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การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการใช้ งานพื ้นที่สาธารณะบริ เวณวงเวียน
ใหญ่ ที่เกิดจากองค์ประกอบทางกายภาพที่มีการออกแบบ โดยพื ้นที่วงเวียนใหญ่ถือว่าเป็ นลาน
สาธารณะที่มีความสําคัญต่อคนในชุมชนทังทางประวั
้
ติศาสตร์ และการเป็ นพื ้นที่นนั ทนาการของ
ชุมชน และอยู่ในพื ้นที่ที่มีพื ้นที่โล่งสาธารณะน้ อยมาก โดยพบว่าในระยะ 800 เมตรโดยรอบไม่มี
พื ้นที่โล่งสาธารณะแห่งอื่นเลย
วิธีวิจยั จะต้ องทําการค้ นคว้ า แนวคิดและทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบใน
การออกแบบลานสาธารณะ ปั จจัย ในการเกิ ด พฤติก รรม และทํ า การกํ า หนดตัว แปรเพื่ อ เป็ น
หลักเกณฑ์ในการสํารวจพื ้นที่ ให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลเชิงลึกทางด้ านพฤติกรรม และมีการสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้
เพิ่มเติม เพื่อเป็ นส่วนช่วยในการตอบคําถามของงานวิจยั และหาแนวทางในการปรับปรุงพื ้นที่ให้ มี
ความเหมาะสมกับการใช้ งานที่เกิดขึ ้นจริง
ผลจากการศึกษาสามารถสรุ ปได้ ว่า องค์ประกอบในการออกแบบส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติ ก รรมในการใช้ ง าน ซึ่ง ประกอบด้ ว ย ถนนและการเข้ า ถึ ง พื น้ ที่ นั่ง แสงสว่า งและร่ ม เงา
ประติมากรรม การแบ่งพื ้นที่ ช่วงวัน ช่วงเวลา และความปลอดภัย นอกจากนี ้ยังพบว่าลักษณะทาง
กายภาพของลานในปั จจุบนั ยังไม่สามารถรองรับกิจกรรมประเภทการออกกําลังกาย และการเล่น
กี ฬาได้ อย่างเหมาะสม เนื่ องจากไม่มีการแบ่งสัดส่วนพืน้ ที่ ประกอบกิจกรรมตามลักษณะและ
ปริมาณกิจกรรมที่เกิดขึ ้นจริ ง
ข้ อเสนอแนะของงานวิจยั ที่ได้ จากการวิเคราะห์กายภาพ พฤติกรรม และการสัมภาษณ์
สรุปได้ วา่ ควรมีการเพิ่มทางเข้ าถึง มีการแบ่งพื ้นที่การใช้ งานกิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจนเพื่อลดการ
ซ้ อนทับของพื ้นที่กิจกรรม มีการเพิ่มต้ นไม้ ใหญ่ภายในบริ เวณลานเพื่อสร้ างร่ มเงาให้ กบั ลานและ
เป็ นฉากหลังของพระบรมราชานุสาวรี ย์ เปิ ดโล่งเฉพาะมุมมองจากถนนและทางเท้ า รวมถึงควรมี
การเพิ่มสาธารณูประโภค เช่นห้ องนํ ้าเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ งาน
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ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ ........................................
ง

53060217 : MAJOR : (LANDSCAPE ARCHITECTURE)
KEY WORD : USAGE BEHAVIOUR / PLAZA USAGE
NOPPANANT INSOOK : A STUDY OF WONGWIAN YAI PUBLIC PLAZA USAGE.
INDEPENDENT STUDY ADVISOR : SINEENART SUKOLRATANAMETEE, Ph.D.. 118 pp.

The objective of the research is to study the type of use of public area around
Wongwian Yai which is caused by design physical elements. Wongwian Yai area is
well considered an important plaza for the surrounding community given its historical
significance, space available for community recreation, and the fact that there is no
public open space nearby within an 800 meter radius further signifies its importance.
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Research methodology involves development of ideas and theory, which relates
to the plaza design elements and behavior-production factor as well as specification of
variables to set standards for area surveys in gathering detailed behavioral data, and
conducting user interviews to answer the researches question and finding suitable ways
to improve the area in conjunction with the community.
A summary of findings from this study show that the design elements, of which,
are street and accessibility, sitting space, light and shade, sculpture, area division,
timing, and security, all have a direct affect the area usage behavior. Moreover, the
plaza's physical elements, at present, cannot adequately support any type of fitness or
sporting activities because the plaza area is not allocated to accommodate the type or
level of such activities that actually take place.
A proposal from this research based on analysis in physical, behavior and user
interviews can be concluded that the usage area should be clearly divided for each type
of activity to reduce any overlapping area, more access by the public should be allowed
a planting more large trees to generate shading in the plaza and to serve as
background for the Royal Statue, uncovering of selected views particularly from the road
and the pedestal, and making available public utilities such as washrooms to facilitate
the users.
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การค้ นคว้ าอิสระนี ้สําเร็ จลุล่วงได้ ด้ วยความกรุ ณาอย่างสูงจาก ดร.สินีนาถ ศุกลรัตน
เมธี อาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ ที่สละเวลาตรวจงานวิจัยตังแต่
้ ในขัน้ ตอนของการเก็ บ
ข้ อ มูล กระทั่ง สํ า เร็ จ เป็ นรู ป เล่ ม รวมทัง้ อาจารย์ ท่ า นอื่ น ๆในสาขาภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. รุ จิโรจน์ อนามบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิ ตติกุล ที่ให้
คําแนะนําและข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การวิจยั เป็ นอย่างมาก
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ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่แนน ที่เป็ นกําลังใจ และสนับสนุนให้ งานวิจัยนี ้สําเร็ จ
ลุล่วงไปได้ ขอขอบคุณเพื่อนๆปริ ญญาโทภูมิสถาปั ตยกรรมรุ่ นที่ 3 ทุกคน ที่เป็ นกําลังใจ และให้
คําแนะนําอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงอาจารย์ท่านอื่นๆในคณะสถาปั ตยกรรม และเพื่อนๆปริ ญญา
โทสาขาอื่นๆ ที่คอยถามความคืบหน้ าและเป็ นกําลังใจให้ งานวิจยั นี ้ดําเนินต่อไป
สุดท้ ายนี ้ขอขอบพระคุณ ผู้ใช้ ลานสาธารณะบริ เวณวงเวียนใหญ่ทุกท่าน ที่ช่วยตอบ
คําถามและให้ ข้อมูลในมุมมองของผู้ใช้ งาน เพื่ อนํ าไปสู่ประเด็นปั ญหา และข้ อเสนอแนะของ
งานวิจยั ทําให้ ได้ งานวิจยั ที่สําเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
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