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การค้นคว้าอิสระแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีสาธารณะร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการ

ดํารงชี วิตอัจฉริยะ (Smart Living) ในพื้ น ท่ีโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดํา ริบึงกุ่ม  

มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ 2) เพื่อศึกษาแนว

ทางการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะให้เกิดประโยชน์กบัประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม 3) เพื่อหาแนวทางใน

การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี 

จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน รวมทั้งส้ิน 10 ท่าน ร่วมกบัการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน

ร่วม (Non-Participation) รวมถึงศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาวิเคราะห์สภาพปัญหาและ

อุปสรรคในการพฒันาพื้นท่ี ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความสําเร็จและความร่วมมือในการพฒันาพื้นท่ี 

และแนวทางการพฒันาพื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์กบัชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบนัมีประชาชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีนอ้ยมาก ทั้งประชาชน

ในชุมชนรอบ ๆ โครงการ หรือประชาชนจากภายนอก กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีคือการ

จับสัตว์นํ้ าไปบริโภค และกิจกรรมพกัผ่อนหย่อนใจของครอบครัวท่ีตั้ งบ้านเรือนอยู่ในพื้นท่ี 

เน่ืองจากบริเวณสวนป่ารอบโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่มยงัไม่ไดรั้บการพฒันาเป็น

สวนสาธารณะท่ีมีระบบความปลอดภยั และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับการ

ออกกาํลงักายและทาํกิจกรรมนนัทนาการ ประกอบกบัมีชุมชนบุกรุกเขา้ไปอยู่อาศยัในพื้นท่ี ทาํให้

ประชาชนท่ีตอ้งการเขา้มาใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเกิดความกงัวลในเร่ืองความปลอดภยั ในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 
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ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาพื้นท่ีมีอยู่ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) เข้าถึงพื้นท่ีได้ยาก  

และขาดส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 2) การจัดการพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกและครอบครอง 

เพื่อการอยูอ่าศยั และ 3) ขาดนโยบายท่ีชดัเจน และงบประมาณสนบัสนุน ดงันั้นแนวทางการพฒันา

พื้นท่ีสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ประการแรกควรสร้างความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชนก่อน ถดัมาจึงเป็นเร่ืองการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  

ท่ีเป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวิต เช่น ไฟฟ้า นํ้ าประปา และเส้นทางสัญจร เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการ

พฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ ควรคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของ

สภาพสังคมในอนาคต ซ่ึงสามารถดาํเนินการควบคู่ไปกบัการสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกพื้นฐาน 

เช่น การติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล ์การออกแบบทางเดินตามหลกัอารยสถาปัตยท่ี์เหมาะสมกบัคน

ทุกวยั โดยเฉพาะเด็ก ผูพ้ิการ และผูสู้งอายุ เพื่อรองรับสังคมผูสู้งวยัท่ีกาํลงัเพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็น

ประโยชน์ต่อพื้นท่ีและประชาชนในอนาคต 
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The objectives of the independent study entitled “Public Spaces Development Guidelines 

with Community to Encourage Smart Living in the Area of Bung Kum Retarding Basin (Kaem 

Ling Project)” were 1) to study problems and obstacles in the development of public spaces  

2) to study the guidelines for public spaces development to benefit the people and the environment 

3) to find ways to develop facilities that encourage smart living. This study is qualitative research. 

The data was collected through interviews with stakeholders in the area, including government 

agencies and the public sector for ten people, together with non-participant observation and 

studying related documents and research. The results were analyzed based on the problems and 

obstacles, the contributing factors to success and cooperation, and guidelines for the area 

development to benefit the community. 

The results showed very few people who use the public space in the study area, either 

people in the surrounding community or people from outside. Most of the activities that occur in 

the area are catching fish for consumption and recreational activities for families who live in the 

area. The area around the Bung Kum Retarding Basin (Kaem Ling Project) has not been developed 

into a public park with a safety system and lack of basic facilities suitable for exercise and 

recreational activities. In addition, there were invading communities to live in the area, causing 

people who want to use the place to be concerned about safety in life and property. 
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There are three major problems and obstacles in the development of the study area:  

1) difficult access to the area and lack of appropriate facilities, 2) management of compromised and 

occupied areas for residential purposes, and 3) lack of clear policies and support budget. Therefore, 

the public areas development guidelines for the most significant benefit to the community should 

start with the cooperation between government agencies and people living in the community. Next, 

there is the development of various facilities that are the basis for living, such as electricity, water 

supply, roads, etc. However, the development of facilities that support smart living should be 

considered the changes in social conditions in the future. This can be done in parallel with the 

construction of basic facilities, for example, the installation of photovoltaic poles, the design of 

corridors according to civilization principles that are suitable for all, especially children, disabled 

persons, and elders, to support the increase of the aging society, which will benefit the area and 

people in the future. 

 



 

กติตกิรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง แนวทางการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะร่วมกบัชุมชน เพื่อส่งเสริมการ

ดาํรงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) ในพื้นท่ีโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม ฉบบัน้ี 

สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีเป็น

ผูใ้ห้คาํปรึกษา ช้ีแนะแนวทางการศึกษาวิจยั พร้อมให้อิสระทางความคิด จนการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี

สาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนา

ส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ทุกท่าน ท่ีได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 

ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา 

ขอบพระคุณประชาชนในชุมชนรอบโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดําริบึงกุ่ม 

เจา้หนา้ท่ีสาํนกัส่ิงแวดลอ้ม สาํนกัพฒันาสังคม สาํนกัการระบาย กรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตบึง

กุ่ม และเจา้หน้าท่ีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลบึงกุ่ม ท่ีกรุณาให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการเก็บ

ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี 

ท้ายสุด ผู ้วิจัยขอขอบคุณ นายมานพ อินพ่วง บิดาผู ้ให้โอกาสทางการศึกษา และ 

นางคณาภรณ์ สุจริต ภรรยาผูท่ี้คอยดูแลเอาใจใส่ พร้อมเป็นกาํลงัใจท่ีสาํคญัตลอดมา  

 

พงศภ์าคย ์อินพ่วง 

กรกฎาคม 2564 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 

 

บทคดัยอ่ (3) 

ABSTRACT (5) 

กิตติกรรมประกาศ (7) 

สารบญั  (8) 

สารบญัตาราง (10) 

สารบญัภาพ (11) 

บทท่ี 1 บทนาํ 1 

1.1 ท่ีมาและความสาํคญั 1 

1.2 คาํถามงานวิจยั 2 

1.3 วตัถปุระสงคง์านวิจยั 2 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 2 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 2 

1.6 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 3 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 5 

2.1 การพฒันาเมืองภายใตแ้นวคิดเมืองอจัฉริยะ 5 

2.2 แนวคิดการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ 13 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 18 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัพื้นท่ีสีเขียว 23 

2.5 นโยบายและมาตรการเพื่อจดัระเบียบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหมี้ประสิทธิภาพ 26 

2.6 กรณีตวัอยา่งการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ 31 

2.7 ขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ีศึกษา 40 

2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 45 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 47 

3.1 วิธีการศึกษา 47 



(9) 

3.2 กรอบแนวคิด 48 

3.3 สมมติฐานงานวิจยั 49 

3.4 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 49 

3.5 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 50 

3.6 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 50 

3.7 การวิเคราะห์ขอ้มูล 51 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 52 

4.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของพื้นท่ี และการสังเกตการณ์ 53 

4.2 การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี 60 

4.3 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ในการพฒันาพื้นท่ี 67 

บทท่ี 5 สรุป อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 70 

5.1 สรุปผลการศึกษา 70 

5.2 อภิปรายผล 70 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 73 

บรรณานุกรม 75 

ภาคผนวก 79 

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์ เร่ือง แนวทางในการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะเพื่อส่งเสริมการ

ดาํรงชีวิตอจัฉริยะ ในพื้นท่ีโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร (สาํหรับผูน้าํชุมชนและประชาชน) 80 

ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์ เร่ือง แนวทางในการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะเพื่อส่งเสริมการ

ดาํรงชีวิตอจัฉริยะ ในพื้นท่ีโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร (สาํหรับภาคราชการ) 86 

ภาคผนวก ค แบบสังเกตการณ์ เร่ือง แนวทางการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะเพื่อส่งเสริมการ

ดาํรงชีวิตอจัฉริยะ ในพื้นท่ีโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริ เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร 91 

ประวติัผูเ้ขียน 92 

 

 



 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน้า 

 

2.1 ขอ้มูลประชากรของเขตบึงกุ่มจาํแนกตามเขตการปกครอง 41 

2.2 สถานท่ีสาํคญัในพื้นท่ีเขตบึงกุ่ม 43 

 

 

 

 



 

สารบัญภาพ 

ภาพที่ หน้า 

 

2.1 รูปแบบการพฒันาพื้นท่ีบึงบางซ่ือ 31 

2.2 ตน้แบบท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนในชุมชนพื้นท่ีบึงบางซ่ือท่ีรับการพฒันา 32 

2.3 การพฒันาเมืองสตอกโฮลม์และทะเลสาบ Hammarby 33 

2.4 โครงการพฒันาพื้นท่ีในรูปแบบผสมผสาน Hammarby Sjöstad 34 

2.5 ตน้แบบเมืองอจัฉริยะอยา่งย ัง่ยนืของ Panasonic Fujisawa Sustainable Smart Town 36 

2.6 รูปแบบการพฒันา Weiliu Wetland Park เพื่อแกปั้ญหานํ้าเน่าเสีย 37 

2.7 การออกแบบ Weiliu Wetland Park ตามลกัษณะภูมิประเทศ 38 

2.8 ความสมบูรณ์ของธรรมชาติในโครงการ Jurong Eco-Garden 39 

2.9 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีโครงการ Jurong Eco-Garden 40 

2.10 แผนผงักาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 4) 42 

2.11 แผนผงักาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเขตบึงกุ่ม 43 

2.12 ภาพถ่ายดาวเทียมโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม และชุมชนโดยรอบ 44 

2.13 สภาพพื้นท่ีบริเวณโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม 44 

4.1 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม เส้นทางเขา้

โครงการ  และท่ีตั้งของชุมชนโดยรอบ 54 

4.2 ระบบนิเวศบริเวณโครงการ ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 55 

4.3 สภาพภูมิทศัน์ช่วงเยน็ ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 55 

4.4 ประชาชนเขา้มาจบัสัตวน์ํ้าบริเวณโครงการแกม้ลิง ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 55 

4.5 ภาพทางเดินบางช่วงท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 56 

4.6 ภาพทางเดินรอบโครงการท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันา ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 56 

4.7 ภาพตน้ไมแ้ละระบบนิเวศของโครงการ ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 57 

4.8 พนกังานดูแลสวนป่า และบริเวณประตูระบายนํ้า ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 57 

4.9 บา้นพกัอาศยับริเวณโซนบา้นจดัสรร ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 58 



(12) 

ภาพที่ หน้า 

 

4.10 ทางเดินบริเวณสวนป่า และบา้นพกัอาศยับริเวณโซนบา้นจดัสรรท่ีอยูติ่ดกบัสวนป่า 

ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 58 

4.11 ชุนชนท่ีเขา้มาใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีรัฐฝ่ังสถานีตาํรวจนครบาลบึงกุ่ม  

ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 59 

4.12 กองขยะท่ีไม่ไดรั้บการดูแลบริเวณชุมชนบกุรุกพื้นท่ีรัฐฝ่ังทางเขา้ซอยนวมินทร์ 24  

ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 59 

4.13 สภาพพื้นท่ีท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันาฝ่ังทางเขา้ซอยนวมินทร์ 24   

ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 60 



 

 

 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

 การขยายตวัของชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร อนัเน่ืองมาจากการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคม ท่ีไม่ไดมี้ความสมดุลและเช่ือมโยงกันส่ง ผลให้เกิดการขยายตวัของโครงการบา้นจดัสรร 

คอนโดมิเนียม และหอพกัประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้นนาํมาสู่ปัญหาทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

มากมาย เช่น ปัญหาขยะนํ้ าเน่าเสีย ชุมชนแออดั การบุกรุกท่ีดินสาธารณะอีกทั้งยงัตอ้งประสบ

ปัญหาอาชญกรรม ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาภาคราชการมี

ความพยายามในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ โดยมีความพยายามท่ีจะพฒันาพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมไป

ในทิศทางเดียวกนั และมีการจดัทาํผงัแม่บทโครงข่ายพื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร โดยเล็งเห็น

ความสําคญัของการพฒันาพื้นท่ีรกร้างไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ พื้นท่ีท่ีมีการบุกรุกท่ีดินสร้างท่ีอยู่อาศยั

ของประชาชน ใหเ้ป็นพื้นท่ีสีเขียว สวนสาธารณะ เพื่อประชาชนในชุมชนรอบพื้นท่ี สามารถเขา้ใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหก้บักรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาพื้นท่ีของโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม เป็นพื้นท่ีสีเขียวและ

แหล่งกกัเก็บนํ้าท่ีสาํคญัของกรุงเทพฝ่ังตะวนัออก เป็นพื้นท่ีสาธารณะใจกลางแหล่งชุมชนและพื้นท่ี

อยู่อาศยั ติดกบัหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลยั ย่านการคา้และแหล่งท่ีอยู่อาศยั มีลกัษณะปัญหาท่ี

สําคญัท่ีเป็นจุดเส่ียงอนัตราย คือ การเขา้ถึงพื้นท่ี ความปลอดภยัในการเขา้มาใช้งานบริเวณซอย

เปล่ียวท่ีขาดแสงสว่าง มีการบุกรุกปลูกสร้างท่ีอยู่อาศยั ปัญหาขยะ อาชญากรรม และปัญหาอ่ืน ๆ  

ท่ีทาํให้การพฒันาพื้นท่ีสาธารณะไม่เกิดขึ้นอีก เช่น ไม่สามารถประสานการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชนได ้และประชาชนไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม นาํมาซ่ึงการสูญเสีย

ทรัพยากรและโอกาสในการใชป้ระโยชน์สูงสุดของพื้นท่ี สูญเสียทศันียภาพทางธรรมชาติ ดงันั้น

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นท่ีสาธารณะและสร้างโอกาสให้มีการพฒันาพื้นท่ีเพื่อ

เช่ือมโยงชุมชนและพฒันาพื้นท่ีให้เป็นสวนสาธารณะเป็นแหล่งนันทนาการในย่านบึงกุ่ม พื้นท่ี

โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่มถือเป็นพื้นท่ีท่ีมีความจาํเป็นในการพฒันาพื้นท่ีให้เป็น
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พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร จึงเกิดปัญหาวิจัย คือ แนวทางการพัฒนาพื้นท่ีสาธารณะ  

เพือ่ส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีไปในเวลาเดียวกนั 

1.2 คําถามงานวิจยั 

1) ปัญหาและอุปสรรค ในการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะคืออะไร  

2) แนวทางการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ (โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม)  

ใหเ้กิดประโยชน์กบัประชาชนและส่ิงแวดลอ้มสามารถทาํไดอ้ยา่งไร 

3) การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะสามารถทาํไดอ้ยา่งไร 

1.3 วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ 

2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีสาธารณะให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

3) เพื่อหาแนวทางในการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ทราบปัญหาและอุปสรรค ในการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ 

2) ทราบแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ (โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม) 

ใหเ้กิดประโยชน์กบัประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม 

3) ทราบแนวทางการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

1.5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีรกร้างให้เกิดความเหมาะกับความ

เป็นอยู่ชุมชน และแนวทางการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ  

โดยอาศยัแนวทางการพฒันาเมืองอจัฉริยะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร  

ชุมชนท่ีอยูอ่าศยัในรอบ ๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตร โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริ

บึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

กลุ่มพนกังานส่วนราชการท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี และประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพื้นท่ี 

1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 

พื้นท่ีโดยรอบ โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม 
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1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาการดาํเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 พื้นท่ีสีเขียว (Green Space) 

พื้นท่ีใด ๆ ก็ตามท่ีมีพืชพนัธุ์ขึ้นปกคลุม ทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองท่ีประชาชน

สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีสีเขียว  

โดยพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองจะอยู่ในเขตเมือง เทศบาล ซ่ึงมีพนัธุ์ไมเ้ป็นองค์ประกอบหลกั มีการ

จดัการตามหลกัวนวฒันาวิทยาและภูมิสถาปัตย ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม ทั้งในดา้นการพกัผ่อนหย่อนใจ และ/หรือ ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเมือง 

พื้นท่ีสีเขียวอาจมีไดห้ลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ พื้นท่ีธรรมชาติ พื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการพื้นท่ีสีเขียว

เพื่อส่ิงแวดลอ้ม พื้นท่ีสีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจรและพื้นท่ีสีเขียวเศรษฐกิจชุมชน 

1.6.2 การดํารงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) 

การดาํรงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) หมายถึง เมืองท่ีมีการพฒันาส่ิงอาํนวยความ

สะดวกโดยคาํนึงถึงหลกัอารยสถาปัตย ์(Universal Design) ใหป้ระชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ท่ีดี มีความปลอดภยั และมีความสุขในการดาํรงชีวิต 

1.6.3 พื้นท่ีสาธารณะ 

พื้นท่ีสาธารณะ หมายถึง พื้นท่ีท่ีสามารถเขา้ถึงไดใ้นเชิงกายภาพซ่ึงสามารถมองเห็น

ไดจ้ากทุกคน มีกลุ่มคนผูใ้ชง้านท่ีหลากหลาย มีการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนั ทั้งท่ีเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรง

และร่วมสังเกตการณ์ มีการเข้าถึงได้มากกว่าพื้นท่ีส่วนตัว เช่น ทางเท้า ถนน สวนสาธารณะ  

ลานชุมชน ลานเมือง เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีสามารถเขา้ใชพ้ื้นท่ีไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตและรองรับ

ความตอ้งการเพื่อผลประโยชน์ต่อสาธารณชน 

1.6.4 สวนสาธารณะ 

สวนสาธารณะ หมายถึงพื้นท่ีท่ีหน่วยงานทอ้งถ่ิน หน่วยราชการ หรือองคก์รเอกชน

จดัหา พฒันาและ/หรือดูแลรักษาให้เป็นสถานพกัผ่อนหย่อนใจสาธารณะสําหรับประชาชนทัว่ไป

ไดใ้ชพ้กัผ่อนหย่อนใจโดยไม่ตอ้งเสียเงิน ปกติหน่วยงานทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีตามกฎหายในการจดัหา 

พฒันาและดูแลรักษาและตอ้งใหมี้ความเพียงพอ  

1.6.5 ภูมิทัศน์  

ภูมิทัศน์ หมายถึง ภาพรวมของพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง ท่ีมนุษย์ รับรู้ทางสายตาใน

ระยะห่าง อาจเป็นพื้นท่ีธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยรูปทรงของแผ่นดิน นํ้ า ตน้ไม ้สัตวแ์ละสรรพส่ิง

มนุษยส์ร้างในสภาพอากาศหน่ึงและช่วงเวลาหน่ึงท่ีเรียกว่าภูมิทศัน์ธรรมชาติ หรือภาพรวมของ
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เมืองหรือส่วนของเมือง เรียกว่าภูมิทัศน์เมืองนอกจากน้ียงัมีการใช้คาํ “ภูมิทศัน์” กับพื้นท่ีท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะเด่นชดั เช่น ภูมิทศัน์ทะเล ภูมิทศัน์ภูเขา ภูมิทศัน์ทะเลทราย หรือ ภูมิทศัน์พระจนัทร์ 

ซ่ึงหมายถึงภาพรวมของพื้นท่ีบนผิวดวงจนัทร์ท่ีมนุษยอ์วกาศไปเยอืน 

1.6.6 สภาพแวดล้อม 

สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู่รอบตวั

มนุษยซ่ึ์งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น มีทั้งส่ิงท่ีมีชีวิตและส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ส่ิงท่ีเป็น

รูปธรรมและนามธรรม ส่ิงท่ีเห็นไดด้ว้ยตาและไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตา ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และ 

ไม่เป็นประโยชน์ มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกนั เป็นปัจจยัในการเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ผลกระทบจาก

ปัจจัยหน่ึงมีส่วนเสริมสร้างหรือทําลายปัจจัยอ่ืนอย่างหลีกเล่ียงมิได้ เป็นวงจรหรือวัฏจักร 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัทั้งระบบ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สังคมหรือวฒันธรรม 

1.6.7 คุณภาพชีวิตท่ีดี 

คุณภาพชีวิตท่ีดี คือ ชีวิตท่ีอาศยัสภาพแวดลอ้มทั้งปวง เอ้ืออาํนวยสุขภาพทางกาย 

เพื่อเป็นรากฐานของสันทนาการ ทางจิตใจ ทาํให้เกิดบูรณาการทางความรู้สึกนึกคิดเต็มท่ีตาม

ศักยภาพในมนุษย ์มีความสามารถสร้างสรรค์และผลิตผลรวมกันเข้าเป็นสังคมท่ีมั่นคง ผาสุก 

สมบูรณ์ และปราศจากความขดัแยง้ 

1.6.8 การมีส่วนร่วมของประชาชน   

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีกลุ่มประชาชน หรือขบวนการ 

ท่ีสมาชิกของชุมชนท่ีกระทาํการออกมาในลกัษณะของการทาํงานร่วมกัน ท่ีจะแสดงให้เห็นถึง

ความตอ้งการร่วม ความสนใจร่วม มีความตอ้งการท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและ

สังคมหรือการเมือง หรือการดาํเนินการร่วมกนัเพือ่ให้เกิดอิทธิพลต่อรองอาํนาจ มติชน ไม่วา่จะเป็น

ทางตรงหรือทางออ้ม หรือการดาํเนินการเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอาํนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ 

การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน 

 

 



 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

2.1 การพฒันาเมืองภายใต้แนวคิดเมืองอจัฉริยะ 

2.1.1 ความหมายและองค์ประกอบของเมืองอจัฉริยะ 

2.1.1.1 ความหมายของเมืองอจัฉริยะ 

แนวคิดเมืองอจัฉริยะ ถูกกล่าวถึงคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2540 ในความหมาย

ของ “เมืองเสมือนจริง” หรือ Virtual Cities ซ่ึงเกิดขึ้นจากวิกฤติความเหล่ือมลํ้ าของประชาชน

เน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของเมืองในประเทศตะวนัตก รวมถึงความเหล่ือมลํ้า

ในการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ บริการโทรคมนาคม 

แนวคิดเร่ืองเมืองเสมือนจริงจึงถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหาความเหล่ือมลํ้ าดังกล่าว โดยอาศัย

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นขณะนั้น ไดแ้ก่ ระบบการเช่ือมต่อแบบอินเทอร์เน็ต การริเร่ิม

โครงข่ายโทรคมนาคมทอ้งถ่ินทาํใหส้ามารถพฒันาชุมชนเสมือนจริงได ้(Anthopoulos, 2017) 

เมืองอจัฉริยะ หรือ Smart City มีนกัวิชาการ องคก์ร/สถาบนัทั้งในไทยและ

ต่างประเทศไดใ้หค้าํนิยามและความหมายไวใ้นหลายมิติ เช่น 

เมืองท่ีใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยัและชาญฉลาด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้

ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบท่ีดี และการมีส่วนร่วมของภาค

ธุรกิจและภาคประชาชนในการพฒันาเมือง ภายใตแ้นวคิดการพฒันา เมืองน่าอยู่ เมืองทนัสมัย  

ใหป้ระชาชนในเมืองมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข อยา่งย ัง่ยนื (สาํนกังานเมืองอจัฉริยะประเทศไทย, 

2563)  

Angsukanjanakul (2017) กล่าวว่า Smart city หมายถึง แนวคิดของการ

พฒันาเมืองนวตักรรมท่ีสามารถลดปัญหามลภาวะส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมิตรและเพิ่มการใช้

พลงังานสะอาดและสามารถจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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Meijer & Bolívar (2016) กล่าวว่า Smart city หมายถึง การให้ความสําคญั

กบัเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษยแ์ละการปกครองการจดัทาํทางเลือกนโยบายและการนาํนโยบายไป

ปฏิบติักระบวนการตดัสินใจ การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างและกระบวนการ 

Tapananont et al. (2018) กล่าววา่ Smart City หมายถึง เมืองท่ีใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทลัหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการ

ให้บริการของเมืองการลดค่าใชจ่้ายและการใชท้รัพยากรและการเขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมของ

ประชาชนท่ีเพิ่มมากขึ้น การดาํเนินการดังกล่าวจะทาํให้เมืองสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ

คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้

เรียนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาเมืองไดร้วดเร็วขึ้น อีกทั้งยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนได้ใน

ทุกชนชั้น และหลากหลายภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั ซ่ึงช่วยลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมได ้

จากนิยามของเมืองอจัฉริยะตามท่ีนักวิชาการไทยและต่างประเทศไดใ้ห้

ความหมายไว ้สามารถสรุปไดว้่าเมืองอจัฉริยะ หมายถึง เมืองท่ีมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี ขอ้มูล

สารสนเทศและนวตักรรมท่ีทนัสมยัมาเพิ่มประสิทธิภาพและคณุภาพของการบริหารทรัพยากรอย่าง

ชาญฉลาด เพื่อสร้างการเติบโตท่ีย ัง่ยืน ลดค่าใช้จ่ายและการทาํลายทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  

โดยเนน้การออกแบบท่ีช่วยสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชากรผูอ้ยู่อาศยั และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพฒันาเมือง 

2.1.1.2 องคป์ระกอบของเมืองอจัฉริยะ 

แนวคิดเมืองอจัฉริยะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กบัการพฒันาอย่างกา้วกระโดดของ

เทคโนโลย ีInternet of Things (IoT) ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ สามารถ

เช่ือมโยงและรับส่งขอ้มูลระหว่างกนั และสามารถสั่งการเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได ้โดยอาศยั

โครงข่ายการส่ือสารแบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการออกแบบผงัเมืองท่ีชาญฉลาด หลายเมืองทัว่

โลกมีการวางแผนหรือแนวทางการพฒันาเมืองให้ทนัสมยั โดยการนาํเทคโนโลยมีาผสานกบัการใช้

ชีวิตของประชาชน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภยั การขนส่ง เน้นการจดัสมดุลของ

ส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน และเลือกใชพ้ลงังานสะอาด การบริหารจดัการเมืองแบบ Smart City 

เป็นการส่งเสริมให้เมืองมีการเติบโตอย่างย ัง่ยืน ยงัช่วยลดปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม มลภาวะทาง

อากาศ นํ้ าเสีย ขยะ การระบายนํ้ า ช่วยส่งเสริมสภาพแวดลอ้มและคุณภาพอากาศท่ีดี เพิ่มพื้นท่ีสี

เขียว และลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน การดาํเนินโครงการพฒันาเมืองอจัฉริยะท่ีสมบูรณ์แบบ

จาํเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบ 7 ดา้น (สาํนกังานเมืองอจัฉริยะประเทศไทย, 2563) ไดแ้ก่ 

1) ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart Environment) การคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมี

ต่อส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ นํามาซ่ึงแนวทางการพฒันาส่ิงแวดล้อม
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อจัฉริยะ โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ เช่น การจดัการนํ้ า การดูแล

สภาพอากาศ การจดัการของเสีย และการเฝ้าระวงัภยัพิบติั ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพฒันาสภาพแวดล้อมของเมืองให้น่าอยู่ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อการรักษา

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเมืองท่ีย ัง่ยนืในเชิงกายภาพ  

2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตรอจัฉริยะ เมืองท่องเท่ียวอจัฉริยะ เป็นตน้ ผลกัดนัให้เกิดการพฒันา

เชิงเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัประชาชน เป็นฐานการผลิตเชิงอุตสาหกรรมท่ี

สร้างสรรค์ทั้ งรายได้ในระยะสั้ นและระยะยาว เป็นรากฐานของงบประมาณในการบริหารจัด

การเมืองต่อไป  

3) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะเป็น

ตัวอย่างการสร้างเมืองท่ีใช้พลังงานสะอาดและสามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สร้างความสมดุล ระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นท่ี เช่น มีการผลิต

พลงังานหมุนเวียนจากแสงอาทิตยล์ม หรือขยะ มีการพฒันาระบบการควบคุมการใช้พลงังานโดย

โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) มีการสร้างอาคารประหยดัพลงังานและส่งเสริมใหป้ระชาชน

ใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่า เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าหลกั 

4) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ  (Smart Governance) การพัฒนาเมือง

อจัฉริยะจะส่งผลให้เกิดการบริหารจดัการเมืองโดยภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออาํนวยความ

สะดวก แก่ประชาชนผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ก่อให้เกิด

เสถียรภาพในการจดัสรรงบประมาณและคการให้บริการสาธารณะ โดยมุ่งเนน้ ความโปร่งใสและ

การมีส่วนร่วม และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองผา่นการประยกุตใ์ชน้วตักรรมบริการ 

5) การดํารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) มีการพัฒนาส่ิงอํานวยความ

สะดวกโดยคาํนึงถึงหลกัอารยสถาปัตย ์(Universal Design) ใหป้ระชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ท่ีดี มีความปลอดภัย และมีความสุขในการดาํรงชีวิต ก่อให้เกิดการสร้างชุมชนเมืองท่ีเข้มแข็ง

ปลอดภยั และเป็นพื้นท่ีท่ีสร้างสรรคค์ุณภาพชีวิต 

6) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) การพัฒนาเมือง

อัจฉริยะจะผลักดันให้เกิดการพฒันาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะทั้งสําหรับคนและสินค้า  

โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเช่ือมโยงของระบบขนส่งและการสัญจรท่ีหลากหลาย รวมถึง

ระบบส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีไดม้าตรฐาน ปลอดภยัและราคาถูกเพื่อก่อให้เกิดโอกาส
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ทางเศรษฐกิจความเท่าเทียมทางสังคม เพิ่มความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทางและ

ขนส่ง และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

7) พลเมืองอจัฉริยะ (Smart People) หมายถึง เมืองท่ีมุ่งพฒันาองค์ความรู้ 

ทกัษะ และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 

ตลอดจนเปิดกวา้งสาํหรับความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  

2.1.2 การดําเนินงานการพฒันาเมืองอจัฉริยะในประเทศไทย 

รัฐบาลได้กาํหนดแผนปฏิบติัการวาระแห่งชาติ: การพฒันาเมืองอจัฉริยะ (Smart 

City) ไวใ้นแผนปฏิบติัการเพื่อขบัเคล่ือนรายยุทธศาสตร์ของแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ต่อมา รัฐบาลมีคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 267/2560 เร่ือง

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนการพฒันาเมืองอัจฉริยะ โดยมีอาํนาจหน้าท่ีในการเสนอร่าง

ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการพฒันาเมืองอจัฉริยะให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศตาม

แนวทางการขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมบูรณาการติดตาม

ประเมินผลการดาํเนินงานและให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันาเมืองอจัฉริยะทั้งประเทศให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประสานส่วนราชการและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อประโยชน์ในการพฒันาเมืองอจัฉริยะใหเ้ป็นไปอยา่งคล่องตวั โดยลดขอ้จาํกดัท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การพฒันาเมืองอจัฉริยะ (รัฐบาลไทย, 2561)  

แมว้่าประเทศไทยจะยงัไม่มี Smart City ท่ีสําเร็จสมบูรณ์ แต่กาํลงัขบัเคล่ือนการ

พฒันาพื้นท่ีเป้าหมายท่ีคัดเลือกเป็นเมืองอจัฉริยะต้นเเบบ 7 จังหวดั โดยแผนปฏิบัติการวาระ

แห่งชาติ: การพฒันาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ไดก้าํหนดให้พื้นท่ีในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น และบริเวณพื้นท่ีท่ีสัมพนัธ์กบัระบบคมนาคมทางราง พลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็น

พื้นท่ีตน้แบบนาํร่องดาํเนินการโครงการเมืองอจัฉริยะ (กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 

2559) คณะกรรมการขบัเคล่ือนการพฒันาเมืองอจัฉริยะส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานเพื่อ

จดัทาํแผนนโยบายและการขบัเคล่ือนการพฒันาเมืองอจัฉริยะระดบัพื้นท่ี โดยไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์

ขององค์ประกอบของแผนการพฒันา ประกอบด้วย 5 เสาหลกัสําคญั ดังน้ี (สํานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทลั, 2562) 

เสาหลกัท่ี 1 การกาํหนดพื้นท่ีและเป้าหมาย โดยกาํหนดเขตเมืองอจัฉริยะ เป้าหมาย 

วตัถปุระสงค ์ประเภท และลกัษณะของเมืองอจัฉริยะ มีเป้าหมายในการเลือกเมืองท่ีมีศกัยภาพ ท่ีจะ

ใชส้าํหรับการดาํเนินงานนาํร่อง เพือ่สนบัสนุนการพฒันาเมืองอจัฉริยะ 
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เสาหลกัท่ี 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน จดัทาํแผนดาํเนินการโครงสร้างพื้นฐาน

ของเมืองอัจฉริยะ ทั้ งทางด้านดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ เช่น คมนาคม พลังงาน 

สาธารณูปโภค หรืออ่ืนๆท่ีสอดคลอ้งกับเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการให้บริการสาธารณะในพื้นท่ี

อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื 

เสาหลกัท่ี 3 ระบบขอ้มูลและความปลอดภยั จดัทาํระบบการจัดเก็บและบริหาร

ขอ้มูล และแนวทางการบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบต่างๆของ

เมืองและบุคคล ส่งเสริมให้มีการเขา้ถึงการเช่ือมโยงและการใช้งานข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อ

เผยแพร่ขอ้มูล สร้างการเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนการวางแผน ตลอดจนการพฒันาเมืองอจัฉริยะ

อยา่งเป็นรูปธรรม 

เสาหลกัท่ี 4 บริการเมืองอจัฉริยะ 7 ดา้น บริการระบบเมืองอจัฉริยะ กิจกรรมหรือ

โครงการท่ีเสนอตามประเภทของเมืองอจัฉริยะท่ีขอรับการพิจารณาท่ีครอบคลุมถึงบริการภาค

บงัคบัในกรณีท่ีกาํหนด และบริการอ่ืนๆตามความเหมาะสม ผลกัดันเมืองอจัฉริยะด้วยการวิจัย 

พฒันา และนวตักรรม มีเป้าหมายในการส่งเสริมและต่อยอดการพฒันาเมืองอจัฉริยะท่ีสามารถ

นาํไปปรับใชส้าํหรับเมืองอจัฉริยะในอนาคต 

เสาหลกัท่ี 5 การบริหารจดัการและการมีส่วนร่วม สร้างกลไกบริหารจดัการในการ

ขบัเคล่ือนการพฒันาเมืองอจัฉริยะไปสู่ภาคปฏิบติั จดัทาํแผนบริหารโครงการและกระบวนการ

สร้างความมีส่วนร่วม เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในการดาํเนินงาน 

2.1.3 การพฒันาย่านนวัตกรรม 

ย่านนวตักรรม (Innovation District) เป็นรูปแบบหน่ึงของการพฒันาเมืองไปสู่เมือง

อจัฉริยะ ซ่ึงเป็นแนวคิดในการพฒันาพื้นท่ีให้มีการใชน้วตักรรมอย่างเขม้ขน้ หรือส่งเสริมให้เกิด

การพฒันานวตักรรม บนพื้นท่ีขนาดไม่เกิน 4 ตารางกิโลเมตร (ปรัชญา และสุธี, 2561) โดยวางแผน

และออกแบบพื้นท่ีในสังคมเมืองบนหลักการของการพัฒนาเมืองหรือย่านให้ดึงดูดกลุ่ม

ผูป้ระกอบการธุรกิจนวตักรรมให้รวมกนัเป็นคลสัเตอร์ มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เคร่ืองมือ

และกลไกท่ีเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูพ้กัอาศยัและผูด้าํเนินกิจกรรม

ในย่าน เพื่อให้เกิดการเช่ือมต่อ (connecting) ของผูค้นและไอเดียภายในย่าน รวมถึงมีกลไกท่ี

ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวตักรรม (co-creation) แบ่งปันความรู้ระหว่างกัน (knowledge sharing) 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จดัสรรทรัพยากร และการมีส่วนรวมของคนในพื้นท่ี  
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ยา่นนวตักรรมอาจเปรียบไดเ้ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีใจกลางเมืองท่ีมุ่ง

สนับสนุนบุคลากร ธุรกิจ และสตาร์ทอัพท่ีมีศกัยภาพในพื้นท่ี เพื่อสร้างระบบนิเวศนวตักรรม 

(Innovation Ecosystem) โดยการพฒันาสินทรัพย ์3 ประเภท ไดแ้ก่ สินทรัพยท์างกายภาพ (Physical 

Assets) สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ  (Economic Assets) และสินทรัพย์ทางเครือข่าย (Networking 

Assets) (Katz and Wagner, 2014)  

ในการพฒันายา่นนวตักรรมในประเทศไทยเร่ิมขึ้นโดยสาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

(องค์กรมหาชน) เป็นผูน้าํแนวคิดการพฒันาย่านนวตักรรมมาใช้เม่ือปี พ.ศ. 2558 การดาํเนินการ

ตามยุทธศาสตร์นวตักรรมเชิงพื้นท่ีในการพฒันาย่านนวตักรรม ไดก้าํหนดพื้นท่ีนาํร่องไว ้10 พื้นท่ี 

ซ่ึงมีมหาวิทยาลยัเป็นผูข้บัเคล่ือนการพฒันา ประกอบดว้ย ย่านนวตักรรมในกรุงเทพมหานคร 6 

ย่าน ได้แก่ ย่านนวตักรรมโยธี ย่านนวตักรรมปทุมวนั ย่านนวตักรรมคลองสาน ย่านนวตักรรม

รัตนโกสินทร์ ย่านนวตักรรมกลว้ยนํ้ าไท และย่านนวตักรรมลาดกระบงั และมีย่านนวตักรรมใน

ภาคตะวนัออก 4 ย่าน ไดแ้ก่ ย่านนวตักรรมบางแสน ย่านนวตักรรมศรีราชา ย่านนวตักรรมพทัยา 

และยา่นนวตักรรมอู่ตะเภา-บา้นฉาง  (นิจ และสุวดี, 2560) 

ย่ า น น วัต ก ร ร ม ก า ร แ พ ท ย์โ ย ธี  ( Yothi Medical Innovation District – YMID)   

เป็นยา่นนวตักรรมแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยูบ่นถนนโยธี มุ่งเนน้การพฒันานวตักรรม 3 ดา้น  

คือ นวตักรรมทางการแพทย ์(MEDTECH) นวตักรรมสําหรับภาครัฐ (GOVTECH) และนวตักรรม

เพื่อการพฒันาเมือง (CITYTECH) ปรัชญา และสุธี (2561) กล่าวว่า การพฒันาย่านนนวตักรรมโยธี 

มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ กรอบแนวคิด และเป้าหมายในการพฒันา ท่ีนาํไปสู่แนวคิดการพฒันาย่าน

ในขั้นตน้ ซ่ึงประกอบด้วย (1) การพฒันาพื้นท่ีทางเทา้และทางเดินลอยฟ้า การพฒันาการเขา้ถึง

พื้นท่ีโดยเร่ิมจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสู่พื้นท่ีถนนราชวิถีเช่ือมต่อไปยงั

โรงพยาบาลรามาธิบดีดว้ยทางเดินลอยฟ้า และการพฒันาทางเทา้ถนนโยธีจากบริเวณถนนพญาไท

ไปจนถึงถนนพระรามท่ี 6 และเช่ือมโยงโครงข่ายการสัญจรไปสู่พื้นท่ีของโรงพยาบาลรามาธิบดี 

โดยโครงการพฒันาทางเดินลอยฟ้าเป็นโครงการความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในยา่น

ท่ีมีโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ เป็นผูน้าํในการขบัเคล่ือนโครงการ (2) การพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ

บริเวณหน่วยงานราชการ สถาบนัการแพทย ์และสถาบนัการศึกษา การพฒันาพื้นท่ีถนนโยธีช่วง

หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นท่ีโล่งสาธารณะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีกิจกรรม

ใหแ้ก่ผูค้นในพื้นท่ี และกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ดา้นนวตักรรม (3) การพฒันาพื้นท่ี

จอดรถภายในย่านนวตักรรมโยธี มีการบริหารจดัการพื้นท่ีร่วมกนัโดยนาํเทคโนโลยีเขา้มาอาํนวย

ความสะดวกในพื้นท่ีจอดรถ พฒันาเป็นระบบ smart parking  
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ย่านนวตักรรมการแพทยโ์ยธี ถือเป็นศูนยก์ลางทางการแพทย ์เพราะประกอบดว้ย

โรงพยาบาล การบริการสาธารณะสุข และหน่วยงานวิจยัด้านวิทยาศาสตร์จาํนวนมาก รวมทั้งมี 

Startup ทางดา้นการแพทยก์ว่า 40 โครงการ ท่ีร่วมกนัคิดคน้สร้างเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ใหม่ และสินคา้นวตักรรมทางการแพทย ์เพื่อยกระดับสุขภาพ และสาธารณสุขของคนไทยให้ดี

ยิ่งขึ้น นอกจากน้ียงัเป็นศูนย์กลางแห่งนวตักรรมทางการแพทย์ท่ีสําคัญของประเทศ และเป็น

ตน้แบบของการพฒันายา่นนวตักรรมระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจงัหวดัต่างๆ  

2.1.4 การพฒันาเมืองอย่างย่ังยืน 

2.1.4.1 ความเป็นมาและคาํจาํกดัความ 

ปัจจุบันเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกประสบปัญหาและความท้าทายด้านการ

เปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมอย่างหนกั ทาํให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแกปั้ญหาและพฒันาเมืองเพื่อความยัง่ยนื ความต่ืนตวัในเร่ือง

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเร่ิมขึ้นอย่างเป็นทางการเม่ือปี ค.ศ. 1987 ท่ีคณะกรรมการบรันท์แลนด์แห่ง

สหประชาชาติ (UN) เผยแพร่รายงานให้ชาติต่าง ๆ มุ่งพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน จนกระทัง่นาํไปสู่

การกาํหนดเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) ในปี ค.ศ. 2015 

คณะกรรมาธิการโลกว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาของสหประชาชาติ 

(United Nation's World Commission on Environment and Development) ใหนิ้ยามของการพฒันาท่ี

ย ัง่ยืน (Sustainable development ) ไวใ้นรายงานท่ีช่ือว่า “Our Common Future” หรือ Brundtland 

Report ว่าหมายถึง การพฒันาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ทาํให้

ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นต่อไปตอ้งลดลง (World Commission on 

Environment and Development, 1987) ปัจจุบันนิยามคาํว่า การพัฒนาท่ีย ัง่ยืน ถูกนํามาใช้อย่าง

กวา้งขวาง แมว้่าอาจจะไม่ไดมี้การยอมรับในแนวคิดส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึ้นก็ แต่จะวางอยู่บนพื้นฐาน

ของนิยามน้ี 

วิริยะและคณะ กล่าวว่า การพัฒนาอย่างย ั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ี

ครอบคลุมมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมทาง สังคมและการรักษาส่ิงแวดลอ้มเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของคนในปัจจุบนั โดยไม่ลิดรอนโอกาสในการตอบสนองความตอ้งการ

ของคนในอนาคต  (วิริยะ และคณะ, 2562) 

จากงานวิชาการท่ีมีอยู่ คาํจาํกัดความความยัง่ยืนของเมือง คือ เมืองท่ีมี

กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ืองและสมดุล 

ซ่ึงจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีสําคญั เช่น ความสามารถในการยืดหยุ่นรับการเปล่ียนแปลง (Resilience) 

การพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) และประโยชน์ต่อเมืองอ่ืน (Positive Externality)  
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2.1.4.2 องคป์ระกอบของเมืองท่ีย ัง่ยนื 

วิ ริ ย ะ  แ ล ะ ค ณ ะ  (2562) ก ล่ า ว ว่ า  เ มื อ ง ท่ี ย ั่ง ยื น ต้อ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย

กระบวนการพฒันา 11 ปัจจยัอยา่งสมดุล ไดแ้ก่ 

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นหน่ึงในหัวใจสําคญัของความ

ยัง่ยนื สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ หมายถึง ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพและปริมาณของ

ทรัพยากรธรรมชาติของเมือง พื้นท่ีทางธรรมชาติ ควรไดรั้บการกาํหนดและปกป้องจากการตดัไม้

ทาํลายป่าและการพฒันาเปล่ียนแปลง นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติควรแวดลอ้มและ

แทรกซึมเขา้สู่เมืองผา่นพื้นท่ีสีเขียว เช่น สวนสาธารณะ  

ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างครอบคลุมถึงสถานท่ี รูปร่าง ความหนาแน่น 

ความหลากหลาย สัดส่วน รูปแบบและคุณภาพของโครงสร้างทางกายภาพ ส่ิงปลูกสร้างควรมี

ลักษณะกระชับเพื่อป้องกันการกระจายตัวอย่างไร้ระเบียบ (Sprawl) และลดการใช้ทรัพยากร  

ซ่ึงความหนาแน่นของประชากรเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การใชท้รัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพและลด

การคมนาคม การใชพ้ื้นท่ีผสมผสาน (Mixed Use) เป็นอีกลกัษณะท่ีสาํคญัของส่ิงปลูกสร้างท่ีย ัง่ยนื  

ภูมิทศัน์ เมืองท่ีย ัง่ยืนไดต้อ้งมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามสําหรับผูอ้ยู่อาศยัและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนดว้ย ความสวยงามของสถานท่ีและเมืองเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความรู้สึกโดยรวม

ของผูอ้ยู่อาศยั ดงันั้นการพฒันาหรือรักษาภูมิทศัน์ใหส้วยงาม มีคุณภาพ และเขา้ถึงไดง้่ายจึงเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีผูบ้ริหารเมืองตอ้งใหค้วามสาํคญั  

การบริหารจดัการนํ้ าและขยะ การใช้ระบบและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องใน

การบริหารนํ้ าและขยะเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับเมือง ควรมีการบาํบดันํ้ าและนํานํ้ ามาใช้ใหม่อย่างมี

ประสิทธิภาพ ขยะท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคควรมีกระบวนการจดัการท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 

ส่งเสริมใหเ้กิดการลดปริมาณขยะ โดยการนาํมาใชใ้หม่ และรีไซเคิล 

ความยุติธรรมทางสังคม เมืองท่ีย ัง่ยืนตอ้งส่งเสริมการเปิดรับความแตกต่าง

และความยุติธรรมทางสังคม ผ่านการให้บริการผูท่ี้ด้อยโอกาส ผูบ้ริหารเมืองควรมุ่งเน้นท่ีจะ

รับทราบและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผูมี้รายไดน้้อยผ่านนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม 

รวมถึงการมุ่งลดความยากจน 

การคมนาคม ระบบการคมนาคมท่ีย ัง่ยืนจะต้องจาํกัดการปล่อยมลพิษ 

มุ่งเน้นการใช้พลงังานทดแทน มีการรีไซเคิลส่วนประกอบยานพาหนะ ลดการใช้พื้นท่ีเพื่อการ

คมนาคม สามารถเขา้ถึงไดง้่าย ราคาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

พลงังาน การอนุรักษพ์ลงังานเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อความ

ยั่งยืน  เมืองท่ีย ั่งยืนใช้พลังงานสะอาดและมีการผลิตพลังงานทดแทนภายในพื้นท่ีอย่างมี
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ประสิทธิภาพ การผลิตพลงังานทดแทนหรือพลงังานจากแสงอาทิตยค์วรไดรั้บการบูรณาการเขา้

ร่วมกบัการออกแบบเมือง เพือ่ลดความจาํเป็นในการใชพ้ลงังาน  

เศรษฐกิจ การพฒันาทางเศรษฐกิจและความหลากหลายทางเศรษฐกิจเป็น

องค์ประกอบสําคัญของความยัง่ยืน ซ่ึงหมายถึงคุณภาพและปริมาณของความพร้อมทางด้าน

เศรษฐกิจ เช่น ทรัพยากร แรงงาน การโทรคมนาคม เมืองท่ีย ัง่ยืนควรส่งเสริมการพฒันานวตักรรม

และความคิดสร้างสรรคผ์า่นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  

ความเป็นอยูแ่ละสุขภาพ เมืองท่ีย ัง่ยนืตอ้งมีเสถียรภาพในดา้นต่าง ๆ มีท่ีพกั

พิง และทาํให้ผูอ้ยู่อาศยัมัน่ใจว่าจะสามารถดาํรงชีวิตไดอ้ย่างผาสุก มีการป้องกนัผูอ้ยู่อาศยัจากภยั

ทางธรรมชาติ และมีกระบวนการบรรเทาสาธารณภยัเพื่อลดและหลีกเล่ียงความสูญเสียจากภยัต่าง 

ๆ การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของผูอ้ยูอ่าศยัเป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้มืองหรือพื้นท่ีมีความยัง่ยืน 

มีระบบสาธารณสุขท่ีช่วยป้องกนัและรักษาโรคไดมี้ประสิทธิภาพ 

 ความร่ืนรมย  ์ปัจจยัน้ีหมายถึงกิจกรรมทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสร้าง

ความสนุกสนานร่ืนรมยใ์ห้กับผูค้นภายในเมือง ซ่ึงเกิดจากการมีพื้นท่ีให้ผูค้นไดพ้บปะสังสรรค์

ระหว่างคนในชุมชน เมืองท่ีย ัง่ยืนตอ้งมีพื้นท่ีทาํกิจกรรมเหล่าน้ีเพียงพอ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิด

กิจกรรมทางสังคมและวฒันธรรมต่าง ๆ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั 

ธรรมาภิบาล เมืองท่ีย ัง่ยืนตอ้งมีการบริหารจดัการ ตดัสินใจและวางแผน

อย่างมีธรรมาภิบาล การบูรณการสหวิทยาการเป็นส่ิงจําเป็นท่ีจะนําไปสู่การวางแผนอย่างมี

ประสิทธิผล กระบวนการวางแผนและกาํหนดนโยบายควรมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายใน

สังคม เพื่อความโปร่งใสและประสิทธิผล การตดัสินใจควรมีความเป็นประชาธิปไตย ไม่ละเลยกลุ่ม

ใด และใหอ้าํนาจกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 

2.2 แนวคิดการพฒันาพ้ืนที่สาธารณะ 

2.2.1 ความหมายของพื้นท่ีสาธารณะและสวนสาธารณะ 

เ ม่ือพูดถึงพื้ น ท่ีสาธารณะ  (Public Space) คนส่วนใหญ่มักจะหมายถึงเพียง

สวนสาธารณะ หรือสาธารณสมบัติท่ีใช้ประโยชน์ได้อย่างสะพานลอยหรือตู้โทรศัพท์เท่านั้น  

ซ่ึงความหมายจริง ๆ ของพื้นท่ีสาธารณะกวา้งกว่านั้นมาก ไม่ไดจ้าํกดัแค่เพียง สวนสาธารณะของ

เมือง แต่หมายรวมถึง พื้นท่ีสาธารณูปการอ่ืนๆ ของเมืองดว้ย เช่น ห้องสมุด พิพิธภณัฑ์ ไปจนถึง 

ถนนหนทางและทางเท้า (อดิศักด์ิ, 2562) อาจเป็นสถานท่ีแบบใดก็ได้ท่ีทําหน้าท่ีช่วยอาํนวย

ประโยชน์ใชส้อยอย่างใดอย่างหน่ึงให้กบัเหล่าชาวเมือง ซ่ึงพื้นท่ีสาธารณะของบางเมืองก็โดดเด่น

และสวยงามจนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยอืน (ภูมิภทัร, 2560)  
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ในอดีตท่ีผ่านมา มีหลายกลุ่มความคิดเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีสาธารณะ ท่ีให้นิยาม และ

ความหมายของพื้นท่ีสาธารณะ ในบริบทและช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั อาทิ กลุ่มความคิดยุคเเรกให้

นิยามพื้นท่ีสาธารณะว่าเป็นคู่ตรงข้ามของพื้นท่ีส่วนตัว กลุ่มความคิดอีกกลุ่มหน่ึงให้นิยาม

ความหมายของพื้นท่ีสาธารณะในเชิงโครงสร้าง เป็นมโนทศัน์ของพื้นท่ีสาธารณะของชนชั้น

นายทุน เพื่อการเรียกร้องเสรีภาพ ความเสมอภาค และความอิสระ หรือกลุ่มความคิดในเชิง

อุดมการณ์ ซ่ึงถือว่าพื้นท่ีสาธารณะเป็นความจาํเป็นทางสังคม เป็นพื้นท่ีเพื่อให้เกิดการวิพากษ์ 

ถกเถียง และตีความของคนในทุกกลุ่ม ไม่ใช่แค่ในประชาสังคมชั้นนายทุนเท่านั้น จะเห็นได้ว่า

ความหมายของพื้นท่ีสาธารณะมีการตีความท่ีหลากหลายตามช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลงเมือง 

ระบบเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การตีความและให้ความหมายตามกลุ่มความคิดท่ี

หลากหลายขา้งตน้ ยิง่ยนืยนัความแตกต่างของพื้นท่ีสาธารณะ ตามความสนใจ ภูมิหลงั และมุมมอง

ท่ีแตกต่างกนั (อดิศกัด์ิ, 2562) 

พื้นท่ีสาธารณะ เป็นการใชพ้ื้นท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนัโดยไม่ไดจ้าํกดัวา่จะเป็นรูปแบบ

ใด เช่น ถนน ทางเดิน สวนสาธารณะ สนาม ลานชุมชน ลานเมือง เป็นตน้ ซ่ึงสามารถเขา้ใชพ้ื้นท่ีได้

โดยไม่ตอ้งขออนุญาต ทั้งยงัเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถเขา้ถึงไดห้รือแบ่งปันร่วมกนัสมาชิกทุก ๆ คน พื้นท่ี

สาธารณะจึงเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถเขา้ถึงไดใ้นเชิงกายภาพซ่ึงสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกคนและมีการ

เขา้ถึงไดม้ากกว่าพื้นท่ีส่วนตวั นอกเหนือจากพื้นท่ีทางกายภาพแลว้ จะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ซ่ึง

กนัและกนัระหวา่งคนกบัสถานท่ี ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะสร้างใหพ้ื้นท่ีสาธารณะเกิดการใชง้านอยา่งมี

ชีวิตชีวาคือ การสร้างให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ของผูค้น ดังนั้นพื้นท่ีสาธารณะจะตอ้งมีการเขา้ถึงพื้นท่ี  

การเช่ือมต่อท่ีดี ความรู้สึกสบาย ปลอดภยั บรรยากาศท่ีเช้ือเชิญ และมีกิจกรรมเพือ่สนบัสนุนให้เกิด

การเขา้สังคมของผูใ้ชพ้ื้นท่ี (The Urbanis, 2020) 

Michael Brill กล่าวว่า  พื้นท่ีสาธารณะประกอบสร้างจากพื้ นท่ีทางกายภาพ  

ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตสาธารณะซ่ึงเขา้ถึงได ้และมีกลุ่มคนผูใ้ชง้านท่ีหลากหลาย มีการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนั 

ทั้งท่ีเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรงและร่วมสังเกตการณ์ โดยเป็นพื้นท่ีทางสังคมท่ีรองรับคนทั้งในระดบั

บุคคล กลุ่มเพื่อน ครอบครัว ชุมชนเมืองเขา้ดว้ยกนั และรองรับความตอ้งการเพื่อผลประโยชน์ต่อ

สาธารณชน (Michael Brill, 1989) 
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อาจกล่าวไดว้่าพื้นท่ีสาธารณะเป็นท่ีท่ีทุกคนเขา้ใช้งานไดโ้ดยอิสระ ไม่มีแรงจูงใจ

ดา้นผลประโยชน์ มี 4 ประเภท คือ ถนน พื้นท่ีสาธารณะแบบเปิดโล่ง ส่ิงอาํนวยความสะดวกแบบ

สาธารณะ และพื้นท่ีธุรกิจท่ีเป็นสาธารณะ ส่วนพื้นท่ีสีเขียว (Green Area) คือพื้นดินท่ีปกคลุมดว้ย

หญา้ ตน้ไม ้ไมพุ้่มหรือพรรณพืชอ่ืนๆ จะทั้งพื้นท่ีหรือบางสวนก็ได ้และยงัรวมถึงสวนสาธารณะ 

สวนชุมชน และสุสานดว้ย เม่ือนาํทั้งสองรวมกนัเป็นพื้นท่ีสาธารณะสีเขียวจึงกลายเป็นพื้นท่ีท่ีทุก

คนเขา้ถึงและทาํกิจกรรมไดอ้ย่างเท่าเทียม สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งกายใจ สร้างความสัมพนัธ์ของ

ผูค้น และฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติใหส้อดคคลอ้งกบัระบบนิเวศเมืองไปดว้ย  

สวนสาธารณะโดยทัว่ไปประกอบด้วย พื้นท่ีสีเขียวหลกั ภายในเมืองหรือชุมชน

เมือง ในกรณีเหล่าน้ีสวนสาธารณะไม่เพียง แต่มีความสําคญัสําหรับการพกัผ่อนหรือเดินเล่นของ

เพื่อนบา้น แต่ยงัมีความสาํคญัจากมุมมองทางนิเวศวิทยาสาํหรับการสร้าง ออกซิเจน  

สวนสาธารณะ (parks หรือ public parks) หมายถึงบริเวณสาธารณะท่ีภาครัฐ  

ซ่ึงส่วนใหญ่มักเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวดั 

(อบจ.) หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) จดัใหเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจแก่ประชาชนตามชุมชน

และเมืองต่าง ๆ โดยรัฐเป็นเจา้ของและเป็นผูดู้แลรักษา ปัจจุบนั การจดัท่ีพกัผ่อนหย่อนใจถือเป็น

หนา้ท่ีของรัฐ แต่สวนสาธารณะในความหมายน้ี อาจจดัสร้างโดยหน่วยงานภาคเอกชนแลว้มอบให้

เป็นสาธารณะสมบติั 

สวนบางประเภท แมเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ไปใชฟ้รีแต่ก็ไม่นบัรวมไวใ้นประเภทของ

สวนสาธารณะ เช่น สวนพฤกษศาสตร์ (botanic garden) สวนรุกขชาติ (arboretum) อุทยาน

สาธารณะ (public garden) สวนสนุก (amusement park) สวนสัตว์ (zoological gardens) อุทยาน

แห่งชาติ (national park) และวนอุทยาน (forest park) รวมทั้ งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (wildlife 

sanctuary) และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (non-hunting Area) ทั้งน้ี เน่ืองจากสวนหรือสถานท่ีดังกล่าวมี

วตัถปุระสงคเ์ฉพาะและมีขอ้จาํกดัในการใชง้าน มีการบริหารจดัการและแหล่งงบประมาณจดัสร้าง

แตกต่างกัน นอกจากน้ี ย ังมี สวนหย่อม ตามถนนหรือสวนสัตว์จําลองตามบาทวิถี ต่างๆ  

ในกรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบนัท่ีไม่นบัเป็นสวนสาธารณะ แต่ถือเป็นเป็นพื้นท่ีสีเขียวของเมือง

   

2.2.2 ประเภทของสวนสาธารณะ 

โดยทัว่ไปในดา้นการผงัเมืองมกักาํหนดมาตรฐานดา้นการวางแผนและออกแบบใน

ดา้นต่างๆ ของสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจไว ้มาตรฐานดงักล่าวของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน 

ขึ้นอยู่กบัขนาด ความหนาแน่นและลกัษณะประชากรของประเทศหรือเมืองนั้นๆ สําหรับประเทศ

ไทย กรมโยธาธิการและผงัเมืองไดก้าํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนนัทนาการและ
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การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (สีเขียวอ่อน) โดยสาระสาํคญันั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการให้ชุมชน

มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีอากาศบริสุทธ์ิ ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ออกกาํลงักาย ประชากรมีสุขภาพสมบูรณ์ 

แข็งแรง คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยท่ีดินประเภทน้ีประกอบด้วย พื้นท่ีโล่งสีเขียวเป็นสนามหญ้า 

สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สวนป่าชุมชน รวมถึงแนวท่ีโล่งสีเขียวริมแม่นํ้ าลาํคลอง 

และการปลูกตน้ไมข้า้งทาง เป็นตน้ 

รูปแบบของสวนสาธารณะจะเนน้หนกักิจกรรมนนัทนาการ หรือการพกัผ่อนหย่อน

ใจมากกวา่ดา้นความสวยงาม ซ่ึงกิจกรรมในสวนสาธารณะจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ไดเ้ป็น 

1. กิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย (Passive recreation) เป็นการพกัผ่อนแบบ

สบายๆ ไม่ไดอ้อกาํลงัมาก เช่น การนัง่เล่น เดินเลน่ ฟังเพลง ปูเส่ือนอนเล่น เป็นตน้ 

2. กิจกรรมนนัทนาการแบบกระฉบักระเฉง (Active recreation) เป็นกิจกรรมท่ีมีการ

ออกกาํลงักาย เช่น ว่ิงเล่น เล่นกีฬาชนิดต่างๆ 

3. กิจกรรมทางการศึกษา การเรียนรู้ (Education) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีอาจเพิ่มเติม

ภายในสวน เช่น หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ 

กิจกรรมทั้งสามประเภทน้ีมกัขดัแยง้กนั การจดัแบง่เขตหรือโซนจึงมีความจาํเป็นแต่

การแบ่งโซนเด็ดขาดมกัก่อให้เกิดปัญหา และการกาํหนดชนิดของกิจกรรมเองก็มกัมีปัญหาไม่ตรง

กบัความตอ้งการของผูใ้ช ้สวนสาธารณะท่ีดีจึงตอ้งสนองประโยชน์ใชส้อยสูงสุดและตอ้งสวยงาม

ดว้ย การออกแบบสวนสาธารณะจึงมีความสาํคญั 

สํานักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร ไดจ้าํแนกประเภทของสวนสาธารณะ

ตามลกัษณะพื้นท่ี วตัถุประสงค์ของการใช้พื้นท่ี และขนาดออกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี (อาชัญญา, 

2548) 

1. สวนหยอ่มขนาดเลก็ (Pocket Park, Mini Park, Tot lots) มีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 2 ไร่ 

รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร การให้บริการระยะเดินใชเ้วลา 5-10 นาที การกระจาย

ตวัของสวนควรอยู่ในระยะเดินเทา้ มีการเขา้ถึงโดยสะดวกและไม่ตอ้งขา้มถนน อาจอยู่ระหว่าง

อาคารหรือกลุ่มอาคาร มีแนวทางการพฒันาโดยอาศยัท่ีเวน้ว่างขนาดเล็ก ท่ีท้ิงร้าง เหมาะสําหรับ

ยา่นท่ีมีครอบครัวมาก ใชเ้ป็นท่ีสาํหรับเด็กเล่น ออกกาํลงักายและพกัผอ่นของประชาชน 

2. สวนหมู่บา้น (Neighborhood Park) มีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 2 ไร่แต่ไม่เกิน 25 ไร่ 

รัศมีการให้บริการเป็นวงรอบประมาณ 1-3 กิโลเมตร เป็นสวนสําหรับประชาชนผูอ้าศยัในละแวก

บา้นนั้น มีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากกวา่สวนหยอ่มขนาดเลก็ 
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3. สวนชุมชน (Community Park) มีพื้นท่ีมากกว่า 25 ไร่แต่ไม่เกิน 125 ไร่ รัศมี

บริการเป็นวงรอบประมาณ 3-8 กิโลเมตร มีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพิ่มมากกว่า 2 สวนแรกและมีท่ี

เล่นกีฬา มีพื้นท่ีสาํหรับการพกัผอ่นแบบเพลิดเพลินกบัส่ิงสวยงาม เช่น ไมด้อกไมป้ระดบั 

4. สวนระดับย่าน (District Park) มีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 125 ไร่แต่ไม่เกิน 500 ไร่ 

รัศมีบริการมากกว่า 8 กิโลเมตร การให้บริการผูอ้ยู่ใกลม้าดว้ยการเดินผูท่ี้อยู่ไกลเดินทางดว้ยระบบ

ขนส่งมวลชน รถยนต ์มีส่ิงอาํนวยความสะดวกบางอย่างท่ีไม่มีในสวน 1-3 ก่อนหนา้เช่น บริเวณ

ปิกนิก ท่ีจอดรถ ลานอเนกประสงค ์บริเวณท่ีมีฃกัษณะเฉพาะเช่น สวนดอกไมข้นาดใหญ่สระ แล่น

เรือ จกัรยาน บึงตกปลา ลาํธาร 

5. สวนระดบัเมือง (City Park) มีพื้นท่ีมากกว่า 500 ไร่ขึ้นไป รัศมีบริการเป็นวงรอบ

แก่คนทั้งเมืองและพื้นท่ีใกลเ้คียง ในเขตอิทธิพลของเมือง มีลานกวา้งสําหรับการจดังานประเพณี  

ผูม้าใชบ้ริการเดินทางมาจากทัว่กรุงเทพมหานครและใชเ้วลาพกัผ่อนนานกว่าคร่ึงวนั มีกิจกรรมใน

สวนท่ีหลากหลายและเนน้หนกัไปทางดา้น Active Recreation นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีอยู่

ในสวนระดบั 1-4 เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ดึงดูดใจ 

6. สวนถนน (Street Park) มีความกวา้งของพื้นท่ีกว่า 3 เมตร ไม่จาํกัดความยาว  

ปลูกตน้ไม ้2 ขา้งทาง เวน้ท่ีตรงกลางไวเ้ป็นทางเดิน แบ่งประเภทไดอี้ก 3 ประเภท ไดแ้ก่ สวนไหล่

ทางหรือทางจกัรยาน สวนเกาะกลาง และสวนทางแยก 

7. สวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park) มีพื้นท่ีไม่จาํกดัขนาด เช่น สวนอนุเสาวรีย์

ลานอเนกประสงค ์สวนประวติัศาสตร์ สวนวฒันธรรม สวนกีฬา เป็นตน้  

2.2.3 องค์ประกอบและลกัษณะของสวนสาธารณะท่ีดี 

สวนสาธารณะแบง่ไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่คือ กิจกรรมการพกัผ่อนหรือนนนัทนาการ

แบบผ่อนคลาย (Passive Recreation) และกิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง  (Active 

Recreation) ส วนส า ธ า รณ ะ ท่ี ดีต้อง ส นอง ป ระ โย ช น์ใ ช้ส อย สู ง สุ ดแล ะ มี ค วา ม ส วยงาม  

มีองคป์ระกอบทางกายภาพท่ีทาํใหรู้้สึกถึงการตอ้นรับและความสะดวกสบายสาํหรับประชาชนทุก

กลุ่มในสังคม อีกทั้งควรเป็นสถานท่ีปลอดภยัและเป็นมิตรกบัผูสู้งอายุและผูพ้ิการ นอกจากน้ีการ

ออกแบบสวนสาธารณะให้เป็นสถานท่ีสาธารณะท่ีดี ต้องเป็นบริเวณท่ีสามารถทาํกิจกรรมได้

หลากหลาย (Uses and Activities) มีความปลอดภยัสะอาดและดึงดูดใจ (Comfort and Image) และ

เป็นสถานท่ีสาํหรับผูค้นจะไดม้าพบปะสังสรรคก์นั (Sociability) (สุดนิรันดร์, 2562) 



18 

สวนสาธารณะนอกจากจะสนองความตอ้งการของคนทั้งทางร่างกายและจิตใจแลว้ 

ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ยัง ช่ ว ย ป้ อ ง กัน ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น ไ ม่ ใ ห้ สู ญ ห า ย 

ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ี ได้แก่ อากาศ ดิน นํ้ า และสัตว์ป่า ความต้องการท่ีว่างสําหรับ

สวนสาธารณะในเมืองใหญ่ทาํใหเ้กิดผลดี เช่น มีท่ีวา่งสาํหรับปลูกตน้ไมม้ากๆ เม่ือมีการปลกูตน้ไม้

แลว้ ตน้ไมก้็จะทาํหน้าท่ีป้องกันมิให้เกิดอากาศเสีย นอกจากน้ียงัมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และ

ป้องกนัชีวิตสัตวป่์า และช่วยให้คนในสังคมไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติรู้ซ้ึงถึงความจาํเป็นท่ีจะต้อง

รักษาธรรมชาติไว ้ ส่ิงต่างๆ ท่ีสร้างไวใ้นสวนสาธารณะมีผลดีต่อเศรษฐกิจของเมืองใหญ่ ๆ เช่น 

บริเวณธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ สถานท่ีทาํกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นตน้ เป็นส่ิงท่ีดึงดูดผูค้นจาก

บริเวณใกลเ้คียงและท่ีห่างไกลใหเ้ขา้มายงัสวนสาธารณะ 

สวนสาธารณะท่ีดีควรมีป้ายบอกช่ือสวนสาธารณะบริเวณประตูทางเข้าทั่วไป  

มีแผนท่ีหรือแผนผงัแสดงขอบเขตและตาํแหน่งของสวนสาธารณะเพื่อให้ผูม้าใชบ้ริการทราบไดว้่า

ควรไปท่ีใดก่อน ถนนภายในสวนสาธารณะควรมีขนาด ความกวา้ง ส่วนโคง้ และสัดส่วนตาม

มาตรฐานทัว่ไป เพื่อให้ความปลอดภยัในการขบัขี่ยานพาหนะ มีท่ีจอดรถ และมีตน้ไมร่้มร่ืนสอง

ขา้งทางเพื่อความสวยงาม และความสบายใจของผูใ้ชส้ถานท่ี มีถงัขยะให้เพียงพอต่อความตอ้งการ

ของผุใ้ชง้าน มีศูนยป์ระชาสัมพนัธ์คอยให้คาํแนะนาํและใหบ้ริการ มียามรักษาการณ์ มีแสงสวา่งใน

เวลากลางคืน มีประตูเขา้ออกไม่มากนกั ในเวลากลางคืนควรเปิดประตูเดียว มีร้ัวกั้นในบริเวณท่ีไม่

ปลอดภยั เช่น กั้นริมแม่นํ้ าเม่ือสวนนั้นอยู่ใกลส้นามเด็กเล่น ตรวจตราสายไฟและปลัก๊ไฟอย่าง

สมํ่าเสมอ ตดัตน้ไมท่ี้มีก่ิงแห้งหรือแต่งพุ่มไมอ้ย่างสมํ่าเสมอเพื่อไม่ให้มืดทึบเกินไป และควรมี

หน่วยพยาบาล (อาชญัญา, 2548) 

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 

2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม (participation) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการ

คิด ริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การร่วมปฏิบติัและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบถึง

ตวัประชาชนเอง 

การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือของประชาชน ไม่ว่าปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีเห็น

พอ้งตอ้งกนัและเขา้มาร่วมรับผิดชอบเพื่อดาํเนินการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 

กระทาํผา่นกลุ่มหรือองคก์ารเพื่อใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค ์
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เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ในลกัษณะของการร่วม

รับรู้ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตามผล 

การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล ได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกัน  

ดว้ยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติังานและ

ร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายของสังคม  

การมีส่วนร่วม คือการท่ีประชาชนจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนในการตดัสินใจระดบัต่างๆ 

ทางการจดัการบริหารและทางการเมือง เพื่อกาํหนดความตอ้งการในชุมชนของตน 

ความหมายของการมีส่วนร่วมเป็นความหมายท่ีกวา้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลในทุกระดบั

ทุกส่วน ดงัท่ีองคก์ารสหประชาชาติไดก้าํหนดความหมายไวเ้พื่อการดาํเนินงานขององคก์ารว่าการ

มีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็ก หรือสังคม

ขนาดใหญ่ ไดมี้ส่วนช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ีต่อสังคมนั้นๆ อนัไดแ้ก่ การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการ เช่น การพิจารณาปัญหา การตั้งนโยบาย การตดัสินใจ ประเด็นสําคญัต่างๆ เก่ียวกบั

การพฒันาประชาชาติและการประเมินความตอ้งการของสังคมนั้นๆ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงหมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูน้าํชุมชนไดมี้ส่วน

ช่วยเหลือกัน ตั้ งแต่การวางแผน การบริหารงบประมาณ การดาํเนินการ และการติดตามและ

ประเมินผล ดงันั้น ผลสําเร็จของการพฒันาจึงขึ้นอยู่กบัการสนบัสนุนของประชาชนและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนอย่างแข็งขนั โดยประชาชนตอ้งรู้ว่าพวกตนตอ้งการอะไรเพื่อการพฒันาของ

ตนเอง 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) คือ กระบวนการให้ประชาชน

เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานพฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจแกปั้ญหาของตนเอง ร่วมใช้

ความคิดสร้างสรรค์ความรู้และความชาํนาญร่วมกบัวิทยากรท่ีเหมาะสม และสนบัสนุนติดตามผล

การปฏิบติังานขององคก์รและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีแท้จริง จึงหมายถึง การท่ีประชาชนหรือชุมชน

พฒันาขีดความสามารถของตนเองในการจดัการและควบคุมการใชท้รัพยากร และปัจจยัการผลิตท่ีมี

อยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม และการตดัสินใจต่างๆเก่ียวกบั

โครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกนั 
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กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 

Participation) เป็นแนวความคิดใหม่ท่ีมีรากฐานมาจากแนวคิดของระบอบประชาธิปไตย เป็น

กระแสของความคิดท่ีทาํให้ผูค้นในสังคมตระหนักดีว่า การดาํเนินกิจการใด ๆ ก็ตาม ผูท่ี้ได้รับ

ผลกระทบและมีส่วนไดเ้สียควรเป็นผูมี้โอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิด การ

ปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ในยุคปัจจุบนัจึงตอ้งประยกุตแ์นวคิดใหต้อบรับกบัแนวคิดประชาธิปไตย 

โดยตอ้งสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอนัเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังาน 

และเป็นส่วนสําคญัของแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกลุ่มท่ีมี

ส่วนไดเ้สียและไดรั้บผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต ดงันั้น การพฒันาจึงเร่ิมจากความตอ้งการของ

ชุมชนแทนความตอ้งการของหน่วยงานภาครัฐ (จินตวีร์, 2561) 

2.3.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 

การท่ีประชาชนภายในพื้นท่ีมีการรวมกลุ่มในรูปของประชาคมหรือชุมชน ซ่ึงเป็น

แนวคิดท่ีสนับสนุนความเขม้แข็งของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้

ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแกไ้ขปัญหาซ่ึงการแกไ้ขปัญหานั้นจาํเป็นตอ้งมีความร่วมมือทาํพร้อมๆ กนัใน

ทุกระดบั ตอ้งระดมทุกองคป์ระกอบในสังคมโดยเฉพาะชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนให้มี

ความเขม้แข็ง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง รูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีดาํเนินอยู่

โดยทัว่ไป สามารถสรุปไดเ้ป็น 4 รูปแบบ คือ (จินตวีร์, 2561) 

2.3.2.1 การรับรู้ข่าวสาร (Public Information)  

ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึง

รายละเอียดของโครงการท่ีจะดาํเนินการ รวมทั้งผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งน้ีการไดรั้บแจง้

ข่าวสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจดาํเนินโครงการ 

2.3.2.2 การปรึกษาหารือ (Public Consultation)  

การปรึกษาหารือเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีมีการจดัการหารือระหว่าง

ผูด้าํเนินการโครงการกับประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งและได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ

ตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น 

2.3.2.3 การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting)  

การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรม และผูมี้อาํนาจตดัสินใจในการทาํโครงการหรือกิจกรรมนั้นได้

ใชเ้วทีสาธารณะในการทาํความเขา้ใจ และคน้หาเหตุผลในการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมใน

พื้นท่ีนั้น ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
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การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจดัขึ้นในชุมชนท่ี

ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะตอ้งส่งตวัแทนเขา้ร่วม เพื่อ

อธิบายใหท่ี้ประชุมทราบถึงลกัษณะโครงการและผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นและตอบขอ้ซกัถาม 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สําหรับ

โครงการท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ในเชิงวิชาการ จาํเป็นจะตอ้งเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วย

อธิบายและใหค้วามเห็นต่อโครงการ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งไดรั้บทราบผลดงักล่าวดว้ย 

การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่าง

เปิดเผยไม่มีการปิดบงัทั้งฝ่ายเจา้ของโครงการและฝ่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากโครงการ ซ่ึงจะตอ้งมี

องคป์ระกอบของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลกัเกณฑแ์ละประเด็นในการพิจารณาท่ีชดัเจน และ

แจง้ใหทุ้กฝ่ายทราบทัว่กนั 

2.3.2.4 การร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making)  

เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงประชาชนจะมี

บทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้ นขึ้ นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทน

ประชาชนในพื้นท่ีลกัษณะท่ีสําคัญของการมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองของกระบวนการ ซ่ึงได้สรุปถึง

ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมได ้4 ขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี 

1) มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และคน้ควา้ หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา

ตลอดจนความตอ้งการของชุมชน 

2) มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 

เพื่อลดและแกไ้ขปัญหา 

3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหาร

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

4) มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทาํงาน 

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจาํเป็นตอ้งใช้วิธีการส่ือสารในรูปแบบ

ต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการนาํพาข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน ไปสู่ประชาชนผูเ้ป็น

เป้าหมาย ส่ิงสําคญัในการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสารนั้น ตอ้งอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะถือ

ว่าเป็นส่วนช่วยให้กระบวนการติดต่อส่ือสารสัมพนัธ์หรือแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างสมาชิกใน

สังคมเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้น กล่าวคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมทาํ  

ร่วมพฒันาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมและ

ประเทศชาติได ้
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2.3.3 การสร้างการมีส่วนร่วม 

หลกัการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน

และผูท่ี้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้ น International 

Association for Public Participation ไดแ้บ่งระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 

ระดบั ดงัน้ี (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2549) 

2.3.3.1 การใหข้อ้มูลข่าวสาร (Inform) 

เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัตํ่าสุด  แต่เป็นระดบัท่ีสาํคญัท่ีสุด 

เพราะเป็นกา้วแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วมใน

เร่ืองต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่านทางเส่ือต่าง ๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศ 

และการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

2.3.3.2 การรับฟังความคิดเห็น (Consult) 

เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริง

และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความ

คิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเวบ็ไซต ์ เป็นตน้ 

ซ่ึงจะทาํใหป้ระชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงในการพฒันาสังคม  

2.3.3.3 การเก่ียวขอ้ง (Involve) 

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม

เสนอแนะทางท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจเพื่อสร้างความมัน่ใจให้ประชาชนว่าขอ้มูลความคิดเห็นและ

ความตอ้งการของประชาชนจะถูกนาํไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารของภาครัฐ เช่น การ

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจดัตั้งคณะทาํงาน

เพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นตน้ 

2.3.3.4 ความร่วมมือ (Collaboration) 

เป็นการให้กลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วน

กับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมกันอย่างต่อเน่ือง เช่น 

คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ 

2.3.3.5 การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน (Empower) 

เป็นขั้นตอนท่ีให้บทบาทประชาชนในระดบัสูงท่ีสุด โดยให้ประชาชนเป็น 

ผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บา้นท่ีมอบอาํนาจ
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แก่ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด การทาํโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดจากความตอ้งการ

ของประชาชน เป็นตน้ 

เง่ือนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ประการ คือ การมี

อิสรภาพในการเขา้ร่วม ความเสมอภาคในการเขา้ร่วมกิจกรรม และผูเ้ขา้ร่วมตอ้งมีความสามารถ

พอท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม ทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชนควรมีการสร้างหลกัการมีส่วนร่วมเขา้

ดว้ยกนั เพื่อทาํให้ต่างฝ่ายไดรั้บรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการไปพร้อมกนั ประชาชนก็จะไดมี้ส่วน

ร่วมมากยิ่งขึ้นในการทาํกิจกรรมและการพฒันาชุมชนของตนเองให้มีความเขม้แข็งมากยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมยงัเป็นหลกัประกนัท่ีสําคญัท่ีจะทาํให้ประชาชนทุกคนดาํเนินชีวิตอยู่ใน

ชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัพ้ืนที่สีเขียว 

2.4.1 ความหมายของพื้นท่ีสีเขียว 

พื้นท่ีสีเขียว (green space) หมายถึง พื้นท่ีใดๆ ก็ตามท่ีมีพืชพนัธุ์ขึ้นปกคลุม ทั้งใน

เขตเมืองและนอกเมืองท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ได ้ส่วนพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองนั้น

เป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีสีเขียว โดยพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองจะอยู่ในเขตเมือง เทศบาล ซ่ึงมีพนัธุ์ไม้

เป็นองคป์ระกอบหลกั มีการจดัการตามหลกัวนวฒันาวิทยาและภูมิสถาปัตย ์เพื่อให้เกิดประโยชน์

แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งในดา้นการพกัผ่อนหย่อนใจ และ/หรือ ปรับปรุงคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเมือง พื้นท่ีสีเขียวอาจมีไดห้ลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ พื้นท่ีธรรมชาติ พื้นท่ีสี

เขียวเพื่อบริการ พื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม พื้นท่ีสีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจรและพื้นท่ีสีเขียว

เศรษฐกิจชุมชน (สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2557) 

พื้นท่ีสีเขียว (green space) หมายถึง พื้นท่ีกลางแจง้และก่ึงกลางแจง้ท่ีมีขอบเขตท่ีดิน

ทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมดว้ยพรรณพืชบนดินท่ีซึมนํ้ าได้หรืออาจมีส่ิงก่อสร้างอยู่ดว้ย ทั้งใน

พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและนอกเขตเมือง อาจเป็นพื้นท่ีสาธารณะหรือเอกชนท่ีสาธารณชนสามารถ

เขา้ไปใช้ประโยชน์ได ้ประกอบดว้ยพื้นท่ีสีเขียวเพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทศัน์ พื้นท่ี

อรรถประโยชน์ เช่น พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีสาธารณูปการ พื้นท่ีแนวกนัชน พื้นท่ีสีเขียวใน

สถาบนัต่างๆ พื้นท่ีธรรมชาติและก่ึงธรรมชาติอนัเป็นถ่ินท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิต ไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ี

ชุ่มนํ้ า รวมถึงพื้นท่ีชายหาด พื้นท่ีริมนํ้ า พื้นท่ีท่ีเป็นร้ิวยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมทางบก ทางนํ้ า

และแนวสาธารณูปการต่างๆ หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ เช่น พื้นท่ีสีเขียวท่ีปล่อยรกร้าง พื้นท่ีสีเขียวท่ีถูก

รบกวนสภาพธรรมชาติ และพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีการใชป้ระโยชน์ผสมผสานกนั 
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พื้นท่ีสีเขียวท่ีย ัง่ยืน หมายถึง พื้นท่ีสีเขียวท่ีมีไมใ้หญ่ขนาดวดัโดยรอบไม่ตํ่ากว่า 20 

เซนติเมตร เป็นองคป์ระกอบหลกั จาํนวนของตน้ไมไ้ม่นอ้ยกว่า 16 ตน้ต่อไร่ ซ่ึงจะทาํใหค้วามเป็น

สีเขียวของพื้นท่ีนั้นอยูไ่ดย้าวนาน เป็นพื้นท่ีเป้าหมายของการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเมืองอยา่งย ัง่ยนื 

พื้นท่ีสีเขียวในเมือง หมายถึง พื้นท่ีโล่งว่างในเขตเทศบาล ซ่ึงมีพืชพรรณเป็น

องค์ประกอบหลกั ไดรั้บการจดัการตามหลกัวิชาวนวฒันวิทยา และหลกัการทางภูมิสถาปัตยเ์พื่อ

เสริมสร้างภูมิทศัน์ให้เอ้ืออาํนวยต่อการพกัผ่อนหย่อนใจ และเพื่อเสริมสภาพแวดลอ้มของเมือง อนั

จะทาํให้ชุมชนเมืองเป็นเมืองสีเขียวท่ีร่มร่ืนสวยงามและน่าอยู่ตลอดไป ทั้งน้ี อาจจะเป็นท่ีดินของ

รัฐ เอกชนหรือท่ีดินประเภทพิเศษก็ได ้โดยไม่ไดร้วมถึงพื้นท่ีธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ แม่นํ้ า คูคลอง 

หนอง บึง ภูเขา และป่าไม ้เน่ืองจากพื้นท่ีเหล่าน้ีควรได้รับการปกป้องและอนุรักษ์ให้คงอยู่ตาม

ธรรมชาติตลอดไปโดยไม่มีการพฒันาเพื่อประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ 

อาจพอสรุปไดว้า่ พื้นท่ีสีเขียว คือ พื้นท่ีใดๆก็ตามท่ีมีพืชพรรณขึ้นปกคลุม ทั้งในเขต

เมืองและนอกเมืองท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดส่้วนพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองนั้นเป็น

ส่วนหน่ึงของพื้นท่ีสีเขียว โดยพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองจะอยู่ในเขตเมือง เทศบาล ซ่ึงมีพรรณไมเ้ป็น

องคป์ระกอบหลกั มีการจดัการตามหลกัวนวฒันวิทยาและภูมิสถาปัตย ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการพกัผ่อนหย่อนใจ และ/หรือปรับปรุงคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเมือง พื้นท่ีสีเขียวอาจมีไดห้ลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ พื้นท่ีธรรมชาติ พื้นท่ีสี

เขียวเพื่อบริการ พื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่ิงแวดลอ้มพื้นท่ีสีเขียวริมเส้นทางสัญจร และพื้นท่ีสีเขียวเพื่อ

เศรษฐกิจชุมชน 

2.4.2 ประเภทของพื้นท่ีสีเขียว 

2.4.2.1 พื้นท่ีสีเขียวธรรมชาติ  

พื้นท่ีท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติดั้งเดิม เป็นพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัต่อระบบนิเวศสูง 

เป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศท่ีจาํเป็นตอ้งอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ตลอดไปโดยมีการ

จดัการท่ีเหมาะสมรูปแบบ แม่นํ้า ลาํธาร คลอง ทะเลสาบ พรุ ภูเขา และป่าไม ้เป็นตน้ 

2.4.2.2 พื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการ 

พื้นท่ีสีเขียวท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปใชบ้ริการเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ทั้งการพกัผอ่น หยอ่นใจ ออกกาํลงักาย และเสริมสร้างทศันียภาพท่ีสวยงามใหก้บัเมือง พื้นท่ีสีเขียว

ท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปใชบ้ริการ เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งการพกัผอ่นหยอ่นใจ ออกกาํลงั

กาย และเสริมสร้างทศันียภาพท่ีสวยงามใหก้บัเมือง 
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2.4.2.3 พื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

พื้นท่ีสีเขียวท่ีเสริมสร้างคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่บริเวณและชุมชน เช่น 

ช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนหรือลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดอุณหภูมิความร้อนในเขตเมืองกรองฝุ่ น

ละออง และลดมลพิษ เป็นตน้ แมป้ระชาชนอาจจะไม่สามารถเขา้ไปใช้บริการไดโ้ดยตรงเหมือน

พื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการ แต่มีคุณค่าด้านส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชน และเกิดประโยชน์ใช้สอยแก่ผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

2.4.2.4 พื้นท่ีสีเขยีวบริเวณเส้นทางสัญจร 

พื้นท่ีสีเขียวท่ีอยู่ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ มีรูปร่างลกัษณะพื้นท่ีท่ี

เป็นร้ิวยาวขนานกบับริเวณเส้นทางสัญจร ซ่ึงมีบทบาททั้งการเสริมสร้างคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

พกัผอ่นหยอ่นใจ 

2.4.2.5 พื้นท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

พื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ

ส่วนมากหมายถึงพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีว่างของเอกชน พื้นท่ีเกษตร เช่น นาขา้ว พืชไร่ เป็นตน้ พื้นท่ี

ปลูกไมย้นืตน้ เช่น สวนไมผ้ลยนืตน้ และสวนป่าเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

2.4.3 เกณฑ์สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียว 

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) กาํหนดวา่เมืองท่ีมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีควรมีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของประชาชนอย่างน้อย 9 ตารางเมตร/คน แต่มาตรฐานความตอ้งการพื้นท่ีสี

เขียวในเมืองของแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม 

และจาํนวนประชากร ขอ้มูลจากสาํนกังานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ระบุว่า จาํนวน

พื้นท่ีสวนสาธารณะปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร 7 ประเภท ได้แก่ สวนหย่อมขนาดเล็ก  

สวนหมู่บา้น สวนชุมชน สวนระดบัยา่น สวนระดบัเมือง สวนถนน และสวนเฉพาะทาง มีพื้นท่ีรวม 

40,627,524.05 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากรเท่ากบั 7.27 ตารางเมตร/คน 

คาํนวณจากจาํนวนประชากรของกรุงเทพมหานคร ตามสํานักทะเบียนราษฎร์ท่ี 5,588,222 คน  

ไม่รวมประชากรแฝง (สํานักส่ิงแวดลอ้ม, 2564; ข้อมูล ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564) เทียบจาก

เกณฑข์อง WHO แลว้ พื้นท่ีสีเขียวทั้งในกรุงเทพฯ ยงัถือวา่ตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน และตํ่ากว่าพื้นท่ี

สีเขียวในเมืองใหญ่ๆของประเทศพฒันาแลว้ เช่น สิงคโปร์ (66 ตารางเมตร/คน) ซิดนีย ์(235.73 

ตารางเมตร/คน) ลอนดอน (31.69 ตารางเมตร/คน) นิวยอร์ก (16.97 ตารางเมตร/คน) และปารีส 

(10.58 ตารางเมตร/คน) (Thamonton, 2020) 
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องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้เล็งเห็นเห็นถึงความสําคญัของการมีพื้นท่ีสีเขียว  

จึงไดก้าํหนดเร่ืองการพฒันาและการเขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียวสาํหรับคนทุกกลุ่ม รวมทั้งสนบัสนุนใหเ้มือง

มีนโยบายท่ีมีความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มไวใ้นเป้าหมายท่ี 11 ของเป้าหมาย

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดยเป้าหมายท่ี 11 น้ี ยงัแยกยอ่ยลงไปอีกถึงหลายๆ มิติของ

เมือง ซ่ึงสรุปรวมไดว้่า คือการทาํให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมี์ความครอบคลุม ปลอดภยั 

มีภูมิตา้นทาน และยัง่ยนื (ภูษณิศา, 2563) ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นหน่ึงในประเทศภาคทีัว่โลก 

ในการนําทั้ง 17 เป้าหมายน้ีมาเป็นแนวทางพฒันาประเทศให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนภายในปี 2030  

โดยสาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร วางเป้าหมายไวว้า่ภายในปี 2573 กรุงเทพมหานครจะตอ้งมี

พื้นท่ีสีเขียวเป็น 9 ตารางเมตรต่อคน 

 

2.5 นโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ 

2.5.1 แนวคิดการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ท่ีดิน (Land) เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัเม่ือเทียบกบัความตอ้งการ  

ท่ีเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร ท่ีดินนอกจากจะเป็นแหล่งท่ีมาของ 

ปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต ซ่ึงเป็นเคร่ืองคํ้าจุนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม แลว้ ยงั

เป็นปัจจยัหลกัท่ีก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยช์าติมาตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน (ปิยกุล, 

2553) 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน หมายถึง กระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ

เก่ียวกบัศกัยภาพและทางเลือกในการใชป้ระโยชน์ของท่ีดินให้สอดคลอ้งกบับริบททางสังคมและ

เศรษฐกิจในรูปแบบลักษณะต่างๆ เพื่อทาํการเลือกหน่ึงในรูปแบบเหล่านั้นจากกระบวนการ

วางแผนแบบมีส่วนร่วม และสามารถดาํเนินการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี

จาํเป็นของสมาชิกในสังคมร่วมกนั ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยากรภายในพื้นท่ีสําหรับอนาคต 

(สฤษด์ิ, 2016)  

2.5.2 ระดับการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยทัว่ไปแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดบัชาติ 

ระดบัยา่นพื้นท่ี และระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งสามระดบัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งมีการเรียงลาํดบัต่อเน่ืองกนั แต่ควร

มีความสอดคลอ้งในการตดัสินใจและดาํเนินการสัมพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบันโยบาย

และการดาํเนินการ ลกัษณะเฉพาะท่ีสําคญั คือ ระดบัการวางแผนท่ีต่างกนัมีความตอ้งการในการ

ตดัสินใจ การมีส่วนร่วมท่ามกลางผูมี้ส่วนไดเ้สียและกลยุทธ์ท่ีต่างกนั เป็นไปเพื่อความสามารถใน

การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์องคป์ระกอบของระดบัแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีต่างระดบักนั 
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2.5.2.1 การวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินระดบัชาติ (National land-use planning) 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดบัชาติจะสัมพนัธ์กับเป้าหมายเพื่อ

การจดัสรรทรัพยากรของชาติ ซ่ึงจะไม่ลงรายละเอียดไปถึงการจดัสรรทรัพยากรในเชิงดาํเนินการ

ของท่ีดิน แต่จะเป็นการจดัลาํดบัการจดัสรรโครงการระดบัย่านพื้นท่ี มีขอบเขตสาระกล่าวคือการ

วางนโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นการสร้างสมดุลความตอ้งการด้านการแข่งขันของท่ีดิน

ท่ามกลางภาคส่วนกิจกรรมต่างๆ ในการผลิตอาหาร การส่งออกผลผลิต การท่องเท่ียว การอนุรักษ์

ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและมรดกวฒันธรรม ย่านท่ีอยู่อาศยั พื้นท่ีสาธารณะ และระบบคมนาคม

ขนส่ง การประสานการร่วมมือกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

การออกกฎหมายเก่ียวกบัลกัษณะการครอบครองและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เช่น การคุม้ครองพื้นท่ี

ป่าไมแ้ละแหล่งนํ้า 

เป้าหมายการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในระดบัชาติจะมีความซบัซ้อนเก่ียวขอ้งกบั

การตดัสินใจเชิงนโยบาย การออกกฎหมาย และมาตราการการคลงัท่ีส่งผลกบัประชาชนและการ

เปล่ียนแปลงเชิงพื้นท่ี ทั้ งน้ีบุคคลผูมี้อาํนาจตัดสินใจเชิงนโยบายอาจจะไม่สามารถมีความรู้

เช่ียวชาญเก่ียวกบัการประโยชน์ท่ีดินในทุกดา้น ดงันั้นนกัวางแผนควรมีการสนบัสนุนขอ้มูลสําคญั

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้บุคคลผูมี้อาํนาจตดัสินใจมีความเขา้ใจความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อการตดัสินใจท่ีสามารถดาํเนินการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามแบบแผนท่ีกาํหนดไวไ้ด้อย่างเป็น

รูปธรรม 

2.5.2.2 การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับย่านพื้นท่ี (District land-use 

planning)  

การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับย่านพื้นท่ีอาจจะไม่จาํเป็นต้อง

หมายถึงขอบเขตย่านพื้นท่ีในด้านการปกครอง เช่น ตาํบล หรืออาํเภอ แต่หมายถึงย่านท่ีดินท่ีมี

ความสัมพนัธ์ของประเด็นสาระในการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินร่วมกัน เช่น การกาํหนด

รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามแนวแม่นํ้ าเจ้าพระยาเพื่อการอนุรักษ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ

ระบบนิเวศ เป็นต้น และเป็นระดับของการวางแผนเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างระดับชาติ

คล่ีคลายลงมาสู่ระดับท้องถ่ิน เช่น การวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการใช้

ประโยชน์ท่ีดินท่ีกาํหนดไว ้หรือการวางแผนแนวทางการบริหารจดัการเพื่อการพฒันาและการ

ปรับปรุงการจดัประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

2.5.2.3 การวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินระดบัทอ้งถ่ิน (Local land-use planning) 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับท้องถ่ินมีลักษณะครอบคลุม

ขอบเขตหมู่บา้น กลุ่มหมู่บา้น การวางแผนในระดบัน้ีค่อนขา้งสามารถกาํหนดแผนไดถึ้งการบอก
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รายละเอียดการเปล่ียนแปลงกิจกรรมการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และสามารถกระจายผลประโยชน์และ

ความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ีได ้ซ่ึงจะสามารถบ่งช้ีไดใ้นรายละเอียดขององคป์ระกอบท่ี

เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ลกัษณะภูมิประเทศของท่ีดิน รูปแบบการดาํเนินโครงการ ลกัษณะ

สถานท่ี ระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินการดาํเนินโครงการ ตลอดจนการกาํหนดบุคคลผูรั้บผิดชอบในแต่

ละส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินระดบัทอ้งถ่ินจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการ

มีส่วนร่วมท่ามกลางผูมี้ส่วนไดเ้สียในกระบวนการวางแผนสูง โดยเฉพาะประชากรหรือชุมชนใน

พื้นท่ี ทั้งกลุ่มเจ้าของท่ีดิน กลุ่มหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีเชิงเทคนิคในการวางแผน ตลอดจนกลุ่มภาครัฐ

ทอ้งถ่ิน ท่ีตอ้งมีการประสานการร่วมมือขบัเคล่ือนแผนงานสู่การระบุการจดัลาํดบัการพฒันา และ

การร่างแผนการดาํเนินการ 

2.5.3 ผังนโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

 ลกัษณะการใชท่ี้ดินทางผงัเมืองมีการแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ท่ีสาํคญั  4 หมวด 

2.5.3.1 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยูอ่าศยั 

การใช้ท่ีดินในเขตชุมชนเมืองมักเป็นท่ีดินประเภทเพื่อการอยู่อาศยัมาก

ท่ีสุด มีการกระจายตวัอยู่ทัว่ไป  บริเวณใจกลางเมืองมกัเป็นท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก  บริเวณถดั

ออกมาจากใจกลางเมืองไปถึงชานเมืองมกัเป็นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นนอ้ยโดย

พิจารณาจากความหนาแน่น การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยูอ่าศยัแบ่งเป็น ดงัน้ี 

1) ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก หรือพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก 

มกัอยู่บริเวณศูนยก์ลางเมือง (City Core) ท่ีประกอบไปดว้ยอาคารสํานักงาน ร้านคา้และพกัอาศยั  

อาคารสูงเพื่อการพกัอาศยั  

2) ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง การใช้ท่ีดินมักเป็นบริเวณท่ีอยู่อาศัย

ประเภทบา้นเรือน ไดแ้ก่ บา้นเด่ียว บา้นแฝด บา้นแถว หอพกั อาคารชุดความสูงไม่ควรเกิน 5 ชั้น   

3) ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นนอ้ย มีการใชท่ี้ดินเป็นอยู่อาศยัเบาบาง มกัเป็นบา้น

เด่ียว บา้นแฝดเป็นส่วนใหญ่ ความสูงประมาณ 1-2 ชั้น   

4) ท่ีดินอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศยั การใชท่ี้ดินประเภทน้ีมกั มีวตัถุประสงค์

เพื่อมิให้มีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินไปเป็นอย่างอ่ืน หรือเป็นการเคารพต่อสถานท่ีสําคญั เช่น 

ศาสนสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ มกัถูกกาํหนดใหมี้การใชท่ี้ดินเพื่อสร้างบา้นพกัอาศยั 

2.5.3.2 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการทาํงานและประกอบอาชีพ 

การใช้ท่ีดินเพื่อพาณิชยกรรม เป็นการใช้ท่ีดินประเภทน้ี ได้แก่ ร้านค้า  

รวมถึงการบริการต่าง ๆ ดว้ยการใชท่ี้ดินประเภทน้ีมกัตั้งอยูย่า่นใจกลางเมือง มีการเกาะกลุ่มกนัเป็น
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ย่านการคา้ เน่ืองจากมีการได้ประโยชน์ร่วมกันของกิจกรรมจากการรวมกลุ่มกัน และมกัมีท่ีตั้ง

กระจายตวัไปตามแนวถนนสายสําคญั ใชท่ี้ดินประเภทอุตสาหกรรมตามการวางและจดัทาํผงัเมือง

รวม มีการจาํแนกการใชท่ี้ดินออกเป็น  3 ประเภท  ไดแ้ก่ 

1) อุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ โดยหลกัการของความปลอดภยั ไม่ควรมี

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทอยูใ่นเขตผงัเมืองรวม เวน้แต่เมืองท่ีมีบทบาทพิเศษ เช่น เมืองท่า  

เมืองอุตสาหกรรม แต่จะตอ้งปราศจากมลพิษและจดัเป็นส่วนบริเวณโรงงานกบับริเวณท่ีพกัอาศยั

ให้เหมาะสมถูกตอ้งกับหลักทิศทางลม และมีพื้นท่ีสีเขียวแนวกันชน (Green Buffer) เป็นแนว

ป้องกนั และแบ่งแยกการใชพ้ื้นท่ีกบัการใชท่ี้ดินประเภทอ่ืน 

2) อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ เป็นอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจกรรมเฉพาะ

อย่างของชุมชน อนัเป็นเอกลกัษณ์ของพื้นท่ีนั้น หรืออุตสาหกรรมท่ีจาํเป็นของชุมชนเมือง และ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยควรมีการรวมกิจกรรมเหล่าน้ีไวเ้ป็นกลุ่มเพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย คาํนึงถึงระยะทางในการเขา้มาใช้บริการของคนในชุมชน ตลอดจนเร่ืองของมลภาวะ

ต่างๆ ในการวางผงัเมืองการใชท่ี้ดินประเภทน้ี ควรตั้งอยู่ในบริเวณพื้นท่ีแนวกนัชน (Buffer) หรือ

พื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม หรืออยูชิ่ดพื้นท่ีรองรับการขยายตวัของชุมชนในอนาคต แต่ไม่ควรอยู่

ในบริเวณท่ีพกัอาศยั 

3) คลังสินคา้ เป็นบริเวณคลังเก็บสินค้า หรือโกดัง มักเป็นการใช้ท่ีดิน

ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เพื่อจดัเก็บสินคา้เป็นจาํนวนมาก รวมถึงการใชพ้ื้นท่ีเป็นลานโล่ง เพื่อจดั

วางตูเ้ก็บสินคา้ (Container) แต่ไม่รวมถึงคลงันํ้ ามนั การใชท่ี้ดินประเภทน้ีมีเฉพาะเมืองท่ีมีบทบาท

พิเศษ เช่น เมืองท่าเรือ เมืองศูนยก์ลางการขนส่ง เป็นตน้ 

2.5.3.3 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการอนุรักษแ์ละพกัผอ่นหย่อนใจ 

การใชท่ี้ดินประเภทน้ีตามการวางและจดัทาํผงัเมืองรวม มีการจาํแนกการ

ใชท่ี้ดินออกเป็นประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 

1) ประเภทท่ีโล่งเพื่อนนัทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การใช้

ท่ี ดินประเภทน้ีมีแนวคิดในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของชุมชนเมืองโดยตรง  เพื่อให้ชุมชนมี

สภาพแวดลอ้มท่ีดี  มีอากาศบริสุทธ์ิ มีท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ออกกาํลงักาย และคุณภาพชีวิตท่ีดี ท่ีดิน

ประเภทน้ีประกอบไปดว้ย ท่ีโล่งสีเขียว สนามหญา้ สวนสาธารณะ สนามกีฬา สวนป่า แนวท่ีโล่งสี

เขียวริมนํ้า ลาํคลอง ร้ิวแนวทางเดินสีเขียวริมถนน เป็นตน้   

2) ประเภทชนบทและเกษตรกรรม การใช้ท่ีดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรมตามผงัเมืองรวม มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชพ้ื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นพื้นท่ีสีเขียว (Buffer Zone) 
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ของชุมชนเมือง  ตามแนวความคิดป่าลอ้มเมือง หรือเมืองในชนบท เพื่อป้องกนัการขยายตวัของ

เมือง   

3) ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม การ

สงวนอาชีพ ความเป็นอยู ่วิถีชีวิต ในบริเวณพื้นท่ีนั้น เพื่อใหมี้สภาพท่ีดีมัน่คงต่อไป โดยมากมกัเป็น

พื้นท่ีบริเวณท่ีมีสมรรถนะดินดีเหมาะแก่การเกษตรกรรม พื้นท่ีในโครงการตามแนวพระราชดาํริ  

พื้นท่ีท่ีถูกกาํหนดขึ้นตามนโยบายของรัฐบางและหน่วยงานทอ้งถ่ิน 

4) ประเภทอนุรักษเ์พื่อส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย การใชท่ี้ดินประเภทน้ี

ถือเป็นหลักสากลในการท่ีจะต้องอนุรักษ์แหล่งกําเนิดทางโบราณคดี ศิลปะและวฒันธรรม  

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ และพฒันาในเชิงอนุรักษใ์หเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว  

5) ท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการประมง  

การใชท่ี้ดินประเภทน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อตอ้งการอนุรักษแ์ละพฒันาพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งกกัเก็บนํ้ าเพื่อ

การเกษตร และการประมง   

2.5.3.4 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการบริการสาธารณะ 

การใช้ท่ีดินประเภทน้ีตามการวางและจัดทําผงัเมืองรวม แบ่งออกเป็น

ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 

1) สถาบันราชการ การใช้ท่ีดินประเภทน้ีเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ของ

รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ประกอบดว้ยศูนยบ์ริการและท่ีทาํการของรัฐบาลต่าง ๆ เช่น การประปา  

ไฟฟ้า โทรศพัท ์โรงพยาบาล สถานีอนามยั และท่ีสาธารณะประโยชน์ เป็นตน้   

2) สถาบันศาสนา ได้แก่ พื้นท่ีวดั มสัยิด โบสถ์คริสต์ โบสถ์พราหมณ์  

สุสาน ฌาปนสถาน ป่าชา้ เป็นตน้ ทั้งน้ีไม่รวมท่ีธรณีสงฆน์อกเขตวดั เป็นพื้นท่ีสาํหรับเป็นท่ีพบปะ

ของประชาชนในศาสนานั้นๆ   

3) สถาบนัการศึกษา เป็นการใช้ท่ีดินท่ีเก่ียวกับการศึกษา ประกอบด้วย 

หอ้งสมดุ มหาวิทยาลยั สถาบนัการศึกษา วิทยาลยั โรงเรียนมธัยม โรงเรียนประถม โรงเรียนอนุบาล  

สถานรับเล้ียงเด็ก เป็นตน้ 

4) การสาธารณูปโภค การใช้ท่ีดินประเภทการสาธารณูปโภค หมายถึง  

พื้นท่ี เส้นท่อ อาคาร หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีเป็นส่ิงจาํเป็นต่อชุมชน โดยระบบเหล่าน้ี

มักจะถูกวางให้สอดคล้องกับระบบการใช้ท่ีดินของชุมชนเมือง และการเช่ือมโยงถึงกันเป็น

โครงข่ายต่อเน่ือง เพือ่ใหเ้ป็นระบบและครบวงจร 
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2.6 กรณีตัวอย่างการพฒันาพ้ืนที่สาธารณะ 

 โครงการแต่ละพื้นท่ีอาจมีความแตกต่าง ในรูปแบบพื้นท่ี จุดประสงคโ์ครงการ ประชากร 

ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ในประเด็นรูปแบบของการพฒันา 

2.6.1 กรณีศึกษาโครงการสานพลงัประชารัฐการพฒันาท่ีดินบึงบางซ่ือ 

การพฒันาพื้นท่ีบึงบางซ่ือ ตั้งอยู่บนเน้ือท่ี 61 ไร่ ในอดีตเม่ือ 100 ปีท่ีแลว้ เคยเป็น

แหล่งวตัถุดิบในการผลิตปูนซีเมนตข์องโรงงานปูนซีเมนตบ์างซ่ือ บริษทัไดพ้ฒันาให้เป็นพื้นท่ีอยู่

อาศยัของคนงานและครอบครัว จนปัจจุบนัได้มีประชาชนอพยพเขา้มาอยู่อาศยักลางเป็นชุมชน

ขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 1300 คน มีสภาพเป็นชุมชนแออดั ไม่สามารถเขา้ถึง สาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานได ้อาทิ นํ้าประปา ไฟฟ้า การจดัการขยะ ถนนเขา้ออก และเกิดปัญหาต่าง ๆ บริษทัปูนซิ

เมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) จึงพยายามเขา้มายกระดบัความเป็นอยูใ่หดี้ขึ้น อีกทั้งบึงบางซ่ือยงัเป็นบึง

นํ้ าท่ีมีขนาดใหญ่สามารถพฒันาให้เป็นแหล่งพกัผ่อน หย่อนใจได ้พฒันาเป็นบึงนํ้ าสวนสาธารณะ

ตามแนวคิดการแบ่งปันพื้นท่ีให้กับชุมชนและสังคมโดยรอบ ให้มีความเป็นเจ้าของและใช้

ประโยชน์ร่วมกนัเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ และออกกาํลงักายสาํหรับคน กทม. เป็นการทาํงาน

ร่วมกนัระหวา่ง เอสซีจี และภาคีเครือข่ายสานพลงัประชารัฐ เพื่อเป็นตน้แบบท่ีอยูอ่าศยัชุมชนเมือง 

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของประชาชนในชุมชน  จัดระเบียบสภาพแวดล้อมให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นก่อนการพฒันาบึงนํ้าสาธารณะ เพื่อใหป้ระโยชน์จากภายนอกชุมชน

สามารถเขา้มาใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพ  

 

 

ภาพท่ี 2.1 รูปแบบการพฒันาพื้นท่ีบึงบางซ่ือ (ท่ีมา: https://sdthailand.com/2018/04/scg-pracharat-

bangsue-pond-development-project/) 
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ภาพท่ี 2.2 ตน้แบบท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนในชุมชนพื้นท่ีบึงบางซ่ือท่ีรับการพฒันา 

(ท่ีมา: https://themomentum.co/scg-bung-bangsue/) 

 

2.6.2 กรณีศึกษา Hammarby Sjöstad: A Sustainable Community 

Hammarby Sjöstad คือ การพฒันาพื้นท่ีใหมี้ความยัง่ยืนและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

การพฒันาแบบผสมผสานตั้งอยู่ติดกับตวัเมืองใจกลางสตอกโฮล์ม โครงการน้ีแสดงให้เห็นถึง

แนวทางท่ีย ัง่ยืนในการพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมเดิมให้เป็นท่ีอยู่อาศยัพื้นท่ีเชิงพาณิชยแ์ละพื้นท่ี

พกัผ่อนหย่อนใจเป็นส่วนขยายโดยตรงของสตอกโฮล์ม คุณลกัษณะและกลยุทธ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์

หลายประการของโครงการน้ีเป็นผลมาจากการปรับตวัทางกายภาพ การพฒันาเมืองสตอกโฮล์ม

และทะเลสาบ Hammarby นวตักรรมวิธีการขนส่งการวางผงัเมืองการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะการ

ผลิตไฟฟ้าจากถงัขยะติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตยโ์ซลาร์เซลล์ การบาํบดันํ้ าเสียและกากตะกอน 

หลงัคาสีเขียว การพฒันาท่ีดินทิ้งร้าง และการศึกษาสาธารณะเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นเทคโนโลยี

และกลยทุธ์ท่ีประสบความสาํเร็จท่ี Hammarby ใชแ้รงบนัดาลใจท่ีชดัเจนของโครงการน้ีจาํเป็นตอ้ง

มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจาํนวนมากและทาํให้การดาํเนินการประสบ

ความสําเร็จแผนแม่บทท่ีมีวิสัยทศัน์น้ี ความพยายามส่งผลใน "วงแหวนการเติบโต" ท่ีประสบ

ความสําเร็จ การขยายตวัของใจกลางเมืองสตอกโฮล์มท่ีตรงตามท่ีสวีเดนระบุไว ้ เป้าหมายด้าน

ส่ิงแวดลอ้มพลงังานสังคมและเศรษฐกิจสาํหรับอนาคต 
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ภาพท่ี 2.3 การพฒันาเมืองสตอกโฮลม์และทะเลสาบ Hammarby (ท่ีมา: http://www.area.co.th/thai/ 

area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement1108.htm,https://vaxer.st

ockholm/omraden/stadsutvecklingsomrade-hammarby-sjostad/) 
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Hammarby Sjöstad เป็นโครงการพฒันาพื้นท่ีในรูปแบบผสมผสาน เพื่อใหเ้กิดความ

ยัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยไม่ทาํลายเอกลกัษณ์ของพื้นท่ี และใชค้วาม

ร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชนในการพฒันาพื้นท่ีจนสาํเร็จ 

 

 

ภาพท่ี 2.4 โครงการพฒันาพื้นท่ีในรูปแบบผสมผสาน Hammarby Sjöstad  

(ท่ีมา: https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/hammarby-sjostad-stockholm-

sweden/) 

 

2.6.3 กรณีศึกษา Fujisawa Sustainable Smart Town 

เมืองแห่งอนาคตของ Panasonic Fujisawa Sustainable Smart Town เป็นชุมชนแห่ง

หน่ึงในเขตคานากาว่า “Fujisawa Sustainable Smart Town” (FSST) หน่ึงในชุมชนท่ีได้ช่ือว่าเป็น

ตน้แบบของเมืองอจัฉริยะอย่างย ัง่ยืน ชุมชนแห่งน้ีถูกพฒันาขึ้นโดยการร่วมมือกนัของภาครัฐและ

ภาคเอกชนหลายราย โดยเฉพาะผูพ้ฒันาโครงการอย่าง Panasonic ซ่ึงเป็นผูน้าํทางดา้นเทคโนโลยี

ชั้นนาํระดบัโลกท่ีไดเ้นรมิตพื้นท่ีกว่า 19 เฮกเตอร์ (ประมาณ 190,000 ตารางเมตร) มุ่งเนน้จะสร้าง

วิถีแห่งความเป็นอยู่คุณภาพสูงให้แก่ผูค้น โดยชุมชนถูกพฒันาขึ้นจากพื้นฐานของวิถีการใช้ชีวิต

ข อ ง ผู ้อ ยู่ อ า ศัย  3 ป ร ะ ก า ร  ไ ด้แ ก่  Smart Community Lifestyle, Smart Spaces แ ล ะ  Smart 

Infrastructure โดยมุ่งเน้นผ่านการออกแบบโซนน่ิงและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ของการสร้างชุมชนเมืองท่ีนําความเป็นธรรมชาติมาผสานระหว่างความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

(Sustainable Town) และเทคโนโลยสีมยัใหม่ (Smart Town) เขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
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2.6.3.1 Bringing New Energy from the Sun 

การนาํพลงัจากธรรมชาติมาใช้เป็นพลงังานทดแทน อย่างเช่นนาํพลงังาน

แสงอาทิตยม์าใชผ้ลิตไฟฟ้า ดว้ยการสร้างแหล่งพลงังานของตนเองผา่นแผงโซล่าร์เซลล ์ผลิตไฟฟ้า

ใชภ้ายในชุมชนและในครัวเรือน ทั้งน้ียงัรวมถึงการสร้างแหล่งพลงังานอ่ืน การเก็บสาํรองพลงังาน 

และการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การอนุรักษพ์ลงังาน 

2.6.3.2 Bringing New Energy to Safety and Security 

การนาํพลงัสู่ความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิตและทรัพยสิ์นของผูอ้ยู่อาศยั 

ด้วยระบบบริการรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า ‘Virtual Gated Town’ซ่ึงเป็นการติดตั้งระบบรักษาความ

ปลอดภยัและกลอ้งวงจรปิดทัว่เมือง 

2.6.3.3 Bringing New Energy to Community Ties 

การนาํพลงัสู่สังคม ซ่ึงเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีภายในชุมชนให้มีการ

ส่ือสารระหวา่งกนัไดอ้ยา่งมีความสุข และสนุกสนานในการใชชี้วิต ก่อใหเ้กิดเป็นสังคมคุณภาพ 

Panasonic Fujisawa Sustainable Smart Town เน้นให้ความสําคญัทางกายภาพของ

สภาพแวดล้อมของชุมชน และการมีระบบเช่ือมต่อภายในท่ีดี ด้วยการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ

กิจกรรมทางสังคมท่ีผสมผสาน รวมทั้ งการสร้างพื้นท่ีสีเขียวผ่านการจัดภูมิทัศน์และกาํหนด

ตาํแหน่งพื้นท่ีสวนหย่อมให้สัมพนัธ์กบัพื้นท่ีใชส้อย ก่อให้เกิดการเช่ือมต่อระหว่างโซนน่ิง ท่ีพกั

อาศยัแหล่งการคา้ แหล่งนนัทนาการ และแหล่งเรียนรู้ ใหส้ามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกในระยะการ

เดินถึง อีกทั้งยงัเป็นการสร้างพฤติกรรมการใชชี้วิตดว้ยการเดินเทา้และป่ันจกัรยานเป็นหลกั ซ่ึงถือ

เป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายในการลดการใช้พลงังานและสร้างสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์ของ

ชุมชน การเช่ือมต่อดว้ยพื้นท่ีสีเขียว Green Corridor เร่ิมตั้งแต่ทางเขา้ดา้นหนา้ของชุมชน โดยมีการ

วางแนวพื้นท่ีสวนสีเขียวสําหรับใช้เป็นเส้นทางเดินผ่านไปยงัโซนต่าง ๆ ตั้งแต่ Welcome Garden 

สวนท่ีตั้งอยู่ทางด้านหน้าของชุมชน เช่ือมต่อกับ Central Park สวนสาธารณะในบริเวณ Smart 

Station ใจกลางโครงการ ซ่ึงเป็นศูนยร์วมกิจกรรมของผูอ้ยู่อาศยั เพราะเป็นท่ีตั้งของ Community 

Center สนามเด็กเล่น และลานสันทนาการ 
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ภาพท่ี 2.5 ตน้แบบเมืองอจัฉริยะอยา่งย ัง่ยนืของ Panasonic Fujisawa Sustainable Smart Town 

(ท่ีมา: https://www.buildernews.in.th/news-cate/news-updates/913) 

 

2.6.4 กรณีศึกษา Weiliu Wetland Park 

การขยายตวัของความเจริญได้ทาํลายพื้นท่ีทางธรรมชาติของแม่นํ้ าเว่ย เป็นความ

เส่ือมโทรมอยา่งต่อเน่ืองของภูมิทศัน์ริมแม่นํ้า สภาพแวดลอ้มทางนํ้าท่ีเน่าเสีย Weiliu Wetland Park 

จึงสร้างขึ้นบนพื้นท่ีท่ีราบลุ่มของแม่นํ้าเวย่นอกเมืองเสียนหยาง ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่วนของแม่นํ้าท่ีมีนํ้ า

ท่วมตามธรรมชาติเพียงไม่ก่ีแห่งท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่เพื่อแกไ้ขปัญหาการฟ้ืนฟูและการสร้างระบบ

นิเวศท่ีราบนํ้ าท่วมในทอ้งถ่ินอย่างครอบคลุมเป็นเป้าหมายหลกัของโครงการ แผนดงักล่าวไดรั้บ

การพฒันาเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว รวมถึงการควบคุมนํ้ าท่วม การปรับปรุงคุณภาพนํ้ า 

การนาํนํ้ าเสียกลบัมาใช้ใหม่และการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงจะเปล่ียนพื้นท่ีให้เป็น

สวนสาธารณะในเมืองท่ีให้คุณค่าท่ีหลากหลายต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชนการสร้างภูมิทศัน์ท่ี

ยดืหยุน่และปรับตวัใหเ้ขา้กบันํ้าท่วม นํ้าท่วมในเมืองบ่อยคร้ังอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศกลายเป็นปัญหาระดบัโลกซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัอนัดบัแรกของโครงการ เพื่อท่ีจะฟ้ืนฟูความ

ยืดหยุ่นของการกกัเก็บนํ้ าท่วมและใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีท่ีราบนํ้ าท่วมถึงได้มีการสร้างภูมิทัศน์
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แบบปรับตวัตามลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีอยู่ พื้นท่ีตํ่าสุดไดรั้บการออกแบบให้เป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ าตาม

ธรรมชาติท่ีมีนํ้าท่วมขงัพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงจากนํ้ าท่วมลดลงถูกใชส้าํหรับพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีสร้างขึ้นและ

สูงสุด  

พื้นท่ีในสถานท่ีถูกกาํหนดให้เป็นพื้นท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจและพกัผ่อน โดยใชเ้ทคนิค

ทางดา้นวิศวกรรมในการควบคุมนํ้ าทว่มและเพื่อการป้องกนันํ้ าท่วมการฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการปกป้องท่ีอยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการสําหรับกิจกรรมในชนบทและ

ธรรมชาติพื้นท่ีพักผ่อน เช่น จัตุรัสกลางเมืองสนามเด็กเล่น โซนออกกําลังกาย จึงรวมอยู่ใน

สวนสาธารณะ ผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจไดรั้บการพิจารณาอยา่งรอบคอบในช่วงเร่ิมตน้

ของโครงการซ่ึงมุ่งเป้าไปท่ีการเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดของโครงการในขณะท่ีลดต้นทุนการ

ก่อสร้างและการบาํรุงรักษา หลงัจากเสร็จส้ินโครงการแลว้กระบวนการประเมินผลอยา่งละเอียดได้

ดาํเนินการร่วมกบัมหาวิทยาลยัปักก่ิง เพื่อหาผลดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของสวนสาธารณะ 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 รูปแบบการพฒันา Weiliu Wetland Park เพื่อแกปั้ญหานํ้าเน่าเสีย (ท่ีมา: 

http://landezine.com/index.php/2019/01/weiliu-wetland-park-by-yifang-ecoscape/) 
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Weiliu Wetland Park เป็นรูปแบบของการพฒันาพื้นท่ีรกร้าง เส่ือมโทรม เป็นพื้นท่ี

ท่ีมีระบบนิเวศท่ีกลบัมาสมบูรณ์ มีการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ฟ้ืนฟูพื้นท่ีให้มีความ

ยืดหยุ่นต่อการใชง้าน ออกแบบตามลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีอยู ่และใชเ้ทคนิคทางดา้นวิศวกรรมใน

การควบคุมนํ้าท่วม 

 

 

  

ภาพท่ี 2.7 การออกแบบ Weiliu Wetland Park  ตามลกัษณะภูมิประเทศ (ท่ีมา: 

http://landezine.com/index.php/2019/01/weiliu-wetland-park-by-yifang-ecoscape/) 

 

2.6.5 กรณีศึกษา Jurong Eco-Garden 

JTC Corporation (JTC) ได้ดํา เ นินให้ เป ล่ีย นป่า เ ป็น eco-business park เพื่ อล ด

ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัจึงพยายามพฒันาพื้นท่ีใหเ้ป็นสวนท่ียงัคงมรดกทางธรรมชาติ

และวฒันธรรมไว ้โดยตอ้งพฒันาพื้นท่ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่าตอ้งอนุรักษต์น้ไมข้นาดใหญ่ ตลอดจน

ประชากรนกและผีเส้ือ ไม่ทาํลายระบบนิเวศเดิม โดยการพฒันาจะแบ่งแผนออกเป็น 2 สี คือ แผน

แม่บทสีเขียวและสีนํ้ าเงิน แผนแม่บทสีเขียวใช้หลกัการอนุรักษ์องค์ประกอบท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ใน

พื้นท่ีซ่ึงรวมถึงต้นไม้ภูมิประเทศและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยความช่วยเหลือของ 

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ (NParks) ประเมินก่อนการพฒันาของท่ีดิน และแผนสีนํ้ าเงินจะ

ดาํเนินการเติมบ่อนํ้ าท่ีมีอยูน่กัวางแผนนาํแนวทางการออกแบบโปรแกรม Active, Beautiful, Clean 
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Waters (ABC Waters) ท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานดา้นนํ้ าแห่งชาติของสิงคโปร์และใช้ประโยชน์จาก

ภูมิประเทศของอุทยานเพื่อสร้างอ่างเก็บนํ้ าตามธรรมชาติเพื่อการกกัเก็บและ การนาํนํ้ าฝนกลบัมา

ใชใ้หม่ 

Jurong Eco-Garden ประสบความสําเร็จในการสร้างระบบการจัดการสตอร์ม 

วอเตอร์ท่ีเป็นธรรมชาติสําหรับอาคาร นํ้ าฝนประมาณ 65% จะถูกกกัไวแ้ละนาํกลบัมาใช้ท่ีสวน 

นํ้าฝนท่ีเก็บและส่งผา่นทางชีวภาพจะรวมกบันํ้าสีเทาจากอาคารโดยรอบและนาํกลบัมาใชใ้หม ่

Jurong Eco-Garden สามารถดึงดูดความสนใจของประชากรวยัทาํงาน รวมถึงชุมชน

ท่ีใหญ่กว่าดว้ย เปิดให้บริการแก่โรงเรียนมากกว่า 13 แห่ง และมีนกัเรียนเกือบ 3,000 คน ตลอดจน

องค์กรพฒันาเอกชนและกลุ่มผลประโยชน์ นักศึกษาของ Republic Polytechnic ได้ใช้สวนเพื่อ

ทดสอบต้นแบบพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลอยนํ้ าก่อนท่ีจะนําไปใช้ท่ี Pulau Ubin นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีนนัยางและสถาบนัการศึกษาแห่งชาติท่ีอยู่ใกลเ้คียงยงัมาเยี่ยมชมสวนบ่อยคร้ังซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของหลกัสูตรของพวกเขา 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ความสมบูรณ์ของธรรมชาติในโครงการ Jurong Eco-Garden  

(ท่ีมา: https://www.timeout.com/singapore/attractions/jurong-eco-garden) 
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ภาพท่ี 2.9 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีโครงการ Jurong Eco-Garden  

(ท่ีมา: http://sll.hsse.nie.edu.sg/Home/JurongEco) 

 

2.7 ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ศึกษา  

2.7.1 ประวัติความเป็นมา 

พ.ศ. 2386 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว ไดก้วาดตอ้นครอบครัวจาก

หัวเมืองรายทางเขา้มายงักรุงเทพมหานคร โดยให้ตั้งถ่ินฐานอยูใ่นพื้นท่ีเขตบึงกุ่มและเขตคนันายาว

ในปัจจุบนั ในย่านนั้นมีคลองสายหน่ึงซ่ึงแยกจากคลองแสนแสบและไหลผ่านบึงเก่าแก่ท่ีมีขนาด

ใหญ่ มีตน้กุ่มขึ้นอยูเ่ป็นจาํนวนมาก จึงเรียกแหล่งนํ้าสองแห่งนั้นวา่ "คลองกุ่ม" และ "บึงกุ่ม" 

เม่ือมีผูค้นอพยพเขา้ไปอาศยัและทาํมาหากินในบริเวณน้ีเพิ่มขึ้น ย่านคลองกุ่มและ

พื้นท่ีใกลเ้คียงใน พ.ศ.2514 จงัหวดัพระนครถูกรวมเขา้กบัจงัหวดัธนบุรี เปล่ียนฐานะเป็นนครหลวง

กรุงเทพธนบุรี และใน พ.ศ.2515 จึงเปล่ียนแปลงฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดเ้ปล่ียนคาํเรียก

เขตการปกครองใหม่ ตาํบลคลองกุ่มได้รับการเปล่ียนแปลงฐานะเป็น แขวงคลองกุ่ม อยู่ในการ

ปกครองของเขตบางกะปิเน่ืองจากเขตบางกะปิมีพื้นท่ีกวา้งขวางมากและมีประชากรหนาแน่นขึ้น 

เพื่อความสะดวกในการบริหารราชการ "เขตบึงกุ่ม" ไดรั้บการจดัตั้งเป็นเขตอยา่งเป็นทางการเม่ือได้

มีการแยกพื้นท่ีปกครองออกจากเขตบางกะปิ เม่ือวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ.2532 ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเขตบางกะปิ พร้อมทั้งจดัตั้งเขตบึงกุ่มและเขต
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ลาดพร้าว ลงวนัท่ี 4 กันยายน พ.ศ.2532 เป็นตน้มา โดยเขตบึงกุ่มประกอบด้วยเขตการปกครอง  

3 แขวง คือ แขวงคลองกุ่ม แขวงคนันายาวและ แขวงสะพานสูง มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 81.12 ตารางกิโลเมตร 

ต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเขตบึงกุ่ม โดยยกระดบัเขตการปกครองแขวงคนันายาวจดัตั้งเป็น

เขตคันนายาว และเขตการปกครองแขวงสะพานสูงจัดตั้ งเป็น เขตสะพานสูงเม่ือวันท่ี 21 

พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2540 

2.7.2 สภาพภูมิศาสตร์ 

พื้นท่ีทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่ม ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 

24.39 ตารางกิโลเมตร (15,194 ไร่ 9.38 ตารางวา) มีคลองและลาํรางหลายสายในพื้นท่ี คลองสาย

สาํคญั คือ คลองแสนแสบ คลองบางเตย เป็นตน้ ถนนสายหลกัในพื้นท่ีไดแ้ก่ ถนนเสรีไทย ถนนนว

มินทร์ ถนนสายรองไดแ้ก่ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวลจนัทร์ ถนนคลองลาํเจียก ถนนประดิษฐ์

มนูธรรม ถนนโพธ์ิแกว้ และถนนศรีบูรพา เดิมท่ีดินส่วนใหญ่ใชเ้พื่อทาํการเกษตรแต่ภายหลงัมีการ

พฒันาพื้นท่ีเป็นท่ีดินจดัสรรเพื่ออยู่อาศยั เน่ืองจากการขยายตวัของเมืองมาทางดา้นตะวนัออกของ

กรุงเทพมหานคร การประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นท่ีเขตบึงกุ่มเดิม ส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรกรรม ปลูกขา้วและทาํสวนปัจจุบนัเปล่ียนเป็นพื้นท่ีสําหรับพกัอาศัยและประกอบธุรกิจ

การคา้และบริการ ประชากรส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพรับจา้ง ธุรกิจการคา้และบริการ รองลงมา

คือ ขา้ราชการ และธุรกิจส่วนตวัตามลาํดบั ทั้งน้ี ประชากรส่วนใหญ่ นบัถือศาสนาพุทธ รองลงมา

คือ ศาสนาอิสลาม คริสต 

2.7.3 ข้อมูลประชากรของเขตบึงกุ่ม 

เขตบึงกุ่มแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 แขวง ได้แก่ แขวงคลองกุ่ม แขวง

นวลจนัทร์ และแขวงนวมินทร์ จากขอ้มูลในเดือนธนัวาคม 2563 พบวา่มีประชากรรวม 140,817 คน 

ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ขอ้มูลประชากรของเขตบึงกุ่มจาํแนกตามเขตการปกครอง 

แขวง พื้นท่ี (ตร.กม.) 
จํานวนประชากร 

(ธันวาคม 2563) 

จํานวนบ้าน 

(ธันวาคม 2562) 

ความหนาแน่นประชากร 

(ธันวาคม 2563) 

คลองกุ่ม 10.811 69,071 35,061 6,388.96 

นวมินทร์ 4.885 26,886 13,049 5,503.79 

นวลจนัทร์ 8.615 44,860 27,241 5,207.20 

ทั้งหมด 24.311 140,817 75,351 5,792.32 



42 

2.7.4 ผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสภาพแวดล้อมโดยรอบของพื้นท่ีศึกษา 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเขตบึงกุ่มสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1) ประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย มีพื้นท่ีรวม จาํนวน 21.68 ตร.กม. (13,550 ไร่) 

2) ประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปลานกลาง มีพื้นท่ีรวม จาํนวน 1.72 ตร.กม. (1,075 ไร่) 

3) พื้นท่ีเกษตรกรรม จาํนวน 0.88 ตร.กม. (550 ไร่) 

4) พื้นท่ีสวนสาธารณะ จาํนวน 0.32 ตร.กม. (200 ไร่) 

5) พื้นท่ีท่ีเหลือเป็น ถนน ซอย คลองและลาํรางสาธารณะ จาํนวน 0.40 ตร.กม. 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10 แผนผงักาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 4) (ท่ีมา: https://thaipropertymentor.blogspot.com/2019/05/blog-

post_8.html/) 
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ภาพท่ี 2.11 แผนผงักาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเขตบึงกุ่ม (ท่ีมา: 

https://thaipropertymentor.blogspot.com/2019/05/blog-post_8.html/) 

 

ตารางท่ี 2.2 สถานท่ีสาํคญัในพื้นท่ีเขตบึงกุ่ม 

ลาํดับ ช่ือสถานท่ี ตั้งอยู่ท่ี ประเภท 

1 บา้นกา้มป ู 5/6 ซ.สมาคมแพทย ์หมู่ท่ี 9 

คลองกุ่ม 

สถานท่ีท่องเท่ียวและสวนไม้

ประดบัหลาก พนัธุ์ไมห้ายาก

และวสัดุตกแต่งสวนครบวงจร 

2 สวนนวมินทร์ภิรมย ์ ถนนศรีบูรพา แขวงคลอง

กุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 

สวนสาธารณะริมทะเลสาบบน

พื้นท่ีของ การเคหะแห่งชาต 

3 สวนเสรีไทย (สวนนํ้า

บึงกุ่ม) 

หมู่ 4 ถ.เสรีไทย แขวง

คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 

สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

เป็นแกม้ลิง พื้นท่ีเก็บกกันํ้าเพื่อ

แกปั้ญหานํ้าท่วมกรุงเทพ 

4 พิพิธภณัฑแ์ละ 

หอ้งสมุดเสรีไทย 

อนุสรณ์ 

ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม 

เขตบึงกุ่ม กทม. 

จดัแสดงเร่ืองราวทางการเมือง

ร่วมสมยั ขบวนการเสรีไทย 
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ภาพท่ี 2.12 ภาพถา่ยดาวเทียมโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม และชุมชนโดยรอบ 

 

พื้นท่ีแหล่งนํ้าไดรั้บการบริหารจดัการตามโครงการแกม้ลิง ตามแนวพระราชดาํริใน 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม มีพื้นท่ี 

90,000 ตารางเมตร ลึกเฉล่ีย 5.3 เมตร ปริมาณนํ้ากกัเก็บ 148,000 ลูกบาศกเ์มตร 

 

 

ภาพท่ี 2.13 สภาพพื้นท่ีบริเวณโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม 
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2.8 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 รุจนมัพร (2552) ศึกษาการพฒันาพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าตามแนวคลองพระโขนงและคลอง

ตนั เพื่อประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มชุมชน จากผลการศึกษาผูวิ้จยัไดเ้สนอแนะแนวทางในการพฒันา

พื้นท่ี ไดแ้ก่ ปรับปรุงระบบการสญัจรใหมี้ประสิทธิภาพโดยเช่ือมต่อโครงข่ายการสัญจรหลกัเขา้กบั

การสัญจรทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ทางเทา้ ทางจกัรยาน และการสัญจรทางนํ้ า เป็น

ตน้ เปล่ียนพื้นท่ีรกร้างให้เป็นพื้นท่ีสีเขียว เพิ่มพื้นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจรองรับกิจกรรมของชุมชน

โดยรอบ ส่งเสริมการอนุรักษ์เกษตรกรรมชุมชน และรักษาระบบนิเวศ เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมี

สภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้น 

 สุรีรัตน์ (2559) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครท่ี

ส่งเสริมเมืองท่ีเป็นมิตรต่อผูสู้งอายุ โดยเก็บขอ้มูลพฤติกรรมและการเขา้ใช้งานสวนของผูสู้งอายุ 

เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นท่ีโดยรอบท่ีเป็นมิตรต่อผูสู้งอาย ุพบวา่ 

สวนสาธารณะท่ีเป็นมิตรต่อผูสู้งอายุควรเป็นสวนสาธารณะท่ีดีไดม้าตรฐานก่อนจะพฒันาเป็นสวน

ท่ีเอ้ือความสะดวกสําหรับผูสู้งอายุ อีกทั้งการพฒันาปรับปรุงสวนสาธารณะในบริบทชุมชนและ

สวนสาธารณะบริบทเมืองมีขอ้แตกต่างกนั เช่น สวนสาธารณะบริบทเมืองตอ้งคาํนึงถึงการเขา้ถึง

จากขนส่งมวลชน มีท่ีจอดรถสําหรับผูสู้งอายุใกล้กับทางเข้าสวนและมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย

รองรับความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ

 จรัสพิมพ ์(2560) ศึกษาแนวทางการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู และพฒันาภูมิทศัน์พื้นท่ีริมนํ้ าห้วยโจ 

อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่ แนวทางการอนุรักษพ์ฒันาและฟ้ืนฟูภูมิทศัน์ริมนํ้าหว้ยโจท่ี้

สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศและความตอ้งการของชุมชน คือ การพฒันาพื้นท่ีนนัทนาการและพกัผอ่น

หย่อนใจโดยส่งเสริมกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับการอนุรักษ์และการอยู่กับธรรมชาติ เช่น ฟ้ืนฟู

คุณภาพนํ้าและเพิ่มปริมาณกกัเกบ็นํ้า การขดุลอกแหล่งนํ้าในบริเวณท่ีต้ืนเขิน กาํจดัวชัพืชในนํ้าและ

บนบน การปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกนัการพงัทลายของหนา้ดินบริเวณริมตล่ิง การปรับปรุงสภาพ

ภูมิทศัน์พื้นท่ีริมนํ้ าและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศริมนํ้ า โดย

คาํนึงถึงลกัษณะทางวฒันธรรมเชิงประวติัศาสตร์ การอนุรักษ์พื้นท่ีป่าไมแ้ละพื้นท่ีเกษตรกรรม

ดั้งเดิม  

 ภาวิณี และสืบสิริ (2560) ศึกษาการพฒันาโครงข่ายพื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร พบว่า

พื้นท่ีและระบบโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครทาํให้การพฒันาโครงข่ายสีเขียวควร

ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบหลกั คือ พื้นท่ีสีเขียว ถนน และ คลองของกรุงเทพมหานคร โดยได้

เสนอแนวคิดในการพฒันาพื้นท่ีโครงข่ายพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครโดยมีกรอบแนวคิด 7 

ขอ้หลกั คือ (1) เช่ือมต่อโครงข่ายคมนาคมและโครงข่ายเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ทางจกัรยานและ
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ทางเดินเทา้ (2) นําพื้นท่ีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มาเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีโครงข่ายและพฒันา

ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (3) พฒันาโครงข่ายพื้นท่ีสีเขียวท่ีลด

การเกิดมลภาวะ และส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ลดปัญหาเกาะความร้อน  (4) 

พฒันาพื้นท่ีโครงข่ายใหมี้ความสวยงาม ปรับสภาวะใหผู้เ้ดินทางในเมืองมีสุขภาวะท่ีดี (5) พิจารณา 

ถึงความเป็นไปไดใ้นเชิงกายภาพ ส่ิงแวดลอ้ม การเงิน กฎหมาย สงัคมและเทคโนโลย ี(6) ออกแบบ

รายละเอียดในพื้นท่ีอนุรักษใ์ห้สอดคลอ้งผสมผสาน หรือส่งเสริมเอกลกัษณ์วฒันธรรม และ (7) 

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาท มีส่วนร่วมลงทุนในการพฒันาโครงข่าย เพื่อแกปั้ญหาใน

เร่ืองการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เสาวรจนีย ์(2562) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาภูมิทศัน์ตลาด 100 ปี

ระแหง ตาํบลระแหง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี พบว่าประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมใน

ระดับน้อย ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมากท่ีสุดในกรณีท่ีเป็นการมีส่วนร่วมรับ

ผลประโยชน์ และรองลงมาคือ การมีส่วนร่วมปฏิบติัการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล การมี

ส่วนร่วมวางโครงการและการมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา ตามลาํดับ โดยรายได้เฉล่ียต่อเดือน และ

บทบาทในชุมชนท่ีแต่ละบุคคลมีต่างกนัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ซ่ึงไดเ้สนอแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาภูมิทศัน์ตลาด 100 ปี ดงัน้ี 

(1) ให้ประชาชนร่วมเสนอขอ้มูลในการวางแผนชุมชน (2) จดัให้มีการประชุมต่อเน่ืองประจาํเพื่อ

ติดตามผลการดาํเนินงาน โดยเชิญภาคีหลายภาคส่วนมาหารือเพื่อพฒันาตลาด (3) ผูน้ําชุมชน

ร่วมกบัโรงเรียนจดันกัเรียนฝึกอบรมใหเ้ป็นมคัคุเทศน์ เพื่อประชาสัมพนัธ์สร้างภูมิทศัน์ 

 

 

 



 

 

 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

3.1 วิธีการศึกษา 

3.1.1 ค้นหาและวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน  

3.1.1.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิในพื้นท่ีโดยตรง จากการสํารวจพื้นท่ี สังเกต 

วิเคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพ รวบรวมขอ้มูลศกัยภาพทรัพยากรของแหล่ง

นันทนาการ ส่ิงอาํนวยความสะดวก การบริหารการจดัการในพื้นท่ี และ

ถ่ายภาพในพื้นท่ี เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา 

3.1.1.2 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการวิจัย ตํารา แผนยุทธศาสตร์ แผน

ดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ  

3.1.1.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหาการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

โดยการใชแ้บบสัมภาษณ์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี  

1) รัฐ สํานักงานเขตบึงกุ่ม สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักการระบายนํ้ า 

กรุงเทพมหานคร สถานีตาํรวจนครบาลบึงกุ่ม (โดยการสัมภาษณ์เก่ียวกบันโยบาย กฎหมายในการ

บริหารจดัการพื้นท่ี ขอบเขตการปฏิบติังาน การให้ความรู้และการบริการกบัประชาชน รวมไปถึง

ทิศทางการปรับปรุงและใชป้ระโยชน์พื้นท่ี) 

2) ประชาชน ผูอ้ยู่อาศยับริเวณชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการแกม้ลิงตาม

แนวพระราชดาํริบึงกุ่ม (โดยการสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาท่ีพบในพื้นท่ีนนัทนาการ ส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ความตอ้งการของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคดิเห็นร่วมกบั

หน่วยงานของรัฐ) 

3.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหาและรูปแบบการ

พฒันาพื้นท่ี 

3.1.2.1 ศึกษารูปแบบการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะเพื่อคนและชุมชน (Design for 

People) การออกแบบท่ีโล่ง พื้นท่ีสีเขียว สวนสาธารณะ แนวคิดสาธารณะ

ของพื้ น ท่ีสาธารณะในเมือง (Public Concepts of Urban Public Space)  
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จากงานวิจยัและ/หรืองานออกแบบท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกรณีศึกษาใน

ต่างประเทศ ไดแ้ก่ ทวีปยุโรป ประเทศสิงคโปร์ประเทศจีน และประเทศ

ญ่ีปุ่ น ค้นคว้าจากฐานข้อมูลของหน่วยงานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Website) ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.2.2 ศึกษาแนวทางและการจดัการพื้นท่ีสาธารณะ จากโครงการท่ีสัมฤทธ์ิผล

กรณีศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ 

3.1.3 การพฒันารูปแบบโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง และจากการศึกษาจากสภาพพื้นท่ีจริง 

 

3.2 กรอบแนวคิด 

3.2.1 ตัวแปร 

3.2.1.1 ตัวแปรอิสระ จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สามารถ

กําหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของพื้นท่ี นโยบายด้าน

ส่ิงแวดลอ้มและนโยบายดา้นการจดัการพื้นท่ี ความตอ้งการของประชาชน  

3.2.1.2 ตัวแปรตาม คือ แนวทางการพัฒนาพื้นท่ีสาธารณะร่วมกับชุมชน เพื่อ

ส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) 

3.2.2 กรอบการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความปลอดภยัของพื้นท่ี 

สภาพชุมชนในพื้นท่ี 

การเขา้ถึงพื้นท่ี 

นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

นโยบายดา้นการจดัการพื้นท่ี 

แนวทางการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ

ร่วมกบัชุมชน เพื่อส่งเสริมการดาํรง 

ชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) 

ความตอ้งการพื้นท่ีนนัทนาการ

ของประชาชนโดยรอบ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

สภาพแวดลอ้ม 

ของพื้นท่ี 



49 

3.3 สมมติฐานงานวิจยั 

1) สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะร่วมกบั

ชุมชน เพือ่ส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) 

2) ความตอ้งการพื้นท่ีนันทนาการของประชาชนโดยรอบมีความสัมพนัธ์ต่อแนวทางการ

พฒันาพื้นท่ีสาธารณะร่วมกบัชุมชน เพื่อส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) 

3) นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม นโยบายดา้นการจดัการพื้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแนวทางการ

พฒันาพื้นท่ีสาธารณะร่วมกบัชุมชน เพื่อส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) 

 

3.4 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 พื้นท่ีชุมชนท่ีอยู่อาศัยรอบโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม  

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ในรัศมี 1 กิโลเมตร ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

กลุ่มเจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี ผูน้าํชุมชน และประชาชน โดยเก็บขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์ ตามแนวเส้นทางท่ีศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี ทั้งหมด 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

3.4.1 ภาครัฐ 

ผูวิ้จยัคดัเลือกกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์จากบทบาทของหน่วยงานเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

พื้นท่ีโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม จาํนวน 7 ท่าน 

1) เจา้หนา้ท่ีจาก สาํนกังานสวนสาธารณะ สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 1 ท่าน 

2) เจา้หนา้ท่ีจาก สาํนกัพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร 1 ท่าน 

3) เจา้หนา้ท่ีจาก สาํนกังานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1 ท่าน 

4) พนกังานดูแลสวนสาธารณะ สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 1 ท่าน 

5) พนกังานควบคุมประตูระบายนํ้า สาํนกัการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร 1 ท่าน 

6) เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบึงกุ่ม 2 ท่าน 

3.4.2 ภาคประชาชน 

ผูวิ้จัยคัดเลือกกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์จากผูท่ี้มีบทบาทเก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นท่ี

โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม จาํนวน 3 ท่าน 

1) ประธานชุมชนแบบเป็นทางการ 1 ท่าน 

2) รองประธานชุมชนแบบเป็นทางการ 1 ท่าน 

3) สมาชิกสภาชุมชน 1 ท่าน 
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3.5 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5.1 การสัมภาษณ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาสอบถามความต้องการของประชาชน 

ประกอบดว้ย 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น อาชีพ สถานท่ีทาํงาน กิจกรรม  

2) ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชพ้ื้นท่ี เช่น เคยเขา้ใชพ้ื้นท่ี ระยะเวลา ช่วงเวลา เดินทางเขา้ถึง  

3) ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบเจอในพื้นท่ี เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกต่าง ๆ พื้นท่ีจอดรถ ไฟฟ้าแสงสวา่ง 

เพื่อรวบรวมข้อมูลนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและนโยบายด้านการจัดการพื้นท่ี  

โดยจะสัมภาษณ์หน่วยงานราชการในพื้นท่ีท่ีมีความเก่ียวขอ้งของพื้นท่ีประกอบดว้ย 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ เช่น ตาํแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ ความ

เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี  

2) ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการพื้นท่ี เช่น นโยบายในการจดัการพื้นท่ี กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การใหค้วามร่วมมือของประชาชน 

3.5.2 การสังเกต 

โดยอาศยัการสังเกตจากพื้นท่ีศึกษาทั้งในด้านกายภาพสภาพแวดลอ้ม โครงสร้าง

พื้นฐาน การเขา้ถึง กิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ ความร่วมมือของประชาชนท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 

 

3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 วิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ใชวิ้ธีการดงัต่อไปน้ี คือ 

1) จากขอ้มูลท่ีทาํการศึกษารวบรวมจากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง กรอบแนวคิดท่ีสําคญัในพฒันา

เมืองภายใตแ้นวคิดเมืองอจัฉริยะ การพฒันาเมืองอยา่งย ัง่ยนื แนวคิดการมีส่วนร่วม การพฒันาพื้นท่ี

สีเขียว รวมทั้งเอกสาร รายงานผลการดาํเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลสําคัญต่าง ๆ และเจ้าหน้าท่ีหรือ 

หวัหนา้ส่วนราชการในพื้นท่ีท่ีปฏิบติังาน เพื่อรับทราบแนวความคิด ปัญหา และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

แนวทางดาํเนินการบริหารจดัการโครงการใหมี้ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง 
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ หาแนวทางในการพฒันา

พื้นท่ีสาธารณะเพื่อส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ กรณีศึกษาโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึง

กุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยมีกระบวนการขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ในประเด็นตามกรอบแนวคิด และความคิดเห็น  

โดยมีการบนัทึกเสียงระหวา่งการสัมภาษณ์ และการสงัเกตการณ์ในพื้นท่ีชุมชน และถ่ายภาพเพื่อให้

ไดข้อ้มูลอยา่งควบถว้น  

2) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาจดัระเบียบขอ้มูลดว้ยวิธีการถอดเทป  

3) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการถอดเทปสัมภาษณ์ทั้งหมดมาเขียนบรรยายลกัษณะเชิงพรรณนา 

ตามประเด็นสาํคญั 

4) วิเคราะห์ตรวจสอบความหมายจากข้อมูลทั้งหมดท่ีได้โดยใช้การอธิบายข้อมูลเชิง

พรรณนา  

5) สรุปผล และหาแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะเพื่อส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ 

 

 



 

 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะร่วมกบัชุมชน เพื่อส่งเสริม

การดาํรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จัยได้นําข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในพื้นท่ีโดยตรง  

โดยการลงสํารวจพื้นท่ี สังเกต วิเคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพ รวบรวมขอ้มูลศกัยภาพทรัพยากรของ

แหล่งนนัทนาการ ส่ิงอาํนวยความสะดวก การบริหารการจดัการในพื้นท่ี เก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหา

การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยการใช้แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ขอ้มูล 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูอ้ยู่อาศยับริเวณชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึง

กุ่ม และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สํานักงานเขตบึงกุ่ม สํานักงานสวนสาธารณะ สํานัก

ส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร สํานักงานระบายนํ้ า กรุงเทพมหานคร และสถานีตาํรวจนครบาล 

บึงกุ่ม ร่วมกบัการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation) รวมถึงการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาพื้นท่ี ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิด

ความสําเร็จและความร่วมมือในการพฒันาพื้นท่ี และแนวทางการพฒันาพื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์กบั

ชุมชน โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย  

 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพื้นท่ี และการสังเกตการณ์  

 2) การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี และ  

 3) การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ในการพฒันาพื้นท่ี  

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ และการสังเกตการณ์ 

4.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ีโครงการแก้มลงิตามแนวพระราชดําริบึงกุ่ม 

โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม เป็นพื้นท่ีในการดูแลของหน่วยงาน

ภาครัฐหลายหน่วยงาน ประกอบดว้ย พื้นท่ีบริเวณบึงนํ้ าและแหล่งนํ้ าอยู่ในความดูแลของสํานัก 

การระบายนํ้ า กรุงเทพมหานคร พื้นท่ีสวนป่าและทางเดินรอบบึงนํ้ าเป็นความดูแลของสาํนักงาน

สวนสาธารณะ สํานักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร การจัดเก็บขยะภาคครัวเรือนอยู่ในความ

รับผิดชอบของสาํนกังานเขตบึงกุ่ม ลกัษณะพื้นท่ีโดยรอบเป็นบา้นจดัสรรท่ีทาํการแบ่งขายเต็มพื้นท่ี

โดยไม่มีนิติบุคคลของหมู่บา้นเขา้มาบริหาร และพื้นท่ีบริเวณรอบบึงนํ้ าบางส่วนเป็นลกัษณะของ

ชุมชนบุกรุกท่ีดินรัฐ ซ่ึงมีการสร้างส่ิงปลูกสร้างเพื่อพกัอาศยับนท่ีดินในความรับผิดชอบของสาํนกั

ส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

บริเวณรอบโครงการฯ ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ท่ีไดรั้บการตกแต่งดูแลจาก

พนกังานดูแลสวน สังกดัสํานกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร จาํนวน 8 คน บึงนํ้ าในโครงการแกม้

ลิง มีพื้นท่ี 90,000 ตารางเมตร ลึกเฉล่ีย 5.3 เมตร ปริมาณนํ้ ากกัเก็บ 148,000 ลูกบาศก์เมตร นํ้ าท่ีกกั

เก็บไวใ้นแกม้ลิงมีลกัษณะเป็นแหล่งนํ้าน่ิงท่ีถูกผนัมาจากคลองระบายนํ้า มีประชาชนเขา้ไปจบัสัตว์

นํ้ าในบริเวณพื้นท่ีอยู่ตลอด รวมถึงมีประชาชนบางส่วนเขา้มาใช้พื้นท่ีเป็นสถานท่ีพกัผ่อนถาวร 

ปลูกไมด้อกไมป้ระดบั ทาํเลา้สาํหรับเล้ียงไก่ และกระชงัเล้ียงปลาในพื้นท่ีโครงการฯ  

การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 

- ทิศเหนือ สามารถเขา้ไดจ้ากซอยนวมินทร์ 24 

- ทิศตะวนัออก สามารถเขา้ไดจ้ากซอยเสรีไทย 29 

- ทิศใต ้สามารถเขา้ไดจ้ากซอยเสรีไทย 15 และ 17 
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ภาพท่ี 4.1 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม เส้นทางเขา้โครงการ  

และท่ีตั้งของชุมชนโดยรอบ 

 

4.1.2 การสังเกตการณ์ 

ขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ บึงนํ้ าในโครงการแก้มลิง 

บริเวณสวนป่ารอบโครงการ และชุมชนโดยรอบโครงการ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 บึงนํ้ าในโครงการแก้มลิง สํานักการระบายนํ้ า กรุงเทพมหานคร  

ใชป้ระโยชน์ในการเป็นพื้นท่ีรับนํ้ าในขณะท่ีระดบันํ้ าในคลองสาขามีระดบันํ้ าสูงขึ้น และปล่อยนํ้า

เพื่อผลกัดนันํ้ าในคลองสาขาลงคลองแสนแสบ เพื่อเป็นการนาํนํ้าดีเขา้มาเจือจางนํ้าเน่าเสีย คุณภาพ

นํ้าค่อยขา้งดี มีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 4.2 ระบบนิเวศบริเวณโครงการ ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 

 

  

ภาพท่ี 4.3 สภาพภูมิทศัน์ช่วงเยน็ ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

 

ภาพท่ี 4.4 ประชาชนเขา้มาจบัสัตวน์ํ้าบริเวณโครงการแกม้ลิง ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 
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ส่วนท่ี 2 บริเวณสวนป่าโดยรอบโครงการ บริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังรอบโครงการเป็นสวน

ป่า มีตน้ไมข้นาดใหญ่ให้ร่มเงา มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สังเกตไดจ้ากมีนกเขา้มาอาศยั

อยูจ่าํนวนมาก และมีเห็ดขึ้นอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีสวน โดยพื้นท่ีบริเวณสวนป่าไดรั้บการดูแลจากสํานกั

ส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร ในการเขา้มาตดัแต่งก่ิงไม ้ปลูกตน้ไม ้รดนํ้าตน้ไม ้และมีการปลูกตน้

กุ่ม ซ่ิงเป็นตน้ไมป้ระจาํถ่ินเป็นตน้ไมส้ัญลกัษณ์ของพื้นท่ีบึงกุ่ม มีสภาพพื้นท่ีท่ีสะอาด ไม่มีแสง

สว่างและกลอ้งวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภยั ขาดพื้นท่ีจอดรถสําหรับผูม้าใชบ้ริการ ทางเดิน

รอบบึงส่วนใหญ่ยงัคงเป็นดิน ท่ีเพียงบางช่วงท่ีไดรั้บการพฒันาเป็นทางเทา้ท่ีปูดว้ยอิฐตวัหนอน  

แต่ยงัไม่ครอบคลุมพื้นท่ี 

 

  

ภาพท่ี 4.5 ภาพทางเดินบางช่วงท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ ถ่ายเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 

 

  

ภาพท่ี 4.6 ภาพทางเดินรอบโครงการท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันา ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 
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ภาพท่ี 4.7 ภาพตน้ไมแ้ละระบบนิเวศของโครงการ ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 

 

  

ภาพท่ี 4.8 พนกังานดูแลสวนป่า และบริเวณประตูระบายนํ้ า ถ่ายเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 

 

ส่วนท่ี 3 ชุมชนโดยรอบโครงการ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ โซนบา้นจดัสรร และ

โซนชุมชนบุกรุกพื้นท่ีรัฐ ชุมชนในพื้นท่ีมีลกัษณะเป็นบา้นจดัสรร อยูแ่บบครอบครัวขนาดเล็กไม่มี

การปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน ช่วงเวลากลางวนัหมู่บา้นมีความเงียบสงบ เน่ืองจากผูค้นออกไปทาํงาน  

เป็นลกัษณะของสังคมเมืองทัว่ไป สะอาด ปลอดภยั ในพื้นท่ีไม่เคยมีเหตุอาชญากรรม แต่จากการ

สังเกตท่ีอยู่อาศยัท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกบับริเวณสวนป่าของพื้นท่ีโครงการฯ ไดมี้การต่อเติมร้ัวบา้นให้

สูงขึ้น บางหลงัสร้างร้ัวบา้นท่ีมีเหล็กปลายแหลมเพื่อป้องกนัขโมย มีการเพิ่มแสงสว่างบริเวณร้ัว

บา้น ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดโดยหันออกนอกร้ัวหลายตวั อาจเน่ืองมาจากความกังวลในเร่ืองความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเอง เน่ืองจากบริเวณสวนป่าไม่มีไฟส่องสวา่งในเวลากลางคืน 

รวมถึงเป็นพื้นท่ีติดต่อกบับริเวณท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีการบุกรุกพื้นท่ีรัฐ ซ่ึงพบไดต้ั้งแต่บริเวณซอยเสรีไทย 

15 และ 17 ตลอดแนวถนนรอบโครงการฯ มาจนถึงบริเวณหน้าสถานีตํารวจนครบาลบึงกุ่ม  

แต่ชุมชนดงักล่าวก็ไม่ไดส้ร้างความเดือดร้อนรําคาญ ไม่ไดก่้อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นท่ีมากนกั 
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นอกจากการใชพ้ื้นท่ีในการทาํสวน ปลูกตน้ไม ้ทาํเลา้ไก่ แตกต่างจากชุมชนบุกรุกพื้นท่ีรัฐท่ีสร้างท่ี

อยู่อาศัยบริเวณซอยนวมินทร์ 24 ซ่ึงจากการสังเกตการณ์พบว่าไม่มีการจัดการขยะครัวเรือน  

พบกองขยะท่ีไม่ไดรั้บการดูแล วางเกล่ือนกลาด สกปรก และเขา้ถึงพื้นท่ีไดย้าก นอกจากน้ียงัไม่มี

แสงสวา่งและกลอ้งวงจรปิด 

 

  

ภาพท่ี 4.9 บา้นพกัอาศยับริเวณโซนบา้นจดัสรร ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 

 

  

ภาพท่ี 4.10 ทางเดินบริเวณสวนป่า และบา้นพกัอาศยับริเวณโซนบา้นจดัสรรท่ีอยูติ่ดกบัสวนป่า 

ถ่ายเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 
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ภาพท่ี 4.11 ชุนชนท่ีเขา้มาใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีรัฐฝ่ังสถานีตาํรวจนครบาลบึงกุ่ม  

ถ่ายเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 

 

  

ภาพท่ี 4.12 กองขยะท่ีไมไ่ดรั้บการดูแลบริเวณชุมชนบุกรุกพื้นท่ีรัฐฝ่ังทางเขา้ซอยนวมินทร์ 24  

ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 
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ภาพท่ี 4.13 สภาพพื้นท่ีท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันาฝ่ังทางเขา้ซอยนวมินทร์ 24  

ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพื้นท่ี และการสังเกตการณ์สามารถวิเคราะห์ 

จุดแขง็ และจุดอ่อนของพื้นท่ีโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่มได ้ดงัน้ี 

จุดแข็ง Strengths: - เป็นพื้นท่ีสีเขียวสาํคญัและเหลือนอ้ยในพื้นท่ี กทม. 

 - อยูใ่จกลางแหล่งชุมชน หากมีการพฒันาจะมีผูไ้ดรั้บประโยชน์จาํนวนมาก 

 - มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม เหมาะแก่การพกัผอ่นหย่อนใจ 

 - มีระบบนิเวศท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาใหมี้ความสมบูรณ์มากขึ้น 

จุดอ่อน Weaknesses: - การเดินทางเขา้ถึงพื้นท่ีไม่ค่อยสะดวก ไม่มีรถสาธารณะผา่น 

 - ถนนเส้นหลกัท่ีเขา้ถึงพื้นท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันา 

 - ไม่มีพื้นท่ีท่ีจะสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 - ยงัไม่มีความพร้อมในการเป็นสวนสาธารณะท่ีจะใหป้ระชาชนเขา้ไปใช้

ประโยชน์ 

 - ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบ 

 - บริเวณเกาะกลางนํ้าเป็นพื้นท่ีของเอกชน 

 - มีหลายหน่วยงานเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในพื้นท่ี 

 

4.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ 

 จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ภาคประชาชน และภาครัฐ ในมุมมอง

ของการเขา้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี การบริหารจดัการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และความ

เป็นไปไดใ้นการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาพื้นท่ี พบวา่ 
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4.2.1 การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 

ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณริมบึงนํ้ าเป็นพื้นท่ีสาธารณะ สํานักงาน

สวนสาธารณะ สํานกัส่ิงแวดลอ้ม กทม. รับผิดชอบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้

มีการบุกรุกและรุกลํ้ า พื้นท่ีริมตล่ิงอีกฝ่ังของถนนเพื่อสร้างท่ีอยู่อาศัย และการค้าขาย อาคาร

บางส่วนมีเลขท่ีบา้นเพื่อขอใช้ไฟฟ้าได้ จากการสํารวจถึงสภาพอาคาร และรถยนต์ท่ีจอดอยู่ใน

บริเวณบา้นพกัอาศยั คาดว่าผูท่ี้บุกรุกส่วนใหญ่มีอาชีพและฐานะปานกลางมิใช่ยากจน มีเพียงบาง

ครัวเรือนท่ีเก็บของเก่าขาย สภาพการใชพ้ื้นท่ีฝ่ังริมตล่ิงยงัมีท่ีโล่งท่ี ไม่มีอาคารส่ิงก่อสร้าง แต่มีการ

วางกระถางไมด้อกไมป้ระดับ มา้หินอ่อน อุปกรณ์ทาํครัว และทาํเลา้ไก่ ไวใ้นบางจุด  จากการ

สอบถามประชาชนในพื้นท่ีทั้ง 3 ท่าน ไดรั้บขอ้มูลว่าชาวบา้นเขา้มาอาศยัในพื้นท่ีตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ 

บางครัวเรือนท่ีบุกรุกพื้นท่ีมากเกินไปก็จะมีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาเตือน  

เน่ืองจากพื้นท่ีโดยรอบโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่มประกอบด้วย 

อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ รอบอ่างเก็บนํ้าเป็นทางเดินขนาดเลก็มีตน้ไมใ้หญ่ปกคลุมทาํใหพ้ื้นท่ีดงักล่าว

ค่อนขา้งร่มร่ืน มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในแหล่งนํ้ า รวมถึงมีพื้นท่ีบางส่วนเป็นลาน

กวา้งใตร่้มไมจึ้งเหมาะแก่การออกกาํลงักาย และพกัผอ่นหย่อนใจ จากการสัมภาษณ์ประชาชนท่ีอยู่

อาศัยโดยรอบพื้นท่ี พบว่ามีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในการเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของ

ครอบครัว  เป็นท่ีออกกาํลงักาย และเป็นแหล่งอาหารให้กบัชุมชน โดยเขา้ไปจบัสัตวน์ํ้ าในบึงกุ่ม 

หรือบางครอบครัวใชพ้ื้นท่ีรอบอ่างเก็บนํ้ าเป็นสถานท่ีเล้ียงไก่ ทาํให้บุคคลนอกพื้นท่ีไม่กลา้เขา้มา

ใชป้ระโยชน์ จากคาํกล่าวของผูส้ัมภาษณ์ประชาชน ท่านท่ี 1 ไดก้ลา่ววา่ 

“ชาวบ้านเข้ามาจับปลา หาปลาไปกินในบ้าน ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงคือความหลากหลาย

ทางชีววิทยา อยากให้เป็นแหล่งอาหารซ่ึงให้มีความงามความสมบูรณ์ เปลี่ยนจากไม้ประดับใน

พืน้ท่ีไปเป็นไม้ผล นอกจากนีช้าวบ้านใช้การเดินพักผ่อนในสวนเป็นการออกกาํลังกาย เลีย้งไก่ชน

ริมบึง” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 มิถุนายน 2564) 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประชาชน ท่านท่ี 2 ท่ีใหข้อ้มูลวา่ “คนส่วนใหญ่เข้าไปใช้ประโยชน์

น้อย มีเพียงคนเข้าไปจับปลา ในส่วนของพืน้ท่ีเกบ็นํา้ในบึงถือว่ายงัพอเป็นแก้มลิงได้ คุณภาพกดู็ดี 

แต่พืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังไม่มีจัดระเบียบ มีบางคนไปเลีย้งไก่ทาํให้มีมูลสัตว์สกปรก และมีการทิ้งขยะ

ไม่เป็นท่ีบางส่วนถูกทิง้ลงไปในแหล่งนํา้” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 มิถุนายน 2564)  

เช่นเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐฝ่ายการระบายนํ้า ท่ีไดใ้หข้อ้มูลวา่ “ในช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีผ่านมา กรุงเทพมหานครได้มีการประกาศปิด

สวนสาธารณะสําหรับกิจกรรมออกกาํลังกาย ทาํให้มีประชาชนจาํนวนหน่ึงเข้ามาในพืน้ท่ีสวนป่า 

เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและออกกาํลังกายในตอนเยน็” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 มิถุนายน 2564) 
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ในส่วนของภาครัฐ บุคลากรของสํานักพฒันาสังคม กทม. ไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า 

“สวนป่าแห่งนี ้มีลักษณะท่ีดีอยู่แล้ว มีความสงบเป็นธรรมชาติ เป็นสถานท่ีท่ีหายากให้พืน้ท่ีของ 

กทม. แค่เพ่ิมเติมไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบรักษาความปลอดภัย เช่น เพ่ิมกล้องวงจรปิด ทาํให้มีร้ัว

รอบขอบชิด ดูแลความสะอาด หากมีประชาชนเพ่ิมเข้ามาใช้บริการก็อาจจะสามารถสร้างรายได้

ให้กับชุมชนเพ่ิมเติมได้” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 มิถุนายน 2564) 

จากการศึกษาสรุปไดว้่าบุคคลท่ีเขา้มาใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นผูอ้ยู่อาศยั

ในบริเวณโดยรอบ ซ่ึงกิจกรรมหลกัท่ีเกิดขึ้นคือการจบัสัตวน์ํ้าไปเป็นอาหาร มีเพียงช่วงท่ีมีประกาศ

ปิดสวนสาธารณะ ทาํให้มีคนเขา้มาวิ่งออกกาํลงักายในพื้นท่ีบา้ง เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ี

เปิดโล่ง ไม่มีร้ัวกั้น 

4.2.2 การบริหารจัดการพื้นท่ี 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ของโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่มเป็นพื้นท่ีรับนํ้ าจาก

คลองสาขาท่ีไหลมาจากพื้นท่ีกรุงเทพชั้นใน ในส่วนของสํานักการระบายนํ้ ามีหนา้ท่ีหลกัในการ

บริหารจดัการปริมาณนํ้ า และรักษาคุณภาพนํ้ าในบึง โดยเจา้หนา้ท่ีของสํานักการระบายนํ้ า กทม. 

ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “สํานักการระบายนํา้ใช้บึงนํา้โครงการแก้มลิงบึงกุ่มในการควบคุม ปริมาณนํา้ใน

คลองสาขา หากกรณีเป็นช่วงหน้าฝนจะมีการปล่อยนํา้ออกจากบึงเพ่ือเพ่ิมความจุในการกักเก็บนํา้ 

ขณะฝนตกหนักโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีควบคุมประตูนํา้ จะเป็นผู้เปิด-ปิด และพิจารณาคุณภาพนํา้ในคลอง

จากสีและกล่ิน ก่อนปล่อยนํา้เข้ากักเกบ็ในบึงนํา้ และเม่ือปริมาณนํา้ในคลองสาขาน่ิง มีประมาณนํา้

น้อยเกิดการเน่าเสีย จะใช้นํ้าในบึงผลักดันนํ้าเสียออกไปจากปล่อยเพ่ือบรรเทาผลกระทบทาง

ส่ิงแวดล้อม” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 มิถุนายน 2564) 

การบริหารจดัการขยะในพื้นท่ี ในส่วนของขยะภาคครัวเรือน ชาวบา้นจะนาํมาท้ิง

ในถงัขยะท่ีตั้งกระจายอยู่ตลอดแนวถนนทางเขา้สถานีตาํรวจนครบาลบึงกุ่ม จะมีรถเก็บขยะของ

สาํนกังานเขตบึงกุ่มเขา้มาเก็บประมาณ 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยชุมชนตอ้งจ่ายเงินในการจดัเก็บขยะ

ให้กบัสํานักงานเขต ซ่ึงไม่พบปัญหาขยะในพื้นท่ีชุมชน แต่พบว่ามีการทิ้งเศษขยะลงในแหล่งนํ้ า 

ซ่ึงมักจะลอยหรือติดอยู่ตามรากต้นไม้บริเวณริมตล่ิง ประชาชน ท่านท่ี 1 ได้ให้ข้อมูลว่า  

“การบริหารจัดการขยะ จะมีรถของสํานักงานเขตบึงกุ่มเข้ามาเก็บให้ ซ่ึงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

จัดเกบ็ โดยบริเวณท้ายบึงจะมีขยะเยอะ คนในชุมชนกพ็ยายามดูแลอยู่ แต่กข็อให้เป็นส่วนของบึง

รับผิดชอบไป อย่าได้โยนพื้นท่ีไปให้สํานักงานเขตบึงกุ่ม ขอให้เป็นของสํานักส่ิงแวดล้อมดูแล  

ซ่ึงสํานักส่ิงแวดล้อมไม่ค่อยอยากจะรับผิดชอบตรงนี”้ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 มิถุนายน 

2564)  
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ซ่ึงขดัแยง้กบัขอ้มูลของบุคลากรของสํานกังานสวนสาธารณะ ท่ีกล่าวว่า “ขยะท่ีอยู่

ในแหล่งนํ้า เป็นหน้าท่ีของสํานักการระบายนํ้า เรามีหน้าท่ีดูแลแค่บริเวณพื้นท่ีสวนป่า”  

หากพิจารณาพื้นท่ีรับผิดชอบแลว้สํานักการระบายนํ้ า กทม. มีหนา้ท่ีตอ้งจดัเก็บและดูแลแหล่งนํ้ า 

แต่พบว่าเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีมีเพียงคนเดียวซ่ึงคอยควบคุมประตูระบายนํ้ า ไม่ไดเ้ขา้มา 

มีบทบาทในการดูแลขยะในพื้นท่ี 

บริเวณพื้นท่ีรอบบึงนํ้ าซ่ึงอยู่ในการดูแลของสํานักงานสวนสาธารณะ สํานัก

ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ค่อยพบขยะเน่ืองจากมีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาดูแลเป็นประจาํ มีการปลูกตน้ไมใ้หม่ ดูแลตดั

แต่งก่ิงตน้ไมเ้ดิม เก็บกวาดใบไม ้ทาํให้ส่วนป่าดูร่มร่ืน ไม่รก เร่ิมมีการปูอิฐตวัหนอนเพื่อทาํเป็น

ทางเดินรอบบึงนํ้ า แต่ยงัไม่ครอบคลุมพื้นท่ี สอดคลอ้งกบัการให้ขอ้มูลของบุคลากรของสํานกังาน

สวนสาธารณะ ท่ีกล่าวว่า “สํานักงานสวนสาธารณะยังไม่มีท้ังนโยบายและงบประมาณในการ

พัฒนาพื้นท่ี ในเบื้องต้นเป็นแค่ปลูกและดูแลต้นไม้บริเวณรอบบึงนํ้า เพ่ือไม่ให้กระทบกับ

ประชาชนรอบข้าง เดิมพืน้ท่ีโดยรอบบึงเป็นสวนป่าอยู่แล้ว สํานักงานสวนสาธารณะเลยเน้นปลูก

ไม้ยืนต้นเพราะใช้นํา้น้อย หากเป็นไม้ประดับต้องหางบประมาณมาวางระบบนํา้ มีไฟฟ้าอีกซ่ึงเรา

ไม่มีงบ”  (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 กรกฎาคม 2564) 

นอกจากน้ีเจ้าหน้าท่ีดูแลสวนสาธารณะ ยงัได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “สํานักงาน

สวนสาธารณะได้ให้ความสําคัญในพืน้ท่ี โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยดูแล ตกแต่งก่ิงไม้ ตัดหญ้า ดูแล

ความสะอาด ประจําสวน จํานวน 8 คน และเพ่ือป้องกันการบุกรุกเพ่ิมเติม” (การสัมภาษณ์ส่วน

บุคคล, 17 มิถุนายน 2564) 

ในส่วนของความปลอดภยัในพื้นท่ี พบว่ามีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดเป็นระยะตลอด

แนวถนนทางเขา้สถานีตาํรวจนครบาลบึงกุ่ม แต่ในพื้นท่ีรอบบึงนํ้ ายงัไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ในช่วง

กลางคืนจะมืดมาก ประกอบกบัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนบุกรุกพื้นท่ีรัฐ ทาํใหบุ้คคลภายนอกไม่กลา้

เขา้มาในพื้นท่ี จากการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบึง

กุ่ม ท่านท่ี 1 และ 2 ให้ข้อมูลในทางเดียวกันว่า “ทางสถานีตาํรวจฯ มีสายตรวจคอยดูแลความ

ปลอดภัยในพืน้ท่ี ซ่ึงปัจจุบันกย็ังไม่พบว่ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึน้ในพืน้ท่ี ถึงแม้ว่าจะเป็นพืน้ท่ี

บุกรุกแต่กจ็ะมีผู้นาํชุมชนคอยเป็นหูเป็นตาให้” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 มิถุนายน 2564)  

แต่อย่างไรก็ตามดว้ยสภาพของพื้นท่ีท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันาทาํให้ผูท่ี้ไม่ไดอ้ยูอ่าศยั

ในพื้นท่ียงัมีความกังวลในเร่ืองของความปลอดภัย เช่นเดียวกับข้อมูลจากประชาชน ท่านท่ี 2  

ท่ีกล่าววา่ “บริเวณน้ันยงัเป็นพืน้ท่ีเปลี่ยว อาจะเป็นเพราะยงัไม่ถูกพัฒนา อันท่ีสองท่ีคนเข้าไม่ถึงคือ

ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ อยู่ลึกเข้าไป การเดินทางกไ็ม่สะดวก ไม่มีท่ีจอดรถ เดินกล็าํบากเป็นป่าหญ้า 
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แต่ไม่พบว่าเป็นแหล่งมั่วสุม อาจเป็นเพราะใกล้สถานีตาํรวจ ทางเดินรอบบึงยงัเป็นดิน ไม่เหมาะกับ

ผู้สูงอาย”ุ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 มิถุนายน 2564) 

การจดัการพื้นท่ีซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ 2 หน่วยงานหลกั ถือว่าทาํตามหนา้ท่ี

หลกัในการดูแลพื้นท่ีไดอ้ย่างสมบูรณ์ ตามนโยบายและงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร ยงัไม่ปรากฎ

ความร่วมมือใด ๆ ในการดูแลพื้นท่ี นอกจากน้ีพื้นท่ีบางส่วนท่ีคาบเก่ียวกัน เช่น พื้นท่ีรอยต่อ

ระหว่างนํ้ ากบับนบก ยงัไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควร ทาํให้สามารถพบเห็นปัญหาขยะไดใ้นหลายๆ

จุด ในส่วนของแสงสว่างยงัไม่มีไฟฟ้าโดยรอบโครงการฯ เน่ืองดว้ยสํานกังานสวนสาธารณะยงัไม่

มีงบประมาณในการดาํเนินการติดตั้งไฟฟ้า ทาํไดเ้พียงไดเ้ขา้ไปดูแลสวนป่าให้โล่งเตียน ไม่ให้เป็น

ท่ีอนัตรายหรือแหล่งมัว่สุม  

4.2.3 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เน่ืองจากโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม เป็นพื้นท่ีสีเขียวใจกลางแหล่ง

ชุมชนท่ีโอบลอ้มไปดว้ยบา้นของประชาชนและชุมชนต่าง ๆ ซ่ึงผูอ้ยู่อาศยัในพื้นท่ีจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ทราบข่าวสารและมีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีท่ีตนเองเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงร่วมกับ

หน่วยงานราชการ โดยหน่วยงานของราชการ จะต้องทําหน้าท่ีในการประสานความร่วมมือ 

ประชาสัมพนัธกิ์จกรรม ใหร่้วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแกไ้ขปัญหาซ่ึงการแกไ้ขปัญหา ใหป้ระชาชนไดรั้บ

รู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย จากการ

สัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน พบว่าหน่วยงานราชการยงัขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

อย่างมาก โดยประชาชนไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ี หน่วยงานของรัฐยงัมีการแบ่งฝ่ายใน

การทาํงาน ยงัไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเท่าท่ีควร ขาดความร่วมมือจากหน่วยงาน

ราชการดว้ยกนัเอง และไม่สามารถบูรณาการงานในการร่วมแกปั้ญหาดว้ยกนัได ้

ประชาชน ท่านท่ี 1 ให้ขอ้มูลว่า “ชาวชุมชนให้ความสําคัญกับพื้นท่ีในฐานะผู้ดู

ทรัพยากร ผู้ จัดการและผู้ ใช้ประโยชน์ในทรัพยากร ดังน้ันเขาจึงหวงแหนพื้นท่ีนี ้ ถือเป็นท่ีเกิด  

พ่อแม่ตายท่ีน่ี ดังน้ันเขากจ็ะตายท่ีน่ี เขารักพืน้ท่ีนีม้าก และยินดีท่ีจะให้ความช่วยเหลือกับทางการ

ในการดูแลพืน้ท่ี แต่เท่าท่ีผ่านมาไม่เคยได้มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย หรือออกความคิดเห็น

ในการดําเนินการใด ๆ ของสํานักงานสวนสาธารณะ ถ้ามีโอกาสได้มาพูดคุยกับชาวบ้าน  

ให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการดูแลหรือปลูกต้นไม้บ้างก็น่าจะดีกว่านี ้ เจ้าหน้าท่ีเอาต้นไม้อ่ืน ๆ  

มาปลูก ไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของชาวบ้าน ควรจะเป็นไม้ผลดีกว่าไหม ชาวบ้านจะได้

ใช้ประโยชน์ได้ด้วย ใช้เป็นอาหารการกินท่ีอุดมสมบูรณ์” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 มิถุนายน 

2564)  
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ประชาชน ทา่นท่ี 2 ใหข้อ้มูลสอดคลอ้งกนัวา่ “ปัญหาในพืน้ท่ีควรแก้ท่ีนโยบายก่อน 

มีการกาํหนดเป็นโครงการใหญ่ลงมา เป็นภาพรวม ถึงจะสําเร็จได้ ถึงจะมีบางโครงการท่ีมีการ

ประชุมเพ่ือให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็น แต่สุดท้ายระบบราชการกยึ็ดตามนโยบายอยู่ดี ชาวบ้าน

แทบจะไม่ได้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจอะไรเลย เราควรเร่ิมท่ีการร่วมมือของทุกภาคส่วน  

ให้เกิดการพัฒนาหรือมารับผิดชอบร่วมกัน แต่กต้็องมีกฎเกณฑ์ท่ีใช้ร่วมกันได้ มีความยืดหยุ่น ไม่

ต้องถึงกับบังคับใช้กฎหมาย ไม่เช่นน้ันจะเกิดการต่อต้านของชุมชน” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,  

18 มิถุนายน 2564)  

ประชาชน ท่านท่ี 3 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไม่ทราบทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีเลย 

หน่วยงานในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นสํานักงานเขต หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ลงพื้นท่ีมาร่วมทํา

กิจกรรมกับชุมชนเลย ระดับหัวหน้ากเ็ปลี่ยนบ่อยทาํให้นโยบายท่ีจะทาํกิจกรรมร่วมกันขาดหายไป 

หายการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน และการพัฒนาท่ีขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น เม่ือก่อนพืน้ท่ี

โครงการแก้มลิงนี ้เหมือนเป็นพืน้ท่ีเปิดโล่ง มีประชาชนมาออกกาํลังกายรอบ ๆ บึง เพราะไม่กังวล

เร่ืองมลพิษจากรถยนต์ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นสวนป่า ทาํให้ไม่สะดวกในการว่ิงออกกาํลัง

กาย ประชาชนจึงมาใช้งานน้อยลง จะเห็นได้ว่าการไม่ฟังความคิดเห็นของประชาชนกลายเป็นว่า

การพัฒนาเกิดขึ้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากพื้นท่ีน้อยลง” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,  

19 มิถุนายน 2564) 

ในขณะท่ีมุมมองของหน่วยงานภาครัฐมีความเห็นว่าการดาํเนินการของหน่วยงาน

เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงาน ขอ้กาํหนดและกฎหมาย หากเป็นชุมชนท่ีเกิดจากการบุกรุกท่ีดิน

รัฐไม่ไดข้ึ้นทะเบียนกบั กทม. ก็ไม่ไดอ้ยู่ในเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐจะเขา้ไปให้ความรู้หรือจดั

กิจกรรมท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมใด ๆ นอกจากน้ีการดาํเนินการท่ีผ่านมา ยงัไม่ไดรั้บความ

ร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าท่ีควร เน่ืองจากประชาชนยงัไม่เห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกบัตนเอง 

บุคลากรของสํานักพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้ให้ขอ้มูลกบัการสร้างการมี

ส่วนร่วมวา่ “ ในส่วนของชุมชนท่ีมีการจดทะเบียนกบักรุงเทพมหานคร สาํนกัพฒันาสังคม ก็จะเขา้

ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชนโดยมีการเลือกคณะกรรมการชุมชนในการเขา้ไปขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ 

โดยผา่นทางฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการของรัฐ ท่ีสังกดัสาํนกังานเขตต่าง ๆ เขา้ไปดูแลคุณภาพ

ชีวิต การจดัระเบียบชุมชน แกปั้ญหายาเสพติด และมีงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 

ของชุมชนตามขนาดของชุมชน แต่การท่ีจะได้รับงบประมาณสนับสนุนน้ี ชุมชนจะต้องมี

กรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีชดัเจนก่อน หากเป็นชุมชนบุกรุกหรือไม่ไดข้ึ้นทะเบียนกบั กทม. ก็ไม่ไดอ้ยู่ใน

เง่ือนไขการช่วยเหลือ ชุมชนท่ีเกิดจากการบุกรุกท่ีดินรัฐ หน่วยงานของรัฐจึงไม่ไดเ้ขา้ไปใหค้วามรู้

หรือจดักิจกรรมท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมใด ๆ และในส่วนของประชาชนในหมู่บา้นจดัสรรขาด
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การมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานในพื้นท่ีก็เพราะเขายงัไม่เห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง แต่ถา้

เม่ือไหร่ท่ีเขารู้สึกว่าจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ประชาชนเหล่านั้นจะเขา้มามีส่วนร่วม

กนัเอง และการท่ีมีผูน้าํชุมชนท่ีดี ก็เป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาการมีส่วนร่วมได”้ (การสัมภาษณ์

ส่วนบุคคล, 18 มิถุนายน 2564) 

4.2.4 ความเป็นไปได้ในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาพื้นท่ี 

เทคโนโลยีในการดาํรงชีวิตเป็นปัจจยัสําคญัท่ีหน่วยงานราชการทราบและเขา้ใจวา่

จะสามารถเขา้ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนได ้จากการสัมภาษณ์หน่วยงานของรัฐ พบวา่

ปัจจยัทางดา้นขอ้จาํกดัทางดา้นงบประมาณนั้นเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนสําคญัในการตดัสินใจของภาครัฐ

ท่ีจะเลือกดาํเนินการพฒันาด้านใดก่อน รวมถึงความจาํเป็นทางด้านโครงสร้างพื้นฐานจะตอ้งมี

ความพร้อมแล้วส่วนหน่ึง หน่วยงานภาครัฐจึงมองว่าการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความ

สมบูรณ์เพียงพอต่อการใชง้านเป็นส่ิงท่ีสําคญักว่า จากการสัมภาษณ์ประชาชนพบว่าการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารของประชาชนยงัขาดความเข้าใจประโยชน์ของเทคโนโลยีนั้น ทาํให้ประชาชนไม่ได้

เรียกร้องให้รัฐนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาพฒันาพื้นท่ีโดย มองแค่จุดหมายปลายทางว่าอยากได้

อะไร 

ประชาชน ท่านท่ี 2 ใหข้อ้มูลวา่ “ประชาชนไม่มีความรู้เร่ืองเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีจะ

นาํมาใช้ในการพัฒนาคุณชีวิตหรือความปลอดภัยเลย การจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้ควรจะ

ชัดเจนว่าเทคโนโลยท่ีีจะนาํมาใช้คืออะไร เป็นเคร่ืองมือหรือนวัตกรรมอะไร เช่น เสาไฟโซล่าเซลล์ 

ท่ีเห็นชัดว่ามีประโยชน์” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 มิถุนายน 2564)  

สอดคล้องกับประชาชน ท่านท่ี 3 ท่ีให้ข้อมูลว่า “ไม่ทราบถึงการเข้ามาของ

เทคโนโลยใีนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเลย และไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เลย แต่เห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วงรักษาความปลอดภัยของประชาชนใน

ชุมชน แต่ต้องร่วมด้วยกับการประชาสัมพันธ์ในประชาชนรับทราบว่ามีเคร่ืองแบบนี ้และจะเป็น

การช่วยในการป้องกันอาชญกรรมในพืน้ท่ีอีกด้วย” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 มิถุนายน 2564) 

บุคลากรของสํานักพฒันาสังคม ไดใ้ห้ขอ้มูลกบัเร่ืองการใช้เทคโนโลยีในพื้นท่ีว่า 

“เห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่มองว่าเร่ือง

เทคโนโลยี เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะนาํเข้ามาใช้แค่มีงบประมาณ แต่ปัจจัยท่ีสําคัญกว่ากคื็อการพัฒนาคน 

พัฒนาผู้นาํ พัฒนาการมีส่วนร่วมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นท่ีก่อน ให้ประชาชน

ท่ัวไปได้รู้จักและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ จะเข้ามาเองหลังจากพัฒนาพืน้ท่ีเป้าหมายหลักไป

แล้ว” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 มิถุนายน 2564) 
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4.3 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ในการพฒันาพ้ืนที่ 

 จากการสํารวจพื้นท่ี สัมภาษณ์ และการสังเกตท่ีมีไม่มีส่วนร่วม พบว่าการพฒันาพื้นท่ี

โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม มีปัญหาและอุปสรรคหลายดา้น สามารถแบ่งออกเป็น 

3 ประเด็นหลกั ดงัน้ี  

4.3.1 เข้าถึงพื้นท่ีได้ยาก และขาดส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 

ดว้ยสภาพของพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงยาก ถนนทางเขา้ยงัไม่ไดรั้บการพฒันา บางเส้นทางตอ้ง

ใช้ถนนของหมู่บา้นจดัสรรซ่ึงเป็นของภาคเอกชน และยงัไม่มีรถสาธารณะผ่าน ให้การเขา้ไปใช้

พื้นท่ีสาธารณะเป็นไปไปได้ยาก ประชาชนท่ีไม่มีรถส่วนตัว อาจต้องใช้การเดินเท้า แต่หาก

พิจารณาถึงท่ีจอดรถในพื้นท่ีโครงการฯ ส่วนน้ียงัคงเป็นปัญหาหลกัท่ีไม่เอ้ือต่อการนํารถยนต์

ส่วนตวัเขา้มาในพื้นท่ี ทาํใหผู้ท่ี้เขา้มาใชป้ระโยชน์มีเพยีงผูท่ี้พกัอาศยัโดยรอบซ่ึงสามารถเดินเขา้มา

ในพื้นท่ี หรือขับมอเตอร์ไซต์เข้ามาจอดบริเวณพื้นท่ีส่วนป่า นอกจากน้ียงัขาดส่ิงอาํนวยความ

สะดวกในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการใชเ้ป็นพื้นท่ีสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า นํ้ าประปา ทางเดินเทา้ ห้องนํ้ า

สาธารณะ เป็นต้น ซ่ึงทําให้สภาพพื้นท่ีไม่เ อ้ืออํานวยต่อการมาออกกําลังกาย ทํากิจกรรม

นนัทนาการของเด็กและผูสู้งอาย ุ

ประชาชน ท่านท่ี 2 ท่ีให้ขอ้มูลว่า “เน่ืองจากพืน้ท่ีริมบึงยงัไม่ได้มีการพัฒนาไปเป็น

พืน้ท่ีสาํหรับว่ิง หรือมีอุปกรณ์อ่ืน ๆ รองรับในการออกกาํลังกาย ไม่มีไฟส่องสว่าง หรือกล้องวงจร

ปิดรอบบึง การเข้าถึงพืน้ท่ีค่อนข้างลาํบากถึงแม้ว่าจะเป็นทางเข้าสถานีตาํรวจนครบาลบึงกุ่ม แต่ยัง

มีอุปสรรคในการเข้าถึงเน่ืองจากถนนยังไม่ถูกพัฒนา บางเส้นทางเป็นทางเข้าหมู่ บ้านของเอกชน 

ซ่ึงไม่ใช่ทางสาธารณะ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 มิถุนายน 2564)  

ในขณะท่ีมุมมองของผูอ้ยูอ่าศยับางส่วนกลบัมองว่าพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีพกัอาศยั

ของชุมชน เกรงว่าหากมีการพฒันาพื้นท่ีจะมีบุคคลภานนอกเขา้มารบกวนมากขึ้น ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีมีอยูปั่จจุบนัก็ดีอยู่แลว้สาํหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจของพวกเขา การพฒันาพื้นท่ีไม่มีความ

จาํเป็น  

ประชาชน ท่านท่ี 1 ให้ขอ้มูลว่า “ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว ท้ังม้าน่ัง ทางเดิน

เท้าก็พอเพียง เลนจักรยานก็น่าจะแชร์กันบนถนนได้ ไม่ค่อยจาํเป็น แสงไฟพอดี แต่คนภายนอก 

กไ็ม่ควรเข้ามาในเวลาคํา่มืดเพราะจะรบกวนการพักอาศัย และจะดูแลความปลอดภัยได้ไม่ท่ัวถึง” 

(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 มิถุนายน 2564)  

4.3.2 การจัดการพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกและครอบครองเพ่ือการอยู่อาศัย 

จากการขยายตวัของเมืองทาํให้ประชากรเขา้มาหางานทาํ แต่ดว้ยรายไดท่ี้ไมม่ากพอ

ในการจดัหาท่ีอยู่อาศยันาํมาซ่ึงปัญหาในการบุกรุกพื้นท่ี การเขา้มาครอบครองพื้นท่ีรัฐและสร้างส่ิง
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ปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศยับริเวณรอบพื้นท่ีโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่มเป็นการกระทาํ

ท่ีผิดกฎหมาย การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินโดยจบัจองพื้นท่ีสาธารณะมาเป็นของส่วนบุคคลเกิด

ขึ้นมานานมากกวา่ 10 ปี ปัจจุบนัยงัมีการบุกรุกพื้นท่ีมากขึ้น การท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบละเวน้การ

ปฏิบติัหน้าท่ีในการป้องกนัและรักษาพื้นท่ีของหลวงท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะตั้งแต่เร่ิมมีการบุกรุก

พื้ น ท่ี  ทํา ใ ห้ มี ค นเข้าม าส ร้าง อา คา ร ท่ีอยู่ อ า ศัยม า กขึ้ น  ก า ร เวน ท่ี คื น เพื่ อนํา ไป ใช้ เ ป็น

สาธารณประโยชน์เป็นไปไดย้าก ตอ้งมีหน่วยงานมาทาํหน้าท่ีในการจดัหาท่ีอยู่อาศยัใหม่ให้กับ

ชุมชน นาํมาซ่ึงปัญหาท่ียากจะแกไ้ขในอนาคตและเป็นอุปสรรคหน่ึงในการพฒันาพื้นท่ี 

บุคลากรของสํานกังานสวนสาธารณะ ให้ขอ้มูลว่า “พืน้ท่ีท่ีชาวบ้านบุกรุกเป็นของ

สํานักงานสวนสาธารณะ แต่การเวนคืนท่ีต้องสํานักงานเขตเข้ามาช่วยด้วย เพราะคนท่ีชีแ้นวเขตจะ

เป็นสํานักงานเขต สํานักงานสวนสาธารณะเข้าไปดูแลพืน้ท่ีหลังจากท่ีมีการบุกรุกไปแล้ว ดังน้ัน

การจะเวนคืนท่ีทาํได้ยาก และไม่มีแผนในการเวนคืนเลย เพราะการย่ืนขอรังวัดกต้็องใช้งบประมาณ

มาก แม้กระท่ังถนนกย็งัไม่มีงบประมาณทาํ ทาํได้แค่ปูอิฐตัวหนอนไว้เป็นทางเดิน”  (การสัมภาษณ์

ส่วนบุคคล, 5 กรกฎาคม 2564) 

เจ้าหน้า ท่ี ดูแลสวนสาธารณะ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  “ท่ี ผ่านมาสํานักงาน

สวนสาธารณะ ได้มีการเจรจาให้ผู้บุกรุกย้ายออกนอกพืน้ท่ีแต่ผู้บุกรุกกไ็ม่ยอมออกและให้เหตุผลว่า

อยู่ ท่ีน่ีมาก่อน สํานักงานฯ ก็พยายามอย่างค่อยๆ ค่อยไป และทาํได้เพียงล้อมร้ัวลวดหนามเอาไว้ 

และการจะพัฒนาขึน้มาเป็นพืน้ท่ีสวนสาธารณะอันดับแรกจะต้องมีร้ัวรอบขอบชิด” (การสัมภาษณ์

ส่วนบุคคล, 17 มิถุนายน 2564) 

บุคลากรของสํานักพฒันาสังคม ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการแกปั้ญหาการบุกรุกพื้นท่ี

สาธารณะว่า “หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหานั้นจริง โดยจะตอ้งมี

การบูรณาการกนัในหน่วยงานท่ีเก่ียว เขา้มาสาํรวจความตอ้งการของประชาชนและใหข้อ้มลูความรู้

ใช้การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา พร้อมเสนอแนวทางให้กบัชุมชนในการกาํหนดทิศทางของ

ตน หากชุมชนเห็นด้วยกับแนวทางจากการทําประชาพิจารณ์ จึงเร่ิมกระบวนการแก้ปัญหา  

โดยอาศยักลไกของ สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) ท่ีมีทั้งความพร้อมดา้นงบประมาณและ

บุคลากรสถาปนิก โดยจะหลีกเล่ียงการใช้กระบวนการของกฎหมายในการแกปั้ญหาหรือใช้เป็น

ทางเลือกสุดท้าย เพราะหากใช้กฎหมายแล้วประชาชนไม่ยอมทาํตามหน่วยงานของรัฐจะไม่

สามารถให้กระบวนการอะไรไดเ้ลยในการแกปั้ญหานั้น” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 มิถุนายน 

2564) 
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4.3.3 ขาดนโยบายท่ีชัดเจน และงบประมาณสนับสนุน 

การดาํเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้ประสบผลสําเร็จจาํเป็นตอ้งเร่ิม

จากการกาํหนดนโยบายท่ีชดัเจน มีแผนปฏิบติัการรายปี หลงัจากนั้นจึงจะมีการจดัสรรงบประมาณ

ให้แต่ละโครงการ สํานักส่ิงแวดลอ้ม กทม. ท่ีเป็นเจา้ของพื้นท่ียงัไม่มีนโยบายในการพฒันาพื้นท่ี

โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม เน่ืองจากยงัมีอุปสรรคหลาย ๆ ดา้น พื้นท่ีส่วนหน่ึงยงั

เป็นของเอกชน ประกอบกบัการมีชุมชนบุกรุก ทาํให้การพฒันาพื้นท่ีเป็นไปไดย้ากกว่าบริเวณอ่ืน 

นอกจากน้ียงัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเขา้มาช่วยกนัแกปั้ญหาในพื้นท่ี ซ่ึงปัจจุบนั

ก็ยงัไม่มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและยงัขาดเจ้าภาพหลกัในการดาํเนินการ ในระหว่างน้ี

สาํนกังานสวนสาธารณะทาํไดเ้พียงเขา้มาดูแลพื้นท่ีรับผิดชอบในส่วนของพื้นท่ีสวนป่า  

บุคลากรของสํานกังานสวนสาธารณะ ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “ตรงนีอ้าจไม่ใช่ส่ิงแรกท่ีจะ

พัฒนา เวลามีงบมาทางผู้บริหารกต้็องพิจารณาตามความสาํคัญ หรือส่วนไหนจะทาํได้ก่อน มีปัจจัย

หลายด้านในการพัฒนาพืน้ท่ีนี ้มีท้ังเป็นท่ีเอกชน มีท้ังการเวนคืนท่ี ซ่ึงค่อนข้างยากท่ีจะพัฒนาจน

สําเร็จเป็นสวนสาธารณะท่ีพร้อมจะให้บริการประชาชน เรายังไม่มีเจ้าภาพหลักท่ีจะมาจัดการพืน้ท่ี 

เช่น การจะเวนคืนท่ีกต้็องพิจารณาหลายด้าน ต้องหาท่ีอยู่ใหม่ให้ชาวบ้านซ่ึงต้องมีอีกหน่วยงานมา

คอยดูแลในส่วนนี ้หากจะพัฒนาต้องมีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเยอะมาก การจะเลือกโครงการขึน้มา

ทาํกต้็องพิจารณาจากงบประมาณในแต่ละปี ถ้าโครงการไหนดูแล้วว่างบเพียงพอและจะทาํได้สําเร็จ

กจ็ะดาํเนินงานไปก่อน แต่ตรงนีค้าดว่าจะต้องใช้งบประมาณเยอะมาก”  (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 

5 กรกฎาคม 2564) 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะร่วมกบัชุมชน เพื่อส่งเสริมการดาํรงชีวิต

อจัฉริยะ (Smart Living) ในพื้นท่ีโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม พบว่า ปัญหาและ

อุปสรรคในการพฒันาพื้นท่ีมีอยู่ 3 ประเด็นหลกั คือ 1) เขา้ถึงพื้นท่ีไดย้าก และขาดส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีเหมาะสม 2) การจดัการพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกและครอบครองเพื่อการอยู่อาศยั และ 3) ขาด

นโยบายท่ีชดัเจน และงบประมาณสนบัสนุน นอกจากน้ีการดาํเนินการใด ๆ ก็ตามท่ีจะมีผลกระทบ

ต่อคนในชุมชนในเชิงท่ีตอ้งมีการยา้ยท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงตอ้งมีค่าใชใ้นครัวเรือนท่ีเพิ่มขึ้น มีแนวโนม้ว่า

จะไม่ไดรั้บความร่วมมือ ดงันั้นแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

ประการแรกควรสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชนก่อน ถดัมาจึงเป็น

เร่ืองการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวิต เช่น ไฟฟ้า นํ้ าประปา 

และเส้นทางสัญจร เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมการดาํรงชีวิต

อจัฉริยะในพื้นท่ีโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม ควรคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของ

สภาพสังคมในอนาคต ซ่ึงสามารถดาํเนินการควบคู่ไปกบัการสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกพื้นฐาน 

เช่น การติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล ์การออกแบบทางเดินตามหลกัอารยสถาปัตยท่ี์เหมาะสมกบัคน

ทุกวยั โดยเฉพาะเด็ก ผูพ้ิการ และผูสู้งอายุ เพื่อรองรับสังคมผูสู้งวยัท่ีกาํลงัเพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็น

ประโยชน์ต่อพื้นท่ีและประชาชนในอนาคต 

 

5.2 อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์การเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีโดยรอบโครงการแก้มลิงตามแนว

พระราชดาํริบึงกุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 

คือประชาชนท่ีเขา้ใชป้ระโยชน์จากบึงนํ้ า ส่วนใหญ่เขา้มาหาประโยชน์จากการจบัสัตวน์ํ้ าเน่ืองจาก

เป็นบึงสาธารณะ และไม่มีการจาํกดัจาํนวนและอุปกรณ์ท่ีใชจ้บั ทาํให้ปลาในบึงมีขนาดเล็กลงจาก
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เม่ือก่อน และไม่ได้มีการปล่อยปลาเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มเติม ทําให้มีความกังวลเก่ียวกับความ

หลากหลายทางระบบนิเวศ ท่ีความอุดมสมบูรณ์จะลดนอ้ยลงไป ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนรอบ

บึงยงัไม่เห็นความสําคญัของพื้นท่ีและไม่ได้เขา้มาใช้ประโยชน์เท่าท่ีควร มีเพียงเขา้มาช่ืนชมภูมิ

ทศัน์ทางธรรมชาติท่ีสวยงามและเงียบสงบเท่านั้น ซ่ึงเป็นทศันียภาพท่ีหาไดย้ากในชุมชนเมืองใน

กรุงเทพมหานคร กลุ่มท่ี 2 คือ ประชาชนท่ีเขา้มาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดา้นกิจกรรมออกกาํลงักาย

และกิจกรรมนันทนาการ มีประชาชนเข้าใช้น้อยมากไม่ว่าจะเป็นประชาชนในชุมชนรอบ ๆ 

โครงการ หรือประชาชนจากภายนอก เน่ืองมาจากหลายสาเหตุสรุปไดด้งัน้ี ประชาชนในเขตบึงกุ่ม

มีตวัเลือกในการเขา้ใชบ้ริการสวนสาธารณะหลายสวน และสวนสาธารณะท่ีเป็นสวนหลกั คือ สวน

เสรีไทยและสวนนวมินทร์ภิรมย ์ซ่ึงสามารถรองรับความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ย่าง

เพียงพอ และสวนป่าของโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม ถือว่าเป็นสวนรองและ 

ยงัไม่ไดรั้บการพฒันาเป็นสวนสาธารณะท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในดา้นการออกกาํลงักายและ

ความปลอดภยัเต็มรูปแบบ ประกอบกบัมีชุมชนบุกรุกเขา้ไปอยู่อาศยัในพื้นท่ี ทาํให้ประชาชนท่ี

ตอ้งการเขา้มาใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเกิดความกงัวลในเร่ืองความปลอดภยั ในชีวิตและทรัพยสิ์น  

 การจะพฒันาพื้นท่ีให้เป็นสวนสาธารณะท่ีพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าไปออกกาํลงักาย 

หรือทาํกิจกรรมนนัทนาการ จาํเป็นตอ้งพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า นํ้าประปา 

และระบบความปลอดภัยก่อน สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการพฒันาสวนสาธารณะท่ี

เหมาะสม เพื่อส่งเสริมเมืองท่ีเป็นมิตรต่อผูสู้งอายุ ในกรุงเทพมหานครของ ของสุรีรัตน์ (2559)  

ท่ีกล่าวว่า สวนสาธารณะท่ีเป็นมิตรต่อผูสู้งอายุควรเป็นสวนสาธารณะท่ีดีไดม้าตรฐาน ก่อนพฒันา

เป็นสวนท่ีเอ้ือสําหรับผูสู้งอายุ อีกทั้งสวนสาธารณะในบริบทชุมชนและสวนสาธารณะบริบทเมือง 

มีแนวทางการพฒันาปรับปรุงแตกต่างกนั เช่น สวนสาธารณะบริบทเมืองตอ้งคาํนึงถึงการเขา้ถึงจาก

ขนส่งมวลชน มีท่ีจอดรถสําหรับผูสู้งอายุใกลก้บัทางเขา้สวนและมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย รองรับ

ความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ 

 นอกจากน้ีการออกแบบสวนสาธารณะให้เป็นสถานท่ีสาธารณะท่ีดี ต้องเป็นบริเวณท่ี

สามารถทาํกิจกรรมได้หลากหลาย (Uses and Activities) มีความปลอดภัยสะอาดและดึงดูดใจ 

(Comfort and Image) และเป็นสถานท่ีสําหรับผู ้คนจะได้มาพบปะสังสรรค์กัน (Sociability)  

(สุดนิรันดร์, 2562) ดงันั้นการพฒันาเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีสวนสาธารณะจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงผูใ้ช้งาน

ในทุกช่วงวยั (สุภิเชต และมนสิชา, 2562) 

 การเขา้มาดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การของงบประมาณ

สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโครงการฯ สํานกัพฒันาสังคม กรุงเทพมหานครเป็นผูจ้ดัทาํ

นโยบาย และดาํเนินการโดยผ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม สํานกังานเขตบึงกุ่ม โดยพื้นท่ีท่ี
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ประชาชนเข้าใช้งานเป็นหลักคือ บริเวณสวนป่ารอบโครงการ รับผิดชอบโดยสํานักงาน

สวนสาธารณะ สํานักส่ิงแวดลอ้ม กทม. ไม่ไดมี้นโยบายในการพฒันาสวนสาธารณะแห่งน้ีไปใน

ทิศทางใด เน่ืองจากขาดการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ และพื้นท่ีน้ีจะไม่ใช่โครงการแรก ๆ  

ท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกให้พฒันา เม่ือมีงบประมาณมาในแต่ละปี ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาตามลาํดับ

ความสาํคญั หรือส่วนใดท่ีจะทาํไดก่้อนโดยไม่มีอุปสรรคก็จะถูกพิจารณาใหด้าํเนินการก่อน แต่ทาง

สํานักส่ิงแวดลอ้ม ก็ไม่ไดป้ล่อยปะละเลยกบัการดูแลในพื้นท่ีสวน โดยมีการมอบหมายเจา้หนา้ท่ี

ดูแลสวน มาปฏิบติังานประจาํท่ีโครงการ ซ่ึงจะคอยดูแลความสะอาด ตดัแต่งก่ิงไม ้ปลกูตน้ไม ้และ

ดูแลตน้ไม ้เพื่อไม่ให้กระทบกบัประชาชนรอบขา้ง และปัญหาหลกัในการเขา้ใชพ้ื้นท่ีก็คือ การบุก

รุกท่ีดินของประชาชน สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพยายามเจรจาใหป้ระชาชนท่ีบุก

รุกออกนอกพื้นท่ีและแต่ไม่เป็นผล การเวนคืนท่ีดินตอ้งอาศยัความร่วมมือของหน่วยงานอ่ืน ๆ  

เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา ซ่ึงกรุงเทพมหานครยงัไม่มีนโยบายในการดําเนินการ เพราะต้องใช้

งบประมาณจาํนวนมากในการดูแลประชาชนหลงัจากกระบวนการเวนคืนท่ีดินดว้ย เช่น การหาท่ี

อยู่ใหม่ การส่งเสริมอาชีพ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัสํานกัสวนสาธารณะทาํไดเ้พียงปูอิฐตวัหนอนเป็น

ทางเดินในสวนเท่านั้น 

 นอกจากน้ีการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีกับหน่วยงานภาครัฐถือเป็น

อุปสรรคหน่ึงในการดาํเนินการพฒันาพื้นท่ี ซ่ึงขดักบัหลกัการมีส่วนร่วมท่ีประชาชนภายในพื้นท่ี

ควรมีการรวมกลุ่มในรูปของประชาคมหรือชุมชน ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสนับสนุนความเขม้แข็งของ

ชุมชนและสังคม โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแกไ้ขปัญหาซ่ึงการ

แกไ้ขปัญหานั้นจาํเป็นตอ้งมีความร่วมมือทาํพร้อมๆ กนัในทุกระดบั ตอ้งระดมทุกองคป์ระกอบใน

สังคมโดยเฉพาะชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนให้มีความเขม้แข็ง สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง 

ๆ ไดด้ว้ยตนเอง (จินตวีร์, 2561) หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาสภาพแวดลอ้มของเมืองให้น่าอยู่ ปลอดภยั และเป็นมิตรต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเมืองท่ีย ัง่ยนืในเชิงกายภาพ  

 รูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรดาํเนินการ ไดแ้ก่ 1) การให้ขอ้มูล

ข่าวสาร (Inform) ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึงรายละเอียด

ของโครงการท่ีจะดําเนินการ รวมทั้ งผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น 2) การรับฟังความคิดเห็น 

(Consult)โดยจดัการหารือระหว่างหน่วยงานเจา้ของโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งและได้รับ

ผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าของโครงการหรือกิจกรรม

จะตอ้งส่งตวัแทนเขา้ร่วม เพื่ออธิบายให้ท่ีประชุมทราบถึงลกัษณะโครงการและผลกระทบท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้นและตอบขอ้ซักถามให้แก่ชุมชน 3) การเก่ียวขอ้ง (Involve) หรือการให้ประชาชนมีส่วน
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ร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

โดยประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ

คณะกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนประชาชนในพื้นท่ี (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร สํานกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข, 2549; จินตวีร์, 2561) ลกัษณะท่ีสําคญัของการมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองของกระบวนการ 

หากหน่วยงานภาครัฐสามารถดาํเนินการประสานการมีส่วนร่วมไดดี้ ก็ไม่จาํเป็นตอ้งใช้หลกัการ

ทางกฎหมายในการบงัคบัใช้กบัประชาชน ซ่ึงกระบวนการทางกฏหมายควรจะเป็นกระบวนการ

สุดทา้ยท่ีนาํมาใชก้บัประชาชน 

 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาพื้นท่ี พบว่า 

ประชาชนในพื้นท่ีรอบโครงการ ยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีมาพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ตนเอง และยงัไม่ไดค้าํนึกถึงการมีเทคโนโลยีในการป้องกนัความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  

ไม่เข้าใจประโยชน์ของอุปกรณ์ท่ีทันสมัย โดยสนใจเพียงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเท่านั้น เช่น 

ตอ้งการแสงสว่าง แต่ไม่ไดส้นใจว่าแสงสว่างนั้นจะมาจากไฟฟ้าปกติ หรือแสงไฟจากโซล่าเซลล์ 

หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งเขา้ไปใหค้วามรู้ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบและเขา้ใจ สอดคลอ้งกบั

บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีมมุองว่า การจะนาํเอาอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีความทนัสมยัเป็นเร่ืองท่ีดี 

แต่ไม่ใช่เร่ืองท่ียากหากมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ และยงัไม่ไดมี้ความจาํเป็น โดยอยากให้

มุ่งเนน้ไปทางการพฒันาพื้นท่ี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใหไ้ดก่้อน ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกหรืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะตามมาเอง ซ่ึงเปรียบเทียบแลว้

หากจะพฒันาบริเวณพื้นท่ีโครงการให้เป็นพื้นท่ีท่ีมีเทคโนโลยีส่งเสริมการดาํรงชีวิตอัจฉริยะ 

(Smart Living) ตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาและสุขอนามยัท่ีดี จะก่อให้เกิดการสร้างเมือง

การสร้างชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งปลอดภยั เพื่อเป็นพื้นท่ีท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 

ควรมีการสํารวจและจดัเก็บขอ้มูลสภาพเดิมของพื้นท่ี ผงัเมือง และการใช้ท่ีดิน ตลอดจนขอ้มูล

สภาพปัญหาความยากจน จาํนวนประชากรท่ีประสบปัญหา จาํนวนปัญหา ความถ่ีของการเกิด

ปัญหา ลกัษณะของปัญหา ลกัษณะของโครงสร้างพื้นฐานเดิมท่ีมีในพื้นท่ีก่อน (นิภาพรรณ, 2563) 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสมท่ีจะพฒันาเพื่อให้

เป็นสวนสาธารณะสําหรับพกัผ่อน เป็นสวนป่าท่ียงัคงอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไว ้

พร้อมเปิดใหบ้ริการประชาชนในพื้นท่ีและประชาชนภายนอกเขา้มาใชบ้ริการ โดยจะตอ้งมีการเพิ่ม

เส้นทางการเขา้ถึงพื้นท่ี ใหส้ามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก เพิ่มทางเดินในสวนป่าใหส้ามารถเดินออก

กาํลงักายไดร้อบบึงนํ้ า มีการเพิ่มแสงสว่าง บริเวณตั้งแต่ทางเขา้สวนโครงการ ตลอดจนพื้นท่ีใน
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สวนป่า มีการเพิ่มอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั กลอ้งวงจรปิดท่ีมีความทนัสมยัคมชัด เพื่อสร้าง

มาตรการรักษาความปลอดภยั ป้องกันชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และลดความกงัวลของ

ประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการพื้นท่ี มีมาตรการป้องกนัความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศในพื้นท่ีบึงนํ้ า

โดยการประกาศเป็นพื้นท่ีหา้มจบัสตัวน์ํ้าทุกชนิด ฟ้ืนฟูพชืนํ้าบริเวณริมตล่ิงเพื่อเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์

ปลา การวางไข่ เป็นแหล่งหลบพกัและอนุบาลลูกปลา และยงัช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติ รวมทั้ง

มีการส่งเสริมความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เอ้ือต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประชาชนกบัเจา้หน้าท่ีรัฐ โดยการจดักิจกรรมร่วมกนัในพื้นท่ี เพื่อเปิดพื้นท่ีสําหรับนันทนาการ

สําหรับบุคคลทุกเพศทุกวยั และพยายามผลกัดันผูบุ้กรุกท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคสําคัญในการเข้า

พฒันาพื้นท่ี  

 การพฒันาพื้นท่ีควรเร่ิมจากจดัทาํแผนการดาํเนินงานซ่ึงควรบรรจุอยูใ่นแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถแบ่งออกเป็นระยะในการปฏิบติังาน สําหรับการพฒันา

ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ ควรจะตอ้งดาํเนินการอย่างเป็นระบบ ใน

ระยะแรกจะต้องมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้า ท่ีผู ้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อม

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นให้ประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดเ้ขา้ใจ

ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมสํารวจความพร้อมของพื้นท่ี ผงัเมือง การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

ความตอ้งการของประชาชน ขอ้มูลสภาพปัญหาความยากจน จาํนวนปัญหา ความถ่ีของการเกิด

ปัญหา ลกัษณะของปัญหา ตลอดจนลกัษณะของโครงสร้างพื้นฐานเดิมท่ีมีในพื้นท่ี ทั้งน้ีจะตอ้ง

อาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนรับผิดชอบพื้นท่ีอย่างจริงจงั ภาคประชาชน ผูน้าํ

ชุมชนท่ีพร้อมจะพฒันาพื้นท่ีโครงการแกม้ตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่มไปดว้ยกัน เพื่อประโยชน์

ของชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
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แบบสัมภาษณ์ เร่ือง แนวทางในการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือส่งเสริมการดํารงชีวิตอจัฉริยะ  

ในพื้นท่ีโครงการแก้มลงิตามแนวพระราชดําริบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  

(สําหรับผู้นําชุมชนและประชาชน)  

คําช้ีแจง แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงเร่ือง แนวทางในการพฒันาพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือ

ส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ กรณีศึกษาโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินการของชุมชน เพ่ือนาํเสนอขอ้เสนอแนะหรือแนวทางในการพฒันา

พ้ืนท่ีสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบบสัมภาษณ์มี 3 ส่วน คือ  

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  

  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นการพฒันาพ้ืนท่ีสาธารณะ 

  ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

นิยามศัพท์ในการสัมภาษณ์ 

 สวนสาธารณะ หมายถึง บริเวณสาธารณะท่ีภาครัฐจดัให้เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจแก่ประชาชนตามชุมชน

และเมืองต่าง ๆ โดยรัฐเป็นเจา้ของและเป็นผูดู้แลรักษา ปัจจุบนั การจดัท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจถือเป็นหนา้ท่ีของรัฐ แต่

สวนสาธารณะในความหมายน้ี อาจจดัสร้างโดยเอกชนแลว้อุทิศให้แก่ประชาชนก็ได ้

 พ้ืนท่ีสาธารณะ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์โดยปราศจากกําแพงทาง

เศรษฐกิจหรือค่าใชจ้่าย หรือพ้ืนท่ีสาธารณะของเอกชน ท่ีมีเอกชนเป็นเจา้ของ และบริหารจดัการโดยเอกชนเพ่ือ

การใชป้ระโยชน์ร่วมกบัสาธารณะ 

 การดาํรงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) หมายถึง การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกโดยคาํนึงถึงหลกั

อารยสถาปัตย ์ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภยั และมีความสุขในการดาํรงชีวิต 

 ผู ้วิจัยจะไม่มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นความลับของผู ้ให้ข้อมูลไปเผยแพร่ สู่สาธารณะ  

และขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งย่ิงท่ีให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี  

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                 (นายพงศภ์าคย ์อินพ่วง)  

          นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

              คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มสถาบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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ประเด็นคําถาม 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

1.1 ช่ือ-นามสกุล ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ………………………………………………………. 

1.2 อาชีพ/ตาํแหน่ง …………………………………………………………………….. 

1.3 ขอ้มูลติดต่อ บา้นเลขท่ี………………ชุมชน/หมู่บา้น……………………………… 

  โทรศพัท…์………………………………… 

1.4 วนั/เดือน/ปี ท่ีใหส้ัมภาษณ์…………………………………เวลา……………………

สถานท่ี………………………………………………………………………………… 

1.5 เพศ : [     ]  ชาย        [     ]    หญิง             อาย…ุ………ปี 

1.6 รายได ้

� นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 

� 15,000-30,000 บาท 

� 30,000-50,000 บาท 

� 50,000 บาท ขึ้นไป

1.7 ระดบัการศึกษา 

� ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

� ปริญญาตรี 

� สูงกวา่ปริญญาตรี 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ  

2.1 สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี 

1) สภาพปัจจุบนัของชุมชนทา่นเป็นอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2) ท่านไดป้ระโยชน์อะไร จากระบบนิเวศในพื้นท่ีโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึง

กุ่ม (สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

� ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของครอบครัว 

� เป็นท่ีออกกาํลงักาย 

� แหล่งอาหารของชุมชน 

� ไม่ไดเ้ขา้มาใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี 

� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………….. 

3) ปัจจุบนัของชุมชนท่านมีความพร้อมทางดา้นใดบา้ง  

� กลอ้งวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นท่ี  

� ไฟฟ้าส่องสวา่งในช่วงกลางคืน 
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� ปลอดภยัปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………….. 

4) พื้นท่ีโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม มีจุดอนัตรายท่ีควรปรับปรุงพฒันา 

(สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

� ไม่มีแสงสวา่ง 

� เปล่ียว 

� แหล่งมัว่สุม 

� ไม่มีทางเดินเทา้ 

� ถนนชาํรุด 

� นํ้าเน่าเสีย 

� ไม่มีการบริหารจดัการในพื้นท่ี 

� ขยะมลูฝอย 

� นํ้าท่วม 

� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………….. 

5) มีเสน้ทางก่ีเส้นทางท่ีสามารถเดินทางเขา้สู่ชุมชนและพื้นท่ีสาธารณะไดอ้ยา่งสะดวก 

� ซอยเสรีไทย 9,15,17,19 

� ซอยนวมินทร์ 24 

� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………….. 

6) ประชาชนในชุมชนของท่านใหค้วามสาํคญักบัโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม  

มากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7) ในชุมชนของท่านมีการบริหารจดัการขยะในพื้นท่ี อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8) ในการเขา้ใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง และท่านมีวิธีการแกปั้ญหา

อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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9) ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ชุนชนสามารถจดัการแกไ้ขปัญหาใหส้ําเร็จไดด้ว้ย

วิธีใดบา้ง เช่น  

 - ดา้นนโยบาย มีขอ้ตกลงร่วมในการจดัการพื้นท่ี  

 - ดา้นการใชก้ฎหมาย / กฎระเบียบ / ขอ้บงัคบั  

 - ดา้นทรัพยากร มีแรงงาน มีงบประมาณ มีกรรมสิทธ์ิในสถานท่ี  

 - การสนบัสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

 โปรดระบุเหตุผล 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.2 ความตอ้งการของประชาชน 

1) โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม ในปัจจุบนัยงัขาดส่ิงอาํนวยความสะดวก

อะไรบา้ง และขาดกิจกรรมอะไรบา้ง (สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

� ท่ีจอดรถ 

� หอ้งนํ้าสาธารณะ 

� พื้นท่ีออกกาํลงักาย 

� พื้นท่ีสาํหรับกิจกรรมนนัทนาการ 

� มา้นัง่ 

� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………….. 

2) ท่านคิดว่าหากมีการพฒันาพื้นท่ีโครงการฯ ให้เป็นสวนสาธารณะจะมีผลต่อสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของท่านอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3) ปัจจุบนัสํานักงานเขตบึงกุ่มเขา้มามีบทบาทในการให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม และการ

บริหารจดัการพื้นท่ี หรือมีการสนับสนุนกิจกรรมโครงการในการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ

หรือไม่ อยา่งไร  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4) ปัจจุบันภาคเอกชนในพื้นท่ีมีการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการในการพฒันาพื้นท่ี

สาธารณะในชุมชนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 

� มี  โปรดระบุโครงการ............................................................ 

� ไม่มี 

5) ท่านมีความพึงพอใจกบัรูปแบบ หรือแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีปัจจุบนัหรือไม่  

� พอใจอยา่งมาก 

� พอใจ 

� ปานกลาง 

� นอ้ย 

� ปรับปรุง 

และท่านคิดวา่แนวทางท่ีเหมาะสมควรเป็นรูปแบบใด เพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6) ท่านต้องการให้สํานักงานเขตบึงกุ่ม และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรกับใน

กิจกรรมการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะภายในชุมชน  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.3 นโยบายพฒันาพื้นท่ีของหน่วยงานรัฐ 

1) ท่ีผา่นมาประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกบัการพฒันาโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริ

บึงกุ่มอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2) ทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยเีขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตและความปลอดภยัของประชาชนในชุมชน 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3) ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับนโยบายในการพฒันาพื้นท่ีอย่างไรบา้ง (สามารถ

เลือกไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

�  การรับรู้ข่าวสาร  

� การปรึกษาหารือ   

� การประชุมรับฟังความคิดเห็น  

� การร่วมตดัสินใจ 

� ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

 3.1 ท่านคิดวา่มีปัจจยัใดบา้ง ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาพื้นท่ีสาธารณะใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

ร่วมกนัของชุมชน โดยไม่ทาํลายความหลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศ และมีการนาํ

เทคโนโลยมีาใชใ้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน   

 - ปัจจยัดา้นนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

 - ดา้นทรัพยากรแรงงาน, งบประมาณ, สถานท่ี, วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ  

 - การควบคุมกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  

 - ปัจจยัสนบัสนุนการพฒันาพื้นท่ีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

 - ดา้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน  

โปรดระบุเหตุผล 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 3.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ สําหรับการทาํให้เกิดความสําเร็จเป็นแนวทางการพฒันาพื้นท่ี

สาธารณะร่วมกบัชุมชน เพื่อส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 



 

ภาคผนวก ข 

 

แบบสัมภาษณ์ เร่ือง แนวทางในการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือส่งเสริมการดํารงชีวิตอจัฉริยะ  

ในพื้นท่ีโครงการแก้มลงิตามแนวพระราชดําริบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  

(สําหรับภาคราชการ) 

คําช้ีแจง แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงเร่ือง แนวทางในการพฒันาพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือ

ส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ กรณีศึกษาโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินการของชุมชน เพ่ือนาํเสนอขอ้เสนอแนะหรือแนวทางในการพฒันา

พ้ืนท่ีสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบบสัมภาษณ์มี 3 ส่วน คือ  

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  

  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นการพฒันาพ้ืนท่ีสาธารณะ 

  ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

นิยามศัพท์ในการสัมภาษณ์ 

 สวนสาธารณะ หมายถึง บริเวณสาธารณะท่ีภาครัฐ  จัดให้เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนตาม

ชุมชนและเมืองต่าง ๆ โดยรัฐเป็นเจา้ของและเป็นผูดู้แลรักษา ปัจจุบนั การจดัท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจถือเป็นหนา้ท่ีของ

รัฐ แต่สวนสาธารณะในความหมายน้ี อาจจดัสร้างโดยเอกชนแลว้อุทิศให้แก่ประชาชนก็ได ้

 พ้ืนท่ีสาธารณะ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์โดยปราศจากกําแพงทาง

เศรษฐกิจหรือค่าใชจ้่าย หรือพ้ืนท่ีสาธารณะของเอกชน ท่ีมีเอกชนเป็นเจา้ของ และบริหารจดัการโดยเอกชนเพ่ือ

การใชป้ระโยชน์ร่วมกบัสาธารณะ 

 การดาํรงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) หมายถึง การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกโดยคาํนึงถึงหลกั

อารยสถาปัตย ์ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภยั และมีความสุขในการดาํรงชีวิต 

 ผู ้วิจัยจะไม่มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นความลับของผู ้ให้ข้อมูลไปเผยแพร่ สู่สาธารณะ  

และขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งย่ิงท่ีให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี  

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                 (นายพงศภ์าคย ์อินพ่วง)  

          นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

              คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มสถาบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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ประเด็นคําถาม 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

1.1 ช่ือ-นามสกุล ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ………………………………………………………. 

1.2 อาชีพ/ตาํแหน่ง …………………………………………………………………….. 

1.3 ขอ้มูลติดต่อโทรศพัท…์……………………………………………………………. 

1.4 วนั/เดือน/ปี ท่ีใหส้ัมภาษณ์…………………………………เวลา……………….….

 สถานท่ี………………………………………………………………………… 

1.5 เพศ: [     ]  ชาย        [     ]    หญิง             อาย…ุ………ปี 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ  

ภาคราชการ (สํานักงานเขตบึงกุ่ม สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักระบายน้ํา สํานักพัฒนาชุมชน 

สถานีตํารวจนครบาลบึงกุ่ม) 

2.1 ปัญหาและอุปสรรค ในการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะเป็นอยา่งไร  

1) สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีโครงการฯ เป็นอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2) หน่วยงานของท่านใหค้วามสําคญักบัการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะหรือมีนโยบายในการ

บริหารจดัการพื้นท่ีน้ีอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3) หน่วยงานของท่านมีนโยบายในการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีหรือไม่ 

อยา่งไร 

� มี ....................................................................................................................... 

� ไม่มี 

4) ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาพื้นท่ี คืออะไร และปัจจุบนัมีการดาํเนินการ

ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีอยา่งไร เพราะเหตุใด 

� การบุกรุกท่ีดิน 

� ภาคเอกชน 

� การมีส่วนร่วม 

� งบประมาณ 

� ปัญหาระหวา่งหน่วยงานราชการ 
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� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………… 

5) หน่วยงานของท่านมีวิธีในการบริหารจดัการขยะในพื้นท่ี อยา่งไร 

� เก็บขยะทุกวนั 

� เก็บขยะทุก 3 วนั 

� เก็บทุกสัปดาห์ 

� เก็บเม่ือมีประชาชนโทรแจง้ 

� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………… 

6) หน่วยงานของท่านมีวิธีการในการติดตามประเมินผลโครงการท่ีดาํเนินการไปแลว้ อยา่งไร

บา้ง 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7) หน่วยงานของท่านมีความพร้อมมากนอ้ยเพียงใดเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง กลอ้งวงจร

ปิด หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจะส่งเสริมปลอดภยัและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

ในการสนบัสนุนการพฒันาพื้นท่ีโครงการ 

� ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 100 % 

� ครอบคลุม 75 % 

� ครอบคลุม 50 % 

� ครอบคลุม 25 % 

� ไม่มีกลอ้งวงจรปิด 

� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………… 

8) ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ชุนชนสามารถจดัการแกไ้ขปัญหาใหส้าํเร็จไดด้ว้ย

วิธีใดบา้ง เช่น 

- ดา้นนโยบาย มีขอ้ตกลงร่วมในการจดัการพื้นท่ี  

- ดา้นการใชก้ฎหมาย / กฎระเบียบ / ขอ้บงัคบั  

- ดา้นทรัพยากร มีแรงงาน มีงบประมาณ มีกรรมสิทธ์ิในสถานท่ี  

- การสนบัสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

โปรดระบุเหตุผล 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2.2 นโยบายพฒันาพื้นท่ีของหน่วยงานรัฐ 

1) ปัจจุบนัหน่วยงานของท่านมีนโยบายหรือโครงการอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ

แกม้ลิงตามแนวพระราชดาํริบึงกุ่ม 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2) ความเป็นไปไดใ้นการก่อสร้างสะพานเช่ือมพื้นท่ีทั้ง 2 ฝ่ัง (ฝ่ังซอยอุเทนกบัฝ่ังสน.บึงกุ่ม) 

� เป็นไปได ้ บริเวณ.............................................................. 

� เป็นไปไม่ได ้ระบุเหตุผล......................................................................................... 

3) หน่วยงานของท่านใหค้วามสําคญักบัการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4) หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีโครงการฯ ไปในรูปแบบใดบา้ง 

� พฒันาเป็นสวนสาธารณะ 

� พฒันาเป็นสวนพฤษศาสตร์ 

� ไม่มีแนวโนม้จะพฒันา 

� อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………… 

5) หน่วยงานของท่านมีแผนการการนาํเทคโนโลยกีารใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิต และ

จดัการความปลอดภยัของประชาชน อยา่งไรบา้ง 

� มี โปรดยกตวัอยา่ง.................................................................................................. 

� ไม่มี 

6) แนวทางการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกในพื้นท่ีโครงการฯ ท่านคิดวา่ในอนาคตควรมี

รูปแบบเป็นอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



90 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

 3.1 ท่านคิดวา่มีปัจจยัใดบา้ง ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาพื้นท่ีสาธารณะใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

ร่วมกนัของชุมชน โดยไม่ทาํลายความหลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศ และมีการนาํ

เทคโนโลยมีาใชใ้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 - ปัจจยัดา้นนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

 - ดา้นทรัพยากรแรงงาน, งบประมาณ, สถานท่ี, วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ  

 - การควบคุมกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  

 - ปัจจยัสนบัสนุนการพฒันาพื้นท่ีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

 - ดา้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน  

โปรดระบุเหตุผล 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 3.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ สําหรับการทาํให้เกิดความสําเร็จเป็นแนวทางการพฒันาพื้นท่ี

สาธารณะร่วมกบัชุมชน เพื่อส่งเสริมการดาํรงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ค 

 

แบบสังเกตการณ์ เร่ือง แนวทางการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือส่งเสริมการดํารงชีวิตอจัฉริยะ  

ในพื้นท่ีโครงการแก้มลงิตามแนวพระราชดําริ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

วนั/เดือน/ปีท่ี สังเกตการณ์.......................................................เวลา.................................................. 

สถานท่ี ……………………………………………………………………………. 

 

ส่ิงท่ีสังเกต ผลท่ีได้จากการสังเกต 

องค์ประกอบของพื้นท่ี เอ้ือต่อการเข้าใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ี แผนท่ี ลักษณะทาง

กายภาพ  

 

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นท่ี เช่น 

สัตวน์ํ้า พืชนํ้า ตน้ไม ้นกชนิดต่าง ๆ 

 

พฤติกรรมการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี

สาธารณะของประชาชนโดยรอบโครงการ 

 

ความเป็นมิตรของประชาชนโดยรอบพื้นท่ี

สาธารณะ 

 

ความมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับ

หน่วยงานราชการท่ีมีส่วนรับผิดชอบใน

พื้นท่ี 

 

ส่ิ ง อํา นวย ค วา ม ส ะ ด วก ใ น พื้ น ท่ี  เ ช่ น 

ทางเดิน ไฟฟ้าส่องสว่าง กลอ้งวงจรปิด ท่ี

จอดรถ ตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีใหค้วามร่มร่ืน 

 

ความสัมพนัธ์ของประชาชนในพื้นท่ี

สาธารณะ 

 

 



 

ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล นายพงศภ์าคย ์อินพ่วง 

 

ประวัติการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 2557 
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	Angsukanjanakul (2017) กล่าวว่า Smart city หมายถึง แนวคิดของการพัฒนาเมืองนวัตกรรมที่สามารถลดปัญหามลภาวะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดและสามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	Meijer & Bolívar (2016) กล่าวว่า Smart city หมายถึง การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์และการปกครองการจัดทำทางเลือกนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติกระบวนการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและกระบวนการ
	Tapananont et al. (2018) กล่าวว่า Smart City หมายถึง เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของเมืองการลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรและการเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมของประชาชนที่เพิ่มมากข...
	จากนิยามของเมืองอัจฉริยะตามที่นักวิชาการไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้ สามารถสรุปได้ว่าเมืองอัจฉริยะ หมายถึง เมืองที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้าง...
	2.1.1.2 องค์ประกอบของเมืองอัจฉริยะ
	แนวคิดเมืองอัจฉริยะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลระหว่างกัน และสามารถสั่งการเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้ โดยอาศัยโครงข่า...
	1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำมาซึ่งแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การจัดการของ...
	2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจที่เหมา...
	3) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะเป็นตัวอย่างการสร้างเมืองที่ใช้พลังงานสะอาดและสามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุล ระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่ เช่น มีการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย...
	4) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการเมืองโดยภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ก่อให้เกิดเสถียรภาพในการจัดสรรงบประมา...
	5) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต ก่อให้เกิดการสร้างชุมชนเมืองที่เข้มแข็งปลอดภัย และเป็นพื้น...
	6) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะทั้งสำหรับคนและสินค้า  โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนส่งและการสัญจรที่หลากหลาย รวมถึงระบบสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที...
	7) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) หมายถึง เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน


	2.1.2 การดำเนินงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย
	รัฐบาลได้กำหนดแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ: การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ต่อมา รัฐบาลมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 267/2560 เรื่องแต่งตั...
	แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มี Smart City ที่สำเร็จสมบูรณ์ แต่กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายที่คัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะต้นเเบบ 7 จังหวัด โดยแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ: การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้กำหนดให้พื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ภูเก...
	เสาหลักที่ 1 การกำหนดพื้นที่และเป้าหมาย โดยกำหนดเขตเมืองอัจฉริยะ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประเภท และลักษณะของเมืองอัจฉริยะ มีเป้าหมายในการเลือกเมืองที่มีศักยภาพ ที่จะใช้สำหรับการดำเนินงานนำร่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
	เสาหลักที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดทำแผนดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ ทั้งทางด้านดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น คมนาคม พลังงาน สาธารณูปโภค หรืออื่นๆที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการให้บริการสาธารณะในพื้นที่อย่างมีประสิทธิ...
	เสาหลักที่ 3 ระบบข้อมูลและความปลอดภัย จัดทำระบบการจัดเก็บและบริหารข้อมูล และแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆของเมืองและบุคคล ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการเชื่อมโยงและการใช้งานข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร...
	เสาหลักที่ 4 บริการเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน บริการระบบเมืองอัจฉริยะ กิจกรรมหรือโครงการที่เสนอตามประเภทของเมืองอัจฉริยะที่ขอรับการพิจารณาที่ครอบคลุมถึงบริการภาคบังคับในกรณีที่กำหนด และบริการอื่นๆตามความเหมาะสม ผลักดันเมืองอัจฉริยะด้วยการวิจัย พัฒนา และนวัต...
	เสาหลักที่ 5 การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม สร้างกลไกบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่ภาคปฏิบัติ จัดทำแผนบริหารโครงการและกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน
	2.1.3 การพัฒนาย่านนวัตกรรม
	ย่านนวัตกรรม (Innovation District) เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ให้มีการใช้นวัตกรรมอย่างเข้มข้น หรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม บนพื้นที่ขนาดไม่เกิน 4 ตารางกิโลเมตร (ปรัชญา และสุธี, 2561) โดยวางแ...
	ย่านนวัตกรรมอาจเปรียบได้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองที่มุ่งสนับสนุนบุคลากร ธุรกิจ และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) โดยการพัฒนาสินทรัพย์ 3 ประเภท ได้แก่ สินทรัพย์ทางกายภาพ (Phys...
	ในการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยเริ่มขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เป็นผู้นำแนวคิดการพัฒนาย่านนวัตกรรมมาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2558 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในการพัฒนาย่านนวัตกรรม ได้กำหนดพื้นที่นำร่องไว้ 10 พื้นที่ ซึ่งมี...
	ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District – YMID)   เป็นย่านนวัตกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนโยธี มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม 3 ด้าน  คือ นวัตกรรมทางการแพทย์ (MEDTECH) นวัตกรรมสำหรับภาครัฐ (GOVTECH) และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมือง...
	ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ถือเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ เพราะประกอบด้วยโรงพยาบาล การบริการสาธารณะสุข และหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมาก รวมทั้งมี Startup ทางด้านการแพทย์กว่า 40 โครงการ ที่ร่วมกันคิดค้นสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ และสินค้าน...
	2.1.4 การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
	2.1.4.1 ความเป็นมาและคำจำกัดความ
	ปัจจุบันเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกประสบปัญหาและความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมอย่างหนัก ทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืน ความตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้...
	คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของสหประชาชาติ (United Nation's World Commission on Environment and Development) ให้นิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development ) ไว้ในรายงานที่ชื่อว่า “Our Common Future” หรือ Brundtland Report ว่า...
	วิริยะและคณะ กล่าวว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ครอบคลุมมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมทาง สังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนโอกาสในการตอบสนองความต้องการของคนในอนาคต  (วิริยะ และคณะ...
	จากงานวิชาการที่มีอยู่ คำจำกัดความความยั่งยืนของเมือง คือ เมืองที่มีกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสมดุล ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น ความสามารถในการยืดหยุ่นรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) การพ...
	2.1.4.2 องค์ประกอบของเมืองที่ยั่งยืน
	วิริยะ และคณะ (2562) กล่าวว่า เมืองที่ยั่งยืนต้องประกอบด้วยกระบวนการพัฒนา 11 ปัจจัยอย่างสมดุล ได้แก่
	สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของความยั่งยืน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หมายถึง ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพและปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติของเมือง พื้นที่ทางธรรมชาติ ควรได้รับการกำหนดและปกป้องจากการตัดไม้ทำลายป่าและการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ...
	สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างครอบคลุมถึงสถานที่ รูปร่าง ความหนาแน่น ความหลากหลาย สัดส่วน รูปแบบและคุณภาพของโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งปลูกสร้างควรมีลักษณะกระชับเพื่อป้องกันการกระจายตัวอย่างไร้ระเบียบ (Sprawl) และลดการใช้ทรัพยากร  ซึ่งความหนาแน่นของประชากรเป...
	ภูมิทัศน์ เมืองที่ยั่งยืนได้ต้องมีภูมิทัศน์ที่สวยงามสำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นด้วย ความสวยงามของสถานที่และเมืองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกโดยรวมของผู้อยู่อาศัย ดังนั้นการพัฒนาหรือรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีคุณภาพ และเข้าถึงได้ง่า...
	การบริหารจัดการน้ำและขยะ การใช้ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการบริหารน้ำและขยะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเมือง ควรมีการบำบัดน้ำและนำน้ำมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ขยะที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคควรมีกระบวนการจัดการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการลดปร...
	ความยุติธรรมทางสังคม เมืองที่ยั่งยืนต้องส่งเสริมการเปิดรับความแตกต่างและความยุติธรรมทางสังคม ผ่านการให้บริการผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้บริหารเมืองควรมุ่งเน้นที่จะรับทราบและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยผ่านนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการมุ่งล...
	การคมนาคม ระบบการคมนาคมที่ยั่งยืนจะต้องจำกัดการปล่อยมลพิษ มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน มีการรีไซเคิลส่วนประกอบยานพาหนะ ลดการใช้พื้นที่เพื่อการคมนาคม สามารถเข้าถึงได้ง่าย ราคาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
	พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืน เมืองที่ยั่งยืนใช้พลังงานสะอาดและมีการผลิตพลังงานทดแทนภายในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตพลังงานทดแทนหรือพลังงานจากแสงอาทิตย์ควรได้รับการบูรณาการเข้าร่วมกับการออกแบบเมือง เพื...
	เศรษฐกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความหลากหลายทางเศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบสำคัญของความยั่งยืน ซึ่งหมายถึงคุณภาพและปริมาณของความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ทรัพยากร แรงงาน การโทรคมนาคม เมืองที่ยั่งยืนควรส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการรวมกลุ...
	ความเป็นอยู่และสุขภาพ เมืองที่ยั่งยืนต้องมีเสถียรภาพในด้านต่าง ๆ มีที่พักพิง และทำให้ผู้อยู่อาศัยมั่นใจว่าจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างผาสุก มีการป้องกันผู้อยู่อาศัยจากภัยทางธรรมชาติ และมีกระบวนการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดและหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากภัยต่าง ๆ...
	ความรื่นรมย์ ปัจจัยนี้หมายถึงกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่สร้างความสนุกสนานรื่นรมย์ให้กับผู้คนภายในเมือง ซึ่งเกิดจากการมีพื้นที่ให้ผู้คนได้พบปะสังสรรค์ระหว่างคนในชุมชน เมืองที่ยั่งยืนต้องมีพื้นที่ทำกิจกรรมเหล่านี้เพียงพอ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดกิจกร...
	ธรรมาภิบาล เมืองที่ยั่งยืนต้องมีการบริหารจัดการ ตัดสินใจและวางแผนอย่างมีธรรมาภิบาล การบูรณการสหวิทยาการเป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำไปสู่การวางแผนอย่างมีประสิทธิผล กระบวนการวางแผนและกำหนดนโยบายควรมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในสังคม เพื่อความโปร่งใสและประส...


	2.2 แนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ
	2.2.1 ความหมายของพื้นที่สาธารณะและสวนสาธารณะ
	ในอดีตที่ผ่านมา มีหลายกลุ่มความคิดเกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณะ ที่ให้นิยาม และความหมายของพื้นที่สาธารณะ ในบริบทและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อาทิ กลุ่มความคิดยุคเเรกให้นิยามพื้นที่สาธารณะว่าเป็นคู่ตรงข้ามของพื้นที่ส่วนตัว กลุ่มความคิดอีกกลุ่มหนึ่งให้นิยามคว...
	พื้นที่สาธารณะ เป็นการใช้พื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นรูปแบบใด เช่น ถนน ทางเดิน สวนสาธารณะ สนาม ลานชุมชน ลานเมือง เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้หรือแบ่งปันร่วมกันสมาชิกทุก ๆ...
	Michael Brill กล่าวว่า พื้นที่สาธารณะประกอบสร้างจากพื้นที่ทางกายภาพ  ที่สัมพันธ์กับชีวิตสาธารณะซึ่งเข้าถึงได้ และมีกลุ่มคนผู้ใช้งานที่หลากหลาย มีการใช้พื้นที่ร่วมกัน ทั้งที่เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงและร่วมสังเกตการณ์ โดยเป็นพื้นที่ทางสังคมที่รองรับคนทั้ง...
	อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่สาธารณะเป็นที่ที่ทุกคนเข้าใช้งานได้โดยอิสระ ไม่มีแรงจูงใจด้านผลประโยชน์ มี 4 ประเภท คือ ถนน พื้นที่สาธารณะแบบเปิดโล่ง สิ่งอำนวยความสะดวกแบบสาธารณะ และพื้นที่ธุรกิจที่เป็นสาธารณะ ส่วนพื้นที่สีเขียว (Green Area) คือพื้นดินที่ปกคลุมด...
	สวนสาธารณะโดยทั่วไปประกอบด้วย พื้นที่สีเขียวหลัก ภายในเมืองหรือชุมชนเมือง ในกรณีเหล่านี้สวนสาธารณะไม่เพียง แต่มีความสำคัญสำหรับการพักผ่อนหรือเดินเล่นของเพื่อนบ้าน แต่ยังมีความสำคัญจากมุมมองทางนิเวศวิทยาสำหรับการสร้าง ออกซิเจน
	สวนสาธารณะ (parks หรือ public parks) หมายถึงบริเวณสาธารณะที่ภาครัฐ  ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนตามชุมชนและเมืองต่าง ๆ ...
	สวนบางประเภท แม้เปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้ฟรีแต่ก็ไม่นับรวมไว้ในประเภทของสวนสาธารณะ เช่น สวนพฤกษศาสตร์ (botanic garden) สวนรุกขชาติ (arboretum) อุทยานสาธารณะ (public garden) สวนสนุก (amusement park) สวนสัตว์ (zoological gardens) อุทยานแห่งชาติ (national ...
	2.2.2 ประเภทของสวนสาธารณะ
	รูปแบบของสวนสาธารณะจะเน้นหนักกิจกรรมนันทนาการ หรือการพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าด้านความสวยงาม ซึ่งกิจกรรมในสวนสาธารณะจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้เป็น
	1. กิจกรรมนันทนาการแบบผ่อนคลาย (Passive recreation) เป็นการพักผ่อนแบบสบายๆ ไม่ได้ออกำลังมาก เช่น การนั่งเล่น เดินเล่น ฟังเพลง ปูเสื่อนอนเล่น เป็นต้น
	2. กิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active recreation) เป็นกิจกรรมที่มีการออกกำลังกาย เช่น วิ่งเล่น เล่นกีฬาชนิดต่างๆ
	3. กิจกรรมทางการศึกษา การเรียนรู้ (Education) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่อาจเพิ่มเติมภายในสวน เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
	กิจกรรมทั้งสามประเภทนี้มักขัดแย้งกัน การจัดแบ่งเขตหรือโซนจึงมีความจำเป็นแต่การแบ่งโซนเด็ดขาดมักก่อให้เกิดปัญหา และการกำหนดชนิดของกิจกรรมเองก็มักมีปัญหาไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สวนสาธารณะที่ดีจึงต้องสนองประโยชน์ใช้สอยสูงสุดและต้องสวยงามด้วย การออก...
	สำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร ได้จำแนกประเภทของสวนสาธารณะตามลักษณะพื้นที่ วัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ และขนาดออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ (อาชัญญา, 2548)
	1. สวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket Park, Mini Park, Tot lots) มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร การให้บริการระยะเดินใช้เวลา 5-10 นาที การกระจายตัวของสวนควรอยู่ในระยะเดินเท้า มีการเข้าถึงโดยสะดวกและไม่ต้องข้ามถนน อาจอยู่ระหว่างอ...
	2. สวนหมู่บ้าน (Neighborhood Park) มีขนาดพื้นที่มากกว่า 2 ไร่แต่ไม่เกิน 25 ไร่ รัศมีการให้บริการเป็นวงรอบประมาณ 1-3 กิโลเมตร เป็นสวนสำหรับประชาชนผู้อาศัยในละแวกบ้านนั้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าสวนหย่อมขนาดเล็ก
	3. สวนชุมชน (Community Park) มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่แต่ไม่เกิน 125 ไร่ รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 3-8 กิโลเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากกว่า 2 สวนแรกและมีที่เล่นกีฬา มีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนแบบเพลิดเพลินกับสิ่งสวยงาม เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ
	4. สวนระดับย่าน (District Park) มีขนาดพื้นที่มากกว่า 125 ไร่แต่ไม่เกิน 500 ไร่ รัศมีบริการมากกว่า 8 กิโลเมตร การให้บริการผู้อยู่ใกล้มาด้วยการเดินผู้ที่อยู่ไกลเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน รถยนต์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างที่ไม่มีในสวน 1-3 ก่อนหน้าเช่น บ...
	5. สวนระดับเมือง (City Park) มีพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ขึ้นไป รัศมีบริการเป็นวงรอบแก่คนทั้งเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตอิทธิพลของเมือง มีลานกว้างสำหรับการจัดงานประเพณี  ผู้มาใช้บริการเดินทางมาจากทั่วกรุงเทพมหานครและใช้เวลาพักผ่อนนานกว่าครึ่งวัน มีกิจก...
	6. สวนถนน (Street Park) มีความกว้างของพื้นที่กว่า 3 เมตร ไม่จำกัดความยาว  ปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง เว้นที่ตรงกลางไว้เป็นทางเดิน แบ่งประเภทได้อีก 3 ประเภท ได้แก่ สวนไหล่ทางหรือทางจักรยาน สวนเกาะกลาง และสวนทางแยก
	7. สวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park) มีพื้นที่ไม่จำกัดขนาด เช่น สวนอนุเสาวรีย์ลานอเนกประสงค์ สวนประวัติศาสตร์ สวนวัฒนธรรม สวนกีฬา เป็นต้น
	2.2.3 องค์ประกอบและลักษณะของสวนสาธารณะที่ดี
	สวนสาธารณะแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือ กิจกรรมการพักผ่อนหรือนนันทนาการแบบผ่อนคลาย (Passive Recreation) และกิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active Recreation) สวนสาธารณะที่ดีต้องสนองประโยชน์ใช้สอยสูงสุดและมีความสวยงาม  มีองค์ประกอบทางกายภาพที่ทำให้รู้สึก...
	สวนสาธารณะนอกจากจะสนองความต้องการของคนทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้ว สวนสาธารณะยังช่วยป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นประโยชนไม่ให้สูญหาย ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ ได้แก่ อากาศ ดิน น้ำ และสัตว์ป่า ความต้องการที่ว่างสำหรับสวนสาธารณะในเมืองใหญ่ทำให้เกิดผลดี เช...
	สวนสาธารณะที่ดีควรมีป้ายบอกชื่อสวนสาธารณะบริเวณประตูทางเข้าทั่วไป  มีแผนที่หรือแผนผังแสดงขอบเขตและตำแหน่งของสวนสาธารณะเพื่อให้ผู้มาใช้บริการทราบได้ว่าควรไปที่ใดก่อน ถนนภายในสวนสาธารณะควรมีขนาด ความกว้าง ส่วนโค้ง และสัดส่วนตามมาตรฐานทั่วไป เพื่อให้ความ...

	2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
	2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม
	การมีส่วนร่วม (participation) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง
	การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือของประชาชน ไม่ว่าปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันและเข้ามาร่วมรับผิดชอบเพื่อดําเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ กระทําผ่านกลุ่มหรือองค์การเพื่อให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์
	เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผล
	การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล ได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกัน  ด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม
	การมีส่วนร่วม คือการที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจระดับต่างๆ ทางการจัดการบริหารและทางการเมือง เพื่อกําหนดความต้องการในชุมชนของตน
	ความหมายของการมีส่วนร่วมเป็นความหมายที่กว้างเกี่ยวข้องกับบุคคลในทุกระดับทุกส่วน ดังที่องค์การสหประชาชาติได้กําหนดความหมายไว้เพื่อการดําเนินงานขององค์การว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็ก หรือสังคมขนาดใหญ่ ...
	จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น จึงหมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้นําชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือกัน ตั้งแต่การวางแผน การบริหารงบประมาณ การดําเนินการ และการติดตามและประเมินผล ดังนั้น ผลสําเร็จของการพัฒนาจึงขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน...
	การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้และความชํานาญร่วมกับวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงาน...
	การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง จึงหมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม และการตัดสินใจต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่เหมาะ...
	กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็นแนวความคิดใหม่ที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของระบอบประชาธิปไตย เป็นกระแสของความคิดที่ทําให้ผู้คนในสังคมตระหนักดีว่า การดําเนินกิจการใด ๆ ก็ตาม ผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนได้เสี...
	2.3.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วม
	การที่ประชาชนภายในพื้นที่มีการรวมกลุ่มในรูปของประชาคมหรือชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดที่สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหาซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นจําเป็นต้องมีความร่วมมือทําพร้อมๆ กันในทุกระดับ ต...
	2.3.2.1 การรับรู้ข่าวสาร (Public Information)
	ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ
	2.3.2.2 การปรึกษาหารือ (Public Consultation)
	การปรึกษาหารือเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการหารือระหว่างผู้ดําเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น
	2.3.2.3 การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting)
	การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอํานาจตัดสินใจในการทําโครงการหรือกิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการทําความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่นั้น ซึ่งมีหล...
	การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วม เพื่ออธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตอบข้อซักถาม
	การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สําหรับโครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการ จําเป็นจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความเห็นต่อโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย
	การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบังทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน และแจ้งให้ทุก...
	2.3.2.4 การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)
	เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่ลักษณะที่สําคัญของการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของกระบวนการ ซึ่งได้สรุปถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมได้ 4...
	1) มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาตลอดจนความต้องการของชุมชน
	2) มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
	3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
	4) มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทํางาน
	การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจําเป็นต้องใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมในการนําพาข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน ไปสู่ประชาชนผู้เป็นเป้าหมาย สิ่งสําคัญในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที...


	2.3.3 การสร้างการมีส่วนร่วม
	หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น International Association for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดั...
	2.3.3.1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)
	เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำสุด  แต่เป็นระดับที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่า...
	2.3.3.2 การรับฟังความคิดเห็น (Consult)
	เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประช...
	2.3.3.3 การเกี่ยวข้อง (Involve)
	เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทางที่นำไปสู่การตัดสินใจเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจา...
	2.3.3.4 ความร่วมมือ (Collaboration)
	เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น
	2.3.3.5 การเสริมอำนาจแก่ประชาชน (Empower)
	เป็นขั้นตอนที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็น ผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอำนาจแก่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด การทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากความต้องการของประชาชน เป็นต้น
	เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ประการ คือ การมีอิสรภาพในการเข้าร่วม ความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชนควรมีการสร้างหลักการมีส่วนร่วมเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้ต่างฝ...


	2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว
	2.4.1 ความหมายของพื้นที่สีเขียว
	พื้นที่สีเขียว (green space) หมายถึง พื้นที่ใดๆ ก็ตามที่มีพืชพันธุ์ขึ้นปกคลุม ทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สีเขียว โดยพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองจะอยู่ในเขตเมือง เทศบ...
	พื้นที่สีเขียว (green space) หมายถึง พื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดินที่ซึมน้ำได้หรืออาจมีสิ่งก่อสร้างอยู่ด้วย ทั้งในพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและนอกเขตเมือง อาจเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเอกชนที่สาธารณช...
	พื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่มีไม้ใหญ่ขนาดวัดโดยรอบไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร เป็นองค์ประกอบหลัก จำนวนของต้นไม้ไม่น้อยกว่า 16 ต้นต่อไร่ ซึ่งจะทำให้ความเป็นสีเขียวของพื้นที่นั้นอยู่ได้ยาวนาน เป็นพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่สีเขีย...
	พื้นที่สีเขียวในเมือง หมายถึง พื้นที่โล่งว่างในเขตเทศบาล ซึ่งมีพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก ได้รับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยา และหลักการทางภูมิสถาปัตย์เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อเสริมสภาพแวดล้อมของเมือง อันจะทำใ...
	อาจพอสรุปได้ว่า พื้นที่สีเขียว คือ พื้นที่ใดๆก็ตามที่มีพืชพรรณขึ้นปกคลุม ทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สีเขียว โดยพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองจะอยู่ในเขตเมือง เทศบาล ซึ่...
	2.4.2 ประเภทของพื้นที่สีเขียว
	2.4.2.1 พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
	พื้นที่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติดั้งเดิม เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศสูง เป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศที่จำเป็นต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดไปโดยมีการจัดการที่เหมาะสมรูปแบบ แม่น้ำ ลำธาร คลอง ทะเลสาบ พรุ ภูเขา และป่าไม้ เป็นต้น
	2.4.2.2 พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ
	พื้นที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งการพักผ่อน หย่อนใจ ออกกำลังกาย และเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง พื้นที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการ เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกา...
	2.4.2.3 พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
	พื้นที่สีเขียวที่เสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บริเวณและชุมชน เช่น ช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนหรือลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดอุณหภูมิความร้อนในเขตเมืองกรองฝุ่นละออง และลดมลพิษ เป็นต้น แม้ประชาชนอาจจะไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยตรงเหมือนพื้นที่สีเขียว...
	2.4.2.4 พื้นที่สีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจร
	พื้นที่สีเขียวที่อยู่ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ มีรูปร่างลักษณะพื้นที่ที่เป็นริ้วยาวขนานกับบริเวณเส้นทางสัญจร ซึ่งมีบทบาททั้งการเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและพักผ่อนหย่อนใจ
	2.4.2.5 พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
	พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของส่วนมากหมายถึงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างของเอกชน พื้นที่เกษตร เช่น นาข้าว พืชไร่ เป็นต้น พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น เช่น สวนไม้ผลยืนต้น และสวนป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น

	2.4.3 เกณฑ์สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
	องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดว่าเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีควรมีพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างน้อย 9 ตารางเมตร/คน แต่มาตรฐานความต้องการพื้นที่สีเขียวในเมืองของแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ...
	องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้เล็งเห็นเห็นถึงความสำคัญของการมีพื้นที่สีเขียว  จึงได้กำหนดเรื่องการพัฒนาและการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวสำหรับคนทุกกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนให้เมืองมีนโยบายที่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไว้ในเป้าหมายที่ 11 ของเป้...

	2.5 นโยบายและมาตรการเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ
	2.5.1 แนวคิดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	ที่ดิน (Land) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการ  ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร ที่ดินนอกจากจะเป็นแหล่งที่มาของ ปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเครื่องค้ำจุนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒน...
	การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง กระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับศักยภาพและทางเลือกในการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในรูปแบบลักษณะต่างๆ เพื่อทำการเลือกหนึ่งในรูปแบบเหล่านั้นจากกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม และสา...
	2.5.2 ระดับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับย่านพื้นที่ และระดับท้องถิ่น ทั้งสามระดับนี้ไม่จำเป็นต้องมีการเรียงลำดับต่อเนื่องกัน แต่ควรมีความสอดคล้องในการตัดสินใจและดำเนินการสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับนโย...
	2.5.2.1 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับชาติ (National land-use planning)
	การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับชาติจะสัมพันธ์กับเป้าหมายเพื่อการจัดสรรทรัพยากรของชาติ ซึ่งจะไม่ลงรายละเอียดไปถึงการจัดสรรทรัพยากรในเชิงดำเนินการของที่ดิน แต่จะเป็นการจัดลำดับการจัดสรรโครงการระดับย่านพื้นที่ มีขอบเขตสาระกล่าวคือการวางนโยบายการใช้ประ...
	เป้าหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับชาติจะมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงนโยบาย การออกกฎหมาย และมาตราการการคลังที่ส่งผลกับประชาชนและการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ทั้งนี้บุคคลผู้มีอำนาจตัดสินใจเชิงนโยบายอาจจะไม่สามารถมีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ...
	2.5.2.2 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับย่านพื้นที่ (District land-use planning)
	การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับย่านพื้นที่อาจจะไม่จำเป็นต้องหมายถึงขอบเขตย่านพื้นที่ในด้านการปกครอง เช่น ตำบล หรืออำเภอ แต่หมายถึงย่านที่ดินที่มีความสัมพันธ์ของประเด็นสาระในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกัน เช่น การกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิ...
	2.5.2.3 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับท้องถิ่น (Local land-use planning)
	การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับท้องถิ่นมีลักษณะครอบคลุมขอบเขตหมู่บ้าน กลุ่มหมู่บ้าน การวางแผนในระดับนี้ค่อนข้างสามารถกำหนดแผนได้ถึงการบอกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสามารถกระจายผลประโยชน์และความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื...
	การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับท้องถิ่นจะมีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวางแผนสูง โดยเฉพาะประชากรหรือชุมชนในพื้นที่ ทั้งกลุ่มเจ้าของที่ดิน กลุ่มหน้าที่เจ้าหน้าที่เชิงเทคนิคในการวางแผน ตลอดจนกลุ่มภาครัฐท้องถิ่น ที...

	2.5.3 ผังนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินกรุงเทพมหานคร
	2.5.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
	การใช้ที่ดินในเขตชุมชนเมืองมักเป็นที่ดินประเภทเพื่อการอยู่อาศัยมากที่สุด มีการกระจายตัวอยู่ทั่วไป  บริเวณใจกลางเมืองมักเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  บริเวณถัดออกมาจากใจกลางเมืองไปถึงชานเมืองมักเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นน้อยโดยพิจารณาจากควา...
	1) ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หรือพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มักอยู่บริเวณศูนย์กลางเมือง (City Core) ที่ประกอบไปด้วยอาคารสำนักงาน ร้านค้าและพักอาศัย  อาคารสูงเพื่อการพักอาศัย
	2) ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง การใช้ที่ดินมักเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเรือน ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หอพัก อาคารชุดความสูงไม่ควรเกิน 5 ชั้น
	3) ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีการใช้ที่ดินเป็นอยู่อาศัยเบาบาง มักเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝดเป็นส่วนใหญ่ ความสูงประมาณ 1-2 ชั้น
	4) ที่ดินอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย การใช้ที่ดินประเภทนี้มัก มีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินไปเป็นอย่างอื่น หรือเป็นการเคารพต่อสถานที่สำคัญ เช่น ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ มักถูกกำหนดให้มีการใช้ที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักอาศัย

	2.5.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการทำงานและประกอบอาชีพ
	การใช้ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม เป็นการใช้ที่ดินประเภทนี้ ได้แก่ ร้านค้า  รวมถึงการบริการต่าง ๆ ด้วยการใช้ที่ดินประเภทนี้มักตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง มีการเกาะกลุ่มกันเป็นย่านการค้า เนื่องจากมีการได้ประโยชน์ร่วมกันของกิจกรรมจากการรวมกลุ่มกัน และมักมีที่ตั้ง...
	1) อุตสาหกรรมและคลังสินค้า โดยหลักการของความปลอดภัย ไม่ควรมีโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทอยู่ในเขตผังเมืองรวม เว้นแต่เมืองที่มีบทบาทพิเศษ เช่น เมืองท่า  เมืองอุตสาหกรรม แต่จะต้องปราศจากมลพิษและจัดเป็นส่วนบริเวณโรงงานกับบริเวณที่พักอาศัยให้เหมาะสมถูกต้องกั...
	2) อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจกรรมเฉพาะอย่างของชุมชน อันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้น หรืออุตสาหกรรมที่จำเป็นของชุมชนเมือง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยควรมีการรวมกิจกรรมเหล่านี้ไว้เป็นกลุ่มเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย คำนึงถึงระยะทางใ...
	3) คลังสินค้า เป็นบริเวณคลังเก็บสินค้า หรือโกดัง มักเป็นการใช้ที่ดินก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เพื่อจัดเก็บสินค้าเป็นจำนวนมาก รวมถึงการใช้พื้นที่เป็นลานโล่ง เพื่อจัดวางตู้เก็บสินค้า (Container) แต่ไม่รวมถึงคลังน้ำมัน การใช้ที่ดินประเภทนี้มีเฉพาะเมืองที่มีบ...

	2.5.3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และพักผ่อนหย่อนใจ
	การใช้ที่ดินประเภทนี้ตามการวางและจัดทำผังเมืองรวม มีการจำแนกการใช้ที่ดินออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่
	1) ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดินประเภทนี้มีแนวคิดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองโดยตรง เพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีอากาศบริสุทธิ์ มีที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ดินประเภทนี้ปร...
	2) ประเภทชนบทและเกษตรกรรม การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่สีเขียว (Buffer Zone) ของชุมชนเมือง  ตามแนวความคิดป่าล้อมเมือง หรือเมืองในชนบท เพื่อป้องกันการขยายตัวของเมือง
	3) ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม การสงวนอาชีพ ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ในบริเวณพื้นที่นั้น เพื่อให้มีสภาพที่ดีมั่นคงต่อไป โดยมากมักเป็นพื้นที่บริเวณที่มีสมรรถนะดินดีเหมาะแก่การเกษตรกรรม พื้นที่ในโครงการตามแนวพระราชดำริ  พื้นที่ที่...
	4) ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย การใช้ที่ดินประเภทนี้ถือเป็นหลักสากลในการที่จะต้องอนุรักษ์แหล่งกำเนิดทางโบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาในเชิงอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
	5) ที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง  การใช้ที่ดินประเภทนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และการประมง

	2.5.3.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการบริการสาธารณะ
	การใช้ที่ดินประเภทนี้ตามการวางและจัดทำผังเมืองรวม แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่
	1) สถาบันราชการ การใช้ที่ดินประเภทนี้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยศูนย์บริการและที่ทำการของรัฐบาลต่าง ๆ เช่น การประปา  ไฟฟ้า โทรศัพท์ โรงพยาบาล สถานีอนามัย และที่สาธารณะประโยชน์ เป็นต้น
	2) สถาบันศาสนา ได้แก่ พื้นที่วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ โบสถ์พราหมณ์  สุสาน ฌาปนสถาน ป่าช้า เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมที่ธรณีสงฆ์นอกเขตวัด เป็นพื้นที่สำหรับเป็นที่พบปะของประชาชนในศาสนานั้นๆ
	3) สถาบันการศึกษา เป็นการใช้ที่ดินที่เกี่ยวกับการศึกษา ประกอบด้วย ห้องสมุด มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา วิทยาลัย โรงเรียนมัธยม โรงเรียนประถม โรงเรียนอนุบาล  สถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น
	4) การสาธารณูปโภค การใช้ที่ดินประเภทการสาธารณูปโภค หมายถึง  พื้นที่ เส้นท่อ อาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อชุมชน โดยระบบเหล่านี้มักจะถูกวางให้สอดคล้องกับระบบการใช้ที่ดินของชุมชนเมือง และการเชื่อมโยงถึงกันเป็นโครงข่ายต่อเนื่อง เพื...



	2.6 กรณีตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ
	2.6.1 กรณีศึกษาโครงการสานพลังประชารัฐการพัฒนาที่ดินบึงบางซื่อ
	การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 61 ไร่ ในอดีตเมื่อ 100 ปีที่แล้ว เคยเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานปูนซีเมนต์บางซื่อ บริษัทได้พัฒนาให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของคนงานและครอบครัว จนปัจจุบันได้มีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยกลางเป็นช...
	การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนในชุมชน จัดระเบียบสภาพแวดล้อมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก่อนการพัฒนาบึงน้ำสาธารณะ เพื่อให้ประโยชน์จากภายนอกชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
	2.6.2 กรณีศึกษา Hammarby Sjöstad: A Sustainable Community
	Hammarby Sjöstad คือ การพัฒนาพื้นที่ให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแบบผสมผสานตั้งอยู่ติดกับตัวเมืองใจกลางสตอกโฮล์ม โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมให้เป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่...
	Hammarby Sjöstad เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยไม่ทำลายเอกลักษณ์ของพื้นที่ และใช้ความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาพื้นที่จนสำเร็จ
	2.6.3 กรณีศึกษา Fujisawa Sustainable Smart Town
	เมืองแห่งอนาคตของ Panasonic Fujisawa Sustainable Smart Town เป็นชุมชนแห่งหนึ่งในเขตคานากาว่า “Fujisawa Sustainable Smart Town” (FSST) หนึ่งในชุมชนที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ชุมชนแห่งนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการร่วมมือกันของภาครัฐและภ...
	2.6.3.1 Bringing New Energy from the Sun
	การนำพลังจากธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานทดแทน อย่างเช่นนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า ด้วยการสร้างแหล่งพลังงานของตนเองผ่านแผงโซล่าร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าใช้ภายในชุมชนและในครัวเรือน ทั้งนี้ยังรวมถึงการสร้างแหล่งพลังงานอื่น การเก็บสำรองพลังงาน และการใช้เทคโนโล...
	2.6.3.2 Bringing New Energy to Safety and Security
	การนำพลังสู่ความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย ด้วยระบบบริการรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ‘Virtual Gated Town’ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดทั่วเมือง
	2.6.3.3 Bringing New Energy to Community Ties
	การนำพลังสู่สังคม ซึ่งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนให้มีการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างมีความสุข และสนุกสนานในการใช้ชีวิต ก่อให้เกิดเป็นสังคมคุณภาพ

	Panasonic Fujisawa Sustainable Smart Town เน้นให้ความสำคัญทางกายภาพของสภาพแวดล้อมของชุมชน และการมีระบบเชื่อมต่อภายในที่ดี ด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมทางสังคมที่ผสมผสาน รวมทั้งการสร้างพื้นที่สีเขียวผ่านการจัดภูมิทัศน์และกำหนดตำแหน่งพื้นที่สวนหย่...
	2.6.4 กรณีศึกษา Weiliu Wetland Park
	พื้นที่ในสถานที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและพักผ่อน โดยใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมในการควบคุมน้ำท่วมและเพื่อการป้องกันน้ำท่วมการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้องที่อยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับกิจกรรมในชนบทและธรรมชาติพื้นที่พัก...
	Weiliu Wetland Park เป็นรูปแบบของการพัฒนาพื้นที่รกร้าง เสื่อมโทรม เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่กลับมาสมบูรณ์ มีการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูพื้นที่ให้มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน ออกแบบตามลักษณะภูมิประเทศที่มีอยู่ และใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมในการ...
	2.6.5 กรณีศึกษา Jurong Eco-Garden
	Jurong Eco-Garden ประสบความสำเร็จในการสร้างระบบการจัดการสตอร์ม วอเตอร์ที่เป็นธรรมชาติสำหรับอาคาร น้ำฝนประมาณ 65% จะถูกกักไว้และนำกลับมาใช้ที่สวน น้ำฝนที่เก็บและส่งผ่านทางชีวภาพจะรวมกับน้ำสีเทาจากอาคารโดยรอบและนำกลับมาใช้ใหม่
	Jurong Eco-Garden สามารถดึงดูดความสนใจของประชากรวัยทำงาน รวมถึงชุมชนที่ใหญ่กว่าด้วย เปิดให้บริการแก่โรงเรียนมากกว่า 13 แห่ง และมีนักเรียนเกือบ 3,000 คน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนและกลุ่มผลประโยชน์ นักศึกษาของ Republic Polytechnic ได้ใช้สวนเพื่อทดสอบต้นแบบ...

	2.7 ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา
	2.7.1 ประวัติความเป็นมา
	พ.ศ. 2386 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กวาดต้อนครอบครัวจากหัวเมืองรายทางเข้ามายังกรุงเทพมหานคร โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เขตบึงกุ่มและเขตคันนายาวในปัจจุบัน ในย่านนั้นมีคลองสายหนึ่งซึ่งแยกจากคลองแสนแสบและไหลผ่านบึงเก่าแก่ที่มีขนาดใ...
	2.7.2 สภาพภูมิศาสตร์
	พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 24.39 ตารางกิโลเมตร (15,194 ไร่ 9.38 ตารางวา) มีคลองและลำรางหลายสายในพื้นที่ คลองสายสำคัญ คือ คลองแสนแสบ คลองบางเตย เป็นต้น ถนนสายหลักในพื้นที่ได้แก่ ถนนเสรีไทย ถนนนว...
	2.7.3 ข้อมูลประชากรของเขตบึงกุ่ม
	เขตบึงกุ่มแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 แขวง ได้แก่ แขวงคลองกุ่ม แขวงนวลจันทร์ และแขวงนวมินทร์ จากข้อมูลในเดือนธันวาคม 2563 พบว่ามีประชากรรวม 140,817 คน ดังแสดงในตารางที่ 2.1
	2.7.4 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพแวดล้อมโดยรอบของพื้นที่ศึกษา
	1) ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีพื้นที่รวม จำนวน 21.68 ตร.กม. (13,550 ไร่)
	2) ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปลานกลาง มีพื้นที่รวม จำนวน 1.72 ตร.กม. (1,075 ไร่)
	3) พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 0.88 ตร.กม. (550 ไร่)
	4) พื้นที่สวนสาธารณะ จำนวน 0.32 ตร.กม. (200 ไร่)
	5) พื้นที่ที่เหลือเป็น ถนน ซอย คลองและลำรางสาธารณะ จำนวน 0.40 ตร.กม.

	พื้นที่แหล่งน้ำได้รับการบริหารจัดการตามโครงการแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม มีพื้นที่ 90,000 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 5.3 เมตร ปริมาณน้ำกักเก็บ 148,000 ลูกบาศก์เมตร

	2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3   ระเบียบวิธีการศึกษา
	3.1 วิธีการศึกษา
	3.1.1 ค้นหาและวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน
	3.1.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในพื้นที่โดยตรง จากการสํารวจพื้นที่ สังเกต วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ รวบรวมข้อมูลศักยภาพทรัพยากรของแหล่งนันทนาการ สิ่งอํานวยความสะดวก การบริหารการจัดการในพื้นที่ และถ่ายภาพในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา
	3.1.1.2 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการวิจัย ตำรา แผนยุทธศาสตร์ แผนดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ
	3.1.1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
	1) รัฐ สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม (โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมายในการบริหารจัดการพื้นที่ ขอบเขตการปฏิบัติงาน การให้ความรู้และการบริการกับประชาชน รวมไปถึงทิศทางการปรับปรุงและใช้ปร...
	2) ประชาชน ผู้อยู่อาศัยบริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม (โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาที่พบในพื้นที่นันทนาการ สิ่งอำนวยความสะดวก ความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ)


	3.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหาและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่
	3.1.2.1 ศึกษารูปแบบการออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อคนและชุมชน (Design for People) การออกแบบที่โล่ง พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ แนวคิดสาธารณะของพื้นที่สาธารณะในเมือง (Public Concepts of Urban Public Space)  จากงานวิจัยและ/หรืองานออกแบบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะก...
	3.1.2.2 ศึกษาแนวทางและการจัดการพื้นที่สาธารณะ จากโครงการที่สัมฤทธิ์ผลกรณีศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ

	3.1.3 การพัฒนารูปแบบโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการศึกษาจากสภาพพื้นที่จริง

	3.2 กรอบแนวคิด
	3.2.1 ตัวแปร
	3.2.1.1 ตัวแปรอิสระ จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถกำหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายด้านการจัดการพื้นที่ ความต้องการของประชาชน
	3.2.1.2 ตัวแปรตาม คือ แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)

	3.2.2 กรอบการศึกษา

	3.3 สมมติฐานงานวิจัย
	1) สภาพแวดล้อมของพื้นที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
	2) ความต้องการพื้นที่นันทนาการของประชาชนโดยรอบมีความสัมพันธ์ต่อแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
	3) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการจัดการพื้นที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)

	3.4 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
	3.4.1 ภาครัฐ
	ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จากบทบาทของหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม จำนวน 7 ท่าน
	1) เจ้าหน้าที่จาก สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 1 ท่าน
	2) เจ้าหน้าที่จาก สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 1 ท่าน
	3) เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1 ท่าน
	4) พนักงานดูแลสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 1 ท่าน
	5) พนักงานควบคุมประตูระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 1 ท่าน
	6) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม 2 ท่าน

	3.4.2 ภาคประชาชน
	ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จากผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม จำนวน 3 ท่าน
	1) ประธานชุมชนแบบเป็นทางการ 1 ท่าน
	2) รองประธานชุมชนแบบเป็นทางการ 1 ท่าน
	3) สมาชิกสภาชุมชน 1 ท่าน


	3.5 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.5.1 การสัมภาษณ์
	การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาสอบถามความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย
	1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น อาชีพ สถานที่ทํางาน กิจกรรม
	2) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ เช่น เคยเข้าใช้พื้นที่ ระยะเวลา ช่วงเวลา เดินทางเข้าถึง
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอในพื้นที่ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ พื้นที่จอดรถ ไฟฟ้าแสงสว่าง

	เพื่อรวบรวมข้อมูลนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายด้านการจัดการพื้นที่  โดยจะสัมภาษณ์หน่วยงานราชการในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องของพื้นที่ประกอบด้วย
	3.5.2 การสังเกต
	โดยอาศัยการสังเกตจากพื้นที่ศึกษาทั้งในด้านกายภาพสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึง กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ความร่วมมือของประชาชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่

	3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	1) จากข้อมูลที่ทําการศึกษารวบรวมจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดที่สําคัญในพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน แนวคิดการมีส่วนร่วม การพัฒนาพื้นที่สีเขียว รวมทั้งเอกสาร รายงานผลการดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	2) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลสําคัญต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่หรือ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบแนวความคิด ปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ แนวทางดําเนินการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

	3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
	1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในประเด็นตามกรอบแนวคิด และความคิดเห็น  โดยมีการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ในพื้นที่ชุมชน และถ่ายภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างควบถ้วน
	2) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดระเบียบข้อมูลด้วยวิธีการถอดเทป
	3) นำข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปสัมภาษณ์ทั้งหมดมาเขียนบรรยายลักษณะเชิงพรรณนา ตามประเด็นสำคัญ
	4) วิเคราะห์ตรวจสอบความหมายจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้โดยใช้การอธิบายข้อมูลเชิงพรรณนา
	5) สรุปผล และหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตอัจฉริยะ


	บทที่ 4   ผลการศึกษา
	4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ และการสังเกตการณ์
	4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม
	โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม เป็นพื้นที่ในการดูแลของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย พื้นที่บริเวณบึงน้ำและแหล่งน้ำอยู่ในความดูแลของสำนัก การระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร พื้นที่สวนป่าและทางเดินรอบบึงน้ำเป็นความดูแลของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ...
	บริเวณรอบโครงการฯ ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่ได้รับการตกแต่งดูแลจากพนักงานดูแลสวน สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน บึงน้ำในโครงการแก้มลิง มีพื้นที่ 90,000 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 5.3 เมตร ปริมาณน้ำกักเก็บ 148,000 ลูกบาศก์เมตร น้ำที่กักเก็...
	การเข้าถึงพื้นที่โครงการ
	- ทิศเหนือ สามารถเข้าได้จากซอยนวมินทร์ 24
	- ทิศตะวันออก สามารถเข้าได้จากซอยเสรีไทย 29
	- ทิศใต้ สามารถเข้าได้จากซอยเสรีไทย 15 และ 17
	4.1.2 การสังเกตการณ์
	ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ บึงน้ำในโครงการแก้มลิง บริเวณสวนป่ารอบโครงการ และชุมชนโดยรอบโครงการ ดังนี้
	ส่วนที่ 1 บึงน้ำในโครงการแก้มลิง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  ใช้ประโยชน์ในการเป็นพื้นที่รับน้ำในขณะที่ระดับน้ำในคลองสาขามีระดับน้ำสูงขึ้น และปล่อยน้ำเพื่อผลักดันน้ำในคลองสาขาลงคลองแสนแสบ เพื่อเป็นการนำน้ำดีเข้ามาเจือจางน้ำเน่าเสีย คุณภาพน้ำค่อยข้า...
	ส่วนที่ 2 บริเวณสวนป่าโดยรอบโครงการ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งรอบโครงการเป็นสวนป่า มีต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ร่มเงา มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สังเกตได้จากมีนกเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก และมีเห็ดขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่สวน โดยพื้นที่บริเวณสวนป่าได้รับการดูแลจากสำนั...
	จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ และการสังเกตการณ์สามารถวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อนของพื้นที่โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่มได้ ดังนี้

	4.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
	4.2.1 การใช้ประโยชน์ในพื้นที่
	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมบึงน้ำเป็นพื้นที่สาธารณะ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. รับผิดชอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการบุกรุกและรุกล้ำ พื้นที่ริมตลิ่งอีกฝั่งของถนนเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย และการค้าขาย อาคารบางส่วน...
	เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่มประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ รอบอ่างเก็บน้ำเป็นทางเดินขนาดเล็กมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทำให้พื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างร่มรื่น มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในแหล่งน้ำ รวมถึงมีพื้นที่บางส่วนเป็นลานกว้าง...
	“ชาวบ้านเข้ามาจับปลา หาปลาไปกินในบ้าน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความหลากหลายทางชีววิทยา อยากให้เป็นแหล่งอาหารซึ่งให้มีความงามความสมบูรณ์ เปลี่ยนจากไม้ประดับในพื้นที่ไปเป็นไม้ผล นอกจากนี้ชาวบ้านใช้การเดินพักผ่อนในสวนเป็นการออกกำลังกาย เลี้ยงไก่ชนริมบึง” (กา...
	ซึ่งสอดคล้องกับประชาชน ท่านที่ 2 ที่ให้ข้อมูลว่า “คนส่วนใหญ่เข้าไปใช้ประโยชน์น้อย มีเพียงคนเข้าไปจับปลา ในส่วนของพื้นที่เก็บน้ำในบึงถือว่ายังพอเป็นแก้มลิงได้ คุณภาพก็ดูดี แต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งไม่มีจัดระเบียบ มีบางคนไปเลี้ยงไก่ทำให้มีมูลสัตว์สกปรก แล...
	เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายการระบายน้ำ ที่ได้ให้ข้อมูลว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้มีการประกาศปิดสวนสาธารณะสำหรับกิจกรรมออกกำลังกาย ทำให้มีประชาชนจำนวนหนึ่งเข้ามาในพื้นที่สวนป่า เพื่อพักผ...
	ในส่วนของภาครัฐ บุคลากรของสำนักพัฒนาสังคม กทม. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “สวนป่าแห่งนี้ มีลักษณะที่ดีอยู่แล้ว มีความสงบเป็นธรรมชาติ เป็นสถานที่ที่หายากให้พื้นที่ของ กทม. แค่เพิ่มเติมไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบรักษาความปลอดภัย เช่น เพิ่มกล้องวงจรปิด ทำให้มีรั...
	จากการศึกษาสรุปได้ว่าบุคคลที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบ ซึ่งกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นคือการจับสัตว์น้ำไปเป็นอาหาร มีเพียงช่วงที่มีประกาศปิดสวนสาธารณะ ทำให้มีคนเข้ามาวิ่งออกกำลังกายในพื้นที่บ้าง เนื่องจากพื้นที่โครงกา...
	4.2.2 การบริหารจัดการพื้นที่
	พื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่มเป็นพื้นที่รับน้ำจากคลองสาขาที่ไหลมาจากพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ในส่วนของสำนักการระบายน้ำมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการปริมาณน้ำ และรักษาคุณภาพน้ำในบึง โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ กทม. ได้ให้ข้อ...
	การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ในส่วนของขยะภาคครัวเรือน ชาวบ้านจะนำมาทิ้งในถังขยะที่ตั้งกระจายอยู่ตลอดแนวถนนทางเข้าสถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม จะมีรถเก็บขยะของสำนักงานเขตบึงกุ่มเข้ามาเก็บประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยชุมชนต้องจ่ายเงินในการจัดเก็บขยะให้กับสำน...
	ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลของบุคลากรของสำนักงานสวนสาธารณะ ที่กล่าวว่า “ขยะที่อยู่ในแหล่งน้ำ เป็นหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ เรามีหน้าที่ดูแลแค่บริเวณพื้นที่สวนป่า”  หากพิจารณาพื้นที่รับผิดชอบแล้วสำนักการระบายน้ำ กทม. มีหน้าที่ต้องจัดเก็บและดูแลแหล่งน้ำ แต่พบ...
	นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะ ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “สำนักงานสวนสาธารณะได้ให้ความสำคัญในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล ตกแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ดูแลความสะอาด ประจำสวน จำนวน 8 คน และเพื่อป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติม” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 ...
	ในส่วนของความปลอดภัยในพื้นที่ พบว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นระยะตลอดแนวถนนทางเข้าสถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม แต่ในพื้นที่รอบบึงน้ำยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ในช่วงกลางคืนจะมืดมาก ประกอบกับเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนบุกรุกพื้นที่รัฐ ทำให้บุคคลภายนอกไม่กล้าเข้าม...
	การจัดการพื้นที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ 2 หน่วยงานหลัก ถือว่าทำตามหน้าที่หลักในการดูแลพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ ตามนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ยังไม่ปรากฎความร่วมมือใด ๆ ในการดูแลพื้นที่ นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนที่คาบเกี่ยวกัน เช่น พื้นที่รอยต่อระ...
	4.2.3 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
	เนื่องจากโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางแหล่งชุมชนที่โอบล้อมไปด้วยบ้านของประชาชนและชุมชนต่าง ๆ ซึ่งผู้อยู่อาศัยในพื้นที่จำเป็นที่จะต้องทราบข่าวสารและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ที่ตนเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงร่วมกั...
	ประชาชน ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “ชาวชุมชนให้ความสำคัญกับพื้นที่ในฐานะผู้ดูทรัพยากร ผู้จัดการและผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพยากร ดังนั้นเขาจึงหวงแหนพื้นที่นี้ ถือเป็นที่เกิด  พ่อแม่ตายที่นี่ ดังนั้นเขาก็จะตายที่นี่ เขารักพื้นที่นี้มาก และยินดีที่จะให้ความช่วยเห...
	ประชาชน ท่านที่ 2 ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า “ปัญหาในพื้นที่ควรแก้ที่นโยบายก่อน มีการกำหนดเป็นโครงการใหญ่ลงมา เป็นภาพรวม ถึงจะสำเร็จได้ ถึงจะมีบางโครงการที่มีการประชุมเพื่อให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็น แต่สุดท้ายระบบราชการก็ยึดตามนโยบายอยู่ดี ชาวบ้านแทบจะไม่...
	ในขณะที่มุมมองของหน่วยงานภาครัฐมีความเห็นว่าการดำเนินการของหน่วยงานเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงาน ข้อกำหนดและกฎหมาย หากเป็นชุมชนที่เกิดจากการบุกรุกที่ดินรัฐไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กทม. ก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐจะเข้าไปให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมที...
	4.2.4 ความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่
	ประชาชน ท่านที่ 2 ให้ข้อมูลว่า “ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาคุณชีวิตหรือความปลอดภัยเลย การจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้ควรจะชัดเจนว่าเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้คืออะไร เป็นเครื่องมือหรือนวัตกรรมอะไร เช่น เสาไฟโซล่าเซลล...
	สอดคล้องกับประชาชน ท่านที่ 3 ที่ให้ข้อมูลว่า “ไม่ทราบถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเลย และไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย แต่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วงรักษาความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน แต่ต้อง...
	บุคลากรของสำนักพัฒนาสังคม ได้ให้ข้อมูลกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ว่า “เห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่มองว่าเรื่องเทคโนโลยี เป็นเรื่องง่ายที่จะนำเข้ามาใช้แค่มีงบประมาณ แต่ปัจจัยที่สำคัญกว่าก็คือการพัฒนาคน พัฒนา...

	4.3 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาพื้นที่
	4.3.1 เข้าถึงพื้นที่ได้ยาก และขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม
	ประชาชน ท่านที่ 2 ที่ให้ข้อมูลว่า “เนื่องจากพื้นที่ริมบึงยังไม่ได้มีการพัฒนาไปเป็นพื้นที่สำหรับวิ่ง หรือมีอุปกรณ์อื่น ๆ รองรับในการออกกำลังกาย ไม่มีไฟส่องสว่าง หรือกล้องวงจรปิดรอบบึง การเข้าถึงพื้นที่ค่อนข้างลำบากถึงแม้ว่าจะเป็นทางเข้าสถานีตำรวจนครบาล...
	ในขณะที่มุมมองของผู้อยู่อาศัยบางส่วนกลับมองว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่พักอาศัยของชุมชน เกรงว่าหากมีการพัฒนาพื้นที่จะมีบุคคลภานนอกเข้ามารบกวนมากขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของพวกเขา การพัฒนาพื้นที่ไม่มีค...
	ประชาชน ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว ทั้งม้านั่ง ทางเดินเท้าก็พอเพียง เลนจักรยานก็น่าจะแชร์กันบนถนนได้ ไม่ค่อยจำเป็น แสงไฟพอดี แต่คนภายนอก ก็ไม่ควรเข้ามาในเวลาค่ำมืดเพราะจะรบกวนการพักอาศัย และจะดูแลความปลอดภัยได้ไม่ทั่วถึง...
	4.3.2 การจัดการพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและครอบครองเพื่อการอยู่อาศัย
	บุคลากรของสำนักงานสวนสาธารณะ ให้ข้อมูลว่า “พื้นที่ที่ชาวบ้านบุกรุกเป็นของสำนักงานสวนสาธารณะ แต่การเวนคืนที่ต้องสำนักงานเขตเข้ามาช่วยด้วย เพราะคนที่ชี้แนวเขตจะเป็นสำนักงานเขต สำนักงานสวนสาธารณะเข้าไปดูแลพื้นที่หลังจากที่มีการบุกรุกไปแล้ว ดังนั้นการจะเว...
	เจ้าหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ที่ผ่านมาสำนักงานสวนสาธารณะ ได้มีการเจรจาให้ผู้บุกรุกย้ายออกนอกพื้นที่แต่ผู้บุกรุกก็ไม่ยอมออกและให้เหตุผลว่าอยู่ที่นี่มาก่อน สำนักงานฯ ก็พยายามอย่างค่อยๆ ค่อยไป และทำได้เพียงล้อมรั้วลวดหนามเอาไว้ และ...
	4.3.3 ขาดนโยบายที่ชัดเจน และงบประมาณสนับสนุน
	การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้ประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องเริ่มจากการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีแผนปฏิบัติการรายปี หลังจากนั้นจึงจะมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการ สํานักสิ่งแวดล้อม กทม. ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ยังไม่มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่โครงการแ...
	บุคลากรของสำนักงานสวนสาธารณะ ได้ให้ข้อมูลว่า “ตรงนี้อาจไม่ใช่สิ่งแรกที่จะพัฒนา เวลามีงบมาทางผู้บริหารก็ต้องพิจารณาตามความสำคัญ หรือส่วนไหนจะทำได้ก่อน มีปัจจัยหลายด้านในการพัฒนาพื้นที่นี้ มีทั้งเป็นที่เอกชน มีทั้งการเวนคืนที่ ซึ่งค่อนข้างยากที่จะพัฒนาจ...
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