การศึกษาความเปนไปไดโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร

โดย
นางสาวจุฬาลักษณ พฤฒิวิญู

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2553

The Feasibility Study of Bangkok Book Center

By
Miss Chulalak Pruetthiwinyoo

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Architecture
Department of Architecture
Faculty of Architecture and Planning
Thammasat University
2010

บทคัดยอ
การอานเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมากในการขยายฐานความรู ในยุคแหงขอ มูล
ของขาวสาร และสังคมแหงการเรียนรู จากสถิติการอานหนังสือ ของคนไทยโดยเฉลี่ยเพียงปละ 2
เลม ซึ่งนับวาต่ํามาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานอยางสิงคโปร ที่มีสถิติการอานหนังสือ
ปละ 40-50 เลม และเวียดนามมีสถิติการอานหนังสือถึงปละ 60 เลม ดังนั้นสมาคมผูจัดพิมพและ
ผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย จึงผลักดัน การอานใหเปนวาระแหงชาติ รวมถึงนโยบายของ
ทางกรุงเทพมหานคร ที่ มีการผลั กดัน ใหกรุ งเทพมหานครเปน มหานครรักการอา น ดั งนั้น การมี
โครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยสงเสริมการอาน โดยทําใหเกิด แหลง
จําหนายหนังสือขนาดใหญ เปนสถานที่ที่ทําใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูแกผูใชบริการ รวมถึงยังเปน
แหลงที่สรางโอกาสใหกับสํานักพิมพ และนักเขียนในการนําเสนอผลงานอีกดวย
การศึกษาความเปนไปไดโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนทางดานเศรษฐศาสตร การตลาด ทางเทคนิคและการบริหาร และ
การเงิน ของโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร
งานวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการ 1) ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบศูนย
หนังสือ และการวิเ คราะหความเปนไปไดของโครงการ โดยการทบทวนวรรณกรรม 2) ศึกษาราน
หนังสือจากกรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศ จํานวน 11 กรณีศึกษา 3) สํารวจความตองการของ
ผูป ระกอบการธุ ร กิ จหนั งสื อ โดยการสัมภาษณผูป ระกอบการ รวมถึ ง สมาคมผู จัดพิ มพแ ละผู
จําหนายหนังสือแหงประเทศไทย จํานวน 10 ราย และสํารวจความตองการของผูใชบริการราน
หนังสือโดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 425 ราย
ผลการวิเคราะหขอมูล นํามาสูการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนในการทําโครงการ
ศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร โดยเปนโครงการที่รัฐบาลรวมลงทุนกับเอกชน พื้นที่ที่เหมาะสม คือ
บริ เ วณสถานี ร ถไฟฟ า บี ที เ อส หมอชิ ต มี พื้ น ที่ ใ ช ส อยโดยรวมทั้ ง หมด 12,319 ตารางเมตร
งบประมาณในการลงทุนประมาณ 301,038,789 บาท โดยโครงการนี้ จะมี การคืนทุ นในปที่ 9
การศึกษาความเปนไปได โครงการศูน ยหนั งสือกรุงเทพมหานคร เป นการศึกษาความเปนไปได
เบื้องตน ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักลงทุน และหนวยงานของรัฐบาล ในการทําโครงการศูนยหนังสือ
ตอไป

(1)

Abstract
Reading is essential in expanding knowledge in information and learning
society. According to the National Statistical office, Thai people read two books per year
which is lower than in other countries; for example, a Singaporean reads 40-50 books
per year and 60 books per year for a Vietnamese. Thus, the Publishers and Booksellers
Association of Thailand pushed reading to be the new Bangkok Metropolitan Authority
policy and become one of the national agenda. The Bangkok reading policy aimed at
promoting Bangkok as a city of learning and reading. So, the Bangkok Book Center is a
place to promote the reading which provides many books, learning activity spaces and
supporting publishers and writer to present their books.
This research, “The Feasibility Study of Bangkok Book Center,” aims to provide
a preliminary study to determine a Bangkok Book Center project’s viability. The study
includes economic analysis, market study, management and finance of the Bangkok
Book Center.
This research has been conducted through; 1) literature reviews on bookstore
design criteria and project feasibility study; 2) 11 case studies of large scale bookstores
in Bangkok and overseas; 3) interview of 10 investors and questionnaire surveys among
425 customers.
The results lead to primary feasibility study of the Bangkok Book Center. The
project should be set up and operated through a Public Private Partnerships (PPPs). The
appropriate site is around Morchit BTS Station and the approximate total area is 12,319
square meters. The budget of this project is approximately 301,038,789 Baht with the
return in 9 years. The Feasibility Study of Bangkok Book Center is a primary study that
will benefit both investors and government sector to develop this project in the near
future.
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