาอยา งมากในการเขา ถึง กลุม เปา หมายที่มีเ งื่อ นไขดา น
ประชากรศาสตรที่จํากัด และลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมผูรับสารก็มีความยุงยากใน
การคน หา เพราะไมใชทกุ คนที่เดินตามทองถนนจะเห็น หรืออานขอความโฆษณาตามปา ย
ดังนั้นผูซื้อสื่อหลายรายจึงมักไมเชื่อถือปริมาณการเขาถึงของสื่อกลางแจงที่ผูขายสื่อโออวด
4. การวางแผน และตนทุน (planning and costs)
ปกติการลงโฆษณาในสื่อกลางแจงตองมีชวงเวลาเตรียมการ (lead time)
อยางนอย 6 ถึง 8 สัปดาห สําหรับการพิมพ และการติดตั้ง ตนทุนในการเตรียมการครั้งแรกจะ
สูง มาก ทํา ใหเ จา ของธุร กิจ ขนาดยอ มหลายรายไมส นใจ นอกจากนี้ การซื้อ สื่อ กลางแจง
สําหรับผูลงโฆษณาในระดับชาติก็ดูจะยุงยากมิใชนอย เพราะมีผูขายพื้น ที่โฆษณาของสื่อนี้
มากกวา 10 ราย ในพื้นที่หนึ่ง ๆ
5. ตําแหนงที่มีใหเลือก (availability of location)
ในปจจุบันสื่อกลางแจงบางทําเลไดรับความนิยมมาก ทําใหอุปสงคของสื่อใน
บริเวณนั้นมีสูงกวาอุปทาน
6. ทําลายทัศนียภาพ (visual pollution)
มีการวิ พ ากษวิจารณ จ ากนักอนุรัก ษ ห ลายทา นว า สื่อ กลางแจ ง จํา นวนมาก
กอใหเกิดภาพที่ไมนามองตามเมืองใหญ ๆ จนเรียกไดวาเปนมลพิษทางสายตาอยางหนึ่ง

