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สุ พิชฌาย์ เกาศัลย์ : การประเมินการใช้งานพื้นที่ใต้ทางด่วนเพลินจิต
กรุ งเทพมหานคร. อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ : ผศ.กัตติกา กิตติประสาร. 122 หน้า.
ในการศึกษางานวิจยั มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและประเมินลักษณะการใช้งานพื้นที่ใต้ทาง
ด่วน และลักษณะของพื้นที่ใต้ทางด่วนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในบริ บทไทย โดยมีพ้ืนที่การศึกษาอยู่
ในย่านเพลิ นจิ ต กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นย่านที่อยู่ใจกลางเมืองและมีความหลากหลายทางด้าน
กายภาพ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ
การศึกษาพื้นที่ใต้ทางด่วนนั้นมีข้ นั ตอนในการประเมินลักษณะการใช้งานพื้นที่ ด้วยการ
สารวจข้อมูล การสังเกตการณ์ การทาแผนผังข้อมูล สารวจประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร และ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของผู้ใช้โครงการศูนย์ชุมชนสร้ างสรรค์เพลิ นจิต เพื่อสรุ ปผลหาแนว
ทางการออกแบบพื้นที่ใต้ทางด่วนที่สอดคล้องกับบริ บทไทย ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อพื้นที่ศึกษาที่
เหมาะสม
จากการขั้นตอนการศึกษาดังกล่าวทาให้ทราบลักษณะกิจกรรมที่สมควรมีในโครงการพื้นที่
ใต้ทางด่วนอื่นๆในอนาคต เช่น การปรับเปลี่ยนขนาดกิจกรรมในพื้นที่ของโครงการที่มีการใช้งาน
น้อย แต่มีขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริ ง การออกแบบพื้นที่ให้มีความสวยงาม
และน่ าสนใจมากขึ้น เพื่อเพิ่มจานวนคนเข้าใช้งานในโครงการ มีการประชาสัมพันธ์โครงการที่ดี
เพื่อให้คนทัว่ ไปหรื อคนในชุมชนเข้าถึงกิจกรรมที่จดั หรื อบริ การที่มีให้ และควรส่ งเสริ มกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ให้กบั ชุมชนเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อโครงการพื้นที่ใต้ทางด่วนบริ เวณอื่น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้พ้ืนที่
สู ญเปล่ า ในบริ บ ทไทย สามารถแบ่ ง ออกได้เป็ น 7 ปั จจัย คื อ การก าหนดรู ป แบบกิ จ กรรม การ
ออกแบบพื้นที่ใช้สอย ขนาดของพื้นที่กิจกรรม คุณภาพของพื้นที่ดา้ นกายภาพ การมองเห็นพื้นที่
และลาดับการเข้าถึ งกิ จกรรมกับพื้นที่โครงการ การสร้ างความต่อเนื่ องระหว่างพื้นที่กบั บริ เวณ
ภายนอกพื้นที่ และการจัดการพื้นที่ร้านค้ารถเข็น
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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.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

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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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอย่างอิสระฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เพราะได้รับความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์กตั ติกา กิตติประสาร อาจารย์ผใู้ ห้ความรู้ คาแนะนาตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่ อง
ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ทุกขั้นตอน เพื่อให้การเขียนรายงานค้นคว้าอย่างอิสระฉบับนี้ สมบูรณ์
ที่สุด รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิ ทธิ์ ด่านกิตติกุล อาจารย์ ดร.สิ รีนาถ ศุกลรัตนเมธี ที่กรุ ณา
ให้คาปรึ กษา คาแนะนา และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์แก่ผวู้ ิจยั ส่ งผลให้รายงานการค้นคว้า
อิสระฉบับนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณในความกรุ ณาของทุกท่านเป็ นอย่างยิง่
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์วฒั นา เกาศัลย์ ที่ให้คาแนะนาตรวจทาน วิเคราะห์ขอ้ มูล
แก้ ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ และ เทคนิ ค การน าเสนอรายงานปากเปล่ า ผู้ศึ ก ษาใคร่ ข อกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง ไว้ ณ โอกาส นี้
ขอขอบคุ ณนางสาวกรองกาญจน์ อัตรเอกฒาลิ น นางสาวเกศวดี จันทร์ แก้ว และ
นางสาวพัชราภา แก่ นหอม นักศึ กษาร่ วมชั้นเรี ย นที่ช่ วยในการสื บค้นข้อมูลแลกเปลี่ ย นความรู้
ความคิด และให้กาลังใจในการศึกษาค้นคว้าตลอดมา
สุ ด ท้า ยนี้ คุ ณ ค่ า และคุ ณ ประโยชน์ ข องงานวิจ ัย ฉบับ นี้ ผูว้ ิจ ัย ขอมอบเพื่ อ ตอบแทน
พระคุณพ่อและคุณแม่ ที่ให้ความรัก กาลังใจ สนับสนุน และส่ งเสริ มผูว้ จิ ยั ในทุกด้านเป็ นอย่างดี
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