
 

(แนวการพฒันาพ้ืนที่โล่งริมน ้าและเช่ือมต่อสวนสาธารณะเขตบึงกุ่ม เพ่ือ
ส่งเสริมการพฒันาส่ิงแวดล้อมอจัฉริยะ (Smart Environment)) 

 
 
 
 
 
 
 

ปรียาภรณ์ นิยมฤทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสูตร 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (การจัดการส่ิงแวดล้อม) 
คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม 
สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2564 



(2) 

 



 

บทคดัย่อ 

ช่ือรายงานการค้นคว้าอสิระ แนวการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้ าและเช่ือมต่อสวนสาธารณะเขตบึง
กุ่ม เพื่อส่งเสริมการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart 
Environment) 

ช่ือผู้เขียน นางสาวปรียาภรณ์ นิยมฤทธ์ิ 
ช่ือปริญญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 
ปีการศึกษา 2564 
 

 
เน่ืองดว้ยการขยายตวัของเมืองสู่เขตตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ส่งผลใหเ้ขตบึงกุ่มมี

อตัราการเติบโตของเมืองและประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี ท าใหพ้ื้นท่ีโล่งวา่งและพื้นท่ีสีเขียวในเมือง
ลดลง การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการความคิดเห็นของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าและสวนสาธารณะเขตบึงกุ่มในรูปแบบของ
Sponge City เพื่อส่งเสริมการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ(Smart Environment) เพื่อเสนอแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาประชาชนท่ีอาศยัรุกล ้าอยูใ่นเขตพื้นท่ีศึกษาโดยไม่เกิดความขดัแยง้ รวมถึง
ขอ้คิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการพฒันาพื้นท่ีศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ไดท้ าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีและจาก
หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชน รวมทั้งส้ิน 25 คนร่วมกบัการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participation) รวมถึงศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาพื้นท่ีศึกษาให้สอดคลอ้งกบัปัญหาและสภาพปัจจุบนั โดยไม่ขดัแยง้กบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียและก่อใหเ้กิดความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน  

ผลการศึกษาพบวา่ บทบาทหนา้ท่ีของพื้นท่ีโล่งริมน ้าคลองกุ่ม และสวนสาธารณะในเขต
บึงกุ่มนั้นถือเป็นพื้นท่ีสีเขียวกลางเมืองท่ีอยูใ่นสภาวการณ์ของการขยายตวัของเมืองและประชากร
อยา่งรวดเร็ว ประชาชนในพื้นท่ีมีความตอ้งการเขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียวหรือสวนสาธารณะท่ีมีความร่มร่ืน 
ปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวก และส่งเสริมความเช่ือมโยงของโครงข่ายพื้นท่ีสีเขียว ในส่วน
ของการพฒันาในรูปแบบ Sponge City นั้นไดรั้บความเห็นชอบจากทั้งประชาชนทัว่ไปและ
เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะการพฒันาในรูปแบบน้ี ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การเพิ่มพื้นท่ีสี
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เขียวเท่านั้น แต่หากเป็นการลดการเกิดปัญหาน ้าท่วม และเป็นการบ าบดัน ้าไปในตวั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบักรณีศึกษาเมืองอู่ฮัน่ท่ีสามารถแกปั้ญหาน ้าท่วมขงัในเมืองไดส้ าเร็จ การพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้า
ในรูปแบบของ Sponge City นอกจากการออกแบบพืชพรรณไมท่ี้ใชแ้ลว้ ควรค านึงบริเวณโดยรอบ
พื้นท่ีวา่มีท่ีมาของน ้าจากคูคลองสาขาไหนบา้ง ถนนเส้นไหนท่ีตน้เหตุของการขวางทางน ้า ควร
ปรับปรุงถนนหรือคอนกรีตท่ีขวางทางน ้าออกไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท า Sponge City 

แนวทางแกปั้ญหาประชาชนท่ีอาศยัรุกล ้าในเขตพื้นท่ีพฒันาจะตอ้งท าการเวนคืนพื้นท่ีและ
จดัสรรท่ีอยูใ่หม่ใหก้บัประชาชนอยูห่่างจากพื้นท่ีเดิมไม่เกิน 5 กิโลเมตร ทั้งน้ีจะตอ้งหาหน่วยงาน
หลกัเพื่อรับผิดชอบการจดัสรรงบประมาณ เน่ืองจากการจดัสรรท่ีอยูต่อ้งใชง้บจ านวนมาก สุดทา้ย
เพื่อให้โครงการเกิดโอกาสส าเร็จมากท่ีสุด หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของภาครัฐควรร่วมมือกบั
หน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความกระชบัและการด าเนินการรวดเร็ว โดยมีรัฐบาลคอย
ควบคุมดูแลก ากบัใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงคข์องโครงการ และควรมีการระดมทุนการพฒันาเมือง 
จากภาคธุรกิจเอกชนท่ีอาจมีส่วนไดรั้บประโยชน์จากโครงการพฒันา ใหล้งทุนในการด าเนินงาน
ภายใตง้บประมาณฝ่ายความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) 
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AbstractAs a consequence of expanding the urban area of Bangkok to the east, the 

growth rate and the population of Bueng Kum district has increased every year. Open areas and 
green spaces in the city have been decreased gradually as well. Hence, this study aims to examine 
how the people and authority in the area think about developing riverside areas and parks in 
Bueng Kum district by using the Sponge City model. Furthermore, the study aims to promote 
smart environment system. Also, it intends to compromisingly solve the problem that residents 
invade the area. The study was conducted in qualitative research means. The analyzed data were 
divided in two parts. The first part was opinions of people which were collected by interviewing 
20 residents and 5 of authority in Bueng Kum district and were noted by non-participation 
observer. Another part was documents and related research. All of data were analyzed to find 
solutions that can develop the area in the way that involves in current problems, concerns 
satisfaction of people in the area, and brings most advantages to the community. 

The results of the study showed that the riverside open area at Kum canal and parks in 
Bueng Kum district were green spaces that could not meet the demand caused by the rapidly 
expanding of the town and population. People in such area needed more green spaces or shady 
parks which are safe and convenient, and support the Green Infrastructure. The process of using 
the Sponge City model to develop the area was agreed by both residents and authority in the area 
because this model is not only for increasing green spaces, but it is also for decreasing flood and 
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wastewater treatment which conform to a case study that Wuhan in China could solve the flood in 
their city. Apart from selecting kind of plants that would be used in the area, using the Sponge 
City model to develop riverside open areas should concern about the surrounding areas. It should 
be considered that water comes from which sources or which roads obstruct the waterflow, then 
improve or remove the roads and concretes that obstruct the waterflow to enhance the efficiency 
of the process.  

The solutions for residents invading the area are that to expropriate the invaded areas and 
manage the new places for them which must not be further than 5 kilometers from the previous 
area. In addition, there must be the main institute to manage the budget because managing 
habitation involves in a big amount of budget. All in all, for the most possibility of success, 
related institutes from the government sector and private sector should work together to shorten 
the period of the process and work fast. At any rate, the process should be responsible to the 
government to reach the purpose of the project. Besides, there should be a city development 
fundraising from private sector which may receive advantages from the project, invite them to 
invest in the process of Corporate Social Responsibility (CSR). 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
จากการขยายตวัของกรุงเทพมหานครในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา จนก่อให้เกิดการขยายตวัของ

เมืองสู่เขตตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ส่งผลใหพ้ื้นท่ีเขตบึงกุ่มไดรั้บการพฒันาและจดัสรรเป็น
ท่ีอยูอ่าศยั ท าใหเ้กิดโครงการบา้นจดัสรร คอนโดมิเนียม และหอพกัประเภทต่างๆ ในพื้นท่ีเพิ่มมาก
ขึ้นโดยเฉพาะตลอดแนวถนนเสรีไทย  ในขณะท่ีพื้นท่ีบริเวณถนนนวมินทร์ และถนนนวลจนัทร์ 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีอยู่อาศยัและชุมชนดั้งเดิม ซ่ึงภาพรวมในปี 2560 ในพื้นท่ีเขตบึงกุ่มมีหมู่บา้น
จดัสรร 21 แห่ง ชุมชน 38 ชุมชน รวม 72,192 หลงัคาเรือน และมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นทุกปี เม่ือมีการ
ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัและอาคารจ านวนมากขึ้น ท าใหพ้ื้นท่ีโล่งวา่งและพื้นท่ีสีเขียวในเมืองลดลง ท า
ใหป้ระชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีขาดพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ ขาดพื้นท่ีสาธารณะ
ส าหรับท ากิจกรรมกลางแจง้ ปัญหามลภาวะทางอากาศ อุณหภูมิในเมืองท่ีสูงขึ้น ท าให้เสียความ
สมดุลทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกลายเป็นผูด้อ้ยโอกาสขาดคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เน่ืองดว้ยพื้นท่ีเขตบึงกุ่มมีสวนสาธารณะอยู ่2 แห่งในบริเวณใกลเ้คียงกนัคือสวนเสรีไทย
และสวนนวมินทร์ภิรมย ์จึงตอ้งการท่ีจะพฒันาโครงข่ายสีเขียวในส่วนของคลองล าพงัพวยท่ีติดกบั
สวนนวมินทร์ภิรมย ์และบริเวณคลองกุ่มท่ีอยูร่ะหวา่งคลองล าพงัพวยและสวนเสรีไทย เพื่อเป็นการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและสร้างการเช่ือมโยงระหวา่งพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยู ่ฟ้ืนฟูปรับปรุงความสมดุลของ
ระบบนิเวศ ลดปัญหาสภาพแวดลอ้มแออดั  มลภาวะและอากาศเป็นพิษ  สร้างสุนทรียภาพความร่ม
ร่ืนใหแ้ก่เมือง รวมทั้งส่งเสริมการท างานของระบบสาธารณูปโภค เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตบึงกุ่มใหดี้ยิ่งขึ้น 

ผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะศึกษาเพื่อคน้หาค าตอบถึงความพึงพอใจและความคิดเห็นในการพฒันา
โครงข่ายสีเขียวเพื่อเช่ือมต่อสวนสาธารณะทั้ง 2 แห่ง ทั้งในดา้นการพฒันาโดยการน าเอาแนวคิด 
ทฤษฎี การพฒันาส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ ในรูปแบบของSponge City หรือ เมืองฟองน ้า คือท า
สวนสาธารณะใหเ้หมือนกบัฟองน ้าท่ีสามารถดูดซบัน ้า กกัเก็บและกรองน ้าฝนไดต้ามธรรมชาติ
ดว้ยพืชพรรณ ร่วมกบันวตักรรมส่ิงก่อสร้างเพื่อกกัน ้า ซบัน ้า และใหน้ ้าไหลผา่นได ้เพื่อปัญหาน ้า



13 

ท่วมขงัในเมืองโดยท่ีพื้นท่ีพฒันาและประชาชนท่ีอาศยัอยูเ่ดิมมีความเช่ือมโยงต่อกนั ทั้งบริบทของ
ชุมชนรวมถึงชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดการอนุรักษแ์ละลดความขดัแยง้
ของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นแนวทาง
แกปั้ญหาประชาชนท่ีอาศยัรุกล ้าอยูใ่นเขตพื้นท่ีศึกษา และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีโล่ง
ริมน ้าและเช่ือมต่อสวนสาธารณะเขตบึงกุ่มเพื่อส่งเสริมการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ 

1.2 ค าถามวิจัย 
1.2.1 แกปั้ญหาประชาชนท่ีอาศยัรุกล ้าในเขตพื้นท่ีพฒันาอยา่งไรใหไ้ม่เกิดความขดัแขง้ 
1.2.2 การพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าและสวนสาธารณะเขตบึงกุ่มในรูปแบบของSponge City 

สามารถสร้างประโยชน์และความพึงพอใจใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีไดห้รือไม่ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อศึกษาแนวทางแกปั้ญหาประชาชนท่ีอาศยัรุกล ้าอยูใ่นเขตพื้นท่ีพฒันา 
1.3.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าและเช่ือมต่อสวนสาธารณะเขต

บึงกุ่มในรูปแบบของSponge City 
 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ทราบแนวทางการแกปั้ญหาประชาชนท่ีอาศยัรุกล ้าในเขตพื้นท่ีพฒันา 
1.4.2 ทราบความคิดเห็นของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อการ

พฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าและเช่ือมต่อสวนสาธารณะเขตบึงกุ่มในรูปแบบของSponge 
City 
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
1.5.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ี ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาโครงข่ายสีเขียวบริเวณคลองล าพงัพวย และ

คลองกุ่ม ตั้งอยูบ่ริเวณแขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก โดย
จะครอบคลุมสวนสาธารณะ 2 แห่งคือ สวนนวมินทร์ภิรมยแ์ละสวนเสรีไทย 
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ภาพท่ี 1.1 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
1.5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาหลกัการ แนวความคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม

อจัฉริยะ ส่ิงแวดลอ้มเมือง แนวคิดพื้นท่ีสีเขียวและแนวคิดโครงข่ายพื้นท่ีสีเขียว 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผงัเมือง การศึกษาประวติั
การตั้งถ่ินฐานของชุมชนบริเวณพื้นท่ีศึกษาและสภาพปัจจุบนัของพื้นท่ีศึกษา 
รวมถึงองคป์ระกอบของพื้นท่ีทั้ง สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่า สถานท่ีราชการ เอกชน 
โรงเรียน วดั  พื้นท่ีเปิดโล่ง พื้นท่ีสัญจร และส ารวจศึกษาพฤติกรรมการใชพ้ื้นท่ีของ
คนในชุมชน และคนท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีชัว่คราวโดยการลงพื้นท่ีส ารวจ สอบถาม 
สังเกตการณ์ 

1.5.3 ขอบเขตด้านประชากร ชุมชนท่ีอยูอ่าศยับริเวณโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร ในเขต
พื้นท่ีพฒันา ครอบคลุมประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่ ส่วนขา้ราชการท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี 
และประชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพื้นท่ี 

1.6 นิยามศัพท์เฉาะ 
1.6.1 พื้นท่ีสีเขียว 
คือสถานท่ีท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างขึ้น มีพืชพรรณท่ีมีความหลากหลาย 

ทั้งชนิดและปริมาณ โดยมีไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ เป็นองคป์ระกอบหลกัและไดรั้บการดูแลบ ารุงรักษา
ใหค้งอยู ่อยา่งย ัง่ยนื โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสมดุลทางระบบนิเวศ เกิดสภาพแวดลอ้มท่ี ดี สวยงาม 
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ร่มเยน็ น่าอยู ่และเพิ่มองคป์ระกอบของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งทางตรงและทางออ้ม แก่การ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองและชุมชน ผูม้าเยอืน ตลอดจนเสริมสร้างเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

1.6.2 ส่ิงแวดล้อมอจัฉริยะ (Smart Environment) 
คือการบูรณาเทคโนโลย ีนวตักรรม เขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

สภาพแวดลอ้ม การจดัการน ้า การจดัการของเสีย การดูแลสภาพอากาศ การดูแลเฝ้าระวงัภยัพิบติั 
โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1.6.3 Sponge City  
การจดัท าแบบรูปแบบพื้นท่ีสีเขียว หรือสวนสาธารณะในตวัเมืองใหมี้ลกัษณะเป็นเหมือน

ฟองน ้าเพื่อใหเ้กิดการซบัน ้า กกัเก็บน ้า ชะลอการไหลของ ลดปัญหาการเกิดน ้าท่วมขงัในเมือง โดย
อาศยัหลกัการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการใชพ้ืชพรรณร่วมดว้ย 

1.6.4 สวนสาธารณะ 
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีคนในพื้นท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั มีความปลอดภยั

ในการเขา้ใชบ้ริการ มีส่ิงอ านวยนความสะดวก จุดบริการน ้าด่ืม หอ้งน ้า จุดนัง่พกั ลานออกก าลงั
และเคร่ืองเล่นต่าง ๆ  

1.6.5 คุณภาพชีวิตท่ีดี 
การอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี ปราศจากมลพิษทางอากาศ เสียง มารบกวน โดยรอบราย

ลอ้มไปดว้ยพื้นท่ีสีเขียวมีความร่วมร่ืน มีพื้นท่ีโล่ง พื้นท่ีสีเขียวหรือสวนสาธารณะใหเ้ดิน ว่ิง ป่ัน
จกัรยาน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าใหป้ระชาชนมีทั้งสุขภาพกายและใจท่ีดี 

1.6.6 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีกลุ่มประชาชน หรือขบวนการท่ีสมาชิกของ

ชุมชนท่ีกระท าการออกมาในลกัษณะของการท างานร่วมกนั ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการร่วม 
ความสนใจร่วม มีความตอ้งการท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง
หรือการด าเนินการร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อรองอ านาจมติชน ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือ
ทางออ้มหรือการด าเนินการเพื่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อรองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจการปรับปรุง
สถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน 
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บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
คิด วิเคราะห์ ตามล าดบัขั้นตอน ตลอดจนถึงขั้นสรุปผล และไดก้รอบแนวคิด โดยผูศึ้กษาได้
แบ่งเป็นหวัขอ้ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัดงัน้ี 

2.1 ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart Environment) 
2.2 ส่ิงแวดลอ้มเมือง (Urban Environment) 
2.3 แนวคิดพื้นท่ีสีเขียวและแนวคิดโครงข่ายพื้นท่ีสีเขียว (Green Network) 
2.4 แนวคิดนิเวศวิทยาเมือง (Urban Ecology) 
2.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผงัเมือง 
2.6 ทฤษฎีการโอนสิทธิการพฒันาท่ีดิน 
2.7 ร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
2.8 แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อบรรเทาปัญหาน ้าท่วม 
2.9 แนวคิด “Sponge City – เมืองฟองน ้า” 
2.10 กรณีศึกษา Sponge city 
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2.1 ส่ิงแวดล้อมอจัฉริยะ (Smart Environment) 
คือ การพฒันาสภาพแวดลอ้มในเมืองท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม หรือเป็นรูปแบบการพฒันาท่ี

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมาช่วยในการพฒันา การพฒันาเมืองส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนืค านึงถึง 2 ประการหลกั 
ประการแรกคือเร่ืองของการใชพ้ลงังาน โดยใหค้วามสนใจการใชพ้ลงังานทดแทน พลงังาน
สะอาด เนน้ไปท่ีการควบคุมมลภาวะ ฯลฯ อีกประการหน่ึงคือการจดัการทรัพยากร เช่น การ
จดัการน ้า เป็นตน้ (Concepción Moreno Alonsob, Neus Baucells Aletàa, and Rosa M. Arce 
Ruiz, 2017) ทั้งน้ียงัตอ้งติดตามเฝ้าระวงัเร่ืองมลพิษ ใชเ้ทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื ใชพ้ลงังานอยา่งย ัง่ยนื
และค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สร้างสังคมคาร์บอนต ่า ลดการใชพ้ลงังานโดยนวตักรรมใหม่ ๆ 
ขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน และการน าวตัถุดิบกลบัมาใชซ้ ้า การจดัการทรัพยากร
อยา่งย ัง่ยนื (ฤทยัชนก เมืองรัตน์, ม.ป.ป.) ทั้งน้ี แนวคิดการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะเกิดขึ้น
เน่ืองจากปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) รวมไปถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน ้าเสีย 
มลพิษทางอากาศ เป็นตน้ การพฒันาเมืองในปัจจุบนัส่งผลกระทบอยา่งมากต่อส่ิงแวดลอ้มรวมไป
ถึงทรัพยากรธรรมชาติ การปล่อยก๊าซและขยะต่าง ๆ ลว้นก่อใหเ้กิดผลเชิงลบต่อสภาพแวดลอ้ม
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว องคก์รสหประชาชาติระบุวา่ เมืองต่าง ๆ ทัว่โลกไดใ้ชพ้ลงังานไป
ประมาณ 75% ของพลงังานทั้งโลกและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(Carbon dioxide : CO2) 
ประมาณ 70% ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ั้งหมดถูกปล่อยสู่บรรยากาศ (UN-
HABITAT, 2012 อา้งใน (Concepción Moreno Alonsob, Neus Baucells Aletàa, and Rosa M. 
Arce Ruiz, 2017) ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเกิดจากการขยายขนาดของเมืองและประชากรอยา่งรวดเร็วจนไม่
สามารถจดัการระบบพฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการเกิดระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ี
เนน้การผลิตท่ีมากจนเกินไปจนละเลยผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มก็ท าใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว
เช่นเดียวกนั ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชากรมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้ง อาจก่อใหเ้กิด
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ าเป็นในอนาคต เกิดโรคระบาด ปัญหาสุขภาพย  ่าแย่
เน่ืองมาจากมลพิษทั้งทางบกและทางน ้า ท่ีอยูข่องส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติถูกท าลาย ส่งผลกระทบ
ต่อวฏัจกัรและห่วงโซ่อาหาร ดงันั้น ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะเกิดขึ้นมาเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
เหล่าน้ี โดยยงัคงเป้าหมายการพฒันาเช่นเดิมแต่ปรับเปล่ียนรูปแบบโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มมาก
ขึ้น รวมทั้งน าเทคโนโลยหีรือส่ิงประดิษฐ์อจัฉริยะมาปรับใช ้ 
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ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart Environment) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของเมืองอจัฉริยะ 
(Smart City) ซ่ึงรวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ เช่น แม่น ้า อากาศ ดิน พืชและสัตว ์และ
ส่ิงแวดลอ้มประดิษฐ์ เช่น สะพาน ถนน อุโมงค ์อาคารปลูกสร้าง ท่ีอยูอ่าศยัของมนุษย ์เป็นตน้ 
โดยเนน้ไปท่ีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) หรือการพฒันาสีเขียว (Green 
Development) เป็นหลกั ทั้งน้ีเพื่อเป็นการตอบสนองต่อประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกบัการ
ดูแลส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติใหเ้พียงพอต่อประชากรรุ่นหลงั ในหลายประเทศไดห้นั
มาสนใจส่ิงแวดลอ้มกนัมากขึ้น โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการป้องกนัและบรรเทาปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะจึงเป็นหน่ึงในวิธีการแกปั้ญหาดงักล่าว  

2.2 ส่ิงแวดล้อมเมือง (Urban Environment) 
โดยแบ่งเป็น พื้นท่ีสีเขียวในเมือง การจดัการของเสียการพฒันาเมืองอยา่งย ัง่ยนืเป็นมิตรต่อ

คนและส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะในเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแน่น 

พื้นท่ีสีเขียวในเมือง – พื้นท่ีในเมืองเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรหนาแน่น ท าใหมี้แนวโนม้ท่ี
รัฐบาลและประชาชนตอ้งการใชส้อยพื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการท าท่ีอยูอ่าศยั แต่
พื้นท่ีสีเขียวก็ยงัมีความจ าเป็นอยูม่ากเน่ืองจากพื้นท่ีสีเขียวจะช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และปล่อยออกซิเจนออกมา ท าใหอ้ากาศมีความบริสุทธ์ิมากขึ้น ส่งผลดีต่อส่ิงมีชีวิต เมืองท่ีขาด
พื้นท่ีสีเขียวมีแนวโนม้ท่ีจะพบเจอกบัปัญหามลพิษทางอากาศมากกวา่เมืองท่ีมีพื้นท่ีสีเขียว 
นอกจากน้ี การมีพื้นท่ีสีเขียวยงัช่วยเป็นพื้นท่ีสาธารณะให้ประชาชนไดม้าท ากิจกรรมกลางแจง้ได้
อีกดว้ย โดยอาจตั้งเกณฑพ์ื้นท่ีสีเขียวเป็น 20-30% ของขนาดพื้นท่ีเมืองทั้งหมดและมีการกระจาย
พื้นท่ีสีเขียวอยูท่ ัว่เมือง มิใช่กระจุกอยูเ่พียงส่วนใดส่วนหน่ึง ทั้งน้ีเพื่ออ านวยใหป้ระชากรทุกคน
สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียวไดโ้ดยไม่ล าบาก และเสริมสร้างการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศ มีการ
พฒันาเส้นทางธรรมชาติเช่ือมต่อเมืองและธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั ยกตวัอยา่งเช่นเมืองใหญ่ ๆ ทัว่โลก
เช่น นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสวนสาธารณะใจกลางเมืองหรือท่ีช่ือวา่ Central Park ซ่ึงมี
ขนาดใหญ่ มีความหนาแน่นของตน้ไมสู้งจนไดข้นานนามวา่เป็น “ปอดของชาวนิวยอร์ก” ซ่ึงการ
ก่อตั้ง Central Park เกิดจากการผลกัดนัโครงการพื้นท่ีสีเขียวเพราะเลง็เห็นวา่เมืองก าลงัเติบโตและ
ตอ้งการพื้นท่ีสาธารณะ ลกัษณะของ Central Park มิใช่เป็นพื้นท่ีป่าอยา่งเดียวเท่านั้น หากแต่มีพื้นท่ี
และเส้นทางใหป้ระชาชนเขา้มาท ากิจกรรมไดอี้กดว้ย ถือไดว้า่เป็นตน้แบบของการพฒันาพื้นท่ีสี
เขียวกลางเมืองอยา่งแทจ้ริง 

การจดัการของเสีย – ตอ้งมีการจดัการของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื อยา่งเช่น มี
การแยกขยะตามประเภทขยะเพื่อใหง้่ายต่อการก าจดั ไม่ใชว้ิธีการเผาขยะหรือฝังขยะเพราะ
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ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อธรรมชาติและอากาศ การจดัการขยะอาจท าไดโ้ดยการน าขยะบางประเภทมารี
ไซเคิลใหม่ หรือน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ ส่วนขยะท่ีน ามาใชใ้หม่ไม่ไดก้็อาจน าไปก าจดัตาม
กระบวนการ โดยแยกตามประเภทขยะต่อไป ทั้งน้ีเมืองท่ีมีส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะจะตอ้งมีมาตรการ
ลดขยะอีกดว้ย เพื่อเพิ่มความตระหนกัให้แก่ประชาชนทั้งยงัลดภาระในการก าจดัขยะ อยา่งเช่นใน
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีมาตรการลดการใชข้ยะโดยเก็บค่าถุงขยะตามขนาดของถุง ซ่ึง
มาตรการน้ีท าใหป้ระชาชนตระหนกัถึงการรีไซเคิลของมากขึ้นและผลิตขยะนอ้ยลง ลดการใชถุ้ง
ฟุ่ มเฟือย นอกจากการจดัการขยะแลว้ การบ าบดัน้าํเสียก็เป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีส าคญั โดย
ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะตอ้งมีการบ าบดัน ้าเสียท่ีดีเพื่อป้องกนัไม่ใหป้ระชากรบริโภคน ้าท่ีเป็นพิษหรือ
น ้าไม่สะอาด ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได ้การบ าบดัน ้าเสียอาจจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีขา้มา
ช่วยเพื่อใหก้ารบ าบดัเป็นไปไดอ้ยา่งง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

2.3 แนวคิดพื้นที่สีเขียวและแนวคิดโครงข่ายพ้ืนที่สีเขียว (Green Network) 
พื้นท่ีสีเขียวมีความหมายและการจ าแนกไดห้ลายประเภทขึ้นอยูก่บัหน่วยงานและประเด็น

การพฒันา ในท่ีน้ีพื้นท่ีสีเขียวหมายถึง พื้นท่ีกลางแจง้หรือก่ึงกลางแจง้ท่ีมีขอบเขตท่ีดินทั้งหมดหรือ
บางส่วนปกคลุมดว้ยพืชพนัธุ์ท่ีถูกปลูกบนดิน เป็นพื้นท่ีท่ีเอ้ือให้เกิดการซึมน ้าได ้มีการดาดผิวนอ้ย
หรือไม่มีการดาดผิวดว้ยยางหรือคอนกรีต ในขณะท่ีโครงข่ายสีเขียวหมายถึง ระบบการเช่ือมต่อ
พื้นท่ีสีเขียวหลากหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ส่วนบทบาท
โครงข่ายพื้นท่ีสีเขียวในเมืองนั้นมีหนา้ท่ีหลายประการ คือ เป็นพื้นท่ีนนัทนาการและพกัผอ่นหยอ่น
ใจ เป็นพื้นท่ีสร้างสมดุลทางระบบนิเวศใหก้บัเมือง เป็นพื้นท่ีรองรับและป้องกนัภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ ดว้ยอรรถประโยชน์ของพื้นท่ีสีเขียวจึงมีแนวคิดพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเมืองมาอยา่ง
ยาวนานตั้งแต่ปลายสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 Frederick Law Olmsted ไดเ้สนอการวางแนวคิด
โครงข่ายสีเขียวเพื่อประสานพื้นท่ีสีเขียวทั้งหมดในเมืองใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยมีหลกัการ 
ดงัน้ี 

2.3.1 ล าดบัศกัยข์องพื้นท่ีสีเขียว  พื้นท่ีสีเขียวในเมืองมีขนาดและองคป์ระกอบในแต่ละ
แห่งแตกต่างกนัไปตามบริบทของพื้นท่ี  เช่น  สภาพภูมิประเทศ  ส่ิงแวดลอ้ม และ
การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีโดยรอบตั้งแต่พื้นท่ีสีเขียวระดบัละแวกบา้น ยา่น เมือง ไป
จนถึงระดบัมหานคร 



20 

2.3.2 การเช่ือมโยงสวนสาธารณะดว้ยเส้นทางสีเขียว (Park and Parkway) พื้นท่ีสีเขียวต่าง 
ๆ ในเมืองควรมีการเช่ือมโยงกนัเป็นโครงข่ายท่ีมีประสิทธิภาพโดย ไม่ตอ้งใช้
เส้นทางปกติท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะแบบมีเคร่ืองยนต ์เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
เขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียวไดโ้ดยไม่ตอ้งเผชิญกบัมลภาวในลกัษณะทางเดินเทา้และ
ยานพาหนะท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจทุกล าดบัศกัยไ์ดอ้ยา่งสะดวก 

เม่ือน าแนวความคิดน้ีมาประยกุตใ์นการศึกษาแนวคิดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการพฒันา
พื้นท่ีสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  ไดมี้การก าหนดช้ีน าแนวทางการพฒันาท่ีดินเพื่อใหเ้กิดพื้นท่ี
สีเขียวผา่นองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

2.3.3 ผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในผงัเมืองรวม มีการก าหนดควบคุมความหนาแน่นผา่น
สัดส่วนพื้นท่ีอาคารต่อพื้นท่ีแปลงท่ีดินรวม (Floor Area Ratio - F.A.R.) และ
สัดส่วนพื้นท่ีโล่งวา่งต่อพื้นท่ีอาคารรวม (Open Space Ratio - O.S.R.) หรือสัดส่วน
พื้นท่ีโล่งวา่งต่อพื้นท่ีแปลงท่ีดินรวม (Building Coverage Ratio - B.C.R.) 

2.3.4 ผงัโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กล่าวถึงเส้นทางคมนาคมขนส่งประเภทต่างๆ เป็น
ตวัก าหนดระดบัความสามารถในการเขา้ถึงพื้นท่ีและการเช่ือมโยงพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของ
เมือง 
ผังท่ีโล่งว่าง กล่าวถึงพื้นท่ีโล่งว่างประเภทต่างๆ ซ่ึงพื้นท่ีสีเขียวจะถูกระบุไว้ในผังนี ้
โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจท่ีสงวนรักษาเพ่ือ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีเว้นว่าง พื้นท่ีกันชนและพื้นท่ีรองรับภัยพบิัติท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 

2.4 แนวคิดนิเวศวิทยาเมือง (Urban Ecology) 
กล่าวถึงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ในระบบเมือง ระบบรองรับการใชชี้วิตใน

เมือง เช่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ วฒันธรรม รูปแบบการด ารงชีวิตของคนในเมือง 
การมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีจะรองรับการใชง้านท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสมดุลทางนิเวศ เช่น 
พื้นท่ีรองรับน ้า เป็นตน้ ปัจจุบนัการศึกษาเร่ืองพื้นท่ีสีเขียวมุ่งเนน้มองพื้นท่ีสีเขียวในฐานะ
องคป์ระกอบพื้นฐานของเมือง (green infrastructure) เพื่อลดขนาดพื้นท่ีรองรับระบบเมืองภายนอก
ลง  เพื่อใหพ้ื้นท่ีสีเขียวท่ีพฒันาสร้างประโยชน์ดา้นต่างๆ ท่ีจะลดภาระทางส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ี
โดยรอบ โดยคุณค่าท่ีพื้นท่ีสีเขียวเหล่าน้ีควรมี ไดแ้ก่ 

2.4.1 ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความยดืหยุน่ให้ระบบนิเวศ 
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2.4.2 การกระจายตวัของพื้นท่ีสีเขียวควรจะทัว่ถึงในทุกเขตพื้นท่ีเผ่ือการใชง้านในเชิง
ยทุธศาสตร์ เช่น การอพยพหรือ การรวมพล 

2.4.3 ขนาดและรูปร่างพื้นท่ีสีเขียวควรมีกลุ่มกอ้นท่ีเป็นขนาดใหญ่ตามสมควรท่ีจะเอ้ือให้
เกิดระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ได ้

2.4.4 พื้นท่ีสีเขียวควรเช่ือมต่อกนั 
2.4.5 พื้นท่ีสีเขียวควรอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง มีการดูแลรักษาท่ีนอ้ย และมีพื้นท่ีดาดแขง็นอ้ย

เพื่อใหน้ ้าซึมผา่นไดล้ดภาระการระบายน ้า และเพิ่มปริมาณน ้าใตดิ้น 
 

2.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมือง 
กลไกในการพฒันาและอนุรักษเ์มืองเพื่อให้เกิดผลส าเร็จนั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือ

ของประชาชนในพื้นท่ีใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมมือในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้น ร่วมคิด 
ร่วมตดัสินใจ ในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการอนุรักษแ์ละพฒันาเมืองอยา่งย ัง่ยนื หลกัการมีส่วนร่วม
จึงเป็นส่ิงส าคญัมากในการพฒันาเมือง โดยผูวิ้จยัไดแ้บ่งไดเ้ป็นขั้นตอนต่างๆได ้ดงัน้ี 

2.5.1 ทฤษฎี แนวคิด และหลกัการการมีส่วนร่วม การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผงั เพื่อใชส้ าหรับการวิเคราะห์
และประยกุตใ์ชน้ ามาซ่ึงการหาผลสรุปในการศึกษาโดยมีหวัขอ้ดงัน้ี การมีส่วนร่วม
ของประชาชน สิทธิพร ภิรมยร่ื์น (2541) ไดใ้หค้วามหมายวา่ หมายถึง การมี
ปฏิสัมพนัธ์โดยตรงในเร่ืองของการพฒันา การทบทวน และการประกาศใชแ้ผน/ผงั 
ระหวา่งผูว้างแผน/ผงักบัผูไ้ดรั้บผลกระทบ ซ่ึงการมีส่วนร่วมในลกัษณะน้ีจะ
แตกต่างจากการเลือกตั้งผูแ้ทน การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูล
และความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตดัสินใจต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงการท่ี
เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกนั ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรเขา้ร่วมในกระบวนการ
น้ีตั้งแต่เร่ิมแรก จนกระทัง่ถึงการติดตามและระเมินผล เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและ
การรับรู้เรียนรู้ การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

การมีส่วนร่วมในการพฒันา กรรณิกา ชมดี  (2524)  ไดก้ล่าวถึงไวว้า่ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง ความร่วมมือกนัของประชาชน ไม่วา่ของปักเจก
บุคคล หรือกลุ่มคนซ่ึงเห็นพอ้งตอ้งกนั และเขา้มาร่วมรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีตอ้งการ โดยกระท าผา่นกลุ่ม หรือองคก์ารเพื่อให้
บรรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค ์การมีส่วนร่วมเป็นผลจากความเห็นพอ้ง
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ตอ้งกนัในเร่ืองความตอ้งการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนันั้น จะตอ้งมีมากพอจนเกิดการริเร่ิมโครงการเพื่อปฏิบติัการ 

สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง การร่วมมือกนัของ
ประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมปฏิบติั และร่วมไปถึงการร่วมรับผิดชอบดว้ยกนั โดย
การท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการรู้ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และไดรั้บการ
ตดัสินใจในการหาทางเลือกร่วมกนั ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นยทุธศาสตร์
ท่ีส าคญัของการพฒันาชุมชน เพราะในการด าเนินงานต่างๆตามแผนงานหรือตาม
โครงการนั้นจะสามารถท าใหเ้กิดประสิทธิผลไดต้อ้งไดรั้บการเขา้ร่วมจากกลุ่ม
บุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดเ้ขา้ร่วมในการคิดกระบวนการ
ตั้งแต่แรกเร่ิม มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั พิจารณาสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั
และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดล้งความเห็นร่วมกนั เพื่อไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั
และไดแ้กปั้ญหาไปในทิศทางเดียวกนั 

2.5.2 รูปแบบและข้ันตอนการมีส่วนร่วม รูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีจะด าเนินอยู่
โดยทัว่ไป จินตวีร์ เกษมศุข (2554) ไดส้รุปไวไ้ดเ้ป็น 4 รูปแบบ คือ 

2.5.2.1 การรับรู้ข่าวสาร (Public  Information)  ประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการแจง้ใหท้ราบถึง
รายละเอียดของโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้ง
ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ทั้งน้ี การไดรั้บแจง้
ข่าวสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนท่ีจะมีการ
ตดัสินใจด าเนินโครงการ 

2.5.2.2 การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบ
การมีส่วนร่วมท่ีมีการจดัการหารือระหวา่งผูด้  าเนินการ
โครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น 

2.5.2.3 การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชนและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการหรือกิจกรรม และผูมี้อ านาจตดัสินใจในการ
ท าโครงการหรือกิจกรรมนั้นไดใ้ชเ้วทีสาธารณะในการ
ท าความเขา้ใจ และคน้หาเหตุผลในการด าเนิน
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โครงการหรือกิจกรรมในพื้นท่ีนั้น ซ่ึงมีหลายรูปแบบ 
ไดแ้ก่ 

1) การประชุมในระดบัชุมชน (Community  Meeting)  โดยจดัขึ้นในชุมชน
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการ โดยเจา้ของโครงการหรือกิจกรรมจะตอ้งส่งตวัแทนเขา้ร่วม เพื่อ
อธิบายใหท่ี้ประชุมทราบถึงลกัษณะโครงการและผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นและตอบขอ้ซกัถาม 

2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) 
ส าหรับโครงการท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ในเชิงวิชาการ จ าเป็นจะตอ้งเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอก
มาช่วยอธิบายและใหค้วามเห็นต่อโครงการ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งไดรั้บทราบผลดงักล่าวดว้ย 

3) การประชาพิจารณ์ (Public  Hearing)  เป็นเวทีในการเสนอขอ้มูลอย่าง
เปิดเผยไม่มีการปิดบงัทั้งฝ่ายเจา้ของโครงการและฝ่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากโครงการ ซ่ึงจะตอ้งมี
องคป์ระกอบของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลกัเกณฑแ์ละประเด็นในการพิจารณาท่ีชดัเจน และ
แจง้ใหทุ้กฝ่ายทราบทัว่กนั 

2.5.2.4 การร่วมในการตดัสินใจ (Decision  Making)  เป็น
เป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึง
ประชาชนจะมีบทบาทในการตดัสินใจไดเ้พียงใดนั้น 
ขึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทน
ประชาชนในพื้นท่ี ลกัษณะส าคญัของการมีส่วนร่วมวา่
เป็นเร่ืองของกระบวนการ ซ่ึงไดส้รุปถึงขั้นตอนของ
การมีส่วนร่วมได ้4 ขั้นตอนหลกั ๆ ดงัน้ี จินตวีร์ 
เกษมศุข (2554) 

1) มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และคน้ควา้ หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ตลอดจนความตอ้งการของชุมชน 

2) มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
เพื่อลดและแกไ้ขปัญหา 

3) ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหาร
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

2.5.2.5 มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการ
ท างานการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจ าเป็นตอ้งใช้
วิธีการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการน าพา
ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน ไปสู่
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ประชาชนผูเ้ป็นเป้าหมาย ส่ิงส าคญัในการกระตุน้และ
สร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชนหรือชุมชนไดรั้บความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสารนั้น ตอ้ง
อาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะถือ
วา่เป็นส่วนช่วยใหก้ระบวนการติดต่อส่ือสารสัมพนัธ์
หรือแลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งสมาชิกในสังคม
เป็นไปไดโ้ดยสะดวกขึ้น กล่าวคือ ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมท าร่วมพฒันาชุมชน 
ใหมี้ความเขม้แขง็เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือนสู่การแกไ้ข
ปัญหาของสังคมและประเทศชาติได ้

2.6 ทฤษฎีการโอนสิทธิการพัฒนาที่ดิน 
การโอนสิทธิการพฒันา (Transfer of Development Rights) หมายถึง การขายหรือ ถ่ายโอน 

สิทธิการพฒันาจากพื้นท่ีอนุรักษไ์ปยงับริเวณท่ีพฒันาไดม้ากกวา่และพื้นท่ีอนุรักษจ์ะได้
ผลประโยชน์ อ่ืนตอบแทนซ่ึงมีการประกาศใชเ้ป็นขอ้ก าหนดทอ้งถ่ิน (สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2527:165-
173) 

แนวคิดของการถ่ายโอนความหนาแน่น การถ่ายโอนสิทธิการพฒันาท่ีผา่นมา มีรูปแบบ
ตามท่ีนกัผงัเมืองทอ้งถ่ินไดก้ าหนดพื้นท่ีอนุรักษ ์ท่ีซ่ึงการพฒันาต่างๆ ถูกควบคุม และเร่ิมมีการ
พฒันาเกิดขึ้น  เจา้ของพื้นท่ีหวงหา้มนั้นมีปัญหาในการพฒันาสามารถโอนสิทธิการพฒันาใหก้บั
พื้นท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตใหพ้ฒันาอยา่งเขม้ขน้ได ้สิทธิการพฒันาอาจจะถูกขาย หรือเจา้ของท่ีดินของ
พื้นท่ีควบคุมอาจไดรั้บการชดเชย จากการท่ีถูกก าหนดเป็นพื้นท่ีอนุรักษต์ามผงั (สิทธิพร ภิรมยร่ื์น
,2527:165-173) 

แนวคิดหลกัของ TDR คือ การพฒันาพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงบางพื้นท่ีถูกตดัจาก
กายภาพของท่ีตั้งเดิม ตวัอยา่งความแตกแยกของการใชก้ฎหมายของอเมริกา เช่น การขายพื้นท่ีทาง
อากาศ (Air right)เป็นเร่ืองปกติธรรมดา เกษตรกรสามารขายสิทธิการพฒันา ใหก้บัชุมชน ใกลเ้คียง
เพื่อใหพ้ื้นท่ีของตนเองท าหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีกนัชน (Greenbelt)  ซ่ึงท าใหเ้กษตรกรสามารถเก็บพื้นท่ี
เดิมไวไ้ดแ้ละชุมชนก็ไดรั้บสิทธ์ิการพฒันา (สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2527:165-173) 

สิทธิในการพฒันา (Development Right) หมายถึง สิทธิในการพฒันาท่ีดินท่ีครอบครอง
และเป็นเจา้ของอยู่โดยทัว่ไป  สิทธิน้ีรวมอยูก่บัสิทธิในท่ีดิน (Property Right) เจา้ของท่ีดินสามารถ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินไปในการใดๆ ก็ไดบ้นท่ีดินแปลงท่ีตนมีกรรมสิทธ์ิอยู ่ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย
และกฎระเบียบอ่ืนๆ โดยทัว่ไป สิทธิในท่ีดิน (Property Rights)  เป็นสิทธิซ่ึงรวมสิทธิหลายประเภท
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เขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น สิทธิความเป็นเจา้ของ (Rights to Ownership)  สิทธิในการพฒันาหรือใช้
ประโยชน์ (Right to develop and use ) และสิทธิในการรับหรือยกเป็นมรดกตกทอด (Rights to 
Inherit) ทั้งน้ีสิทธิดงักล่าวจะเป็นสิทธิบนดิน และสิทธิเหนือท่ีดินเท่านั้น มกัไม่รวมสิทธิใตดิ้น 
(Underground) (สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2527:165-173 

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คือรูปแบบของการก าหนดสิทธิในท่ีดินแต่ดั้งเดิมของประเทศต่างๆ 
ต่อมาเม่ือมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมากขึ้นก็มีปัญหาความขดัแยง้ในการใชท่ี้ดินมากขึ้น ไม่วา่จะเป็น
ปัญหาการใชสิ้ทธิบนดิน เหนือดิน หรือใตดิ้น โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์ท่ีส่วนบุคคลเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ เช่น การใชท่ี้ดินส่วนบุคคลเพื่อระบบการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน และ
การระบายน ้า และการผลิตก๊าซธรรมชาติและน ้ามนั นบัจากนั้นเป็นตน้มาไดมี้ความพยายามท่ีจะ
จ าแนกสิทธิเก่ียวกบัท่ีดินมากขึ้น โดยมีพื้นฐานความคิดวา่ เจา้ของท่ีดินนั้นเป็นเจา้ของสิทธิหลาย
ประเภทท่ีสามารถจ าแนกออกจากกนัไดต้ามลกัษณะและประเภทของสิทธิ เช่น สิทธิในการเขา้ถึง
ท่ีดิน (easements) สิทธิในสินแร่(mineral rights) สิทธิเหนือท่ีดินของผืนท่ีดินแปลงนั้น (Air rights) 
เจา้ของท่ีดินหรือผูค้รอบครองกรรมสิทธ์ิสามารถใชป้ระโยชน์บนท่ีดินตามกฎหมาย และด ารงความ
เป็นเจา้ของ ตลอดจนยกโอนมรดกหรือขายท่ีดินแก่ผูอ่ื้นได(้สิทธิพร ภิรมยร่ื์น,2527:165-173) 

2.7 ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
กรุงเทพมหานครไดมี้การวาง จดัท าและการใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมโดยอาศยัอ านาจแห่ง

พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518 อยา่งต่อเน่ืองตามล าดบั ในปัจจุบนัไดมี้การใชบ้งัคบัผงัเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงคร้ังท่ี3) ซ่ึงก่อนจะมีการประกาศใชก้ฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงั
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556นั้น ไดมี้การจดัท าร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง
คร้ังท่ี 3) ซ่ึงติดกรุงเทพมหานครไดมี้การวาง จดัท าและการใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมโดยอาศยัอ านาจ
แห่งพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518 อยา่งต่อเน่ืองตามล าดบั ในปัจจุบนัไดมี้การใชบ้งัคบัผงั
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงคร้ังท่ี3) ซ่ึงก่อนจะมีการประกาศใชก้ฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบั
ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556นั้น ไดมี้การจดัท าร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ซ่ึงติดประกาศตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2555 จนถึงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2555ให้
ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น มีการใชม้าตรการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผงัเมืองรวม ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการโอนสิทธิการพฒันาดงัน้ี 

2.7.1 นโยบายมาตรการและวิธีการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม  
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ข้อ 38 ผงัเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ีมึนโยบายในการจดัระบบการใชป้ระโยชน์ใน
ทรัพยสิ์น การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดลอ้มเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากรุงเทพมหานครดงัต่อไปน้ี 

2.7.1.1 ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงท่ีดินรกร้างวา่งเปล่า และ
อาคารร้าง หรือน าท่ีดินและอาคารดงักล่าวมาใชเ้พื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

2.7.1.2 ส่งเสริมการจดัใหมี้ท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 
2.7.1.3 ส่งเสริมใหมี้การใชป้ระ โยชน์ท่ีดินใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ

ของท่ีดินในแต่ละบริเวณ 
2.7.1.4 ส่งเสริมใหมี้การใชป้ระ โยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี โดยรอบ

สถานีรถไฟฟ้า 
2.7.1.5 ส่งเสริมใหมี้การคมนาคมโดยระบบขนส่งมวลชนทาง

ราง 
2.7.1.6 สงวนรักษาทศันียภาพและความปลอดภยัของยา่นท่ีตั้ง

ของสถาบนัท่ีส าคญัของประเทศและนานาประเทศ 
และการบริหารปกครองของประเทศ 

2.7.1.7 ส่งเสริมการอนุรักษโ์บราณสถานเพื่อส่งเสริม
เอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ 

2.7.1.8 ส่งเสริมการจดัใหมี้พื้นท่ีโล่งเพื่อส่งเสริมและรักษา
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

2.7.1.9 ส่งเสริมการจดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ข้อ 39 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องผงัเมืองรวมน้ี ใหมี้มาตรการดงัต่อไปน้ี 
2.7.1.10  เสนอแนะใหเ้จา้ของ หรือผูค้รอบครองท่ีดินหรือ

อาคารร้างปรับปรุงใหมี้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและ
อาคารร้าง หรือน าท่ีดินและอาคารร้างดงักล่าวมาใช้
ประโยชน์สาธารณะ 

2.7.1.11 เพิ่มอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีโล่งส าหรับการใชส้อย
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสวนสาธารณะ  
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(ข) เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีรับน ้า 
(ค) เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการในบริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า

ไดจ้ดัใหมี้ท่ีจอดรถยนตส์ าหรับประชาชนทัว่ไปโดยไม่คิดค่าตอบแทน  
 (ง) เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีส าหรับการใชส้อยเพื่อ

ประโยชน์การสัญจรสาธารณะ เช่น ทางเดินเทา้ ทางจกัรยาน    
  (จ) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อจดัใหมี้หรือพฒันาท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้

รายไดน้อ้ยภายในพื้นท่ีโครงการ  
   (ฉ) เจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้อาคารประหยดัพลงังาน  
   (ช)  การรับโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ช้

ประโยชน์ตาม(2.7.1.12) 
2.7.1.12 การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงั

ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
              (ก) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์จากท่ีดินแปลงอ่ืนในบริเวณเดียวกนั  
              (ข) การโอนอตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ไปยงับริเวณพื้นท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า(หรือบริเวณท่ีก าหนด)จากแปลงท่ีดินท่ีมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

(1) แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งอาคารท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถาน  

                (2) แปลงท่ีดินท่ีไดจ้ดัใหมี้สวนสาธารณะ  
                (3) แปลงท่ีดินในประเภทพื้นท่ีอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม 

ข้อ 40 ในท่ีดินประเภท ย.8 ถึง ย.10 และ พ.2 ถึง พ.5 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภท
อาคารสาธารณะตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร หากเจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดั
ใหมี้พื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะในแปลงท่ีดินท่ีขออนุญาตใหมี้พื้นท่ี
อาคารรวม ต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 โดยพื้นท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มขึ้นตอ้งไม่เกินหา้เท่าของ
พื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะท่ีจดัใหมี้ขึ้นพื้นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือสวนสาธารณะตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงท่ีวา่งอนัปราศจากส่ิงปกคลุมตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมอาคารก าหนด 

ข้อ 41 ในท่ีดินประเภท ย.5 ถึง ย.7 ย.9 พ.3 และ พ.5 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภท
อาคารสาธารณะตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารท่ีตั้งอยูภ่ายในระยะ 500 เมตร จากสถานี
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รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หากเจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้ท่ีจอดรถยนตส์ าหรับ
ประชาชนเป็นการทัว่ไปเพิ่มขึ้นจากจ านวนท่ีจอดรถยนตข์องอาคารสาธารณะนั้นโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใหมี้อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บ โดยพื้นท่ีอาคารรวมท่ี
เพิ่มขึ้นตอ้งไม่เกิน 30 ตารางเมตร ต่อท่ีจอดรถยนตท่ี์เพิ่มขึ้น 1 คนั 

ข้อ 42 การใชป้ระ โยชน์ทีดินประเภทอาคารสาธารณะตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมอาคารหากเจา้ของท่ีดินหรือผูป้ระกอบการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีการใชส้อยเพื่อประโยชน์การ
สัญจรสาธารณะส าหรับประชาชนเป็นการทัว่ไปโดยไม่คิดค่าตอบแทน เช่น ทางเดินเทา้ ทาง
จกัรยาน ในแปลงท่ีดิน ท่ีขออนุญาต ให้อตัราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดินเพิ่มไดไ้ม่เกินร้อยละ
ยีสิ่บ โคยพื้นท่ีอาคารรวมท่ีเพิ่มขึ้นตอ้งไม่เกินหา้เท่าของพื้นท่ีประโยชน์การสัญจรสาธารณะ 

พื้นท่ีการใชส้อยเพื่อประ โยชน์สาธารณะตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงท่ีวา่งอนัปราศจาก
ส่ิงปกคลุมตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารท่ีก าหนด 

2.8 แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วม 
เดิมแนวคิดในการจดัการน ้าระดบัพื้นท่ีโครงการ คือ การระบายน ้าาออกจากพื้นท่ีใหเ้ร็ว

และดีท่ีสุดนั้นเป็นสาเหตุท่ีท าใหภ้าระการรับน ้ามาตกอยูท่ี่ล  าน ้าสาธารณะหรือระบบระบายน ้า
สาธารณะ ท่ีไม่สามารถรับปริมาณน ้าจากการขยายตวัของชุมชนไดท้ั้งยงัถูกรุกล ้าหรือถูกละเลยจาก
การพฒันาพื้นท่ีดว้ยดงันั้นแนวคิดใหม่ในการจดัการน ้าในงานภูมิสถาปัตยกรรมส าหรับการ
ออกแบบหรือวางผงังานภูมิสถาปัตยกรรมจึงตอ้งค านึงถึงการจดัการน ้าทั้งก่อนพฒันาพื้นท่ีและหลงั
การพฒันาพื้นท่ีท่ีส่งผลกระทบกบัสภาพแวดลอ้มในท่ีน้ีคือระบบระบายน ้าธรรมชาติใหน้อ้ยท่ีสุด
การท าความเขา้ใจและจดัการน ้าโดยอาศยัวฎัจกัรของน ้า การรับภาระน ้าฝนในโครงการเพื่อใหมี้
การระบายน ้าออกนอกพื้นท่ีใหน้อ้ยท่ีสุดทั้งการเก็บกกัน ้าและหน่วงน ้าในพื้นท่ีโครงการ เพื่อ
ลดภาระแก่ล าน ้าสาธารณะหรือระบบระบายน ้าสาธารณะการออกแบบวางผงัโครงการท่ีไม่ส่งผล
ต่อภูมิกายภาพของพื้นท่ีหรือส่งผลกระทบใหน้อ้ยท่ีสุด รวมถึงการรักษาคุณภาพของน ้าท่ีจะระบาย
ออกสู่ภายนอกโครงการ 

งานภูมิสถาปัตยกรรมเป็นงานท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตั้งแต่ระดบัเมืองจนถึงระดบัโครงการ
ขนาดเลก็ เช่นท่ีพกัอาศยัจึงมีแนวคิดมากมายในการจดัการน ้าทั้งภาพรวมของเมืองและระดบั
โครงการแนวการพฒันาแบบผลกระทบต ่า (LID) เป็นแนวคิดใหม่ในการจดัการน ้าในชุมชนเมืองท่ี
มีแนวทางในการพฒันาเพื่อปรับปรุงและรักษาสภาพแวดลอ้มควบคู่กบัแนวทางดา้นเศรษฐกิจ
สังคมและวฒันธรรมโดยแนวคิดลกัษณะคลา้ยๆ กนัน้ีจะถูกเรียกแตกต่างกนัไป เช่น 
WSUD,LIUDD (Low impact urban design and development)โดยแนวคิดทั้งหมดเป็นการพูดถึง
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การจดัการน ้าโดยใชว้ฎัจกัรของน ้าตั้งแต่การระเหยของน ้ากลายเป็นไอน ้า กลายเป็นฝนตกลงมาสู่
พื้นโลกดว้ยรูปแบบต่างๆ ผา่นพื้นผิวท่ีเป็นพืชพรรณและระเหยกลบัสู่ชั้นบรรยากาศ น ้าบางส่วนตก
ลงสู่ผิวดินและซึมลงสู่ดินเป็นน ้าใตดิ้น ส่วนท่ีเหลือจากการซึมลงสู่ดินไหลไปตามแหล่งน ้าผิวดิน
เพื่อใชป้ระโยชน์และระเหยกลบัสู่ชั้นบรรยากาศ โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวฎัจกัรของ
น ้า ไดแ้ก่ 

2.8.1 การล าเลียงน ้า (Conveyance techniques) โดยรูปแบบมีทั้งการล าเลียงบนดินและใต้
ดินโครงสร้างส่วนใหญ่เนน้ไปท่ีการใชพ้ืชพรรณเพื่อชะลอการไหลของน ้าหรือให้
น ้าบางส่วนสามารถซึมลงสู่ใตดิ้นได ้เช่น ร่องระบายน ้าท่ีเป็นหญา้ร่องน ้าแบบเปียก
และแบบแหง้โดยร่องระบายน ้าทุกรูปแบบมีการค านวณความจุของร่องเพื่อให้
สามารถรองรับปริมาณน ้าฝน 2 ปี หรือ10 ปี มากนอ้ยตามขนาดโครงการหรือตาม
ขอ้ก าหนดในทอ้งถ่ิน 

2.8.2 การกกัเก็บน ้า (Storagetechniques) ใชเ้พื่อลดหรือชะลอปริมาณน ้าท่ีระบายออกจะ
พื้นท่ีและสามารถใชป้ระโยชน์จากแหล่งกกัเก็บน ้าได ้ทั้งการน าน ้าไปใชเ้ป็นพื้นท่ี
นนัทนาการและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัโครงการได ้ตวัอยา่ง สระกกัเก็บน ้า 
เช่น สระหน่วงน ้าแบบแหง้(Dry detention ponds) เป็นลกัษณะการกกัเก็บน ้าแบบ
ชัว่คราวหลงัฝนตก 72 ชัว่โมงหลงัจากนั้นพื้นท่ีสระจะแห้ง สระหน่วงน ้าแบบเปียก
(Wet detention ponds) เป็นสระกกัเก็บน ้าแบบถาวรมีปริมาณน ้าตลอดทั้งปีเพื่อใช้
ประโยชน์ในดา้นอ่ืนแต่สามารถรองรับปริมาณเพิ่มเติมไดต้ามการค านวณหรือความ
เหมาะสมของโครงการโดยสระทั้งสองแบบตอ้งค านึงถึงการควบคุมปริมาณน ้า
ส่วนเกินความจุสระ ซ่ึงประกอบดว้ยทางไหลฉุกเฉินของน ้า(Emergency spillway) 
บ่อดกัตะกอน(Sediment forebay) เพื่อไม่ให้ตะกอนท่ีไหลมาพร้อมกบัน ้าผิวดินทบั
ถมในสระส่งผลใหค้วามจุสระลดลงและยงัป้องกนัมลพิษทางน ้าท่ีจะเกิดขึ้นจากการ
สะสมของตะกอน 
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2.8.3 การซึมสู่ใตดิ้นและการกรอง(Infiltration and filtration techniques) เป็นรูปแบบของ
การจดัการน ้าไหลบ่าบนผิวดินโดยพืชพรรณนิยมใชใ้นพื้นท่ีชุมชนเมืองท่ีมีพื้นผิว
ทึบ น ้าสามารถสร้างแทรกหรือควบคู่ไปกบัโครงสร้างพื้นฐานไดดี้ใชพ้ื้นท่ีไม่มาก 
เช่น ถนนทางเทา้ ท่ีจอดรถ แต่ตอ้งค านึงถึงอตัราการซึมน ้าของดินในพื้นท่ีดว้ยวา่ดี
หรือไม่โดยไม่แนะน าใหใ้ชใ้นดินท่ีมีอตัราการซึมน ้าต ่ากว่า 6.9 มิลลิเมตรต่อชัว่โมง
(Harris & Nicholas, 1995,pp. 330-45)มีรูปแบบต่างๆ เช่น สระซึมน ้า(Infiltration 
pond) เป็นสระกกัน ้าเพื่อรองรับน ้าไหลบ่าผิวดินและใหน้ ้ าสามารถซึมลงสู่ใตดิ้น
ดว้ยวิธีธรรมชาติหรือจดัท าระบบระบายน ้าสู่ใตดิ้นสระซึมน ้าแบบใชพ้ืชพรรณ
(Bioretention pond) หรือร่องซึมน ้าแบบใชพ้ืชพรรณ (Bio swale) เป็นสระหรือ
ร่องน ้าท่ีใชห้น่วงน ้า โดยมีพืชพรรณในการบ าบดัน ้าก่อนไหลลงสู่ใตดิ้น เหมาะกบั
พื้นท่ีระบายน ้าท่ีไม่ใหญ่มากสุดทา้ย คือการเลือกใชว้สัดุปูพื้นหรือพื้นท่ีดาดแขง็ท่ี
สามารถยอมใหน้ ้าซึมผา่นได ้เพื่อใหน้ ้าไหลลงสู่ใตดิ้นลดปริมาณน ้าไหลบ่าบน
พื้นผิว 

2.9 แนวคิด “Sponge City – เมืองฟองน ้า” 
แนวคิด ‘Sponge city’ หรือ ‘เมืองฟองน ้า’ ไดรั้บการพฒันาขึ้นเม่ือปี 2013 เพื่อจดัการกบั

ปัญหาการจดัการน ้าท่วมในเขตเมืองในประเทศจีน และพฒันารูปแบบของการอยู่ร่วมกนัของผูค้น 
น ้า และเมืองท่ีย ัง่ยนื แนวคิดเมืองฟองน ้า หมายถึง การบริหารจดัการเมืองเพื่อแกปั้ญหาน ้าขงัใน
เมือง ท าใหท้ าใหเ้ขตเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สวนสาธารณะ ถนน และอาคาร ‘ท าตวั
เหมือนฟองน ้า’ ท่ีสามารถดูดซบัน ้า กกัเก็บ และกรองน ้าฝนไดต้ามธรรมชาติ พฒันาศกัยภาพใน
การกกัเก็บและปล่อยน ้า ปรับปรุงคุณภาพน ้า และบรรเทาผลกระทบของปรากฏการณ์เกาะความ
ร้อน (heat island) ในปี 2015 คณะมนตรีแห่งรัฐของจีนไดอ้อก Guideline on Promoting the 
construction of Sponge Cities เพื่อเป็นแนวทางใหเ้มืองต่างๆ ไดพ้ฒันาเขตเมืองเพื่อรับมือกบัน ้า
ท่วมตามเป้าหมายท่ีก าหนด คือ ภายในปี 2020 จะตอ้งมีพื้นท่ีเขตเมือง 20% ท่ีพฒันาขึ้นตาม
มาตรฐานการเป็นเมืองฟองน ้ าในความสามารถการดูดซบัน ้า และใชป้ระโยชน์จากน ้าฝนใหไ้ดถึ้ง 
70% และภายในปี 2030 จะตอ้งมีเขตเมืองท่ีพฒันาตามมาตรฐานเมืองฟองน ้ากินพื้นท่ีใหไ้ดถึ้ง 80% 
เพื่อบรรลุเป้าหมายน้ี การพฒันาเมืองและการก่อสร้างจะตอ้งค านึงถึง 6 เกณฑ ์ไดแ้ก่ การซึมลงดิน 
(Infiltration) การกกัน ้า (retention) การเก็บน ้า (storage) การบ าบดัน ้า (purification) การใช้
ประโยชน์น ้า (utilization) และ การระบายน ้า (drainage) เพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาพท่ี 2.1 รูปแนวคิด “Sponge City – เมืองฟองน ้า” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 รูปแนวคิด “Sponge City – เมืองฟองน ้า” 
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2.10  กรณีศึกษา Sponge city 
อู่ฮัน่ในคร้ังโบราณเคยไดรั้บฉายาวา่เป็นเมืองแห่งแม่น ้าร้อยสาย ก่อนท่ีจะถูกพฒันาไปสู่

เมืองสมยัใหม่ อู่ฮัน่เตม็ไปดว้ยคูคลองนอ้ยใหญ่กวา่ 137 เส้น ดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ของอู่ฮัน่ในฐานะ
เมืองแห่งสายน ้าจึงเส่ียงกบัน ้าท่วม พื้นท่ีของอู่ฮัน่เลยสัมพนัธ์ไปตามการขึ้นลงของน ้าและการมาถึง
ของมรสุมตามฤดูกาล ซ่ึงแน่นอวา่หลงัจากการพฒันาเมือง อู่ฮัน่ไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจ 
เป็นเมืองท่ีเติบโตขึ้นอยา่งรวดเร็ว มีการถมคูคลอง สร้างถนนแทนพื้นท่ีธรรมชาติ ล าคลองท่ีมี
มากกวา่ร้อยสายจึงลดเหลือเพียง 30 เท่านั้น คลองส าคญันอ้ยใหญ่บางสายจึงเหลือร่องรอยไวเ้พียง
ช่ือของทอ้งถนน การปรับคูคลองใหก้ลบัมาเหมือนเดิมเป็นเร่ืองยาก อู่ฮัน่ไดเ้นน้พฒันาถนนหนทาง
และพื้นท่ีเกือบทั้งหมดให้ร่วมระบาย ล าเลียง และกกัเก็บน ้าได ้นอกจากความพยายามท าใหถ้นน
หนทางกลบัมาร่วมซึมซบัและระบายน ้าแลว้ ท่ีกลางเมืองอู่อัน่ยงัมีพื้นท่ีธรรมชาติส าคญัคือสวน 
Nanganqu Park กลยทุธ์ส าคญัคือการเปล่ียนพื้นท่ีสีเขียวใจกลางเมืองอู่ฮัน่ใหมี้ฟังกช์ัน่ซบัน ้า และ
ท างานร่วมกบัลกัษณะทางธรรมชาติเดิมของอู่ฮัน่คือเนน้รับน ้าและระบายกลบัสู่คูคลองตาม
ธรรมชาติ 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองหวูฮ่ัน่ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นฟองน ้า ใชท้ั้งแนวทางการแแก้
ปัญหาดว้ยส่ิงก่อสร้าง (grey solutions) และดว้ยแนวทางธรรมชาติ (nature-based solutions) ซ่ึง
ไดแ้ก่ การสร้างสวนพิรุณ (rain garden) การปลูกหญา้แฝก ระบบกกัเก็บน ้าดว้ยพืชพรรณ (bio-
retention facilities) ทางเทา้ท่ีปูดว้ยแอสฟัลตท่ี์น ้าซึมผา่นได ้รางต้ืนซบัน ้า (Infiltration trenches) 
และพื้นท่ีกกัเก็บน ้าฝน โดยมีเป้าหมาย คือ ดูดซบัปริมาณน ้าฝนทั้งปีใหไ้ดถึ้ง 60%-85% โครงการ
เมืองฟองน ้าในหวู่ฮัน่ ถือวา่ประสบความส าเร็จอยา่งมากในการแกปั้ญหาน ้าท่วมขงั และท าใหเ้ห็น
ศกัยภาพของการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีอยูบ่นพื้นฐานธรรมชาติ โดยในฤดูร้อนปี 2020 ท่ีผา่นมา 
เมืองหวู่ฮัน่ตอ้งเผชิญกบัปริมาณฝนตกหนกัท่ีท าลายสถิติ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แต่ไม่เกิดเหตุการณ์น ้าท่วมขงัในเมืองท่ีรุนแรง 
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ภาพท่ี 2.3 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองอู่ฮัน่ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นฟองน ้า 
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บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 

1. วิธีการและขั้นตอนศึกษา 
 1.1 ก าหนดค าถามงานวิจยั ก าหนดเร่ืองท่ีตอ้งการท าการวิจยั โดยศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพื้นท่ีศึกษา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษา หาขอ้มูล หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ และพื้นท่ีสีเขียว 
 1.2 ก าหนดตวัแปร ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งออกเป็นตวัแปรตน้ และตวัแปรตามท่ี
งานวิจยัน้ี 
 ตวัแปรตน้ คือคุณลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี บทบาทหนา้ท่ีของพื้นท่ี และชุมชน
บริเวณใกลเ้คียง 
 ตวัแปรตาม คือแนวทางการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าและเช่ือมต่อสวนสาธารณะเขตบึงกุ่ม
อยา่งเหมาะสม และไดรั้บการยอมรับจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมากท่ีสุด 
 1.3 ก าหนดกลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
 กลุ่มตวัอยา่งประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนโดยรอบพื้นท่ีพฒันา และประชาชนท่ีเขา้มาใช้
พื้นท่ีพฒันาชัว่คราว พ่อคา้แม่คา้ประชาชนท่ีเขา้มาจบัจ่ายซ้ือของ ประชาชนท่ีใชพ้ื้นท่ีในการเปล่ียน
ผา่นการสัญจร หรือประชาชนท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีเพื่อการพกัผอ่นและพนกังานหรือขา้ราชการท่ีมา
ท างานบริเวณพื้นท่ีพฒันา 
 กลุ่มตวัอยา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลชุมชนและพื้นท่ีพฒันา เช่น ส านกังานเขตบึง
กุ่ม ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรฯ ส านกัระบายน ้า 
 1.4 เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลในการท าวิจยั มี 2 ส่วน 
  1.4.1 การส ารวจและเก็บบนัทึกขอ้มูลทางกายภาพบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
การส ารวจพื้นท่ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี บทบาทของพื้นท่ีศึกษา
องคป์ระกอบส าคญัของพื้นท่ีและชุมชน วิถีชีวิต กิจกรรม การใชพ้ื้นท่ีของคนในชุมชนและคนท่ีมา
ใชพ้ื้นท่ีชัว่คราว ปัญหาท่ีพบภายในพื้นท่ีท่ีเป็นอุปสรรคในการพฒันาพื้นท่ี 
  1.4.2 การส ารวจความคิดเห็น และสังเกตการณ์ดว้ยแบบสัมภาษณ์ 
เคร่ืองมือในการใชส้ ารวจในส่วนน้ีใชแ้บบสัมภาษณ์ในการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม คือ
ประชาชนในพื้นท่ี ประชาชนท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีชัว่คราวและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษา
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พื้นท่ี การสอบถาม พูดคุยสัมภาษณ์ใชป้ระเด็นของค าถามท่ีเก่ียวกบังานวิจยั เพื่อให้เขา้ใจใน
สภาพแวดลอ้มปัจจุบนัและปัญหาของพื้นท่ีศึกษา โดยมีหัวขอ้ส าคญัหลกัดงัน้ี 
1.4.2.1  ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของพื้นท่ีศึกษาในปัจจุบนั 
1.4.2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั ภายในพื้นท่ีศึกษา และชุมชน 
1.4.2.3 ปัญหาปัจจุบนัท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีศึกษา เก่ียวกบัปัญหาดา้นความปลอดภยั ความสะอาด การ
เขา้ไปใชพ้ื้นท่ี หรือความยากล าบากในการพฒันาพื้นท่ี เป็นตน้ 
1.4.2.4 โครงการท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 1.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัทั้งขอ้มูล เอกสาร
ลายลกัษณ์อกัษร การบอกเล่าเร่ืองราวของพื้นท่ีศึกษาและการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.5.1 ขั้นปฐมภูมิ 
   1.5.1.1 ไดจ้ากการลงพื้นท่ีภาคสนามเก็บขอ้มูลสภาพปัจจุบนั ลกัษณะทาง
กายภาพองคป์ระกอบท่ีส าคญัของพื้นท่ีศึกษาและสังเกตการณ์การใชพ้ื้นท่ีของผูท่ี้ใชง้านจริงดว้ย
การจดบนัทึก และถ่ายภาพ 
   1.5.1.2 ไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือรวบรวม
ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประชาชนในพื้นท่ีและประชาชนท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม 
  1.5.2 ขั้นทุติยภูมิ 
   1.5.2.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากหนงัสือ เอกสาร วารสารวิชาการ เวป็ไซต ์งานวิจยั
และวิทยานิพนต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ การพฒันาพื้นท่ีสีเขียว 
   1.5.2.2 จากแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.5.2.3 โครงการท่ีคลา้ยคลึงกบัการวิจยัทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
1.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1.6.1 วิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ การวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจากท าการลงพื้นท่ีส ารวจเก็บขอ้มูล
สภาพแวดลอ้มปัจจุบนั บทบาท และปัญหาของพื้นท่ี และสอบถามดว้ยแบบสัมภาษณ์ท่ีท าการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม 
  1.6.1.1 การส ารวจและเก็บบนัทึกขอ้มูลทางกายภาพบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
โดยสรุปขอ้มูลเป็นหวัขอ้หลกัทั้งหมด 4 ขอ้ดงัน้ี 
   1.6.1.1.1 ขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพ 
   1.6.1.1.2 ขอ้มูลบทบาทของพื้นท่ี 
   1.6.1.1.3 ขอ้มูลองคป์ระกอบท่ีส าคญั 
   1.6.1.1.4 ขอ้มูลปัญหาท่ีพบในพื้นท่ี 
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  1.6.1.2 การส ารวจความคิดเห็นและสังเกตการณ์ดว้ยแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์
ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ท าใหท้ราบถึง 
   1.6.1.2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ เช่น อาย ุอาชีพ เพศ พฤติกรรมการ
ใชพ้ื้นท่ีรวมถึงความถ่ีในการใชพ้ื้นท่ี เป็นตน้ 
   1.6.1.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา ความการใชง้านพื้นท่ี ค่านิยม ทศันคติของ
หน่วยงานท่ีดูแล รวมถึงคนในชุมชนท่ีมีต่อพื้นท่ีทั้งในปัจจุบนั และอนาคต 
 1.6.2 วิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ การวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจากการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ทางดา้นเอกสาร ส่ิงพิมพ ์และรูปภาพ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษา เพื่อมาวิเคราะห์และ
รวบรวมขอ้มูล น ามาแสดงผลในตาราง แผนภาพ และแผนผงั ประกอบกบัการเขียนบรรยาย 
1.7 การอภิปลายผลและขอ้เสนอแนะ 
 การสรุปขอ้มูลการวิจยัโดยการน าเสนอแนวทางการออกแบบกายภาพของพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ ท่ีไดศึ้กษา และลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลโดยอา้งอิงจากทฤษฎี และ
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเพื่อประกอบการอภิปราย จดัท าส่วนขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวิจยั
ในขั้นตอนต่อไปส าหรับผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ี รวมถึงขอ้จ ากดัในการท าวิจยัในคร้ังน้ีอีกดว้ย 
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บทที ่4 
 

สรุปผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัน้ีเพื่อทราบถึงบทบาท ปัญหา ศกัยภาพของพื้นท่ีศึกษาท่ีมีใน
ปัจจุบนั รวมถึงความคิดเห็นของคนท่ีอาศยัอยูแ่ละเขา้มาใชพ้ื้นท่ีโดยรอบ เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การน าเสนอแนวการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าและเช่ือมต่อสวนสาธารณะเขตบึงกุ่ม โดยการแบ่งหวัขอ้
การวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 หวัขอ้ใหญ่ 

1. การวิเคราะห์บทบาทหนา้ท่ีของพื้นท่ีโล่งริมน ้าและสวนสาธารณะเขตบึงกุ่มใน
ปัจจุบนั 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิจากแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัพื้นท่ีศึกษา 
3. การวิเคราะห์ความคิดเห็นและปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการพฒันาพื้นท่ี 
4. การวิเคราะห์ส่ิงท่ีควรแกไ้ข และตอ้งการท่ีจะเห็นในพื้นท่ีศึกษา 

 

4.1 การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของพ้ืนท่ีโล่งริมน ้าและสวนสาธารณะเขตบึงกุ่มใน
ปัจจุบัน 

4.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ี และการสังเกตการณ์ 
พื้นท่ีบริเวณบึงกุ่มและแหล่งน ้าอยูใ่นความดูแลของส านกัการระบายน ้า 
กรุงเทพมหานคร พื้นท่ีสวนป่าและทางเดินรอบบึงน ้าเป็นความดูแลของส านกังาน
สวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 

4.1.1.1  ส่วนท่ีเป็นบึงน ้าในโครงการแกม้ลิง (บริเวณคลองกุ่ม 
สน.เขตบึงกุ่ม)  

1) เป็นพื้นท่ีรับน ้ าและผลกัดนัน ้ าในคลองสาขางคลองแสนแสบ เพื่อเป็น
การน าน ้าดีเขา้มาเจือจางาน ้าเน่าเสีย 

2)  คุณภาพน ้าค่อนขา้งดี มีระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ 
3) อยูใ่นความดูแลของส านกัการระบายน ้า 

4.1.1.2 บริเวณสวนป่าโดยรอบพื้นท่ีศึกษา 
1) มีตน้ไมข้นาดใหญ่ใหร่้มเงาค่อนขา้งหนาแน่น 
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2) มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศค่อนข้างมาก เน่ืองจากมีนกเข้า
อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

4.1.1.3 หมู่บา้นโดยรอบพื้นท่ีศึกษา 
1) โดยรอบจะเป็นหมู่บา้นจดัสรร มีลกัษณะเป็นบา้นจดัสรรฐานะระดับ

ปานกลางจนถึงระดับมีฐานะ ส่วนใหญ่ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีค่อยมีการปฏิสัมพนัธ์กันของคนใน
หมู่บา้น 

2) ในช่วงเวลากลางวนัหมู่บา้นมีความสงบ สะอาด ปลอดภยั 
3) บางหลงัสร้างร้ัวบา้นท่ีมีเหล็กปลายแหลมเพื่อป้องกนัการขโมย มีการ

ติดไฟเพิ่มความวสวา่งบริเวณร้ัวบา้น และติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
4.1.1.4 บริเวณชุมชนท่ีอาศยัรุกล ้าพื้นท่ีศึกษา 

1) ชุมชนรอดอนนัตโ์ซนบึง ไม่มีปัญหาเร่ืองขยะ  มีแสงสว่างเพียงพอ 
และมีการติดกลอ้งวงจรปิดในบางจุด 

2) บริเวณซอยนวมินทร์ 24 ไม่มีการจดัการขยะครัวเรือน เขา้ถึงพื้นท่ีได้
ยาก แสงสวา่งไม่เพียงพอในตอนกลางคืน และยงัไม่มีการติดกลอ้งวงจรปิด 
 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.1 สภาพภูมิทศัน์ช่วงเยน็ ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10กุมภาพนัธ์ 2564 
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ภาพท่ี 4.2 ระบบนิเวศบริเวณโครงการถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3 ภาพทางเดินบางช่วงท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ถ่ายเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 
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4.1.2 วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 
4.1.2.1 จุดแขง็ 

1) เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีว่ามีความร่มร่ืนและไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ค่อนข้าง
หนาแน่น 

2) อยู่ใจกลางแหล่งชุมชน เช่ือมต่อกบัเส้นทางสัญจรหลายสาย หากมีการ
พฒันาจะมีผูไ้ดรั้บประโยชน์จ านวนมาก 

3) มีภูมิทัศน์สวยงาม เน่ืองจากมีการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เบ้ืองตน้แลว้ 

4.1.2.2 จุดอ่อน 
1) การเดินทางเขา้ถึงพื้นท่ีไม่ค่อยสะดวก ไม่มีรถสาธารณะผา่น 
2) ถนนเส้นหลกัท่ีเขา้ถึงพื้นท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันา 
3) ไม่มีจุดรองรับส าหรับผูท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ี หรือส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง 

ๆ เช่น จุดนัง่พกั  
4) ยงัไม่มีความพร้อมในการเป็นสวนสาธารณะท่ีจะใหป้ระชาชนเขา้ไปใช้

ประโยชน์ ไม่วา่จะเป็นทางเดินท่ียงัไม่ไดม้าตรฐาน ความปลอดภยั มัน่คง ในการเขา้ไปใชพ้ื้นท่ียงัมี
ไม่เพียงพอ 

5) บริเวณเกาะกลางน ้าเป็นพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิของเอกชน 
6) ชาวบา้นท่ีอาศยัรุกล ้าพื้นท่ีศึกษามีพฤติกรรมด่ืมสุราสังสรรคใ์นช่วงเยน็ 

บริเวณพื้นท่ีศึกษา ท าใหเ้กิดบรรยากาศไม่น่าอภิรมยข์องผูท่ี้พบเห็น และท าใหรู้้สึกวา่ไม่ปลอดภยั 
 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสัมภาษณ์เกีย่วกบัพ้ืนท่ีศึกษา 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบสุ่มตวัอยา่งถามคนในพื้นท่ีทั้งผูท่ี้อยูอ่าศยัในพื้นท่ีศึกษา และผูที้

เขา้มาใชพ้ื้นท่ีชัว่คราว แบบสัมภาษณ์จ านวน 20 ชุด โดยกระจายแบบสัมภาษณ์ในแต่ละส่วนพื้นท่ี
เท่า ๆ กนั จ านวน 2 ส่วน คือบริเวณสวนสาธารณะและบริเวณพื้นท่ีโล่งริมน ้าท่ีมีชาวบา้นอาศยัอยู ่
ส่วนละ 10 ชุด (Quota Sampling) และสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษาจ านวน 4 
หน่วยงาน คือ ส านกังานเขตบึงกุ่ม ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรฯ และส านกัระบายน ้า ท า
ใหท้ราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัพื้นท่ีพฒันา เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ี ปัญหา และความ
ตอ้งการเก่ียวกบัพื้นท่ีโล่งริมน ้าและสวนสาธารณะเขตบึงกุ่ม เพื่อจะน าไปวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูล
ทุติยภูมิท่ีไดศึ้กษามาแลว้ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มีดงัน้ี 
 



41 

4.2.1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้สัมภาษณ์ 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน ประชากรตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี 

จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนใหญ่ผูเ้ขา้มาใชง้านมีอายชุ่วง 21-30 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70 รองลงมาคือช่วงอาย ุ31-40 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และอายชุ่วง 41-50 ปี 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
ตารางท่ี 4.1 เพศ 

 
 
ตารางท่ี 4.2 อายุ 

อายุ  จำนวน ร้อยละ 
21-30 ปี  14 70 
31-40 ปี  5 25 
41-50 ปี  1 5 
รวม  20 100 

 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังาน

เอกชน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 พนกังานราชการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 โดยกลุ่มคน
เหล่าน้ีเป็นกลุ่มท่ีเขา้มาใชบ้ริการสวนสาธารณะ ส่วนบริเวณพื้นท่ีโล่งริมน ้าส่วนใหญ่อาชีพรับจา้ง
ทัว่ไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และอาชีพอิสระ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ตารางท่ี 4.3 อาชีพ 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
พนักงานบริษัทเอกชน 7 35 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 15 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
หญิง 4 20 
ชาย 16 80 
รวม 20 100 
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รับจ้างทั่วไป 8 40 
อาชีพอิสระ 2 10 

รวม 20 100 

 
4.2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัการมาใช้พื้นท่ี 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน ประชากรตวัอยา่งส่วนใหญ่เขา้มาในพื้นท่ี

เพื่อใชบ้ริการสวนสาธารณะ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนพื้นท่ีโล่งริมน ้าเป็นประชากรท่ี
อาศยัในพื้นท่ีรุกล ้าบริเวณนั้น จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยประชากรส่วนใหญ่ท่ีท า
แบบสอบถาม จะเขา้มาใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีสีเขียวหรือสวนสาธารณะเพื่อพกัผ่อน ว่ิงออกก าลงั
กาย และชมธรรมชาติ   

4.2.3 ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นและการแก้ปัญหาในการพฒันาพื้นท่ี 
4.2.3.1 ความคิดเห็นในการพฒันาพื้นท่ีศึกษา 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน โดยการแบ่งพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 2 พื้นท่ีสรุปไดด้งัน้ี 
คือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประกอบในสวนสาธารณะควรมีอะไรบา้ง กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากให้
ความเห็นวา่ตอ้งมีตน้ไมใ้หญ่ใหค้วามร่มร่ืน พืชไมด้อกไมป้ระดบั สนามเด็กเล่น เคร่ืองออกก าลงั
กาย และหอ้งน ้า ความคิดเห็นวา่พื้นท่ีสีเขียวหรือสวนสาธารณะมีความจ าเป็นหรือไม่ ประชากร
ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมาก ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเช่ือมต่อของ
สวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง คือสวนสวนนวมินทร์ภิรมย ์สวนป่าทวีสุข(พื้นท่ีโล่งริมน ้า) และสวนเสรี
ไทย ประชากรส่วนใหญ่เห็นดว้ย ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นวา่การมีพื้นท่ีสีเขียวหรือ
สวนสาธารณะเพิ่มขึ้นจะท าใหส้ภาพอากาศโดยรอบดีขึ้น ประชากรส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าการ
เช่ือมต่อของสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งจะท าใหอ้ยากใชท้างเดินเทา้และป่ันจกัรยานเดินทางไปเดินยงั
สถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเช่ือมถึงกนั 

4.2.3.2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัญหาในการพฒันาพื้นท่ี 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน โดยการแบ่งพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 2 พื้นท่ีสรุปไดด้งัน้ี 
คือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเห็นดว้ยหากการพฒันาพื้นท่ีดงักล่าวตอ้งมีการขอเวนคืนพื้นท่ีแต่ตอ้งมี
การชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ประชากรส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ในการเวนคืนพื้นท่ีบริเวณ
พื้นท่ีโล่งริมน ้าควรมีจดัสรรท่ีอยูใ่หม่ใหอ้ยูใ่นรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นท่ีเดิม ประชากรส่วนใหญ่ให้
ความเห็นวา่การมีพื้นท่ีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเขตบึงกุ่มจะใหคุ้ณภาพชีวิตดีขึ้น ประชากร
ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ในช่วงฤดูฝนจะไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมขงั น ้าระบายไม่ทนั ประชากร
ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการปรับปรุงโครงการแกม้ลิงบริเวณพื้นท่ีโล่งริมคลองในรูปแบบ Sponge 
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City รวมไปถึงการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อใหพ้ืชพรรณช่วยชะลอ กกัเก็บน ้า และบ าบดัน ้าเพื่อ
หมุนเวียนน ้ากลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง 

4.2.4 ข้อมูลเกีย่วกบัพื้นท่ีสีเขียวหรือสวนสาธารณะในอุดมคติ 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน โดยการแบ่งพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 2 พื้นท่ี 

สรุปไดด้งัน้ี คือ ดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียวประชากรส่วนใหญ่เลือกขอ้เสนอแนะคือ ควรเพิ่มจุด
พกัผอ่น เช่น ศาลา, ลานกีฬา ควรเพิ่มท่ีสีเขียวในเขตบึงกุ่ม ควรเพิ่มกิจกรรมหรือโครงการท่ี
สนบัสนุนใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วมในการจดัการพื้นท่ีสีเขียว และควรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวพิเศษ เช่น แปลง
ปลูกผกั, โรงเพาะช า เป็นตน้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัประชาชน ดา้นคุณภาพชีวิตประชากรส่วน
ใหญ่เสนอวา่ควรเพิ่มสวนหย่อมชุมชนใหมี้ทุกชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและประชาชนทุกคนมี
สิทธ์ิเขา้ถึง ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของชุมชน  ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในพื้นท่ี
สวนสาธารณะ สวนหยอ่ม ลานกีฬา เพื่อความปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการ และควรเพิ่ม
สาธารณูปโภค(ลานกีฬา มา้นัง่ สระวา่ยน ้า พื้นท่ีพกัผอ่น 

4.2.5 ข้อมูลสัมภาษณ์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4.2.5.1 การสัมภาษณ์ ขอ้ค าถามท่ี 1 เห็นดว้ยหรือไม่กบัการ

พฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าบึงกุ่ม ใหก้ลายเป็นพื้นท่ีสีเขียว 
พื้นท่ีสวนสาธารณะส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และหาก
บริเวณนั้นมีชาวบา้นอาศยัอยู่โดยไม่มีทะเบียนบา้น 
หรือการรุกล ้าพื้นท่ีสาธารณะแต่อาศยัมานานนบั 10 ปี 
เห็นดว้ยหรือไม่กบัการเวนคืนเพื่อพฒันา และท่านมี
แนวทางการขอเวนคืนพื้นท่ีอยา่งไร เพื่อใหช้าวบา้นให้
ความร่วมมืออยา่งสันติ 

เจา้หนา้ท่ีทุกหน่วยงานมีความเห็นดว้ยท่ีจะ
จดัสรรท่ีดินสาธารณะเป็นพื้นท่ีสีเขียวใหก้บัสังคมคน
เมืองเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและพื้นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ แต่ทั้งน้ีควรจดัหาท่ีอยูอ่าศยัใหก้บั
ประชาชนท่ีรุกล ้าพื้นท่ีพฒันาในจุดนั้นก่อนท่ีจะท าการ
เวนคืน เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาชุมชนแออดั การประทว้ง 
ทั้งน้ีควรพิจารณาขอ้กฎหมายส าหรับการเวนคืนพื้นท่ี
สาธารณะในกรณีคนท่ียดึครองท่ีเกิน 10 ปืเป็น
ครอบครองกรรมสิทธ์ิโดยชอบธรรมหรือไม่ หรือการ
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เปิดเวทีพูดคุยท าความเขา้ใจและเจรจาร่ืองการพฒันา
พื้นท่ีโล่งริมน ้าบึงกุ่มและเงินทดแทน 

4.2.5.2 การสัมภาษณ์ ขอ้ค าถามท่ี 2 เดิมทีพื้นท่ีโล่งริมน ้าบึงกุ่ม
คือโครงการแกม้ลิง ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการพฒันา
พื้นท่ีดงักล่าวใหเ้ป็น Sponge City (คือการออกแบบคู
คลอง บึง รวมไปถึงการใชง้านออกแบบภูมิทศัน์
เพื่อใหพ้ืชพรรณช่วยชะลอ กกัเก็บน ้า และบ าบดัน ้าเพื่อ
หมุนเวียนน ้ากลบัมาใชใ้หม่) หากท่านเห็นดว้ยท่านคิด
วา่การพฒันาในรูปแบบน้ี จะช่วยลดปัญหาน ้าท่วมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าในช่วงฤดูฝนไดห้รือไม่ 
และหากท่านไม่เห็นดว้ย พื้นท่ีโล่งริมน ้าน้ีควรพฒันา
ในรูปแบบใด 

เจา้หนา้ท่ีโดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการพฒันา
โดยใชรู้ปแบบ Sponge City การออกแบบคูคลองบึง 
ง่ายต่อการพฒันา และท าให้มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมากขึ้น 
ควรท าใหเ้ป็นพื้นท่ีท่ีประชาชนในพื้นท่ีพฒันาไดใ้ช้
ประโยชน์ อนาคตพื้นท่ีในเขตเมืองจะเหลือพื้นท่ีเปิด
โล่งนอ้ยลง และไม่มีพื้นท่ีริมน ้า ชะลอน ้า เก็บกกัน ้า
เวลาน ้าท่วมน ้าหลาก หรือฝนตกชุก ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายกบัพื้นท่ีเมืองอยา่งเล่ียงไม่ได ้พื้นท่ีดงักล่าว
ควรมีการพฒันา 2 รูปแบบ คือเป็นสถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจ และมีพื้นท่ีแหล่งน ้ าท่ีมีความลึกและความจุ
เพียงพอท่ีจะรองรับน ้าในฤดูฝนไดเ้ป็นอยา่งดี หรือไม่ก็
เป็นพื้นท่ีพกัน ้าเพื่อรอการระบาย หากมีฝนตกชุก
ติดต่อกนัเป็นเวลานาน และควรมีการบริหารจดัการ
แบบมีระบบแบบแผน 

4.2.5.3 การสัมภาษณ์ ขอ้ค าถามท่ี 3 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบั
การเช่ือมต่อสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง คือ สวนนวมิ
นทร์ภิรมย ์สวนบึงกุ่ม และสวนเสรีไทย เพื่อการ
เช่ือมโยงถึงกนั และท่านคิดว่าการเช่ือมต่อของ
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สวนสาธารณะน้ีจะท าใหป้ระชาชนในเขตบึงกุ่ม
สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียวไดม้ากขึ้นหรือไม่ 

เจา้หนา้ท่ีโดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการ
เช่ือมต่อส่วนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง พราะในการ
เช่ือมโยงใหมี้ความสะดวกในการเขา้ถึงพื้นท่ีเพื่อใช้
บริการ จะส่งผลใหมี้แรงจูงใจในการเขา้ไปยงัสถานท่ี
สาธารณะต่าง ๆ ท่ีจดัใหไ้ว ้โดยมีการจดัเตรียมส่ิง
อ านวยความสะดวกและมีความปลอดภยัในการเขา้ใช ้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบสามารถดูแลไดเ้บด็เสร็จแห่ง
เดียว 

4.2.5.4 การสัมภาษณ์ ขอ้ค าถามท่ี 4 ท่านคิดวา่การพฒันา
ปรับปรุง และการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวหรือสวนสาธารณะ 
โดยการเช่ือมต่อของสวนสาธารณะทั้ง 3 น้ีสามารถ
เช่ือมต่อเสนทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ดว้ยทางเดินเทา้
และทางจกัรยาน ถือเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนหรือไม่ และท่านคิดวา่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีอยา่งไร 

เจา้หนา้ท่ีโดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่การพฒันา
ดงักล่าว จะเป็นการช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของคน
ในพื้นท่ีพฒันา หากมีทางเดินเทา้และทางจกัรยาน ถือ
วา่เป็นการเพิ่มการอ านวยความสะดวกต่อผูค้นให้เขา้
พื้นท่ีไดง้่ายขึ้น เป็นส่งเสริมการออกก าลงักาย และลด
การก่อมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมความเป็นเมืองสีเขียว
ท่ีมีการปล่อยคาร์บอนต ่า  และเป็นการเพิ่มอาชีพใหก้บั
คนในชุมชน 

4.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการพฒันาพ้ืนท่ี 
4.3.1 เข้าถึงพื้นท่ีได้ยาก และขาดส่ิงอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม 

4.3.1.1 ถนนทางเขา้ยงัไม่ไดรั้บการพฒันา และยงัไม่มีรถ
สาธารณะผา่น 
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4.3.1.2 ขาดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม เช่น ไฟฟ้า น ้า
ประปา ทางเดินเทา้ ห้องน ้าสาธารณะ 

4.3.1.3 สภาพพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อกิจกรรมการออกก าลงั 
นนัทนาการ ของเด็กและผูสู้งอายุ 

4.3.2 การจัดการพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกและครอบครองเพ่ือการอยู่อาศัย 
4.3.2.1 ปัญหาในการบุกรุกพื้นท่ี การเขา้มาครอบครองพื้นท่ี

กวา่ 10 ปี 
4.3.2.2 การขอเวนคืนพื้นท่ีเพื่อน าไปพฒันาเป็น

สาธารณประโยชน์เป็นไปไดย้าก ตอ้งมี 
4.3.2.3 หน่วยงาน และงบประมาณในการจดัหาท่ีอยูอ่าศยัใหม่

ใหก้บัชุมชน 
4.3.3 ขาดนโยบายท่ีชัดเจน และงบประมาณสนับสนุน 

4.3.3.1 ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กทม. ท่ีเป็นเจา้ของพื้นท่ียงัไม่มี
นโยบายและงบประมาณสนบัสนุนในการพฒันาพื้นท่ี 

4.3.3.2 พื้นท่ีส่วนหน่ึงยงัเป็นของเอกชน ประกอบกบัการมี
ชุมชนบุกรุก ท าใหก้ารพฒันาพื้นท่ีเป็นไปไดย้ากกวา่
บริเวณอ่ืน 

4.3.3.3 ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเขา้มา
ช่วยกนัแกปั้ญหาและยงัขาดเจา้ภาพหลกัในการ
ด าเนินการ 
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บทที ่5 
 

อภิปรายผลและเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางแกปั้ญหาประชาชนท่ีอาศยัรุกล ้าอยูใ่นเขต
พื้นท่ีพฒันา และแนวทางการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าและเช่ือมต่อสวนสาธารณะเขตบึงกุ่ม โดยเกิด
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้า
และสวนสาธารณะเขตบึงกุ่ม ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหา และสภาพปัจจุบนั โดยไม่ก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ และเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมากท่ีสุด 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาแนวการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าและเช่ือมต่อสวนสาธารณะเขตบึงกุ่ม เพื่อ

ส่งเสริมการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart Environment) สามารถตอบปัญหาการวิจยัไดด้งัน้ี 
5.1.1 การแกปั้ญหาประชาชนท่ีอาศยัรุกล ้าในเขตพื้นท่ีพฒันาโดยไม่ใหเ้กิดความขดัแขง้ 

จะตอ้งจดัสรรท่ีอยูใ่หม่ใหก้บัประชาชนอยูห่่างจากพื้นท่ีเดิมไม่เกิน 5 กิโลเมตร 
5.1.2 จากการท าแบบสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ีเขี่ยวขอ้งไดมี้ความเห็นชอบ

ในการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าและสวนสาธารณะเขตบึงกุ่ม โดยใชรู้ปแบบของ 
Sponge City มาเป็นแนวทางพฒันา ท่ีจะสามารถช่วยลดปัญหาน ้าท่วมในช่วงฤดูฝน 
การออกแบบคลอง บึง และการเลือกใชช้นิดพืชพรรณเพื่อช่วยชะลอการไหลของน ้า
ช่วงเวลาท่ีฝนตกต่อเน่ืองเป็นเวลานาน การกกัเก็บน ้า การใชพ้ืชพรรณเป็นตวัช่วย
กรองน ้าและบ าบดัน ้าไปในตวัเพื่อท่ีจะหมุนเวียนน ้ากลบัมาใชซ้ ้า 

การพฒันาสวนสาธารณะบึงกุ่มโดยการ เช่ือมต่อสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง คือ สวนนวมิ
นทร์ภิรมย ์สวนบึงกุ่ม และสวนเสรีไทย ประชาชนทัว่ไปและเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยส่วนใหญ่มีความเห็นชอบท่ีจะใหส้วนสาธารณะทั้ง 3 แห่งเช่ือมโยงถึงกนัและมีขนาดพื้นท่ี
กวา้งขึ้น แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นจะตอ้วเนน้ในเร่ืองของความสะดวกสบายในการสัญจรโดยเฉพาะทางเดิน
เทา้และทางจกัรยาน ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจะดึงดูผูค้นใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ หอ้งน ้าสะอาดท่ีตอ้งมี
บริการใหเ้พียงพอ และท่ีส าคญัเร่ืองของความปลอดภยั ตอ้งมีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีรัดกุม 
การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดทุกจุดท่ีส าคญั แสงสวา่งตลอดทางเดินในตอนกลางคืน 
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
บทบาทหนา้ท่ีของพื้นท่ีโล่งริมน ้าบริเวณคลองกุ่ม และสวนสาธารณะในเขตบึงกุ่มนั้นถือ

เป็นพื้นท่ีสีเขียวกลางเมือง ท่ีอยูใ่นสภาวะการณ์ของการขยายตวัของเมืองและประชากรอยา่ง
รวดเร็ว การพฒันาพื้นท่ีดงักล่าว จึงเป็นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเมืองท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม หรือท่ี
เรียกวา่ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยพื้นท่ีสีเขียวน้ีจะ
ตอบโจทยไ์ดใ้นทั้งเร่ืองความร่มร่ืน ความปลอดภยั ส่ิงอ านวยความสะดวก รวมถึงทางเดินเทา้และ
เส้นทางจกัรยาน  เพื่อดึงดูดผูค้นใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ และส่งเสริมความเช่ือมโยงของโครงข่ายพื้นท่ีสี
เขียว ในส่วนของการปรับปรุงพื้นท่ีศึกษาในรูปแบบของ Sponge City นั้นไดรั้บความเห็นชอบจาก
ทั้งประชาชนทัว่ไปและเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าบริเวณ
คลองกุ่ม และสวนสาธารณะในเขตบึงกุ่ม ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเท่านั้น แต่หากเป็น
การลดการเกิดปัญหาน ้าท่วม และเป็นการบ าบดัน ้าไปในตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรณีศึกษา เมืองอู่ฮัน่ 
ในอดีตอู่ฮัน่ไดรั้บฉายาวา่เป็นเมืองแห่งแม่น ้าร้อยสาย ก่อนท่ีจะถูกพฒันาไปสู่เมืองสมยัใหม่ อู่ฮัน่
เตม็ไปดว้ยคูคลองนอ้ยใหญ่กวา่ 137 เส้น ดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ของอู่ฮัน่ในฐานะเมืองแห่งสายน ้าจึง
เส่ียงกบัน ้าท่วม หลงัจากการพฒันาอู่ฮัน่ไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจ เป็นเมืองท่ีเติบโตขึ้นอยา่ง
รวดเร็ว มีการถมคูคลอง สร้างถนนแทนพื้นท่ีธรรมชาติ ท าใหค้ลองนอ้ยใหญ่ท่ีส าคญัของเมือง
หายไปหลายสาย อู่ฮัน่ไดแ้กไ้ขโดยเนน้พฒันาถนนหนทางและพื้นท่ีเกือบทั้งหมดให้ร่วมระบาย 
ล าเลียง และกกัเก็บน ้าได ้ร่วมกบัการเปล่ียนพื้นท่ีสีเขียวใจกลางเมืองอู่ฮัน่ใหมี้ฟังกช์ัน่ซบัน ้า ดว้ย
ดว้ยแนวทางธรรมชาติ (nature-based solutions) ซ่ึงไดแ้ก่ การสร้างสวนพิรุณ (rain garden) การ
ปลูกหญา้แฝก ระบบกกัเก็บน ้าดว้ยพืชพรรณ (bio-retention facilities) ทางเทา้ท่ีปูดว้ยแอสฟัลตท่ี์
น ้าซึมผา่นได ้รางต้ืนซบัน ้า (Infiltration trenches) และพื้นท่ีกกัเก็บน ้าฝน ซ่ึงถือไดว้า่โครงการน้ี
ประสบความส าเร็จอยา่งมากในแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงั โดยในฤดูร้อนปี 2020 ท่ีผา่นมา เมืองอู่ฮัน่
ตอ้งเผชิญกบัปริมาณฝนตกหนกัท่ีท าลายสถิติ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่
ไม่เกิดเหตุการณ์น ้าท่วมขงัในเมืองท่ีรุนแรง ท าให้เห็นศกัยภาพของการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีอยูบ่น
พื้นฐานธรรมชาติ 

ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันา คือพื้นท่ีโล่งริมน ้านั้นมีประชาชนท่ีอาศยัรุกล ้ามานาน
นบั 10 ปี แต่จากการหาแนวทางแกไ้ขพบวา่ ถา้เรามีการจดัสรรท่ีอยูใ่หม่ใหใ้นระยะไม่เกิน 5 
กิโลเมตรจากพื้นท่ีเดิม ประชาชนกลุ่มน้ีมีความยนิดีท่ีจะยา้ยออกไป ในส่วนของปัญหาเชิงพื้นท่ี ท่ี
เป็นพื้นท่ีโล่งริมน ้า ไดรั้บการปรับปรุงภูมิทศัน์ในเบ้ืองตน้ แต่ยงัขาดส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น
หอ้งน ้า จุดนัง่พกั ทางเดินเทา้และทางจกัรยาน ไม่มีความปลอดภยัในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ในการขอเวนคืนพื้นท่ี และจดัสรรท่ีอยูใ่หม่ใหก้บัผูอ้าศยัรุกล ้าในเขตพื้นท่ีพฒันา 

ควรจะตอ้งมีการหาหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัในการจดัสรรงบประมาณ เน่ืองจาก
จดัสรรท่ีอยูต่อ้งใชง้บจ านวนมาก 

5.3.2 เพื่อให้โครงการเกิดโอกาสส าเร็จมากท่ีสุด หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของภาครัฐควร
ร่วมมือกบัหน่วยงานเอกชน เพื่อใหเ้กิดความกระชบัและรวดเร็วในขั้นตอนการ
ด าเนินการ โดยรัฐบาลคอยควบคุมดูแลก ากบัใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงคข์อง
โครงการ และควรมีการระดมทุนการพฒันาเมือง จากภาคธุรกิจเอกชนท่ีอาจมีส่วน
ไดรั้บประโยชน์จากโครงการพฒันา ใหล้งทุนในการด าเนินงานภายใตง้บประมาณ
ฝ่ายความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

5.3.3 ในการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าในรูปแบบของ Sponge City นอกจากการออกแบบพืช
พรรณไมท่ี้ใชแ้ลว้ ควรค านึงบริเวณโดยรอบพื้นท่ีวา่มีท่ีมาของน ้าจากคูคลองสาขา
ไหนบา้ง ถนนเส้นไหนท่ีตน้เหตุของการขวางทางน ้า ควรปรับปรุงถนนหรือ
คอนกรีตท่ีขวางทางน ้าออกไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท า Sponge City
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์ แนวการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าและเช่ือมต่อสวนสาธารณะเขตบึงกุ่ม เพ่ือส่งเสริมการ
พฒันาส่ิงแวดล้อมอจัฉริยะ (Smart Environment)(ส าหรับประชาชน) 

 

ค าช้ีแจง ในการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามน้ีจดัท าขึ้นเพื่อศึกษาและวิจยัศกัยภาพของบริบท
พื้นท่ียา่นเขตบึงกุ่ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อจดัท ารายงาน รายวิชา จส9000 
การคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม) คณะ
บริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงใน  หนา้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
(1) เพศ:  1.ชาย  2.หญิง  3.เพศทางเลือก 4.ไม่ระบุ  
(2) อาย:ุ  1.ไม่เกิน 20 ปี 2. 20-30 ปี 3. 31-40 ปี  4. 41-50 ปี  5. 51-60 
ปี 
(3) ศาสนา:  1.พุทธ  2.คริสต ์ 3.อิสลาม  4.ฮินดู 
 5.ไม่มีศาสนา 
  6.อ่ืนๆ(โปรดระบุ                                                         ) 
(4) อาชีพ: 

1. ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ   2. เจา้ของธุรกิจ/ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 
 3. พนกังานบริษทัเอกชน      4. รับจา้งทัว่ไป 
 5. นกัเรียน/นกัศึกษา (โปรดระบุสถาบนัศึกษา                      ) 6. อาชีพอิสระ 
Freelance 
 7. พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย ุ   8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ                                  
)  
(5) รายได:้ 
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1. นอ้ยกวา่ 15,000 บาท  2. 15,000 – 30,000 บาท 
3. 30,000 – 50,000 บาท  4. มากกวา่ 50,000 บาท  

(6) ระดบัการศึกษา 
 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2. ปริญญาตรี  3. สูงกวา่ปริญญาตรี 
(7) ประเภทท่ีพกัอาศยั 

 1.บา้นเด่ียวใจกลางเมือง      7.ทาวเฮาส์ซานเมือง 
 2.บา้นเด่ียวซานเมือง      8.อาคารพาณิชยใ์จกลาง

เมือง 
 3.ทาวเฮาส์ใจกลางเมือง     9.อาคารพาณิชยช์านเมือง 
 4.บา้นเด่ียวซานเมือง      10.หอพกั 
 5.คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเมนต ์ชานเมือง   11. อ่ืน ๆ. 
 6.บา้นในชุมชนแออดั 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการเขา้ใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีสีเขียวหรือสวนสาธารณะ 
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงใน  หนา้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
1. ท่านคิดวา่พื้นท่ีสีเขียวหรือสวนสาธารณะมีความจ าเป็นต่อพื้นท่ีอยูอ่าศยัของท่านหรือไม่ 

1. ไม่มีความจ าเป็น 2. มีหรือไม่มีก็ได ้ 3. เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมาก 
2.  กิจกรรมการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีสีเขียวหรือสวนสาธารณะของท่าน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1.พกัผอ่น     11.พบปะผูค้น 
 2.ว่ิงออกก าลงักาย    12.ปิกนิก 
 3.อ่านหนงัสือ    13.เดินเล่น เดินชมธรรมชาติ 
 4.ถ่ายภาพ     14.อ่ืน ๆ…………………………………      
 5.ชมธรรมชาติ    
 6.ร่วมกิจกรรมท่ีจดัขึ้นในพื้นท่ี   
 7.ใหอ้าหารสัตว ์    
 8.ป่ันจกัรยาน     
 9.เตน้แอโรบิก 
 10.ท่องเท่ียว 

3. ท่านคิดวา่ภายในพื้นท่ีสีเขียวหรือสวนสาธารณะควรมีอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1.ไมย้นืตน้ท่ีใหค้วามร่มร่ืนย ์   8.พืชไมด้อกไมป้ระดบั 
 2.สนามเด็กเล่น    9.เคร่ืองเล่นออกก าลงักาย 
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 3.ลานกวา้งส าหรับสันทนาการ  10.สนามกีฬา(บาส, ตะกร้อ เป็นตน้) 
 4.หอ้งน ้า     11.อ่ืน ๆ…………………………………      
 5.เกา้อ้ีวางตามจุดต่าง ๆ     
 6.น ้าด่ืมสะอาด   
 7.ร้านคา้ Shopเลก็ ๆ   

4. พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางส่วนใหญ่ 
 1.เดิน     5.รถยนตส่์วนบุคคล 
 2.จกัรยาน     5.รถโดยสารประจ าทาง 
 3.จกัรยานยนต ์    6.อ่ืน ๆ ……………………….. 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการเช่ือมต่อสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง คือสวนนวมินทร์
ภิรมย ์สวนป่าทวีสุข และสวนเสรีไทย ใหก้ลายเป็นพื้นท่ีสีเขียวผืนเดียวกนั 
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงใน  หนา้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
1. ท่านเห็นดว้ยกบัการเช่ือมต่อสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งน้ีหรือไม่ 

1. เห็นดว้ย  2. ไม่เห็นดว้ย 
2. การเช่ือมต่อของสวนทั้ง 3 น้ีจะท าใหป้ระชาชนในเขตบึงกุ่มเขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียวหรือ
สวนสาธารณะไดไ้ดง้่ายและสะดวกขึ้นหรือไม่ 

1. ง่ายขึ้น  2. ไม่แตกต่างจากเดิม 
3. ท่านคิดวา่การมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมากขึ้นจะท าใหส้ภาพแวดลอ้มดีขึ้น รวมถึงสภาพอากาศใน
บริเวณนั้นดีขึ้นหรือไม่ 

1. ดีขึ้น  2. ไม่แตกต่าง   3. แยก่วา่เดิม 
4.ท่านคิดวา่การมีพื้นท่ีเขียวหรือสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเขตบึงกุ่มจะเป็นดึงดูดนกัท่องเท่ียว
หรือผูม้าพกัอาศยัหรือไม่ 

1. ดึงดูด  2. ไม่มีผลต่อ 
5.การเช่ือมต่อของสวนทั้ง 3 น้ีจะท าใหท้่านอยากใชเ้ดินเทา้หรือป่ันจกัรยานไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ท่ี
เช่ือมถึงกนัหรือไม่ 

1. ไม่  2. เห็นดว้ย   
6.ในการเวนคืนพื้นท่ีจะมีการชดเชยโดยการจดัสรรพื้นท่ีอยูใ่หม่ให ้ท่านคิดวา่พื้นท่ีแบบไหน
เหมาะสม 

1. พื้นท่ีรัศมี 5 กม.จากพื้นท่ีเดิม 2. พื้นท่ีท่ีทางผูด้  าเนินโครงการสะดวก
จดัหา      3. อ่ืน ๆ ………………………………… 
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7.การพฒันาดงักล่าวอาจตอ้งมีการขอเวนคืนพื้นท่ีของชาวบา้นในพื้นท่ี ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ 
1. ไม่   2. เห็นดว้ย แต่ตอ้งมีการชดเชยท่ีเหมาะสม เป็นธรรม  

8.ท่านคิดวา่การมีพื้นท่ีเขียวหรือสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเขตบึงกุ่มจะท าใหท้่านมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้นหรือไม่ 

1. ดีขึ้นมาก   2. ดีขึ้นในระดบัหน่ึง  3.ไม่แตกต่าง 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาแกม้ลิงในคลองบึงกุ่ม 
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงใน  หนา้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
1. ในช่วงฤดูฝนท่านประสบปัญหาน ้าท่วมขงัหรือไม่ 

1. ไม่เลย   2. ไดรั้บผลกระทบระดบัหน่ึง 3.ไดรั้บความ
เสียหายอยา่งมาก 
2. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการปรับปรุงโครงการแกม้ลิงบริเวณคลองกุ่ม ในรูปแบบ Sponge City 
(คือการออกแบบคูคลอง บึง รวมไปถึงการใชง้านออกแบบภูมิทศัน์เพื่อใหพ้ืชพรรณช่วยชะลอ กกั
เก็บน ้า และบ าบดัน ้าเพื่อหมุนเวียนน ้ากลบัมาใชใ้หม่) 

1. เห็นดว้ย   2. ไม่เห็นดว้ย 
 
ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
1. ควรมีการเพิ่มจุดพกัผอ่น เช่น ศาลา, ลานกีฬา 
2. ควรเพิ่มพื้นปริมาณ พื้นท่ีสีเขียว ในเขตเทศบานครแหลมฉบงั 
3. ควรเพิ่มกิจกรรมหรือโครงการท่ีสนบัสนุนให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการจดัการพื้นท่ี

สีเขียว 
4. ควรเพิ่ม พื้นท่ีสีเขียวพิเศษ เช่น แปลงปลูกผกั, โรงเพาะช า เป็นตน้ เพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ใหก้บั ประชาชน 
5. อ่ืน ๆ 
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ขอ้เสนอแนะดา้นคุณภาพชีวิต 
1. ควรติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในพื้นท่ีสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม และลานกีพา เพื่อความ
ปลอดภยัของผูม้าใชบ้ริการ 
2. ควรเพิ่มสวนหย่อมชุมชนใหมี้ทุกชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและใหป้ระชาชนทุกคน

มีสิทธ์ิเขา้ถึงได ้
3. ควรเพิ่มสาธารณูปโภค (ลานกีฬา, มา้นัง่, สวนสระว่ายน ้า, พื้นท่ีพกัผอ่น) 
4. ควรปรับปรุงส่ิงแวคลอ้มและทิวทศัน์ของชุมชน 
5. อ่ืนๆ 

 

 
 
 

 



 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ แนวการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าและเช่ือมต่อสวนสาธารณะเขตบึงกุ่ม เพ่ือส่งเสริมการ

พฒันาส่ิงแวดล้อมอจัฉริยะ (Smart Environment) (เจ้าหน้าที่) 

ค าช้ีแจง ในการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามน้ีจดัท าขึ้นเพื่อศึกษาและวิจยัศกัยภาพของบริบท
พื้นท่ียา่นเขตบึงกุ่ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อจดัท ารายงาน รายวิชา จส9000 
การคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม) คณะ
บริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

1. เห็นดว้ยหรือไม่กบัการพฒันาพื้นท่ีโล่งริมน ้าบึงกุ่ม (ในกรอบเส้นปะสีฟ้า) ใหก้ลายเป็น

พื้นท่ีสีเขียว พื้นท่ีสวนสาธารณะส าหรับพกัผอ่นหย่อนใจ และหากบริเวณนั้นมีชาวบา้น

อาศยัอยูโ่ดยไม่มีทะเบียนบา้น หรือการรุกล ้าพื้นท่ีสาธารณะแต่อาศยัมานานนบั 10 ปี เห็น

ดว้ยหรือไม่กบัการเวนคืนเพื่อพฒันา และท่านมีแนวทางการขอเวนคืนพื้นท่ีอยา่งไร เพื่อให้

ชาวบา้นใหค้วามร่วมมืออยา่งสันติ 
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……………………………………………………………………………………………

………………… 
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2. เดิมท่ีพื้นท่ีโล่งริมน ้าบึงกุ่ม(ในกรอบเส้นปะสีฟ้า ในรูปขอ้ 1) คือโครงการแกม้ลิง ท่านเห็น

ดว้ยหรือไม่กบัการพฒันาพื้นท่ีดงักล่าวใหเ้ป็น Sponge City (คือการออกแบบคูคลอง บึง 

รวมไปถึงการใชง้านออกแบบภูมิทศัน์เพื่อใหพ้ืชพรรณช่วยชะลอ กกัเก็บน ้า และบ าบดัน ้า

เพื่อหมุนเวียนน ้ากลบัมาใชใ้หม่) หากท่านเห็นดว้ยท่านคิดวา่การพฒันาในรูปแบบน้ี จะ

ช่วยลดปัญหาน ้าท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าในช่วงฤดูฝนไดห้รือไม่ และหาก

ท่านไม่เห็นดว้ย พื้นท่ีโล่งริมน ้าน้ีควรพฒันาในรูปแบบใด 
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……………………………………………………………………………………………
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3. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการเช่ือมต่อสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง คือ สวนนวมินทร์ภิรมย ์สวน

บึงกุ่ม และสวนเสรีไทย(หมายเลข 1, 2และ3) เพื่อการเช่ือมโยงถึงกนั และท่านคิดวา่การ

เช่ือมต่อของสวนสาธารณะน้ีจะท าใหป้ระชาชนในเขตบึงกุ่มสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียวได้

มากขึ้นหรือไม่  
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4. ท่านคิดวา่การพฒันาปรับปรุง และการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวหรือสวนสาธารณะ โดยการ

เช่ือมต่อของสวนสาธารณะทั้ง 3 น้ีสามารถเช่ือมต่อเสนทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ดว้ย

ทางเดินเทา้และทางจกัรยาน ถือเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนหรือไม่ และ

ท่านคิดวา่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีอยา่งไร 
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ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวปรียาภรณ์ นิยมฤทธ์ิ 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
 ภาควิชาเทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดลม้

สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   
 คณะส่ิงแวดลอ้ม 
 
  


