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 ในการศึกษางานวจิยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและประเมินลกัษณะการใชง้านพื้นท่ีใตท้าง
ด่วน และลกัษณะของพื้นท่ีใตท้างด่วนท่ีเหมาะสมกบัวถีิชีวิตในบริบทไทย โดยมีพื้นท่ีการศึกษาอยู่
ในย่านเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นย่านท่ีอยู่ใจกลางเมืองและมีความหลากหลายทางด้าน
กายภาพ ดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม และดา้นเศรษฐกิจ 
 การศึกษาพื้นท่ีใตท้างด่วนนั้นมีขั้นตอนในการประเมินลกัษณะการใช้งานพื้นท่ี ดว้ยการ
ส ารวจขอ้มูล การสังเกตการณ์ การท าแผนผงัขอ้มูล ส ารวจประเภทการใชป้ระโยชน์อาคาร และ
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของผู ้ใช้โครงการศูนยชุ์มชนสร้างสรรค์เพลินจิต เพื่อสรุปผลหาแนว
ทางการออกแบบพื้นท่ีใตท้างด่วนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทไทย ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่อพื้นท่ีศึกษาท่ี
เหมาะสม 
 จากการขั้นตอนการศึกษาดงักล่าวท าใหท้ราบลกัษณะกิจกรรมท่ีสมควรมีในโครงการพื้นท่ี
ใตท้างด่วนอ่ืนๆในอนาคต เช่น การปรับเปล่ียนขนาดกิจกรรมในพื้นท่ีของโครงการท่ีมีการใชง้าน
นอ้ย แต่มีขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริง  การออกแบบพื้นท่ีให้มีความสวยงาม
และน่าสนใจมากข้ึน เพื่อเพิ่มจ านวนคนเขา้ใช้งานในโครงการ มีการประชาสัมพนัธ์โครงการท่ีดี 
เพื่อใหค้นทัว่ไปหรือคนในชุมชนเขา้ถึงกิจกรรมท่ีจดัหรือบริการท่ีมีให้ และควรส่งเสริมกิจกรรมท่ี
สร้างสรรคใ์หก้บัชุมชนเพิ่มข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะต่อโครงการพื้นท่ีใตท้างด่วนบริเวณอ่ืน เพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้พื้นท่ี
สูญเปล่าในบริบทไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ปัจจยัคือ การก าหนดรูปแบบกิจกรรม การ
ออกแบบพื้นท่ีใช้สอย ขนาดของพื้นท่ีกิจกรรม คุณภาพของพื้นท่ีดา้นกายภาพ การมองเห็นพื้นท่ี
และล าดบัการเขา้ถึงกิจกรรมกบัพื้นท่ีโครงการ การสร้างความต่อเน่ืองระหว่างพื้นท่ีกบับริเวณ
ภายนอกพื้นท่ี และการจดัการพื้นท่ีร้านคา้รถเขน็ 
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 This research aimed to investigate a post occupancy evaluation and 
patterns of uses in the under highway project.  The study area was located at 
Pleon-Chit District, a central business district with a variety of physical 
environment, society, culture and commercial activities. 
  
 Research methods in this study included observation, mapping, 
functional diagram and relationships of the under highway project.  These 
methods revealed effects, suitable uses, and appropriate design guidelines for 
other under highway projects in Thai context.  
 
 Results of the independent study indicated that design of the under 
highway area might require modification of low-usage activities, improvement 
of physical environment for aesthetic needs and attractions.  Additionally, 
more publicity of the project, available service for both the public and the 
locals, and creative activities for the local communities affected users’ 
satisfaction of the under highway project. These issues led to success of the 
under highway project. 
 
 Suitable development of the under highway projects, lost space, in 
Thai context was determined into 7 factors.  There were activity patterns, 
functional design, area requirement, quality of activity space, visibility and 
visual sequence of the under highway projects and their activities, continuity 
between the activities in the projects and the surrounding and lastly hawker 
management.  
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การคน้ควา้อยา่งอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาจาก ผูช่้วย
ศาสตราจารยก์ตัติกา  กิตติประสาร อาจารยผ์ูใ้ห้ความรู้ ค าแนะน าตรวจทาน และแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน เพื่อให้การเขียนรายงานคน้ควา้อย่างอิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์
ท่ีสุด รวมทั้งรองศาสตราจารย ์ดร.ชยัสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล  อาจารย ์ดร.สิรีนาถ ศุกลรัตนเมธี  ท่ีกรุณา
ให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ส่งผลให้รายงานการคน้ควา้
อิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์วฒันา เกาศลัย ์ท่ีให้ค  าแนะน าตรวจทาน วิเคราะห์ขอ้มูล 
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และ เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า ผู ้ศึกษาใคร่ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ โอกาส น้ี  

ขอขอบคุณนางสาวกรองกาญจน์  อตัรเอกฒาลิน นางสาวเกศวดี จนัทร์แก้ว และ
นางสาวพชัราภา แก่นหอม นักศึกษาร่วมชั้นเรียนท่ีช่วยในการสืบคน้ขอ้มูลแลกเปล่ียนความรู้
ความคิด และใหก้ าลงัใจในการศึกษาคน้ควา้ตลอดมา 

สุดท้ายน้ีคุณค่าและคุณประโยชน์ของงานวิจัยฉบับน้ี ผูว้ิจ ัยขอมอบเพื่อตอบแทน
พระคุณพอ่และคุณแม่ ท่ีใหค้วามรัก ก าลงัใจ สนบัสนุน และส่งเสริมผูว้จิยัในทุกดา้นเป็นอยา่งดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ 
ฉ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


