บทที่ 5
การออกแบบและการบริหารจัดการเชิงกายภาพของศูนยรวมรานคาชุมชน
จากการวิเคราะหแ นวคิด ทฤษฎีในบทที่ 2 และการวิเคราะหในบทที่ 4 นํามาสูแนว
ทางการออกแบบและการบริ ห ารจั ดการเชิ งกายภาพของศูน ย ร วมร านค าชุ มชนประกอบ ซึ่ง
ประกอบดวยดวย 2 หัวขอหลัก ไดแก
5.1 การออกแบบของศูนยรวมรานคาชุมชน
5.2 การบริหารจัดการเชิงกายภาพของศูนยรวมรานคาชุมชน
5.1 การออกแบบของศูนยรวมรานคาชุมชน
จากการศึกษาจากบทที่ 2 และขอสรุปจากการวิเคราะหในบทที่ 4 นํามาสูแนวทางการ
ออกแบบศู นย รวมร านคาชุ มชนซึ่ งมี รายละเอียด แบงเป น 12 หัวข อ ได แก ที่มาของโครงการ
แนวความคิดของโครงการ รูปแบบองคกรที่จัดตั้ง วัตถุประสงคข องศูนยฯ สถานที่ตั้ง การกําหนด
กลุมเปาหมาย ประเภทของผูใชงาน แนวคิดการออกแบบ การกําหนดพื้นที่ใชสอย รูปแบบอาคาร
การตกแตงภายในและการจัดภูมิทัศน งานระบบและการบริการ และการใชวัสดุและโครงสราง
5.1.1 ที่มาของโครงการ
จากการสรุปซึ่งไดจากการวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
ในหัวขอที่ 4.1 เนนถึงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนในแงเศรษฐกิจและสังคม โดยสนับสนุนการคา
ปลีกของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ มีจุดเนนที่ “คน” ในลักษณะที่กําหนดใหคน เปนศูนยกลาง ซึ่งจาก
การวิเคราะหนโยบายจากแผนฯ 10 พบวาการสงเสริมธุรกิจชุมชน การสรางความเขมแข็งแกชุมชน
และสรางชุมชนดวยกาเรียนรู ดังนั้นจึงเปนที่มาของลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนย จาก
ตารางที่ 4.2 ซึ่งประกอบดวยรานคาปลีกที่มีเพื่อจําหนายสินคาสําหรับสมาชิกโดยกําไรจะไหลเวียน
อยูภ ายในชุมชนหรือ รา นค าชุ มชน รวมทั้งการส งเสริ มให เกิ ด พื้ นที่ รวมกลุมกั น เพื่อ พัฒนาดา น
สงเสริ มคุณภาพชีวิต การศึ กษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เชน สวนสาธารณะ การจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ จึงเปนที่มาของแนวคิดโครงการศูนยรวมรานคาชุมชน
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5.1.2 แนวความคิดของโครงการ
เปนโครงการที่มีพื้นที่เปนแหลงรวมที่ประกอบดวยรานคาที่ข ายสินคาเกษตรกรรมซึ่ง
ผลิตจากชุมชนเปนรานคาหลัก และสวนที่แบงเชาใหผูประกอบการรายยอยสามารถเชาไดในราคา
ถูก นอกจากนั้นยังมีพื้นที่เพื่อ สั น ทนาการ พื้นที่ส าธารณะ พื้นที่ ทางสังคมของคนในชุมชน โดย
ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดลั กษณะทางกายภาพและระบบบริหาร ดังนั้น โครงการศูนยรวม
รานคาชุมชนจึงสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทางสังคมรวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนในขณะเดียวกันโครงการสามารถสรางรายไดจากการเก็บคาเชาพื้นที่ภายในศูนยดวยเชนกัน
ภาพที่ 5.1
ที่มาของแนวความคิดโครงการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (บทที่ 2)

แนวคิด

ลักษณะกิจกรรม
รูปแบบของพื้นที่
พื้นที่ใชสอย
(บทที่ 4)

5.1.3 รูปแบบองคกรที่จัดตั้ง
จากการศึกษารูปแบบการบริหารในหัวขอที่ 2.3 และการสรุปการวิเคราะหกรณีศึกษา
ในหั ว ข อที่ 4.2 พบว าเมื่ อประกอบกั บ ขอ มู ล อา งอิ งเกี่ ยวกั บ ลั กษณะขององค กรค าปลีกพบว า
สามารถเปนไปไดรูปแบบของรานคาปลีกลูกโซสมัครใจ ซึ่งก็คือการรวมมือของกลุมผูคาปลีกอิสระ
เพื่อรวมกันซื้อสินคาปริมาณมากแตราคาต่ํา การรวมกลุมอาชีพภายในชุมชนหรืออีกรูปแบบหนึ่ง
คือ องคกรที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือองคกรที่แสวงหาผลกําไรนอย เนื่องจากศูนยรวม
รานคาชุมชนมุงหวังใหเปนพื้นที่เพื่อรวมกลุมกันและผูประกอบการรายยอยภายในชุมชนสามารถ
เชาพื้นที่ไดในราคาต่ํา ดังนั้นลักษณะขององคก รที่สอดคลองกับเปาหมายโครงการจึงเปน เช น
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง เปนตน ที่มีจุดมุงหมายในการ
พัฒนาชุมชนทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถสรุปบทบาทของการบริหารของภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาลตามภาพที่ 5.2

109
ภาพที่ 5.2
บทบาทการบริหารของภาคประชาชนและภาครัฐบาล
ภาครัฐ

ภาคประชาชน

การลงทุนสวนสันทนาการ
และการเรียนรู

การรวมกลุมอาชีพ
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
บริหารศูนยฯ

ติดตอประสานงานองคกร
พัฒนาชุมชน

จัดหาแหลงเงินทุนจากกลุม
อาชีพเอง องคกรเอกชน และ
กองทุนหมูบาน

ประสานงานระหวางกลุม
อาชีพในการผลิตภัณฑชุมชน

รวมกันวางแผนดานนโยบาย
กลยุทธของศูนยฯ

ขั้นริเริ่มโครงการ
ขั้นดําเนินการ

สํานักงานรานคา
- การจัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนการรานคา
- ติดตอผูเชาพื้นที่
- จัดทําบัญชี การเงิน
- ดูแลในสวนของรานคา
- ควบคุมการบริการทั่วไป

ภาคประชาชนบริหารการดําเนินงาน
ของศูนย

สํานักงานบริการชุมชน
- ประสานงานชุมชนใน
ในการจัดกิจกรรม
- ติดตอผูเชี่ยวชาญในการ
เผยแพรความรู
- ดูแลสวนการเรียนรู สวน
สันทนาการ
- ควบคุมการบริการทั่วไป

บริการทั่วไป
- จัดการดูแลสถานที่
- การอํานวยความสะดวกทั้ง
งานระบบ ความสะอาด
ความปลอดภัย
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5.1.4 วัตถุประสงคของศูนยรวมรานคาชุมชน
1) เพื่อเปนพื้นที่สันทนาการ พื้นที่สาธารณะ รวมกับพื้นที่ทางการคา ทั้งรานคาชุมชน
2) เปนศูนยกลางของกิจกรรมทางสังคมภายในชุมชน
3) สงเสริมเศรษฐกิจและการรวมกลุมกันภายในชุมชนในรูปแบบการคาปลีก
5.1.5 สถานที่ตั้งโครงการ
จากการศึกษาพื้นที่ศึกษาในหัวขอที่ 2.7 ประกอบกับการสํารวจพื้นที่ศึกษา สามารถ
นํามาสรุปเปนลักษณะของสถานที่ตั้งไดดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1
รายละเอียดของสถานที่ตั้งโครงการ

1. ลักษณะของยาน
2. การจราจร

3. มุมมอง

4. ราคาที่ดิน
5. สภาพแวดลอม

ลักษณะทั่วไปของสถานที่ตั้ง
อยูบ ริเวณยานที่มีที่พักอาศัยหนานแนน นอย แตมีอาณาเขตที่ติดตอกับ จังหวั ด
กรุงเทพโดยตรงซึ่งหางจากที่ตั้งโครงการ 8 กิโลเมตร
สภาพการจราจรมีความคลองตัวสูง ถนนดานหนาโครงการ คือ ถนนประชาอุทิศ –
บานคลองสวน กวาง 6 เมตร ซึ่งเปนถนนลาดยาง 2 เลนวิ่งสวนทางกัน รถประจํา
ทางที่วิ่งผานมี 1 สาย มีรถรับจางบริการ ทั้งรถจักรยานยนตและรถสองแถว
บริเวณไหลทางเปนดินลูกรังและไมมีทางเทา
ดานหนาของโครงการติดกับ ถนนเสนหลักของตําบล มุม มองจากถนนขาเขาของ
ตําบล พบวามีมุมมองที่ดี สวนมุมมองจากถนนขาออกของตําบลพบวา มีอาคารสูง
15 เมตรบดบังบางสวนของที่ตั้งโครงการ โดยรวมแลวบริเวณรอบดานของที่ตั้ง
โครงการเปนพื้นที่เปดโลงโดยสวนใหญ ทําใหมีมุมมองที่ดีในระดับ ปานกลาง
เปนที่ดินของเอกชน แตราคาที่ดินในยานนี้ราคาต่ําจึงไมเปนอุปสรรค
ราคาตอตารางเมตร 9,000–18,750 บาท
ทิศเหนือ
ติดกับ
ที่ดินบุคคลอื่น
ทิศตะวันออก
ติดกับ
บอเลี้ยงกุง
ทิศใต
ติดกับ
คลองมอญกวาง
ทิศตะวันตก
ติดกับ
โรงงานสูง 15 เมตร (4 ชั้น)
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ตารางที่ 5.1 (ตอ)
5. สภาพแวดลอม

6. การเชื่อมโยงกับศูนย
กลางอื่น

7. ระบบสาธารณูป โภค
1. FAR OSR
2. การใชประโยชนที่ดิน
3. กฎหมายควบคุมอาคาร

สวนมากเปนโครงการหมูบานจัดสรรที่กอสรางขึ้นใหม รวมทั้งโรงงานหลายแหง แต
โดยรวมแลวบริเวณรอบ ๆ โครงการยังมีพื้น ที่สีเขียวอีกมากทั้งบอเลี้ยงสัตว สวน
ผลไม และที่ดินที่ยังไมไดรับการพัฒนา
อยูหางจากแหลงทองเที่ยว คือ พระสมุทรเจดีย 10 กิโลเมตร
อยูหางจากเขตทุงครุซึ่งมีความหนาแนนของที่อยูอาศัยปานกลางถึงมาก จังหวัด
กรุงเทพฯ 8 กิโลเมตร
อยูหางจากองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน 5 กิโลเมตร
อยูหางจากวัดคลองสวนซึ่งเปนศูนยกลางกิจกรรมของตําบล 1 กิโลเมตร
มีสาธารณูปโภคทั่วถึง
กฎหมาย
ผังเมืองสมุทรปราการไมมีการกําหนดอัตรา FAR และ OSR
ที่ดินอยูในเขตสีเหลืองซึ่งเปนประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

4. การ กํ า หน ดป ระเภ ท - ใชป ระโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูป โภค และ
อาคาร
สาธารณูป การเปนสวนใหญ
- สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบ ของที่ดิน
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ตารางที่ 5.1 (ตอ)
4. การ กํ า หน ดป ระเภ ท - การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดิน ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไม
อาคาร
นอยกวา 15 เมตร
- การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตาม
แนวขนานริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา 6 เมตร เวนแต
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจ
1. การประกอบกิจกรรม
ประกอบประเพณีทางศาสนาและเทศกาลตาง ๆ ที่ลานวัดคลองสวน
2. ลั ก ษณะแหล ง การค า มีตลาดสดอยู 4 แหง ในระยะไมเกิน 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยกระจายอยู
ภายในตําบล
ตามหมูบานขนาดใหญ
3. สถาปตยกรรมทองถิ่น

เนื่ องจากบริ เ วณนี้ อยู ใ กลกับ ป า ชายเลน รวมทั้ งผูป ระกอบอาชี พ จั บ สั ต วน้ํ ามี
จํานวนมาก ดังนั้นบริเวณนี้สวนใหญจึงเปนบอเลี้ยงสัตว รวมทั้งบอน้ํากรอยและ
สวนผลไม ที่พักอาศัยมักลอยอยูบ นน้ํา และจํานวนชั้นไมเกิน 2 ชั้น รูป แบบของ
อาคารเปนทรงเรียบงาย คือ หลังคาจั่ว กออิฐฉาบปูน
4. การเปลี่ ย นแปลงใน รองรับการขยายตัวของที่พักอาศัยตามชานเมืองของกรุงเทพมหานคร มีโครงการ
อนาคต
หมูบ านจัดสรรที่กําลังกอสรางจํานวนมาก รวมทั้งโครงการสรางศูนยการคาคารฟูร
หมายเหตุ: ผูวิจัย อางถึงอัศวิน พิชญโยธิน, 2550.

5.1.6 กําหนดกลุมเปาหมาย
จากการวิเคราะหที่ 4.4 เกี่ยวกับทัศนคติภาคประชาชนซึ่งเปนผูอยูอาศัยภายในชุมชน
และผูประกอบการรายยอยภายในชุมชน พบวาจากกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมสามารถจําแนกประเภท
ของกลุมเปาหมายของศูนยรวมรานคาชุมชนเปน 2 ประเภท ไดแก
1) กลุมเปาหมายที่เปนผูบริโภค มาจากการวิเคราะหเกี่ยวกับผูอยูอาศัยภายในชุมชน
นํามาซึ่งรายละเอียดของกลุมเป าหมายที่เปนผู บริโภคหลัก คือ ผูประกอบอาชีพเกษตรกรและ
รับจางซึ่งมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 10,001-25,000 และ 5,000-10,000 บาทตามลําดับ
2) กลุมเปาหมายที่เปนผูเชาพื้นที่ มาจากการวิเคราะหเกี่ยวกับผูประกอบการรายยอย
ภายในชุมชน นํามาซึ่งรายละเอียดของผูเชาพื้นที่ คือ ผูเชาพื้นที่ตองการขายสินคาประเภทเสื้อผา
และเครื่องประดับเปนหลัก รองลงมาเปนสินคาตกแตงบานและสินคาพื้นเมืองตามลําดับ
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เนื่องจากวัตถุประสงคของศูนยฯ ที่มุงเนนการสรางพื้นที่การคา การเปนศูนยกลางทาง
กิจกรรมของชุมชนและการเรียนรู ดังนั้นการดําเนินงานจึงตางกับศูนยการคาทั่วไปที่กลุมเปาหมาย
หลักเปนผูเชาพื้นที่ ดังนั้นเพื่อสอดคลองกับวัตถุประสงคควรใหบริการกลุมเปาหมายที่เปนผูอยู
อาศัยภายในชุมชนเปนหลัก ซึ่งกลุมเปาหมายหลักของศูนยฯ คือ กลุมที่มาเพื่อใชบริการในสวน
สันทนาการและสวนการเรียนรูและซื้อของในสวนรานคา ซึ่งก็คือกลุมอาชีพเกษตรกรรมและกลุม
อาชีพรับจาง กลุมเปาหมายรอง คือ กลุมผูเชาพื้นที่รานคาภายในศูนย สําหรับพื้นที่การคาของ
ศูนยฯ นั้นคํานวณอางอิงจากพื้นที่การคาของศูนยการคาขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่การคาในระยะ 3-5
กิโลเมตรจากสถานที่ตั้งของศูนยฯ และจากขอมูลความหนาแนนของประชากรของอําเภอพระสมุทร
เจดียซึ่งเทากับ 858 คนตอตารางกิโลเมตร ดังนั้นสําหรับพื้นที่การคาของศูนยรวมรานคาชุมชนจึงมี
จํานวน 4,290 คน ซึ่งจากการสํารวจความถี่ในการเดินทางมาศูน ยฯ พบวากลุมผูอยูอาศัยภายใน
ชุมชนจะเดินทางมายังศูนยฯ เฉลี่ยวันละ 558 คน
5.1.7 ประเภทของผูใชงาน
ผูใชงานภายในโครงการแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก ผูใชบริการและผูใหบริการ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ผูใชบริการ แบงเปน 3 ลักษณะ คือ
(1) บริเวณรานคา ไดแก กลุมผูเชาพื้นที่รานคาชุมชน ซึ่งเขามาใชงานเพื่อการขาย
สินคาประเภทตาง ๆ เชน สินคาประจําวัน สินคาพื้น เมือง และกลุมผูมาซื้อ สินคาซึ่งไดแ ก กลุมผู
สัญจรผานโครงการ กลุมผูอยูอาศัยภายในชุมชน
(2) บริเวณสวนสันทนาการ ไดแก ผูอยูอาศัยภายในชุมชนทั่วไป
(3) บริเวณสวนการเรียนรู ไดแก ผูศึกษาคนควาขอมูลทของทองถิ่น ผูสนใจในการ
ประกอบอาชีพ กลุมอาชีพและกลุมนักเรียนนักศึกษา
2) ผู ใ ห บ ริ ก าร ได แ ก เจ า หน า ที่ ภ ายในโครงการ จากการศึ ก ษาระบบริ ห ารของ
กรณีศึกษาสามารถสรุปเปนบุคลากรไดดังนี้
(1) ผูบริหารไดแก ผูจัดการรานคา จํานวน 1 คน ผูจัดการบริการชุมชน จํานวน 1 คน
และผูอํานวยการศูนยฯ จํานวน 1 คน
(2) เจาหนาที่ฝายรานคา ไดแก เจาหนาที่ฝายบัญชีจํานวน 1 คน เจาหนาที่ดาน
การเงิน จํานวน 1 คน เจาหนาที่การตลาดจํานวน 1 คนและเจ า หน า ที่ ป ระสานงานร า นค า
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จํา นวน 1 คน เจาหนาที่ฝายบริการชุมชน ไดแก เจาหนาที่งานอาคารและสถานที่จํานวน 1 คน
เจาหนาที่หองสมุดจํานวน 1 คน เจาหนาที่ประสานงานชุมชนจํานวน 1 คน ผูจัดการจํานวน 1 คน
(3) เจาหนาที่บริการ ไดแก นักการภารโรงจํานวน 2 คน ยามจํานวน 2 คน คนสวน
จํานวน 1 คน เจาหนาที่ฝายซอมบํารุงจํานวน 1 คน
5.1.8 การกําหนดพื้นที่ใชสอยของศูนยฯ
การจัดวางพื้นที่ใชสอยของศูนยรวมรานคาชุมชนไดแบงเปน 5 สวนดังนี้
1) สวนการคา เพื่อเปนพื้นที่สรางกําไรแกศูนยและสงเสริมธุรกิจชุมชน ประกอบดวย
รานคาชุมชนโดยมีขนาดที่แตกตางกัน 3 ขนาด
2) สวนการเรียนรู จากการวิเคราะหพื้นที่เพื่อการเรียนรูในบบที่ 4 พบวาลักษณะพื้นที่
เพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาควรเนนการเรียนรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและขอ มูล
ทองถิ่นดังนั้นสวนการเรียนรูเปนการตอบสนองวัตถุ ป ระสงค คือ เพื่อ ใหบริการหนังสือ เอกสาร
ภาพถาย แผนที่ งานวิจัยที่ทั้งขอมูลเพื่อการประกอบอาชีพหรือเพื่อ การศึกษาโดยเนน เปนขอ มูล
ตาง ๆ ของทองถิ่น ขอมูล ระดับจังหวัดและประเทศเชน ขอมูล ทั่วไป ขอมูลการทองเที่ยว ขอ มูล
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น รวมทั้งหนังสือที่สงเสริมการสรางชุมชนเขมแข็งซึ่งเปน การบริการของ
ห อ งสมุ ด และการจั ด แสดงนิ ท รรศการข อ มู ล ท อ งถิ่ น ในระดั บ ตํ า บลและจั ง หวั ด การแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเปนการบริการของหองแสดงภูมิปญญาทองถิ่นในระดับตําบลและจังหวัด
3) สวนสันทนาการ เพื่อเปนสวนที่พักผอนสําหรั บชุมชน เนื่องจากการบริการชุมชน
ของตําบลบานคลองสวนปจจุบันยังไมมีสวนสาธารณะของชุมชน มีเพียงเปนสวนภายในหมูบาน
ประกอบดวยสวนขนาดเล็ก จุดที่นั่งพัก บริเวณออกกําลังกาย สนามบาส สนามเด็กเลนและ ลูวิ่ง
รอบโครงการ รวมทั้งเพื่อเปนศูนยกลางการรวมกลุมกันทํากิจกรรม เชน กิจกรรมประเพณี กิจกรรม
งานรื่นเริง รวมทั้งการประชุมขององคกรภายในชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมสหกรณ เปนตน หอง
ฝกฝนอาชีพ ลานอเนกประสงคและหองอเนกประสงคซึ่งลานอเนกประสงคนี้ในตอนเชาและเย็น
สามารถปรับ เปลี่ยนใหเปนพื้ นที่ข องตลาดนัดได เนื่อ งจากการสํา รวจความตอ งการผูอยูอาศั ย
ภายในชุมชนจากบทที่ 4 พบวามีความตองการซื้ออาหารสดในระดับมาก
4) ส ว นสํ า นั กงาน เพื่ อ บริ ห ารส ว นร า นค า และส ว นบริ ก ารชุ ม ชน ประกอบด ว ย
สํานักงานรานคาประกอบดวยสวนดูแลการเชารานคา สวนทําบัญชี สวนทําการเงิน สวนการตลาด
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สวนผูจัดการ และสํานักงานบริการชุมชนประกอบดวยสวนจัดการสถานที่ สวนดูแลหองสมุด สวน
ประสานงานชุมชน สวนผูจัดการโดยทั้งสองสํานักงานใชสวนพักผอนและทานขาวรวมกัน
5) สวนบริการทั่วไปเพื่ออํานวยความสะดวกภายในศูนยฯ ประกอบดวยหองเก็บวัสดุ
อุปกรณ และเครื่อ งมื อ ตาง ๆ สําหรับ จัดงาน จุ ดขนถายสินค า หองแมบานและเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย หองน้ําสําหรับลูกคา หองขยะ หองควบคุมไฟและที่จอดรถ
5.1.9 แนวคิดการออกแบบ
จากการวิ เคราะห นโยบายภาครั ฐในหัวขอ 4.1 การเพิ่มศักยภาพแกพื้น ที่ศึก ษาใน
หัวขอที่ 4.2 และทัศนคติภาคประชาชนในหัขอที่ 4.3, 4.4 สรุปเปนแนวทางการออกแบบ ประกอบ
กับการวิเคราะหเพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ศึกษาสามารถสรุปแนวคิดการออกแบบไดเปน 7 ขอ ซึ่ง
ที่มาของแนวคิดแสดงดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2
ที่มาของแนวคิดการออกแบบ
ขอ

แนวคิด

ที่มา
การวิเคราะห
นโยบายภาครัฐ
กรณีศึกษา
ทัศนคติภาคประชาชน

หัวขอที่
4.1
4.2.2
4.4.1

ตารางที่
4.1
4.2
4.13

1

พื้นที่ใชสอย





2

การวางผัง

 ความเปนไปไดทางการตลาดของพื้นที่
 ทัศนคติภาคประชาชน

4.3.1
4.4.2

4.23

3

มุมมอง

 ความเปนไปไดทางการตลาดของพื้นที่

4.3.1

-

4

ทางสัญ จร

 ทัศนคติภาคประชาชน

5

การจัดพื้นที่

 กรณีศึกษา

4.4.1
4.4.2
4.2.2

4.11
4.18
-

6

การระบายอากาศ

 กรณีศึกษา

4.2.2

-

7

ภายในรานคา

 ทัศนคติภาคประชาชน

4.4.2

4.19

116
1) แนวคิดในการตอบสนองความตองการดานพื้นที่ใชสอย เพื่อตอบสนองกิจกรรมที่ผู
อยูอาศัยภายในชุมชนตองการโดยขอสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมมาจากตารางที่ 4.19 และ 4.20 นํามาสู
พื้นที่ใชสอยสําหรับกิจกรรมนั้น ๆ ตามตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมกับพื้นที่ใชสอย
กิจกรรม
1. นัดพบ
2. ประชุม
3. งานรื่นเริง
4. พักผอน
5. เด็กทํากิจกรรม
6. เลนกีฬา
7. อานหนังสือ
8. ฝกฝนอาชีพ
9. วัฒนธรรม

พื้นที่ใชสอย
บริเวณนั่งพัก
หองอเนกประสงค
ลานอเนกประสงค
สวนสาธารณะขนาดเล็ก
สนามเด็กเลน
สนามบาส ที่ออกกําลังกาย
หองสมุด
หองฝกฝนอาชีพ
หองแสดงภูมิปญ ญาทองถิ่น

2) แนวคิดการวางผัง จากขอ สรุปตามตารางที่ 4.21 พบวาผูอยูอ าศัยภายในชุมชน
และผูประกอบการตอ งการการจัดกลุมอาคารแบบกลุม ซึ่งมีลักษณะการจัดบริเวณที่จอดรถอยู
โดยรอบของรานคา แตเนื่องจากรูปรางของที่ดินที่แคบ ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบที่จอดรถเปนไป
ในลักษณะที่ขนาบไปกับรานคา และจากขอสรุปหัวขอ 4.3.1 การเพิ่มศักยภาพพื้นที่โดยสรางจุด
ดึงดูดใหแกบริเวณตาง ๆ ของโครงการ นํามาสูการสรางพื้นที่วางซึ่งเปนสวนสันทนาการสลับกับ
พื้นที่สวนการคา สวนการเรียนรู โดยกําหนดใหสวนสันทนาการเปนศูนยกลางของสวนอื่น ๆ โดยมี
ทางเดินเชื่อมซึ่งกันและกัน แสดงดังภาพที่ 5.5
3) แนวคิดการเปดมุมมองของศูนยฯ จากขอสรุป หัวขอที่ 4.3.1 เพื่อ ลดปญหาของ
พื้นที่ที่มีดานติดถนนแคบ ดังนั้น จึงสรางมมมองแกผูสัญจรผานไปมาใหสามารถรับรูถึงกิจกรรม
ภายในศูนย โดยอาศัยการจัดกลุมอาคารจากการวางตําแหนงพื้นที่เปดโลงที่เชื่อมตอกัน

117
ภาพที่ 5.3
มุมมองดานหนาที่สามารถรับรูกิจกรรมภายในศูนย

4) แนวคิดทางสัญจรภายในโครงการ จัดใหมีการเดินรถสองทางโดยใชถนนสายหลัก
ของโครงการ เนื่องจากขอสรุปเกี่ยวกับการเดินทางของผูมาซื้อสินคาและผูประกอบการนิยมใช
รถยนตและรถกระบะในการเดินทาง ดังนั้นเพื่ออํานวยความสะดวกแกรานคาและผูมาซื้อสินคาจึง
แบงสวนที่จอดรถชั่วคราวบริเวณที่สามารถเขาถึงรานคาไดงายซึ่งไดจากขอสรุปตามตารางที่ 4.11
และ4.16 แสดงดังภาพที่ 5.4
5) แนวคิดการจัดใหพื้นที่มีความยืดหยุนในการใชงาน เชน ลานอเนกประสงคหากไมมี
การใชจัดงานสามารถปรับเปลี่ยนเปนตลาดนัดได หองอเนกประสงคที่สามารถแบงพื้น ที่ดวยฉาก
กั้น แสดงรายละเอียดในหัวขอที่ 5.9.11
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ภาพที่ 5.4
การเชื่อมตอของพื้นที่
สวนสันทนาการ

ที่จอดรถ
สวนสํานักงาน

สวนบริการ

สวนการ
เรียนรู

สวนสันทนา
การ

ที่จอด
รถ
ชั่ว
คราว

สวนการคา
สวนการ
เรียนรู

สวนสันทนาการ

ที่จอด
รถ
ชั่ว
คราว

ทางรถ

สวนการคา
ที่จอด
รถ
ชั่ว
คราว

ทางคนเดิน

หมายเหตุ:

สวนสันทนา
การ

สวนการคา

ที่จอด
รถ
ชั่ว
คราว

ทางเขา

แสดงแนวคิดขอ (2)
ทางสัญจรทางเทา

แสดงแนวคิดขอ (4)
ทางสัญจรทางรถยนต

ทางรถ
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6) แนวคิดการระบายอากาศของรานคา เปนรูปแบบเพื่อการประหยัดพลังงานรวมทั้ง
การนําแสงธรรมชาติเขามาใชใหไดมากที่สุด สามารถลดคาใชจายไดมากกวาการระบายอากาศ
แบบใชอุปกรณ การระบายอากาศอาศัยวิธีการระบายแบบธรรมชาติ โดยเมื่อ อากาศมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นก็จะทําใหอากาศลอยตัวสูงขึ้นในขณะเดียวกัน ความชื้นในอากาศก็ลอยตัวพรอมกับอากาศ
ไหลจากชั้น ลางของอาคารผ านช องเป ด อากาศร อนใตห ลังคาก็จ ะไหลออกผ านชอ งเปดที่เป ด
บริเวณหลังคา และจากการศึกษารูปแบบของชองเปดของอาคาร พบวารูปแบบชองเปดอาคารกับ
ที่เหมาะสมกับรานคาภายในศูนยมีลักษณะตามภาพที่ 5.5 กลาวคือรานคามีชองเปดอยางนอย 3
ชอง คือ ดานหนา ดานหลังและชองใตหลังคาของราน สวนรานที่อยูดานมุมสามารถเปดรับ ลมได
จากดานขาง
ภาพที่ 5.5
แยกสวนระหวางหลังคา ชองระบายอากาศและสวนผนังของรานคา
หลังคา
ชองระบายอากาศ

ผนังของรานคา

7) แนวคิดการออกแบบในสวนรานคา จากการวิเคราะหจ ากตารางที่ 4.17 ภายใน
รานคาขนาด 35 ตารางเมตรมีหองเก็บของสวนทํางานเอกสาร และที่อดรถสําหรับขนถายสินคา
ดานหลังราน สวนรานคาขนาด 20, 15 ตารางเมตรสามารถ มีรูปแบบการจัดผังภายในรานคาแต
ละขนาดแสดงตามตารางที่ 5.5 และการตกแตงภายในดังภาพที่ 5.6 – 5.7
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ภาพที่ 5.6
จําลองการตกแตงภายในของรานคาขนาด 35 ตารางเมตร

ภาพที่ 5.7
พื้นที่ภายในรานคาขนาด 35 ตารางเมตร
สวนแสดงสินคา

ส ว น ทํ า ง า น
เอกสาร

สวนเก็บของ
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ภาพที่ 5.8
จําลองบรรยากาศการตกแตงภายในของรานคา

ดังนั้นภาพรวมของการจัดวางเขตพื้นที่จึงเปนในลักษณะของการแบงกลุมของพื้นที่
เปนแตละกลุมอาคาร โดยแตละกลุมอาคารนี้จะมีศูนยกลางหรือพื้นที่ดึงดูดของศูนยฯ เปนสันทนา
การซึ่งประกอบดวยบริเวณนั่งพัก ที่ออกกําลังกาย บอน้ําและที่นั่งริมน้ําและเชื่อมดวยสวนของ
รานคาหรือสวนของการเรียนรู คือเปนพื้นที่ภายนอกอาคารผสมกับภายในอาคารโดยอาศัยพื้นที่
เปดโลง ทั้งนี้เ พื่อการเปดมุมมองของศู น ยใหแ กผูสัญจรผานไปมาสามารถรับรู กิจกรรมภายใน
ศูนยฯไดเพือ่ ลดปญหารูปรางของพื้นที่จากการวิเคราะหหัวขอ 4.3.1 การวางอาคารเปนในแนวราบ
ซึ่งแตละกลุมอาคารจากการศึกษาโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะหางระหวางพื้นที่ ดึงดูด ตองมี
ระยะหางไมเกิน 180 เมตร โดยการจัดกลุมของพื้นที่แ ตละประเภทซึ่งแบงตามหัวขอที่ 5.1.9 การ
จั ด กลุ ม พื ้ น ที ่ ส ามารถนํ า มาสรุ ป เป น ความสั ม พั น ธ ข อง องค ประกอบตา ง ๆ ของศูน ย ฯ
(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2549, น. 428-429) รายละเอียดดังตารางที่ 5.4 และภาพที่ 5.9
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ที่จอดรถ

สวนบริการทั่วไป

สวนสํานักงาน

สวนสันทนาการ

สวนการคา

รายละเอียด
องคประกอบหลัก

สวนการเรียนรู

ตารางที่ 5.4
ความสัมพันธองคประกอบหลักของศูนยฯ

สวนการคา
สวนการเรียนรู

3

สวนสันทนาการ

4

3

สวนสํานักงาน

2

2

2

สวนบริการทั่วไป

3

2

2

2

ที่จอดรถ

4

2

2

2

3

หมายเหตุ: คาน้ําหนักมีคาดังนี้ 1 ไมจําเปนตองติดกันทุกกรณี 2 ไมจําเปนตองติดตอกัน 3 ติดตอกันพอสมควร 4 ควรจะติดตอกัน
5 จําเปนตองติดตอกัน

ภาพที่ 5.9
ความสัมพันธองคประกอบหลักของศูนยฯ
สวนสํานักงาน

ที่จอดรถ

สวนบริการทั่วไป

สวนการเรียนรู

สวนสันทนาการ

สวนการคา

ที่จอดรถชั่วคราว

ทางเขา

ทางเขา

ทางเขา
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ตารางที่ 5.5
การจัดกลุมพื้นที่
พื้นที่ใชสอย
1. บริเวณนั่งพัก

การจัดพื้นที่
ที่มา
บริ เ วณใกล กับ ร า นค าและอยู ดานหน า จากแนวคิ ด การออกแบบที่ ใ ช พื้ น ที่
ของโครงการ
พั ก ผ อ น และลานโล ง สลั บ กั บ กลุ ม
อาคาร ดั ง นั้ น บริ เ วณพั ก ผ อ นจึ ง อยู
ดานหนา และสรางความรม รื่น ให แ ก
ศูนยฯ
2. รานคา
บริ เ วณด า นห น า โครงการและส ว น เป น พื้ น ที่ ดึ ง ดู ด อย า งหนึ่ ง ของศู น ย ฯ
ขนาด 35 ตารางเมตร สันทนาการ
และต อ งอาศั ย ความสะดวกในการ
เขาถึงมาก
3. รานคา
บริเวณถัดจากรานคา ขนาด 35 ตาราง การเปน รานคาเพียงชั้ นเดียวสามารถ
ขนาด 20 ตารางเมตร เมตรและอยูบ ริเวณใกลกับ สวนสันทนา ดึงดู ดใหผูม าซื้อ สิน คา ตอ งการเข ามา
การ ซึ่ ง เป น บริ เ วณพั ก ผ อ นและลาน ใช ม ากกว า การมี ร า น ค า ห ลายชั้ น
4. รานคา
ขนาด 15 ตารางเมตร อเนกประสงค และเชื่อมตอไปสูสวนของ ดัง นั้ นร า นค าทั้งหมดจึ งขยายไปตาม
การเรียนรู
แนวราบ โดยขนาดของพื้ น ที่ ม าจาก
กรณีศึกษา
5. หองฝกฝนอาชีพ
ชั้ น ที่ 2 ด า น บ น ข องห อ งภู มิ ป ญ ญา เนื่ อ งจ ากการ แก ป  ญ ห าจ ากการ
ทองถิ่น
วิเคราะห เ รื่องรูป ร างของพื้น ที่ จึงตอง
จํ า กั ด ไม ใ ห ก ลุ ม ของอาคารอยู ลึ ก
6. สวนสํานักงาน
ชั้นที่ 2 ดานบนของหองสมุด
จนเกินไป เพื่อใหผูม าใชงานสามารถ
เดินไดอยางทั่วถึง ดังนั้นการนําพื้นที่ที่
ต อ งการความสะดวกปานกลางอยู
บริเวณชั้น 2
7. หองสมุด
บริเวณสวนสันทนาการ
จากขอสรุป ตารางที่ 4.12
8. หองแสดงภูมิ
บริเวณสวนสันทนาการและเชื่อมตอจาก จากข อสรุ ป ตารางที่ 4.12 พบว า ผู อ ยู
ปญญาทองถิ่น
สวนของรานคา
อาศัยภายในชุม ชนตองการใหอยูใกล
กับที่จอดรถ แตจากการจัดกลุม พื้นที่ที่
เหมาสม ห อ งแสดงภู มิ ป ญ ญาควร
เชื่ อ มต อ จากร า นคา โดยตรงสามารถ
สรางจุดดึงดูดไดมากกวา โดยหางจาก
ที่จอดรถประมาณ 15 เมตร
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ตารางที่ 5.5 (ตอ)
พื้นที่ใชสอย
9. สวนสาธารณะ
ขนาดเล็ก

การจัดพื้นที่
บริเวณหองอเนกประสงค

10. หองอเนกประสงค
11. ลานอเนกประสงค

บริเวณสวนสาธารณะขนาดเล็กและ
รานคา

12. สนามบาส
13. สนามเด็กเลน
15. ที่จอดรถ

บริเวณที่จอดรถของศูนยฯ

ที่มา
เปนสวนหนึ่งของพื้ นที่ดึงดูด จากการ
สํ า รวจลั ก ษณะกิ จ กรรมพบว า ผู อ ยู
อาศั ย ภายในชุ ม ชนต อ งการ พื้ น ที่
สําหรับ การพักผอนจํานวนมาก ซึ่งจัด
ให อยู ใกลกับ ส วนที่ผูอยูอ าศั ยภายใน
มาใชเปนหลัก
การผสมระหวางพื้น ที่สัน ทนาการและ
การคาทําใหไมเปนการแบงเขตพื้นที่ที่
ชั ด เจน ซึ่ ง ก็ คื อ ในขณะที่ ผู อ ยู อ าศั ย
ภายในชุ ม ชนที่ ต อ งการมาใช ส ว น
สันทนาการจะไม ตองเสีย เวลาในการ
เดิ น ระยะทางที่ ไ กลจนเกิ น ไป ใน
ขณะเดี ย วกั น ผู เ ดิน ทางมาซื้ อสิ น ค า
สามารถรับ รูถึงกิจกรรมประเภทอื่นของ
ชุ ม ช น ซึ่ ง จั ด บ น ล า น แ ล ะ ห อ ง
อเนกประสงคไดเชนกัน
จากตารางที่ 4.12

บริ เ วณพั กผ อนและลานอเนกประสงค จากการสํารวจการเดินทางมายังศูน ย
เปน ที่จอดรถชั่วคราวได ซึ่งขนาบไปกั บ พบวานิยมการเดินทางโดยรถยนตมาก
ศูนย และดานหลังเปนลานจอดรถในรม ที่สุด ดังนั้ นที่จอดรถชั่วคราวและลาน
จอดรถสามารถเข า ถึ ง ศู น ย ไ ด อ ย า ง
สะดวก

5.1.10 รายละเอียดพื้นที่ใชสอย
จากการจัดพื้นที่ใชสอยออกเปน 5 สวน เมื่อนํามาวิเคราะหรวมกับการออกแบบอาคาร
สาธารณะ (มาลิ นี ศรีสุ วรรณ, 2542, น. 86-88) พื้ น ที่ ใช ส อยของกรณีศึกษาและสั ดสว นพื้ น ที่
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ประเภทตาง ๆ (Coleman, 2006, pp. 294-303) และจากการวิเคราะหพื้นที่ใชสอยจากกรณีศึกษา
สามารถสรุปเปนรายละเอียดดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6
รายละเอียดพื้นที่ใชสอย
พื้นที่ใชสอย
1) สวนการคา
(1) รานคาชุมชนขนาด 15 ตร.ม.
(2) รานคาชุมชนขนาด 20 ตร.ม.
(3) รานคาชุมชนขนาด 35 ตร.ม.
รวมพื้นที่
2) สวนการเรียนรู
(1) หองฝกฝนอาชีพ
(2) หองสมุด
(2.1) โถงทางเขา + ทางเดิน
(2.2) หองเก็บหนังสือ
(2.3) หองพนักงาน + เคาทเตอร
(2.4) หองอานหนังสือ
(3) หองแสดงภูมิปญญาทองถิ่น
(3.1) บริเวณการแสดง
(3.2) หองแตงตัว
(3.3) บริเวณนิทรรศการ
รวมพื้นที่
3) สวนสันทนาการ
(1) ที่ออกกําลังกาย
(2) ลูวิ่งรอบโครงการ

ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
จํานวน 12 หอง = 180
จํานวน 4 หอง = 80
จํานวน 5 หอง = 140
405.0
60.0
62.0
7.5
7.5
70.0
30.0
14.0
30.0
346.0
117.0
353.0

แหลงอางอิง

AP-RT

AP

TS

AP
TS
-
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ตารางที่ 5.6 (ตอ)
พื้นที่ใชสอย
(3) ที่นั่งริมน้ํา
(4) สนามบาส
(5) สนามเด็กเลน
(6) ลานอเนกประสงค A, B
(7) หองอเนกประสงค
รวมพื้นที่
4) สวนสํานักงาน
(1) สํานักงานรานคา
(1.1) โถงทางเขา
(1.2) บริเวณปฏิบัติงาน
(1.3) หองผูจัดการ
(2) สํานักงานบริการชุมชน
(2.1) บริเวณปฏิบัติงาน
(2.2) หองผูจัดการ
(3) อื่น ๆ
(3.1) หองประชุม
(3.2) หองพักพนักงาน
(3.3) หองน้ํา
(4) หองผูอํานวยการ
รวมพื้นที่
5) สวนบริการทั่วไป
(1) หองวัสดุและอุปกรณ
(2) หองขยะ
(3) หองแมบานและยาม

ขนาดพื้นที่
45.0
442.0
20.0
575, 192
80.0
1,899.0

22.0
56.0
12.0
34.0
12.0
40.0
12.0
27.0
20.0
235.0
21.0
15.0
9.5

แหลงอางอิง
TS
TS
AP
-

TS-SC

AP

TS-SC

-

DP
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ตารางที่ 5.6 (ตอ)
พื้นที่ใชสอย
(4) หองควบคุมไฟ A, B
(5) หองน้ําสําหรับลูกคา
(6) ที่จอดรถ 42 คัน
รวมพื้นที่
6) สวนอื่น ๆ
(1) โถงทางเขาโครงการ
(2) บริเวณรอรถประจําทาง
รวมพื้นที่
ขนาดพื้นที่ที่อาคารปกคลุม
ขนาดพื้นที่อาคาร
ขนาดพื้นที่เปดโลงของศูนยฯ
ขนาดพื้นที่ทั้งหมดของศูนยฯ

ขนาดพื้นที่
9.5, 20
63.0
839.0
977.0
40.0
31.0
71.0

แหลงอางอิง
TS, LB
LB
-

1,262 ตารางเมตร
1,544 ตารางเมตร
6,373 ตารางเมตร
7,635 ตารางเมตร

โดยขอมูลจากแหลงอางอิงมาจาก แหลง ไดแก Time saver (TS) จากการวิเคราะห
พื้นที่ใชสอยในภาคผนวก กรณีศึกษาอัมพวาชัยพัฒนานรักษ (AP) จากการวิเคราะหพื้นที่ใชสอย
ดังตารางที่ 4.3 กรณีศึกษา Sunset community (SC) จากการวิเคราะหพื้นที่ใชส อยดัง ตารางที่
4.4 กรณีศึกษาศูนยบริการกองทุนชุมชน (RT) และกฎหมายควบคุมอาคาร (LB) จากการวิเคราะห
พื้นที่ใชสอยดังตารางที่ 4.5 การออกแบบอาคารสาธารณะ (DP)
5.1.11 รูปแบบอาคาร การตกแตงภายในและการจัดภูมิทัศน
จากขอสรุปที่ไดจากหัวขอที่ 4.4.2 พบวารูปแบบของอาคารที่เปนเมืองรอ น – ทันสมัย
มีความตองการมากที่สุด ดังนั้นลักษณะของอาคารมีการคํานึงทิศทางลมและแสงแดด ชายคาตอง
สามารถกันแดดและฝนไดเปนอยางดีเหมาะสมกับสภาพอากาศเขตรอน การใชวัสดุที่ส รางความ
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ทันสมัยใหแกอาคาร ภายในศูนยฯการตกแตงภายในเปนแบบทันสมัย สามารถทําไดโดยลักษณะ
ของโทนสี การใชแสงและวัสดุ พรอมกันนั้นการจัดภูมิทัศนรอบ ๆ ตัวอาคารตองรมรื่น การใชไมพุม
ในการจัดสวนและเพื่อเพิ่มความสวยงามแกจุดที่เปนดานหลังของอาคาร ซึ่งบริเวณที่มีการจัดภูมิ
ทัศนสวนใหญอยูบริเวณสวนสาธารณะขนาดเล็ก พื้นที่ใชสอยบริเวณนั้นเปน ที่ออกกําลังกาย ที่นั่ง
ริ มน้ํ า ซึ่ ง อยู ท างทิศ ตะวั น ตกเยื้ อ งทิ ศใต ดั ง นั้ น ควรจั ดประเภทต น ไมที่ ส ามารถให รว มเงาได
ยกตัวอยางเชน อโศกอินเดีย มะฮอกกะนีใบใหญ หมากเขียว หมากเหลือ ง กระทิง สารภี มะขาม
สลับกับตนไมพันธดอกหอมที่ทนตอแสงแดด เชน จําป จําปา โมก พิกุล แกว เปนตนรวมทั้งบริเวณ
ลูวิ่งรอบศูนยฯ จัดใหมีตนไหมที่ใหรวมเงาพรอมกับที่นั่งพักเปนจุด ๆ
5.1.12 การใชวัสดุและโครงสราง
วัส ดุ ที่ใช ควรเปน วั ส ดุที่ ส ามารถอยู ได ท นทานและดู แลรั กษาง าย คาใช จายในการ
กอสรางถูก ดังนั้นวัสดุสําหรับงานประเภทตาง ๆ สามารถแบงไดดังนี้
1) วัสดุสําหรับปูพนื้ ดานนอกอาคาร เชน กระเบื้องคอนกรีต กรวดลางทรายลาง หิน
ธรรมชาติ คอนกรีตบล็อกปูพื้น วัสดุปพู ื้นภายในอาคารเปนกระเบื้องเคลือบ
2) วัสดุตกแตงผิวผนังสามารถนําตกแตงเพื่อเพิ่มลวดลายใหแกอาคาร เชน กระเบื้อง
เคลือบ ไมฝา เปนตน และการใชองคประกอบสีเพื่อเพิ่มมิติแกอาคาร วัสดุกอผนังเปน อิฐมวลเบา
จะสามารถกันความรอนไดมากกวาอิฐมอญ และราคาคาใชจายรวมคาวัสดุผสมถูกกวาอิฐมอญ
เฉลี่ยตารางเมตรละ 10 บาท
3) วัสดุมุงหลังคา ควรเปนวัสดุมุงหลังคาแบบโครงสรางเบา กลาวคือใชวัสดุที่มีการ
สะสมความรอนต่ํา เชน กระเบื้องซีเมนต แผนแอสเบสตอทหรือกระเบื้องซีเมนตใยหินแบบลอนฟูก
ใหญ เป นตน หากเปนกระเบื้องดิ นเผาจะมีอุณภูมิภ ายในอาคารไดต่ํากวากระเบื้องลอนคูและ
กระเบื้องซีแพคในเวลากลางวัน แตตองอาศัยความลาดเอียงมาก หรือการใชหลังคา metal sheet
แบบไมเคลือ บสี แลวใชติดฉนวนรองเพื่อ ปอ งกัน เสี ยงสามารถประหยั ดในเรื่อ งของค ากอ สราง
สําหรับโครงสรางหลังคาได และการระบายน้ําที่เหมาะสมกับรูปแบบหลังคา การติดแผนสําเร็จรูป
ระบบเต็มแผนชนิดมีกาวในตัวปอ งกันการรั่วซึมบริเวณหลังคา และเทคอนกรีตทับ หนาเปนวิธีที่
ติดตั้งงายและราคาถูกรวมทั้งปองกันรังสีได ชายคาควรยื่นประมาณ 1.2 – 2 เมตร การใชฉนวนกัน
ความร อ นประเภทแผ นอลูมิเ นียมมีราคาถูก รู ปทรงของหลังคาที่มีอุ ณหภูมิใตห ลัง คาต่ํ าไดแ ก
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หลังคาที่เปน ทรงจั่ว 2 ชั้น หลังคาแบบพับผา สวนหลังคาแบน รวมทั้งการมีชองเปดใตหลังคา
สามารถลดการสะสมความรอนไดเชนกันซึ่งเปนแบบของศูนยรวมรานคาชุมชน
4) โครงสรางเนื่องจากเปนอาคารชั้นเดียวดังนั้นการคํานวณโครงสรางจึงไมซับซอน
โดยใชเปนระบบเสา-คาน โดยเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
5.1.13 ระบบสาธารณูปโภค
1) ระบบประปา เนื่องจากที่ตั้งโครงการเชื่อมตอกับระบบประปาของตําบลซึ่งเชื่อมตอ
กันบริเวณดานหนาของศูนยฯ ระบบปมน้ําและถังน้ําสํารองตามกฎหมายการสรางอาคาร โดยใช
ถังเก็บน้ําที่พื้นดิน การบริการน้ําประปาแกผูเชาพื้นที่มีเฉพาะบริเวณที่เปนหองน้ําและบริเวณลาน
อเนกประสงค
2) ระบบไฟฟา รับ กําลังไฟฟา 3 เฟสจากการไฟฟ าสวนภูมิภาคนครหลวงในระบบ
แรงดันต่ํา 380/220 โวลต การจายไฟฟาในสวนของสวนรานคาติดมิเตอรวัดพลังงานไฟฟาภายใน
ราน ผูมาเชาพื้นที่สามารถเปด-ปดไฟฟาและเครื่องปรับอากาศไดโดยตรง เดินสายไฟในทอโดยใช
ทอเหล็กชุบ สวนระบบไฟฟาฉุกเฉินควรใชเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็กบนพื้นที่ที่จําเปน เชน
รานคาเพื่อความสะดวกแกผูเชา ลานอเนกประสงคสําหรับการจัดงานสําคัญ ไฟสองสวางบริเวณ
ทางเดิน บันได
3) ระบบดั บ เพลิ งระบบเตือ นภั ยไฟไหม และระบบปอ งกัน อั คคี ภั ย บริเ วณรอบ ๆ
ศูนยฯ รถดับเพลิงตองสามารถเขาถึงไดสะดวก และมีอุปกรณติดตั้งสําหรับปองกันการเกิดอัคคีภัย
เชน อุปกรณดับเพลิง ทอจายน้ําและถังน้ําสํารองสําหรับการดับเพลิง บริเวณที่เปนสํานักงาน หอง
แสดงภูมิ ป ญญาท อ งถิ่น ห อ งสมุ ด ส ว นร านคา แ ล ะบริ เ วณห อ งควบคุ ม ไฟติ ด อุ ป กรณ
ตรวจจั บ ควั น อั ต โนมั ติ (smoke detector) สวนสันทนาการ ติดตั้งสวิทซกดฉุกเฉิน (manual
station) ติดตั้ง ระบบเตือนภัย (fire alarm) ในแตล ะกลุมพื้น ที่ เมื่ อพิจ ารณาตามกฎหมายการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ พบวาศูนยรวมรานคาชุมชนเปนสถานที่ซึ่งมีความ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา ซึ่งมีพื้นที่ อ าคารของศูนยฯ เทากับ 1,544 ตารางเมตร ดังนั้น
เครื่องดับเพลิงมือถือ ชนิดดับเพลิง ดวยโฟมเคมีจํานวน 2 เครื่อง ชนิดดับเพลิงดวยกาซคารบ อน
มอนออกไซดจํานวน 2 เครื่อง ชนิดสารเคมีแหงจํานวน 2 เครื่อง จัดเตรียมน้ําสํารองไวใชดับเพลิง
ปริมาณ 36,000 ลิตร
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4) ระบบบําบัดน้ําเสีย น้ําเสียแบงออกเปน 2 แหลง คือ น้ําเสียที่มาจากหองน้ําและน้ํา
เสียที่มาจากกิจกรรมตลาดนัด โดยน้ําเสียที่มาจากหองน้ําตองมีระบบบอเกรอะ-บอซึม สวนน้ําเสีย
จากกิจกรรมตลาดนัดจะถูกรวบรวมเขาบอพักน้ําเสียเพื่อการบําบัด สามารถสงน้ําเสียไปบําบัดที่
ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของตําบลได รายละเอียดตามภาพที่ 5.10 และแผนผังการระบายน้ํา
ซึ่งอยูในภาคผนวก
ภาพที่ 5.10
รูปแบบระบบบําบัดน้ําเสียของศูนยฯ
ของเสียจาก
หองน้ําและ
รางระบายน้ํา

บอดักไขมัน

บอพักน้ําเสีย

ระบบทอ
รวบรวมน้ําเสีย

ระบบบําบัดน้ํา
เสียสวนกลาง

5) ระบบไฟฟาสองสวาง คาความสองสวางจะมีคาตางกันในแตละพื้นที่กิจกรรม การ
เปดรับแสงธรรมชาติที่สามารถนํามาใชงานไดอยางเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการใชแสงประดิษฐ
ภายในศูนยฯ เปนสิ่งที่ตองคํานึงเชนกัน คาความสองสวางที่เหมาะสมกับพื้นที่ใชงานตาง ๆ แสดง
ตามตารางที่ 5.7 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.7
แสดงคาความสองสวางของแตละพื้นที่กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเภทพื้นที่และกิจกรรม
สํานักงาน
รานขายของ ซุปเปอรมาเก็ต หรือศูนยการคา
หองไฟฟา
พื้นที่ทางเดิน
พื้นที่หองน้ํา
โถงทางเขาอาคาร
พื้นที่ขนถายสินคา
หองเก็บของ
ลานจอดรถ

ระดับ ความสองสวาง (ลักซ)
300
300
200
100
300
100-200
150
100
50

