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ประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ ได้แก่ การเดินทางท่ีเขา้ถึงพื้นท่ีล าบาก ไม่มีระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ และชุมชนมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินโดยการบุกรุกและลุกล ้ าพื้นท่ีเพื่อการสร้าง
เป็นท่ีอยู่อาศยั โดยขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน อีกทั้งมีการเข้าไปใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนในและนอกพื้นท่ีน้อยมากเพราะเขา้ถึงยาก เน่ืองจากท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันาในดา้นการ
เขา้ถึงพื้นท่ี 

ดงันั้นการจะพฒันาพื้นท่ีให้เป็นสวนสาธารณะชุมชนเมืองอย่างย ัง่ยืน ท่ีพร้อมเปิดและ
ส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ไปใช้บริการ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งพฒันาเส้นทางการสัญจรหรือค านึงถึง
การเช่ือมต่อสู่การขนส่งมวลชนรวม และท าการพฒันาจุดเปล่ียนถ่ายการสัญจรในพื้นท่ีศึกษาให้
สามารถเช่ือมต่อกบัโครงข่ายการสัญจรไดทุ้กระบบ อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใชบ้ริการ
ภายในสวนสาธารณะ เพื่อเขา้ถึงพื้นท่ีไดอ้ยา่งสะดวก โดยปัจจุบนัในพื้นท่ีโดยรอบโครงการแกม้ลิง 
มีบริการรถซาเลง้ ท่ีเรียกว่า “ซาเลง้บึงกุ่ม” คอยรับส่งผูโ้ดยสารนอกและในพื้นท่ี ซ่ึงควรให้มีการ
ผลกัดนัการใช้ประโยชน์จากรถซาเล้งมาใช้ให้เป็นเอกลกัษ์ของพื้นท่ี เพราะจะเป็นประโยชน์แก่
พื้นท่ีเป็นอยา่งมาก และถือวา่เป็นการน าส่ิงท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์ในการสัญจรท่ีสะดวกข้ึน ทั้งน้ี
ทั้งนั้นแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองอย่างย ัง่ยืน ดว้ยการประยุกต์ใช้แนวคิด
การสัญจรอจัฉริยะ ควรค าถึงความตอ้งการของประชาชนโดยรอบจากการประยุกต์ใชแ้นวคิดการ
สัญจรอจัฉริยะ และความเป็นไปไดใ้นการน าแนวคิดการสัญจรอจัฉริยะท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ
ของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงการพฒันาระบบการสัญจรอจัฉริยะเช่ือมสู่ระบบการขนส่งมวลชนรวม 
จะตอ้งไม่ละทิ้งความเป็นอตัลกัษณและความเป็นอยู่เดิมของชุมชน เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนทั้งมิติ
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The sustainable development of public park apply with ideal of smart mobility case study 

of  Royal development project (KAEM LING Project) At Bueng Kum district. The study was 
qualitative research. The objective of the study was to examine problem and obstacle to the 
development of  public park apply with ideal of smart mobility case study of  Royal development 
project (KAEM LING project) which is consonant with what people’s need. This study was a 
survey research. A sample was selected from internal stakeholders that is public government and 
society total 13 peoples. The data was analyzed using the observations and interviews to study the 
approach. 

The result of the study pointed out that problem and obstacle to the development of  
public park apply with ideal of smart mobility were as follow lack of public infrastructure in the 
rural area to access the public park, community trespassing for profit of private residence and also 
poor road access to useful park 

Thus, the sustainable development of public parks applies with the ideal of smart 
mobility, it was recommended that investment the road and reliable transportation by create 
transport hub which place are exchanged between transport mode. The Hub includes bus stops, 
rapid transit stations, etc. for access to public parks.  The surrounding area of royal project  
provide service by Bueng Kum freight tricycle (SALENG BUENG KUM) which supports unique 
locally transport to access the public parks. The sustainable development of public park apply 
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with ideal of smart mobility apply with the regardless of the people needed , development of 
public transportation and the negligent unique locally community. For the sustainable 
development goals of community, economy, transportation and environment to achieve a better 
and more sustainable future for all. 
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บทที ่1 
 

บทน า  

1.1 ทีม่าและความส าคญั 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบนักรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีจ านวนประชากร
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ และการก่อสร้างอาคารสถานท่ี ซ่ึงเพิ่ม
ความแออดัให้เกิดข้ึนกับชุมชนเมือง ท าให้พื้นท่ีสีเขียวลดลง น าไปสู่ปัญหาต่างๆ กระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัญหาต่างๆเหล่าน้ี ท าให้เห็นถึงความส าคญัของพื้นท่ีสีเขียวมาก
ข้ึน โดยการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มให้กบัชุมชน
เมืองได ้ทางภาครัฐจึงมีการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของกรุงเทพมหานคร โดยให้
ความส าคญัในการพฒันาพื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่าทัว่กรุงเทพมหานครให้เป็นพื้นท่ีสีเขียว 
 เขตบึงกุ่ม ตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีทั้ งส้ิน 24.31 ตาราง
กิโลเมตร (15,194 ไร่) เดิมท่ีดินส่วนใหญ่ใช้เพื่อท าการเกษตร แต่ภายหลงัมีการพฒันาพื้นท่ีเป็น
ท่ีดินจดัสรรเพื่ออยูอ่าศยั เน่ืองจากมีการขยายตวัของเมือง และมีการอยูอ่าศยัท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชน
เกิดข้ึนจ านวนมาก ท าให้สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต มีประชาชน นักเรียน 
นกัศึกษา เขา้มาอยู่อาศยั ท ามาหากิน ประกอบธุรกิจ และศึกษาเล่าเรียนเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด
ปัญหาความแออดั ปัญหาการจราจร และมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรงข้ึนตามมา โดยจากการ
ส ารวจพื้นท่ีโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่มนั้น ท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะมีการ
ปรับปรุงพื้นท่ีบุกรุกสาธารณะและพฒันาพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้เป็น
สวนสาธารณะพื้นท่ีสีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดี ท่ีจะช่วยพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู ่
ประชาชนภายในเมืองมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี จากการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน 
(Mix use)  ร่วมกับการเดินทางและการขนส่งอัจฉริยะเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน                
(Smart Mobility) ท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงระบบขนส่งและการสัญจรท่ีหลากหลาย ให้
มีความปลอดภยั และสะดวกในการเดินทางเช่ือมต่อล้อรางเรือเข้ากับพื้นท่ีสวนสาธารณะและ
ชุมชน ใหน่้าอยู ่น่าเดิน และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ตามหลกัอารยสถาปัตย ์(Universal Design) 
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 ดงันั้นแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองอย่างย ัง่ยืน ดว้ยการประยุกต์ใช้
แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ สู่พื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชน เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาการ
เขา้ถึงพื้นท่ีสวนสาธารณะและระบบขนส่งมวลชน ซ่ึงการใชพ้ื้นท่ีสวนสาธารณะร่วมกบัการสัญจร
อจัฉริยะ ถือเป็นโอกาสในการเพิ่มคุณภาพชีวิต อนัจะน าไปสู่สุขภาวะท่ีดีของประชาชน และเพื่อ
การพฒันาชุมชนใหเ้ป็นชุมชนเมืองอฉัริยะเติบโตอยา่งฉลาด สู่สวนสาธารณะชุมชนเมือง และพื้นท่ี
สีเขียวท่ีน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
1.2 ค าถามวจัิย 

1.2.1 การพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจร
อจัฉริยะ โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม มีปัญหาและอุปสรรค
อยา่งไร 

1.2.2 การพฒันาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง ดว้ยการประยุกตใ์ชแ้นวคิดการ
สัญจรอจัฉริยะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนอยา่งไร 

1.3 วตัถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง จากการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอัจฉริยะ โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด าริ        
เขตบึงกุ่ม 

1.3.2 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง ด้วยการ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 

1.4 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจากการการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง จาก

การประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ 
เขตบึงกุ่ม 

1.4.2 ทราบแนวการพฒันาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง ดว้ยการประยุกตใ์ช้
แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 

1.4.3 ทราบถึงความถึงความตอ้งการของประชาชน ในการประยุกต์ใช้แนวคิดอจัฉริยะ
ในพพื้นท่ีบริเวณโดยรอบ 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 
1.5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
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- ศึกษาแนวทางการพฒันาพื้นท่ีรกร้างเป็นสวนสาธารณะชุมชนเมือง ดว้ยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอัจฉริยะ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน จากการพฒันาพื้นท่ีว่างเปล่าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการ
พฒันาสวนสาธารณะสีเขียวท่ีย ัง่ยนืเพื่อตอบรับกบัชุมชนโดยรอบ 

1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร 
- หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชนบริเวณโดยรอบโครงการแกม้ลิง

ตามแนวพระราชด าริบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
1.5.3 ขอบเขตด้านเวลา 

- ระยะเวลาในการด าเนินการ ตั้งแต่ เมษายน 2564–ตุลาคม พ.ศ. 2564 
1.5.4 ขอบเขตด้านพืน้ที ่

- พื้นท่ีโดยรอบของโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด าริบึงกุ่ม ชุมชนซอย
สมหวงั ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

1.6 นิยามศัพย์เฉพาะ 
 พื้นท่ีสีเขียว หมายถึง พื้นท่ี ท่ีมีความร่มร่ืน ปกคลุมไปดว้ยตน้ไมแ้ละมีส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่
ทั้งในเมืองและชุมชน ซ่ึงประชาชนสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ โดยใชเ้ป็นแหล่งพบปะระหวา่ง
ผูค้นและผูค้นกบัธรรมชาติ ในการพกัผอ่น ออกก าลงักาย ฟ้ืนฟูจิตใจ และเพื่อการนนัทนาการใน
พื้นท่ีนั้นได ้
 ท่ีดินใช้ประโยชน์ หมายถึง บริเวณหรือพื้นท่ีดิน ท่ีมีการใช้ประโยชน์ มีกิจกรรมต่างๆ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์โดยไม่ปล่อยใหว้า่งเปล่า 
 สวนสาธารณะ หมายถึง พื้นท่ีวา่ง ทีมีการออกแบบสร้างและพฒันาข้ึน โดยภาครัฐหรือ
เอกชน เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ออกก าลงักาย ส าหรับประชาชน และเป็นสถานท่ี ท่ีมี
ความปลอดภยั สะดวก น่าเดิน มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
 การใชท่ี้ดินแบบผสมผสาน หมายถึง การใชพ้ื้นท่ี ท่ีแตกต่างกนัมากกวา่สองอยา่งข้ึนไป 
ของพื้นท่ีนั้นๆ และเพิ่มความสะดวกในการเขา้ถึงสาธารณูปการต่างๆในเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์
ท่ีหลากหลายอยา่งย ัง่ยนื 
 อารยสถาปัตย ์ (Universal design) หมายถึง การออกแบบสถานท่ีหรือสภาพแวดลอ้ม เพื่อ
ทุกคนสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และสามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมไดอ้ยา่งเท่า
เทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูสู้งอายุ คนพิการ และทุกช่วงวยัอายุ โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวก ปลอดภยั 
และทัว่ถึง 



4 

 พื้นท่ีรกร้าง หมายถึง พื้นท่ีรกร้างท่ียงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้ งบริเวณท่ีพกัอาศยั บริเวณ
สถานท่ีท างาน หรือสถานท่ีราชการ บริเวณการคมนาคม 
 การขนส่งอจัฉริยะหรือการสัญจรอจัฉริยะ หมายถึง  การน าแนวคิดและนวตักรรมในดา้น
การสัญจรมาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี ท่ีตอ้งการ  เพื่อช่วยในการบริหารจดัการให้เกิดความ สะดวก 
ปลอดภยั ซ่ึงมุ่งเน้นเร่ืองความสะอาดของส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และประสิทธิภาพ โดยการ
ขนส่งอจัฉริยะมีหลากหลาย ไดแ้ก่ รถโดยสารประจ าทางหรือรถโดยสารสาธารณะ รถไฟรางเบา 
รถไฟใตดิ้น รถราง รถแทก็ซ่ี รถยนต ์การเดิน และสกูตเตอร์ 

 
 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองอย่างย ัง่ยืน ด้วยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอัจฉริยะ กรณีศึกษาคลองล าพังพวงโครงการแก้มลิงตามแนว
พระราชด าริ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร” ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบความเขา้ใจและใช้เป็นแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง
อยา่งย ัง่ยนื ดว้ยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษา  
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสวนสาธารณะ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัพื้นท่ีสาธารณะ  
 2.4 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชส้วนสาธารณะ 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการพื้นท่ีสวนสาธารณะ  
 2.6 แนวคิดเก่ียวกบัชุมชนเมือง  
 2.7 แนวคิดรูปแบบการสัญจรอจัฉริยะ 
 2.8 แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบสวนสาธารณะ 
 2.9 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีศึ่กษา 
 

2.1.1 ประวตัิความเป็นมาของพืน้ที่ 
  เขตบึงกุ่ม เดิมเคยเป็นพื้นท่ีส่วนหน่ึงของเขตบางกะปิ ต่อมาเม่ือพื้นท่ีเขตมีการ
พฒันามากข้ึน จึงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเขตอยา่งเป็นทางการเม่ือไดมี้การแยกพื้นท่ีปกครองออกจาก
เขตบางกะปิ เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2532 โดยประกอบดว้ย 3 แขวง คือ แขวงคลองกุ่ม แขวงคนันา
ยาวและแขวงสะพานสูง ต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีให้สอดคลอ้งมากข้ึนกบัความเจริญของ
พื้นท่ีทั้งทางดา้นการกระจายตวัของประชากรเพิ่มข้ึน ระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียบพร้อมมากข้ึน 
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ตลอดจนระบบโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีสมบูรณ์กวา่เดิม โดยไดย้กระดบัแขวงคนันายาว จดัตั้งเป็น
เขตคนันายาว และแขวงสะพานสูงจดัตั้งเป็นเขตสะพานสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง
วนัท่ี 14 ตุลาคม 2540 ซ่ึงต่อมากรุงเทพมหานครไดจ้ดัขนาดพื้นท่ีแขวงของเขตบึงกุ่มให้มีความ
เหมาะสม ประกอบกบัยงัไม่มีประกาศกาหนดแนวพื้นท่ีแขวงให้มีความชดัเจนแน่นอน ท าให้เกิด
ความสับสนแก่ประชาชน จึงได้มีประกาศ เร่ืองการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีแขวงคลองกุ่ม และตั้ ง
แขวงนวมินทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2552 โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 3 
สิงหาคม 2552 เป็นตน้ไป โดยในยา่นนั้นมีคลองสายหน่ึงซ่ึงแยกจากคลองแสนแสบและไหลผา่น
บึงเก่าแก่ท่ีมีขนาดใหญ่ มีตน้กุ่มข้ึนอยูเ่ป็นจ านวนมาก จึงเรียกแหล่งน ้ าสองแห่งนั้นวา่ "คลองกุ่ม" 
และ "บึงกุ่ม" 
  เน่ืองจากเขตบางกะปิมีพื้นท่ีกวา้งขวางมากและมีประชากรหนาแน่นข้ึน เพื่อความ
สะดวกในการบริหารราชการ "เขตบึงกุ่ม" ไดรั้บการจดัตั้งเป็นเขตอยา่งเป็นทางการเม่ือไดมี้การแยก
พื้นท่ีปกครองออกจากเขตบางกะปิ เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ.2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเขตบางกะปิ พร้อมทั้งจดัตั้ งเขตบึงกุ่มและเขตลาดพร้าว ลงวนัท่ี 4 
กนัยายน พ.ศ.2532 เป็นตน้มา โดยเขตบึงกุ่มมีพื้นท่ีทั้งส้ิน 81.12 ตารางกิโลเมตร  
  การประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นท่ีเขตบึงกุ่มเดิม ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
ปลูกขา้วและท าสวนปัจจุบนัเปล่ียนเป็นพื้นท่ีส าหรับพกัอาศยัและประกอบธุรกิจการคา้และบริการ 
ประชากรส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพรับจา้ง ธุรกิจการคา้และบริการ รองลงมาคือ ขา้ราชการ และ
ธุรกิจส่วนตวัตามล าดบั ทั้งน้ี ประชากรส่วนใหญ่ นบัถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม 
คริสต ์

2.1.2 สภาพภูมิศาสตร์ 
  พื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่ม ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ี
ทั้งส้ิน 24.31 ตารางกิโลเมตร (15,194 ไร่ 9.38 ตารางวา) มีคลองและล ารางหลายสายในพื้นท่ี คลอง
สายส าคญั คือ คลองแสนแสบ คลองบางเตย เป็นตน้ ถนนสายหลกัในพื้นท่ีได้แก่ ถนนเสรีไทย 
ถนนนวมินทร์ ถนนสายรองไดแ้ก่ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวลจนัทร์ ถนนคลองล าเจียก ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม ถนนโพธ์ิแก้ว และถนนศรีบูรพา เดิมท่ีดินส่วนใหญ่ใช้เพื่อท าการเกษตรแต่
ภายหลงัมีการพฒันาพื้นท่ีเป็นท่ีดินจดัสรรเพื่ออยูอ่าศยั เน่ืองจากการขยายตวัของเมืองมาทางดา้น
ตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม มีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทศิเหนือ  ติดต่อเขตบางเขน โดยมีคลองตาเร่งฝ่ังเหนือเป็นเส้นแนวแบ่ง
    เขต 
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  ทศิตะวนัออก  ติดต่อเขตคนันายาว โดยมีถนนรามอินทราฟากใต,้ คลองบาง
    ชวดดว้นฝ่ังตะวนัออก, คลองหลวงวิจิตรฝ่ังเหนือ, คลองล าชะล่า
    ฝ่ังตะวนัออก ,คลองหนองแขมฝ่ังตะวนัออก, คลองรหสัฝ่ัง 
    ตะวนัออก, ถนนเสรีไทยฟากใตแ้ละคลองกุ่มฝ่ังตะวนัออก เป็น
    เส้นแนวแบ่งเขต 
  ทศิใต้   ติดต่อเขตสะพานสูง โดยมีคลองแสนแสบฝ่ังเหนือเป็นเส้นแนว
    แบ่งเขต 
  ทศิตะวนัตก  ติดต่อเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าว โดยมีถนนศรีบูรพาฟาก
    ตะวนัออก, คลองล าพงัพวยฝ่ังตะวนัออก, คลองตาหนงัฝ่ัง 
    ตะวนัออก, คลองบางล าเจียกฝ่ังเหนือ, และถนนประดิษฐ์มนู
    ธรรมฟากตะวนัออก เป็นเส้นแนวแบ่งเขต 

2.1.3 ขนาดพืน้ที่และเขตการปกครอง 
  เขตบึงกุ่มมีเขตการปกครอง 3 แขวง คือ แขวงคลองกุ่ม แขวงนวมินทร์ แขวง
นวลจนัทร์ โดยมีพื้นท่ีทั้งหมด จ านวน 23.53 ตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียดพื้นท่ีแขวง ดงัน้ี 
  แขวงคลองกุ่ม แนวเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกบั แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม  
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว 
  ทิศใต ้ติดต่อกบั แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง และแขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ แขวงนวมินทร์ และแขวง 
  นวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม 
  แขวงนวมินทร์ แนวเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกบั แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
  ทิศใต ้ติดต่อกบั แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ และแขวงลาดพร้าว เขต 
  ลาดพร้าว 
  แขวงนวลจนัทร์ แนวเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกบั แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว และแขวงคลองกุ่ม เขต
  บึงกุ่ม 
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  ทิศใต ้ติดต่อกบั แขวงคลองกุ่ม และแขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

2.1.4 ข้อมูลด้านประชากรและครัวเรือน 
2.1.4.1 จ านวนประชากร 

  จ านวนประชากร รวมทั้งส้ิน 143,079 คน จ าแนกเป็นรายแขวง ดงัท่ีแสดงใน
ตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที ่2.1 ขอ้มูลจ านวนประชากรเขตบึงกุ่ม 

แขวง 
จ านวนประชากร 

ชาย หญงิ รวม 
แขวงคลองกุ่ม 31,983 37,532 69,515 
แขวงนวมินทร์ 12,477 15,078 27,555 
แขวงนวลจนัทร์ 20,874 15,135 46,009 

รวม 65,334 77,745 143,079 
 

2.1.4.2 จ านวนท่ีพกัอาศยั 
  จ านวนบา้นพกัอาศยั ปีพ.ศ.2562 รวมทั้งส้ิน จ านวน 73,519 หลงัคาเรือน จ าแนก
เป็นแขวงดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 2.2 
 

ตารางที ่2.2 ขอ้มูลครัวเรือนเขตบึงกุ่ม 

แขวง จ านวน/หลงัคาเรือน 
แขวงคลองกุ่ม 33,944 
แขวงนวมินทร์ 12,568 
แขวงนวลจนัทร์ 27,007 

รวม 73,519 
หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ ตุลาคม 2562  (ท่ีมา : ส านกังานเขตบึงกุ่ม) 
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2.1.5 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
  ปัจจุบนัผลจากการขยายตวัของกรุงเทพมหานครในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา พื้นท่ีเขต
บึงกุ่มไดถู้กพฒันาและจดัสรรเป็นท่ีอยู่อาศยั อนัเป็นผลจากการขยายตวัของเมืองสู่เขตตะวนัออก
ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดโครงการบา้นจดัสรร คอนโดมิเนียม และหอพกัประเภทต่างๆ 
ในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะตลอดแนวถนนเสรีไทย ในขณะท่ีพื้นท่ีบริเวณถนนนวมินทร์ และ
ถนนนวลจนัทร์ เป็นส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัและชุมชนดั้งเดิม โดยภาพรวมในปี 2560 ในพื้นท่ี
เขต บึงกุ่มมีหมู่บา้นจดัสรร 21 แห่ง ชุมชน 38 ชุมชน รวม 72,192 หลงัคาเรือนและมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนทุกปีถึงแมป้ระชากรผูมี้ภูมิล าเนาในพื้นท่ีเขตบึงกุ่ม จะมีจ านวนค่อนขา้งคงท่ี สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลจากส านกัผงัเมือง ในการจดัท าผงัเมืองรวมของกรุงเทพมหานครในแผนผงัก าหนดการใช้
ท่ีดินในอนาคต ไดจ้ดัพื้นท่ีเขตบึงกุ่ม เป็นพื้นท่ีประเภทท่ีอยู่อาศยัความหนาแน่นน้อย และความ
หนาแน่นปานกลาง อีกทั้ งต้องประสบกับปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อัน
เน่ืองมาจากมิจฉาชีพและอาชญากร ซ่ึงสาเหตุหลักนั้น เกิดจากการท่ีพื้นท่ีเขตบึงกุ่มมีจุดเส่ียง
อันตรายอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น จุดอับ สถานท่ีเปล่ียวต่างๆ บริเวณสะพานลอย บริเวณใต้
สะพานลอย บริเวณตึกร้าง อาคารร้าง หรือบริเวณซอยเปล่ียวท่ีขาดแสงสว่าง ฯลฯ ท าให้เป็นท่ีมัว่
สุมของเหล่าบรรดามิจฉาชีพทั้งหลายในอนัท่ีจะก่อเหตุอาชญากรรมและยาเสพติดได ้

2.1.5.1 ประเภทของการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
   1. ประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย มีพื้นท่ีรวม จ านวน 21.68 ตร.กม. 
   (13,550 ไร่) 
   2. ประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปลานกลาง มีพื้นท่ีรวม จ านวน 1.72 ตร.
   กม. (1,075 ไร่) 
   3. พื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 0.88 ตร.กม. (550 ไร่) 
   4. พื้นท่ีสวนสาธารณะ จ านวน 0.32 ตร.กม. (200 ไร่) 
   5. พื้นท่ีท่ีเหลือเป็น ถนน ซอย คลองและล ารางสาธารณะ จ านวน 0.40 
   ตร.กม.  
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รูปที ่2.1 : แผนผงัก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
 (ท่ีมา : ttps://thaipropertymentor.blogspot.com/2019/05/blogpost_ 
 8.html/)) 

 

รูปที ่2.2 : ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 4) 
 (ท่ีมา : ttps://thaipropertymentor.blogspot.com/2019/05/blogpost_8.html/)) 
 

2.1.5.2  สถานท่ีส าคญั /ศาสนสถาน 
   ธนาคารในพื้นท่ีเขตบึงกุ่ม มีจ  านวน 14 แห่ง (ขอ้มูลเดือนมกราคม 2551) 
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   สถานประกอบการ / สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร / สถานท่ีสะสมอาหาร  
   สถานประกอบการในพื้นท่ีเขตบึงกุ่ม จ  านวน 1,233 แห่ง  
   หา้งสรรพสินคา้ จ  านวน 5 แห่ง 

2.1.5.3 สถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ีเขต มีจ านวน 5 แห่ง ดงัตารางท่ี 2.3 
ตารางที ่2.3 : แสดงสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ีเขตบึงกุ่ม 

ล าดับ ช่ือสถานที่ ทีต่ั้ง ประเภท 
1 บา้นกา้มปู 5/6 ซ.สมาคมแพทย ์หมู่ท่ี 9 

คลองกุ่ม 
สถานท่ีท่องเท่ียวและสวนไม้
ประดบัหลาก พนัธ์ุไมห้ายากและ
วสัดุตกแต่งสวนครบวงจร 

2 สวนนวมินทร์ภิรมย ์ ถนนศรีบูรพา แขวงคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 

สวนสาธารณะริมทะเลสาบบน
พื้นท่ีของการเคหะแห่งชาต 

3 สวนเสรีไทย(สวนน ้ า
บึงกุ่ม) 

หมู่ 4 ถ.เสรีไทย แขวง 
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 

สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
เป็นแก้มลิง พื้นท่ีเก็บกักน ้ าเพื่อ
แกปั้ญหาน ้าท่วมกรุงเทพ 

4 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
ห้ อ ง ส มุ ด เ ส รี ไ ท ย
อนุสรณ์ 

ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม 
เขตบึงกุ่ม กทม 

จัดแสดงเร่ืองราวทางการเมือง
ร่วมสมยัขบวนการเสรีไทย 

 
2.1.6 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

2.1.6.1  จุดแขง็ 
   ด้านการจราจร 
    - มีความพร้อมดา้นโครงข่ายการจราจรทั้งถนนสายหลกั สายรอง ตรอก 
   ซอย เส้นทางลดั 
    - มีเทศกิจอาสาจราจรอ านวยความสะดวกท าให้การจราจรมีความสะดวก
   รวดเร็ว 
   - มีความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภยัจราจร เช่น ป้ายจราจร  
   สัญญาณไฟจราจร 
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   ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข 
   -ถนนและภูมิทศัน์สวยงาม เป็นระเบียบ และมีพื้นท่ีวา่งสามารถพฒันาให้
   เป็นพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึนทุกปี 
   - พื้นท่ีส่วนใหญ่ เป็นย่านชุมชนท่ีพกัอาศยั ไม่มียา่นอุตสาหกรรม ส่งผล
   ใหคุ้ณภาพอากาศดีกวา่มาตรฐาน 
   -การจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลมีประสิทธิภาพ และไดรั้บความร่วมมือ
   จากประชาชนเป็นอยา่งดี  
   - มีการป้องกนัการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ อยา่งไดผ้ล ไม่ปรากฏการ
   ระบาดร้ายแรงในพื้นท่ี 
   ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
   - ประชาชนในพื้นท่ีใหค้วามร่วมมือโดยการสมคัรเป็นอาสาสมคัรป้องกนั
   ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และช่วยกนัปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ 
   - มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุสาธารณภยัของประชาชน ชุมชน 
   สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นท่ี โดยจดัให้มีการฝึกอบรมอาสาสมคัร
   ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเป็นประจ าทุกปี 
   ด้านการจัดการศึกษาและคุณภาพชีวติ 
   - สถานศึกษาในระบบเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 
   - ประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเชิงรุก เช่น 
   การออกก าลงักาย และ ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บสวสัดิการสังคมและความ 
   ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา 
   ด้านการวางแผนผังเมืองและพัฒนาเมือง เพ่ือความสวยงามน่าอยู่อย่าง
   ยัง่ยืน 
   - มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารเป็นไปตามผงัเมืองรวม 
   - ถนนและทางเดินเทา้มีภูมิทศัน์สวยงามเป็นระเบียบ 
   ด้านการบริหารจัดการภายใน 
   - มีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
   ประชาชนในดา้นต่างๆ ผา่นคณะกรรมการชุมชนในพื้นท่ี 
   - ปัญหาขอ้ร้องเรียนของประชาชนไดรั้บการแกไ้ขตามเวลาท่ีก าหนดการ
   บริหารจดัการของเขต 
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2.1.6.2  จุดอ่อน 
   ด้านการจราจร 
   - ไม่มีระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ผา่นในพื้นท่ี 
   - เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีพกัอาศยัของประชาชนจ านวนมาก ท าให้เกิดการ
   จรติดขดับริเวณถนนสายหลกัในชัว่โมงเร่งด่วน 
   ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
   - คู คลอง ล าราง ในพื้นท่ีมีจ  านวนมาก ยากแก่การดูแลรักษาและบริหาร
   จดัการใหท้ัว่ถึง  
   - ประสบปัญหาน ้ าท่วมขงัในพื้นท่ีหลายจุด เน่ืองจากปัญหาระบบการ
   ระบายน ้ามีไม่เพียงพอ 
   ด้านการบริหารจัดการภายใน 
   - บุคลกรมีไม่เพียงพอกบัปริมาณงานขาดแคลนหลายอตัราท่ีไม่ไดรั้บการ
   บรรจุแทนต าแหน่งวา่ง  
   - ขาดแคลนวสัดุ อุปกรณ์ในการปฏิบติังานในแต่ละฝ่าย เช่น คอมพิวเตอร์ 
   เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
   - ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้สามารถปฏิบติังานไดต้ามกระบวนงาน
   ต่างๆ ยงัไม่เป็นท่ีพอใจของประชาชนมากนกั 
   - การตอบปัญหาการบริการจากประชาชน และการแนะน าเพื่อการบริการ
   ต่างๆยงัไม่เป็นท่ีพอใจของประชาชน 

2.1.6.3 โอกาส 
   ด้านผลกระทบจากนโยบาลรัฐบาล กฎหมาย การเมือง 
   - นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ท าให้ได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึนใน
   การจดัการศึกษาให้ไดม้าตรฐาน และมีประสิทธิภาพ และประชาชนให้
   ความร่วมมือในการพฒันาดา้นการศึกษาเป็นอยา่งดี  
   - นโยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มส่งผลให้ประชาชนใน
   พื้นท่ีให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
   เป็นอยา่งดี 
   - ผลจากการประกาศใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รชุมชน ส่งผลให้การ
   รวมตวัของชุมชนในพื้นท่ีเขตบึงกุ่มมีความเขม้แข็งข้ึน คณะกรรมการ
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   ชุมชนมีความสนใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและมีส่วน
   ร่วมในการพฒันามากข้ึน 
   ด้านการเปลีย่นแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร์ 
   - ประชากรแฝงในพื้นท่ีเขตมีการยา้ยถ่ินหมุนเวียนเขา้ - ออกสูง ประกอบ
   กบั ประชากรในเขตชั้นในยา้ยท่ีพกัอาศยัมายงัเขตชั้นนอกเพิ่มข้ึน แต่ยงั
   ประกอบอาชีพในเขตชั้นใน ท าใหเ้ขตไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก 
   ประชาชนในการด าเนินโครงการและกิจกรรมการพฒันาของเขต 
   เท่าท่ีควร 
   - โครงสร้างสังคมซ่ึงมีจ านวนผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนจากเดิม ท าให้จ  านวนผูท่ี้
   จ าเป็นตอ้งไดรั้บสวสัดิการสังคมและให้การสงเคราะห์ท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะ
   ท่ีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานมีจ านวนนอ้ย 

2.1.7  ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีโ่ครงการแก้มลงิตามแนวพระราชด าริบึงก่มุ 
  โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริบึงกุ่ม เป็นพื้นท่ีในการดูแลของหน่วยงาน
ภาครัฐหลายหน่วยงาน ประกอบดว้ย พื้นท่ีบริเวณบึงน ้าและแหล่งน ้าอยูใ่นความดูแลของส านกัการ
ระบายน ้า กรุงเทพมหานคร พื้นท่ีสวนป่าและทางเดินรอบบึงน ้าเป็นความดูแลของส านกังาน
สวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นท่ี ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศท่ีหลากหลายมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม สงบ ร่มร่ืน อยูใ่จกลางชุมชนเมือง ถา้ไดรั้บการพฒันาก็จะ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนจ านวนมาก   
 

 

รูปที ่2.3 โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริบึงกุ่ม 



15 

2.1.7.1  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
   โดยเส้นทางการเขา้ถึงพื้นท่ี นัน่คือ สามารถเขา้ถึงได ้3 เส้นทางจากถนน
หลกั คือ  
    1. เขา้ไดจ้ากซอยเสรีไทย 17 และ 19  
    2. เขา้ไดจ้ากซอยเสรีไทย29  
    3. เขา้ไดจ้ากซอยนวมินทร์ 24  
 ส าหรับการสัญจรภายในโดยรอบของพื้นท่ี มีความยุ่งยากล าบาก เน่ืองจากไม่มีการเขา้ถึง
ของระบบการขนส่งสาธารณะในพื้นท่ี ท าใหต้อ้งมีการน าแนวคิดการสัญจรเขา้มาในพื้นท่ี เพื่อให้มี
การเช่ือมต่อกบัโครงข่ายการสัญจรไดทุ้กระบบ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 

รูปที ่2.4 ภาพถ่ายทางดาวเทียมชุมชนโดยรอบของโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริบึงกุ่ม 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัสวนสาธารณะ 
 

2.2.1 ความหมายของสวนสาธารณะ 
  สวนสาธารณะ หมายถึง พื้นท่ีว่าง ทีมีการออกแบบสร้างและพฒันาข้ึน โดยรัฐ
หรือเอกชน เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ออกก าลงักาย ส าหรับประชาชน และเป็นสถานท่ี ท่ีมี
ความปลอดภยั สะดวก น่าอยู ่น่าเดิน มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
  สวนสาธารณะ หมายถึง พื้นท่ีท่ีหน่วยงานท้องถ่ิน หน่วยราชการ หรือองค์กร
เอกชนจดัหา พฒันาหรือดูแล รักษาให้เป็นสถานพกัผ่อนหย่อนใจสาธารณะส าหรับประชาชน
ทัว่ไปไดใ้ชใ้นการพกัผอ่นหยอ่นใจโดยไม่ตอ้งเสียเงิน ปกติหน่วยงานทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย
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ในการจดัหา พฒันาและดูแลรักษาและตอ้งใหมี้ความเพียงพอ ทั้งน้ีพื้นท่ีสวนสาธารณะในเมืองอาจ
เป็นพื้นท่ีสีเขียวหรือเป็นผวิดาดแขง็ก็ได ้(ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร, 2537) 
    สวนสาธารณะ หมายถึง สวนสาธารณะ หมายถึง สถานท่ีท่ีจดั
ข้ึนโดยรัฐโดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัสร้างเพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชน
ทัว่ไป ไม่มีการเก็บค่าบริการใด ๆ ทั้งส้ิน มีการจดับริเวณไวอ้ยา่งสวยงาม ประกอบไปด้วย ตน้ไม ้
ทั้ งไม้ดอก ไม้ประดับ สระน ้ าสนามหญ้า มีส่ิงบริการ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้
สะดวกสบาย และตอบสนองความต้องการประชาชนผูท่ี้มาใชบ้ริการในพื้นท่ี (พลพินิจ พินิจชอบ, 
2558) 
  สวนสาธารณะ หมายถึง สวนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินรูปแบบหน่ึงของเมืองท่ี
นอกเหนือจากการอยูอ่าศยั มีลกัษณะท่ีเป็นพื้นท่ีทางกายภาพท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในเมือง สวนสาธารณะอาจเป็นบริเวณท่ีเวน้ว่างในชุมชนหรือพื้นท่ีโล่ง ท่ีมีการ
ออกแบบและจดัภูมิทศัน์ให้เกิดความสวยงาม ประกอบดว้ยสนาม ลาน หรือแปลงไมด้อกเพื่อให้
เป็นพื้นท่ีนนัทนาการ การพกัผอ่น คลายความเม่ือยลา้ เป็นสถานท่ีพบปะพูดคุยสนทนาอยา่งเงียบ ๆ 
ใช้เดินเท่ียวเล่น และเป็นท่ีเพิ่มความสดช่ืนสร้างสรรค์ความคิดของคนในชุมชน ซ่ึงเป็นไปตามท่ี
ส านกังานมาตรฐาน กรมโยธาธิการและผงัเมือง (เดชา บุญค ้า, 2544) 
  สรุปไดว้า่สวนสาธารณะ คือ พื้นท่ีโล่งท่ีมีการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ของประชาชน
ทุกเพศ ทุกวยั จดัสร้างข้ึนเพื่อการพกัผอ่นหย่อนใจของประชาชนในพื้นท่ี ท่ีส าคญัสวนสาธารณะ
สามารถท าหน้าท่ีเป็นปอดของเมือง เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ี
สวนสาธารณะโดยทัว่ไปแลว้จะประกอบดว้ย พื้นท่ีสีเขียวท่ีคงไวข้องระบบนิเวศทางธรรมชาติ  
 

2.2.2 การจ าแนกประเภทของสวนสาธารณะ 
  สวนสาธารณะมี ขนาด รูปแบบ ลักษณะ ความต้องการในการใช้งาน และ  

วตัถุประสงคใ์นการให้บริการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น จึงตอ้งมีเกณฑ์การแบ่งประเภท แบ่งระดบัของ 

สวนสาธารณะ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง และน าไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพฒันาพื้นท่ีให้
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของสวนสาธารณะและตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชนท่ีเขา้ใช้บริการภายในพื้นท่ีสวนสาธารณะนั้นๆ ซ่ึงการแบ่งประเภทจะท าให้เขา้ใจถึง
ลกัษณะและระดบัของการ ใหบ้ริการพื้นท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน (กนกวรรณ จนัทร์พรหม, 2560) โดยมีผูใ้ห้
ค  านิยามและแบ่งประเภทของสวนสาธารณะท่ีคลา้ยกนัและแตกต่างกนั ดงัน้ี 

2.2.2.1  จดัแบ่งสวนสาธารณะตามแนวคิดของ Neighbourhood และ Community 
ซ่ึงกล่าวไวว้า่ สวนสาธารณะในเมืองควรมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
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   ประเภทท่ี  1 เ ป็นสวนระดับท้องถ่ิน ได้แก่  สวนละแวกบ้าน 
(Neighbourhood Park) สวนระดบัชุมชน (Community Park) จดัหาใหก้บัเด็กเล็ก คนสูงอายุ แม่บา้น 
วยัท างานท่ีอยู่ในละแวกนั้น และผูท่ี้ไม่มีรถยนต์ แต่สามารถเดินทางไปพกัผ่อนยงัสวนสาธารณะ
โดยการเดินเทา้ส าหรับใชพ้กัผอ่นในประจ าวนั  
   ประเภทท่ี 2 เป็นสวนสาธารณะแบบยา่นและแบบเมือง (District Park and 
Urban Park) เพื่อให้ประชาชนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มครอบครัว วยัรุ่น นักกีฬา วยัท างาน ซ่ึง
ประชาชนทัว่ไปไดใ้ชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นในวนัหยุดสุดสัปดาห์และในวนัเทศกาลต่างๆ (กรมโยธาธิการ 
และผงัเมือง, 2546)  

2.2.2.2 ส านกังานสวนสาธารณะ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร ไดจ้  าแนก
ประเภทของสวนสาธารณะตามขนาดพื้นท่ีออกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 

   ประเภทท่ี 1 สวนหย่อมขนาดเล็กยา่นชุมชน หรือสวนใกลบ้า้น (Pocket 
Park หรือMini Tot Park) มีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 2 ไร่ รัศมีการสามารถเขา้ถึงโดยถนนไดดี้โดยอยูใ่น
ต าแหน่งท่ีสามารถต่อเช่ือมไดจ้ากเมืองโดยรอบ ตวัอย่างเช่น Paley Park ใน Midtown นิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา พื้นท่ีสวนหยอ่มขนาดเล็กท่ีแทรกตวัอยูก่ลางเมือง ขนาบดว้ยตึกสูงสองขา้ง 
เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับผูค้นในระแวกนั้น อีกทั้งง่ายต่อการเขา้ถึงจากทางเทา้และถนน  
   ประเภทท่ี 2 สวนหมู่บา้น สวนละแวกบา้น (Neighbourhood Park) มี
ขนาดพื้นท่ี 2 - 25 ไร่ รัศมีการใหบ้ริการประมาณ 1 - 3 กิโลเมตร เป็นสวนส าหรับผูท่ี้พกัอาศบัริเวณ
นั้น มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากกวา่สวนแบบท่ี 1 และเป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะท่ีคนเมืองเขา้มาวิ่ง
ออกก าลงักายและพกัผอ่นหยอ่นใจกลางใจเมือง 
   ประเภทท่ี 3 สวนชุมชน (Community Park) มีขนาดพื้นท่ี 25 - 125 ไร่ 
รัศมีการให้บริการประมาณ 3 - 8 กิโลเมตร มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มมากกว่าสวนระดบัท่ี 1 
และระดบัท่ี 2 คือ มีท่ีเล่นกีฬา มีพื้นท่ีส าหรับการพกัผ่อนและเพลิดเพลินกบัส่ิงสวยงาม เช่น ไม้
ดอกไมป้ระดบั  

2.2.2.3 อาชญัญา รัตนอุบล และคณะ( 2548) ไดแ้บ่งประเภทของสวนสาธารณะ 5 
ประเภท ดงัน้ี  

   ประเภทท่ี 1 สวนสาธารณะแบบธรรมชาติ หรือ Resource – Based Park 
หรือ Natural Park จดัเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีเน้ือท่ีตั้งแต่ 1,000 ไร่ จนถึง 1,000,000 ไร่ มี
สภาพดั้ งเดิมปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน อยู่ห่างไกลชุมชนและ เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้
ประโยชน์เพื่อนันทนาการหรือท่องเท่ียวทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน เช่น วนอุทยาน และ
อุทยานแห่งชาติ  
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   ประเภทท่ี 2 สวนสาธารณะแบบสร้างข้ึนใหม่ สวนสาธารณะแบบน้ีเป็น
การพฒันาหรือสร้างส่ิงต่างๆ ข้ึนมาใหม่เกือบทั้งส้ิน ตั้งแต่การอ านวยความสะดวกไปจนถึงตน้ไม้
และสนามหญา้ สวนสาธารณะเหล่าน้ีเรียกวา่ City Park หรือ District Park หรือ Provincial Park  
   ประเภทท่ี 3 สวนหยอ่ม (Package Park) หมายถึง บริเวณพื้นท่ีขนาด เล็ก
ริมถนน กลางถนน บริเวณสถานท่ีท างาน หรือบางแห่งให้ประชาชนเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีเพื่อการพกัผอ่น
หยอ่นใจ เช่น การนัง่เล่น และการเดินเล่น  
   ประเภทท่ี4 สวนสาธารณะชุมชน (Community Park) หมายถึง บริเวณ
พื้นท่ีธรรมชาติหรือจดัตกแต่งปรับปรุงข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการด้านการพกัผ่อนหย่อนใจแก่
บุคคลทัว่ไปทุกระดบัชั้นท่ีอยูใ่นชุมชนนั้นและบริเวณใกลเ้คียง  
   ประเภทท่ี 5 สวนสาธารณะในเมือง (City Park) หมายถึง บริเวณพื้นท่ี
กวา้งในเมือง มีสภาพตามธรรมชาติหรือจดัตกแต่งข้ึน เพื่อการพกัผอ่นหย่อนใจของประชาชนใน
เมือง  

2.2.2.4 กนกวรรณ จนัทร์พรหม (2560) ไดมี้การแบ่งประเภทสวนสาธารณะตาม
ความแตกต่างในการใชบ้ริการออกได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

   ประเภทท่ี 1 สวนสาธารณะ เป็นสวนท่ีหน่วยงานของภาครัฐไดจ้ดัหา
ให้กบัประชาชนทุกเพศทุกวยัไดใ้ชบ้ริการ โดยไม่คิดมูลค่าตอบแทนใดๆ หรือค่าผา่นประตูในการ
เขา้ใช ้บริการจากพื้นท่ี ซ่ึงประชาชนสามารถเขา้ใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีท าการ  
   ประเภทท่ี 2 สวนก่ึงสาธารณะ เป็นสวนท่ีหน่วยงานของภาครัฐเป็นผู ้
จดัหาและบ ารุงรักษาเช่นกนัเปิดใหป้ระชาชนใชบ้ริการโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี
แต่เป็นไปในลักษณะแสวงหาผลก าไร โดยคิดค่าธรรมเนียมผ่านประตูเท่านั้ น หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ สวนประเภทน้ีมีเพียงแห่งเดียวคือ องคก์รสวนสัตวฯ์ สวนประเภทน้ี เช่น สวนสัตว ์ 
   ประเภทท่ี 3 สวนเอกชน สวนประเภทน้ีเอกชนเป็นผูจ้ ัดท าข้ึนเพื่อ
ตอบสนองกบัความตอ้งการของประชาชน โดยเฉพาะประชากรวยัเด็ก มีลกัษณะเป็นสวนสนุก มี
อุปกรณ์ของเล่นท่ีแปลกใหม่ เรียกเก็บค่าบริการค่อนขา้งสูง เพราะมีการลงทุนสูงมาก 

2.2.2.5 ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร (2558) ไดจ้ดัล าดบัชั้นของสวนสาธารณะใน
เมืองซ่ึงเป็นการน าพื้นท่ีส่วนหน่ึงของ เมืองมาใชป้ระโยชน์ในดา้นการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ มีความแตกต่างกนัในหลายดา้น เช่น ขนาด รูปแบบการ
พฒันา ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีตั้ง ขอบเขตการใหบ้ริการ ความแตกต่าง
ในดา้นต่างๆ จะเป็นตวัก าหนดถึงล าดบัชั้น หรือแบบของสวนสาธารณะซ่ึง
มีอยู ่6 อนัดบั ดงัต่อไปน้ี 
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   ล าดบัท่ี 1 ท่ีเด็กเล่น สวนระดบัล่างสุดเป็นท่ีส าหรับเด็กก่อนวยัเรียนถึง 6 
ขวบ เหมาะสม ส าหรับย่านท่ีมีครอบครัวมาก ควรตั้งอยู่ในระยะเดินเทา้ อยูใ่กลบ้า้น มีการเขา้ถึง
โดยสะดวก ไม่ควรตอ้งขา้มถนน กระจายอยูใ่นทุกพื้นท่ี รัศมีการ เดินจากบา้น 90-120 ม. มีแนวทาง
การพฒันาท าไดโ้ดยง่าย อาศยัท่ีเวน้วา่งขนาดเล็กท่ีทิ้งร่าง  
   ล าดบัท่ี 2 สวนในละแวกบา้น สวนประเภทน้ีมีขนาดประมาณ 10-25 ไร่ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในสวนมีเพิ่มมากข้ึนกว่าระดบัท่ี 1 เพราะกลุ่มผูใ้ช้มีหลายกลุ่มมากข้ึน มี
พื้นท่ีในการแบ่งออกตาม วตัถุประสงคข์องผูม้าใช ้ในกลุ่มอยูต่่าง ๆ กนั เช่น ท่ีเล่นเกมส์ ท่ีวิ่งเล่น
ส าหรับเด็กเล็ก ทางรถจกัรยานส าหรับเด็กโต ลานออกก าลงักายเบา ๆ ส าหรับผูสู้งอายุ เป็นสวน
ส าหรับประชาชนผูอ้ยู่อาศยัในละแวกบา้น นั้น มีขนาด 12 ไร่ ระยะทาง 500 เมตร จากบา้นและ
ทุกๆ 4 หมู่บา้น ควรมีสวนสาธารณะส าหรับชุมชน 1 แห่ง  
   ล าดบัท่ี 3 สวนระดบัชุมชน (Community Parks) สวนระดบัน้ีมีขนาดเน้ือ
ท่ีประมาณ 40 ไร่ มีส่ิงอ านวยความสะดวก เพิ่มข้ึนมากกวา่ระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 มีบริเวณท่ีเล่น
กีฬา เช่น ตะกร้อ วอลเลยบ์อล มีพื้นท่ีส าหรับ การพกัผอ่นแบบเพลิดเพลินกบัส่ิงสวยงาม เช่น สวน
ดอกไม ้ไมป้ระดบั สวนระดบัน้ีใหบ้ริการแก่ ประชาชนทุกเพศทุกวยั มีขอบเขตการให้บริการกวา้ง
กวา่ คือ ระยะทางเกินกวา่ระยะเดินเทา้  
   ล าดบัท่ี 4 สวนระดบัเขตหรือยา่น (District Parks ) สวนระดบัน้ีจะมีขนาด
ของสวนสัมพนัธ์กบัส่ิงอ านวยความสะดวกภายในสวน ปกติจะมีขนดใหญ่กวา่ 100 ไร่ มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกบางอยา่งท่ีไม่มีในสวนระดบัท่ี 1, 2, 3 เช่น บริเวณปิคนิค ท่ีจอดรถลานอเนกประสงค ์
บริเวณท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่น สวนดอกไมข้นาดใหญ่ สระเล่นเรือ จกัรยาน บึงตกปลา ล าธาร สวน
ระดบัน้ีให้บริการประชาชน จ านวนมาก รัศมีการให้บริการกวา้งมากข้ึน ผูอ้ยูใ่กลม้าสวนโดยการ
เดิน แต่ผูอ้ยู่ไกลเดินทางดว้ย ระบบขนส่งมวลชน รถยนต์ การพกัผ่อนในสวนใช้เวลานานข้ึน 
เพราะมีกิจกรรมใหค้วามเพลิดเพลิน หลายชนิด 
   ล าดบัท่ี 5 สวนระดบัเมืองหรือมหานคร (City Parks) สวนระดบัน้ีมีเน้ือท่ี
ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 500-1,500 ไร่ กิจกรรมในสวน เนน้หนกัไปทาง นอกเหนือจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมี
อยูใ่นสวนระดบัล่าง เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ดึงดูดใจ เช่น ท่ีแล่นเรือ บริเวณ Camping ท่ี
ตกปลา มีลานกว้าง  ส าหรับจัดงานเทศกาลประเพณี ผู ้มาใช้บริการจะเดินทางมาจากทั่ว
กรุงเทพมหานคร และใชเ้วลา พกัผอ่นนานกวา่คร่ึงวนั  
   ล าดบัท่ี 6 สวนระดบัภาค (Regional Pars) สวนระดบัน้ีเป็นระดบัสูงสุด
ของสวนสาธารณะ มีขนาดเน้ือท่ีกวา้งขวาง หลายพนัไร่ข้ึนไป จะมีลกัษณะแบบปกติเฉพาะ เช่น 
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บึงน ้ า แอ่งน ้ า แม่น ้ า ตน้ไม ้ป่าเขาตามธรรมชาติ เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวธ์รรมชาติ สวนระดบัน้ี
ใหบ้ริการประชากรในบริเวณเขตเมืองทั้งหมดและพื้นท่ี ใกลเ้คียงในเขตอิทธิพลของเมือง 

2.2.2.6 เดชา บุญค ้า (2544) ไดมี้การจดัระดบัของสวนสาธารณะ โดยการจ าแนก
ตามประโยชน์การใชส้อย 6 ประเภท ดงัน้ี 

   1) สวนสาธารณะระดบัชุมชน เป็นสวนสาธารณะท่ีอยูใ่นยา่นพกัอาศยั 
การเขา้ถึงท่ีสะดวกและปลอดภยั จึงเป็นปัจจยัส าคญัของผูใ้ช ้เพื่อใหผู้ใ้ชง้านท่ีมีเวลาวา่งสามารถเขา้
ใชไ้ดต้ลอดเวลา ผูใ้ชส่้วนใหญ่จึง เป็นเด็ก วยัรุ่น แม่บา้น จึงควรจดัให้มีสนามเด็กเล่นกระจายอยู่
ตามจุดต่าง ๆ ในชุมชนซ่ึงใน 1 ชุมชน อาจมีจ านวนมากกวา่ 1 แห่งข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีและรูปร่างของ
ชุมชน การสร้างสวนสาธารณะระดบัชุมชน ควรเนน้ให้มีลานกีฬาท ากิจกรรมนนัทนาการส าหรับ
วยัรุ่น เพื่อส่งเสริมใหใ้ชเ้วลาวา่งในการพฒันาร่างกาย และจิตใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  
   2) สวนสาธารณะระดับเมือง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ท่ีมี
องคป์ระกอบมากและใหญ่กว่า สวนสาธารณะ ระดบัชุมชน ผูใ้ชง้านจะเขา้มาจากหลายส่วนของ
พื้นเมือง เพื่อท ากิจกรรมนนัทนาการ และพกัผ่อนหย่อนใจเป็นคร้ังคราวผูใ้ช้งานอาจจะมากบั
ครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่ม และมกัใชง้านอยู ่ในสวนสาธารณะเป็นเวลานาน สวนสาธารณะระดบั
เมืองจะมีความหนาแน่นนอ้ยกว่าสวนระดบัชุมชน แต่จะมีกิจกรรมให้เลือกท าท่ีหลากหลายกว่า
สวนสาธารณะระดบัชุมชน 
    3) สวนสาธารณะลกัษณะพิเศษ ผูใ้ชง้านมาจากหลายพื้นท่ี โดยยินดีท่ีจะ
สละเวลาเพื่อเดินทางมาใช้ สวนสาธารณะแห่งน้ี สวนสาธารณะลกัษณะพิเศษจะมีจุดเด่นอยา่งใด
อยา่งหน่ึง  
   4) สวนสาธารณะหย่อมในเมือง พบได้ในย่านพาณิชยกรรม ย่าน
อุตสาหกรรม ยา่นธุรกิจหรือยา่นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากยา่นพกัอาศยัส่วนมากจะมีขนาดปานกลางไป
จนถึงขนาดเล็ก มีการใช้งานในระยะเวลาสั้ น ๆ มกัใช้เป็นสถานท่ีนัดพบแวะพกัส าหรับผูส้ัญจร
ผา่นไปมา เป็นพื้นท่ีขนาดเล็กท่ีมีความส าคญัท่ี แต่ไม่มีกิจกรรมต่าง ๆ เหมือนสวนสาธารณะใน
ระดบัอ่ืน ๆ  
   5) วนอุทยาน อุทยานประวติัศาสตร์และอุทยานแห่งชาติ เป็น
สวนสาธารณะท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั ท่ีเป็นจุดดึงดูดความสนใจ  เช่น มีความสวยงามตาม
ธรรมชาติ เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ท าให้ผูใ้ชไ้ดรั้บความรู้สึกท่ีแปลกใหม่ในส่ิง
ท่ีพบเห็น ซ่ึงพื้นท่ีบางแห่งไดถู้กพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และมีผูเ้ขา้ไป พกัผอ่น
ในวนัหยดุกบัครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเป็นจ านวนมาก  
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 จากการแบ่งประเภทของสวนสาธารณะขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าพื้นท่ีสวนสาธารณะสามารถ
แบ่งออกไดห้ลากหลายประเภทตามวตัถุประสงค์ของผูใ้ชบ้ริการ อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคร้ังน้ี
มุ่งใหค้วามส าคญักบัสวนสาธารณะชุมชนเมืองเพื่อการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ 

2.2.3 ลกัษณะและหน้าทีข่องสวนสาธารณะ 
2.2.3.1 คุณสมบติัดา้นกายภาพของพื้นท่ีวา่งสาธารณะท่ีดี (สุภาดา ศรีสารคาม, 

2550)  
   1. คุณสมบติัทางกายภาพระดบัเมือง  
    ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อการสัญจรท่ีส าคญั เช่น ตั้งอยู่กบัป้าย
รับ-ส่ง ผูโ้ดยสารของระบบขนส่งมวลชน หรือตั้งอยู่ในบริเวณทางแยก หรือทางสัญจรหลกัของ
ถนนภายในชุมชน ดงัท่ี Gibberd,1967 อา้งใน พลพินิจ พินิจชอบ (2558) ท่ีไดศึ้กษาแนวความคิดใน
การออกแบบพื้นท่ีสาธารณะท่ีเนน้ถึงคุณสมบติัทางกายภาพและสัณฐานของเมือง 
    ตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารหรือสถานท่ีท่ีมีความส าคญัในระดบั
เมือง เช่น ลานวดั หรือ พื้นท่ีว่างสาธารณะท่ีอยู่ดา้นหน้าอาคารทางราชการ โรงเรียน รวมไปถึง
อาคาร ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าว สามารถใช้ประกอบกิจกรรมท่ีเป็น
สาธารณะ ประโยชน์ต่อคนในชุมชนได ้
    ตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัส่ิงอ านวยความสะดวก ดงัท่ี Carretal 1995 
อา้งถึง ใน ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ (2547) วา่ปริมาณการใชง้านพื้นท่ีวา่งสาธารณะในเมืองท่ีประสบ
ความส าเร็จอยา่งมากนั้น ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัลกัษณะประโยชน์ใชส้อยของพื้นท่ีท่ีผูอ้อกแบบก าหนดให้
เท่านั้น แต่เป็นผลมาจากปัจจยัส าคญัต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย  
    1) ความสะดวกสบาย เช่น การเตรียมพร้อมต่อสภาพภูมิอากาศ 
การจดัใหมี้ท่ีนัง่พกั ร้านอาหารอยา่ง เพียงพอในบริเวณ มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
    2) บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ พื้นท่ี
ปลอดภยัจากยวดยานพาหนะ 
    มีความหนาแน่นของมวลอาคารโดยรอบอย่างเหมาะสม ในพื้นท่ีของ
ชุมชนใดท่ีมีพื้นท่ีวา่งและมวลอาคาร จดัวางอยูใ่นพื้นท่ีนั้นอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้เกิดรูปทรงท่ี
ดีของเมืองหรือชุมชน ส่งผลไปถึงความสัมพนัธ์และการเช่ือมต่อของพื้นท่ีวา่งแต่ละแห่งท่ีสอดรับ
กนั เกิดการล่ืนไหลของกิจกรรมและผูค้นกระจายไปสู่พื้นท่ีต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
   2. คุณสมบติัทางกายภาพระดบัพื้นท่ียอ่ย 
    มีขนาดพื้นท่ี สภาพภูมิทศัน์ และมุมมองในการมองพื้นท่ีโดยรอบอย่าง
สวยงาม สบายตา และในทางกลบักนัมุมมองจากภายนอกท่ีมองเขา้มาในพื้นท่ีก็มีความสวยงาม 
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สบายตา เช่นกนั โดยการท่ีพื้นท่ีวา่งสาธารณะมีขนาดท่ีเหมาะสมต่อรูปแบบการใชน้ั้นจะท าให้เกิด
การใชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
    มีลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อรูปแบบการใช้พื้นท่ีว่าง
สาธารณะ เช่น มีทางเดินท่ีเหมาะสมต่อผูใ้ช ้ท่ีหลากหลายเพศ อาย ุซ่ึงจะมีผลกระตุน้ใหผู้ค้นออกมา
ท ากิจกรรมภายนอกอาคารไดม้ากข้ึน  
    มีอาคารขา้งเคียงโอบล้อมอย่างเหมาะสมโดยอาคารท่ีโอบล้อมนั้นก็มี
ช่องเปิดเพื่อสร้างมุมมองหรือเป็นเส้นทางเขา้ - ออกระหว่างพื้นท่ีว่างสาธารณะและพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
โดยรอบ  
    เป็นพื้นท่ีท่ีมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีเพื่อ
รองรับคน กิจกรรม และเวลาท่ีใชอ้ยา่งหลากหลาย 

2.2.3.2 พื้นท่ีวา่งสาธารณะท่ีดีในดา้นของประเภทผูใ้ชกิ้จกรรม และช่วงเวลาท่ีใช ้
   1) มีความหลากหลายของกลุ่มผูใ้ช ้ไม่วา่จะเป็นความหลากหลายดา้นเพศ 
เช่น ผูห้ญิง ผูช้าย ดา้นอายุ เช่น เด็ก คนแก่ วยัรุ่น ดา้นระดบัอาชีพ เช่น พ่อคา้ ขา้ราชการ รับจา้ง 
เหล่าน้ีเพราะจะน าไปสู่การเกิดปฏิสัมพนัธ์ของคนหลายๆ กลุ่ม  
   2) มีความหลากหลายของกิจกรรมเกิดข้ึนในพื้นท่ีวา่งสาธารณะ ซ่ึงพื้นท่ี
วา่งสาธารณะสามารถใช้งานไดจ้ริงและมีกิจกรรมเกิดข้ึนอย่างหลากหลาย ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้
ผูใ้ช้กลบัมาอีกคร้ังแลว้ คร้ังเล่า ถา้พื้นท่ีว่างสาธารณะนั้นขาดกิจกรรม เป็นพื้นท่ีวา่งเปล่าไม่ถูกใช้
งานก็จะเป็นตวับ่งช้ีไดว้า่จะตอ้งมีส่ิงผดิพลาดบางอยา่งแน่นอน 
   3) มีการเขา้ใชพ้ื้นท่ีวา่งสาธารณะในช่วงเวลาท่ีหลากหลายของวนัหรือ
กล่าวไดว้า่ในพื้นท่ีวา่งสาธารณะจะถูกจบัจอง เกือบตลอดเวลาของวนัและทุกวนั 
 สรุปไดว้า่สวนสาธารณะท่ีดีนั้นควรมีคุณสมบติัทางกายภาพระดบัเมืองและระดบัพื้นท่ียอ่ย 
เพื่อใหส้วนสาธารณะตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีการเขา้ถึงระบบขนส่งมวลชนรวม และควรค านึงถึงความ
ตอ้งการประชาชนโดยรอบในการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีสวนสาธารณะ ทั้งน้ีสวนสาธารณะท่ีดีนั้นควร
มีองคป์ระกอบดงัน้ี  
   1) มีรั้วรอบขอบชิด 
   2) ก าหนดเวลาปิด-เปิด ท่ีแน่นอน  
   3) มีเจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลประจ า 
   4) สามารถรองรับและใหบ้ริการประชาชนทัว่ไป  
   5) มียามความปลอดภยัดูแลความปลอดภยั 24 ชัว่โมง  
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   6) มีพนัธ์ุไมท่ี้หลากหลาย มีการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัหมุนเวียนตลอดปี 
   7) มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆทั้งส่วนนนัทนาการและกีฬา  
   8) มีกฎหมายและระเบียบท่ีกทมประกาศใชใ้นสวนสาธารณะ 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัพืน้ทีส่าธารณะ 
2.3.1 ความหมายของพืน้ทีส่าธารณะ 

  ค าวา่ “พื้นท่ี” หมายถึง ขนาดของผิวพื้น เช่น หาพื้นท่ี, อาณาบริเวณ โดยลกัษณะ
ของพื้นดิน เช่น พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม "พื้นท่ี" คือ พื้น และ ค าวา่ “สาธารณะ” หมายถึง เพื่อประชาชน
ทัว่ไป เช่น สวนสาธารณะ โทรศพัท์สาธารณะ บ่อน ้ าสาธารณะ เม่ือน าค าทั้ งสองค าขา้งตน้มา
รวมกนัจะท าให้เกิดค าว่า พื้นท่ีสาธารณะ และสามารถแปลไดว้่า พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นกายภาพมี
อาณาเขตบริเวณและไดจ้ดัให้ไวเ้พื่อประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ีพื้นท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ีของชีวิตทาง
สังคมท่ีเปิดกวา้งให้แก่ทุกคน เพื่อเขา้มาร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสาธารณะ นั้นแสดงให้
เห็นวา่สาธารณะเป็นพื้นท่ีท่ีใชส้ าหรับแสดงสิทธิในการวิพากษว์ิจารณ์เก่ียวกบั งานสาธารณะหรือ
การบริหารงานของภาครัฐ ซ่ึงตรงขา้มกบั ศุภชยั ชยัจนัทร์, และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย ์(2559) 
ท่ีมองพื้นท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ีใชป้ระโยชน์ทางกายภาพ กล่าวคือ พื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีส่วนตวั
นั้นเป็นเหมือนองค์ประกอบซ่ึงกนัและกนัท่ีอยูภ่ายในเมืองในฐานะพื้นท่ีทางกายภาพของเมืองซ่ึง
ปรากฏอยูใ่นหลายๆ รูปแบบ เช่น ถนน ตลาด สวนสาธารณะ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีมีลกัษณะทาง
กายภาพท่ีแตกต่างกนั โดยทัว่ไปแลว้พื้นท่ีสาธารณะจะถูกใชเ้พื่อท าหนา้ท่ีเช่ือมระหวา่งกลุ่มอาคาร
และกิจกรรมต่าง ๆ ในเมืองเข้าด้วยกัน พื้นท่ีว่างสาธารณะสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ใน
ชีวติประจ าวนั โดยเฉพาะทางดินริมทางซ่ึงถือวา่เป็นพื้นท่ีท่ีรองรับชีวิตของคนในเมืองท่ีดีท่ีสุด (ไข
ศรี ภกัด์ิสุขเจริญ ,2551)  
  พื้นท่ีสาธารณะ หมายถึง สภาพแวดล้อมกลางแจ้งท่ีถูกออกแบบข้ึนเพื่อลด
บรรยากาศท่ีวุน่วายจากการด าเนินชีวิตในสังคมเมืองใหญ่ องคป์ระกอบของพื้นท่ีสาธารณะมีหลาย
รูปแบบ เช่น ทางส าหรับคนเดิน สวนสาธารณะ จตุัรัส ลานกลางแจง้ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีคนในชุมชน 
วฒันธรรม และ กิจกรรมเชิงประเพณีไดห้ลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกนั แสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินชีวิต
ในพื้นท่ีสาธารณะ ท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชน ไดใ้ช้เวลาและมีกิจกรรมร่วมกนั นอกจากน้ียงัมี
ส่วนส่งเสริมบรรยากาศ ทางเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าในแง่การใชส้อยท่ีดินของแต่ละเมืองให้สูงข้ึน 
(PPS, 2000 อา้งถึงใน ธนกร จุดาศรี,2558)  
  พื้นท่ีสาธารณะท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยร้านคา้หรืออยูใ่นยา่นธุรกิจ มีบทบาทส าคญัอยา่ง
มากท่ีจะก าหนดบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวาของร้านคา้บริเวณนั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย
และ เขม้ขน้จะดึงดูดใหผู้ค้นจ านวนมากเขา้มาในพื้นท่ีซ่ึงผูค้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีท่ีจะ
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ท าให้เกิดความมีชีวิตชีวากบั ยา่นธุรกิจ โดยท่ีเราจะสามารถมองเห็นคนและกิจกรรมส่วนใหญ่ได้
จากพื้นท่ีสาธารณะท่ีชัดเจนมากกว่า พื้นท่ีสาธารณะท่ีดีกว่าจะท าให้เกิดสภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศทางธุรกิจท่ีดีซ่ึงจะส่งผลท่ีจะเกิดการดึงดูดให้มีการลงทุนท่ี เพิ่มสูงข้ึน จึงก่อให้เกิดการ 
พฒันาเศรษฐกิจและทางสังคมได ้ 
  พื้นท่ีวา่งสาธารณะท่ีประสบความส าเร็จนั้นถูกนิยามไว ้2 แนวทางหลกั ๆ ไดแ้ก่  
   1. มกัเป็นท่ีจดจ า ผูกพนั และประทบัใจของผูใ้ช ้หรือเป็นพื้นท่ีประเภท
อเนกประสงคส์ามารถพบเห็นกลุ่มคนต่าง ๆ ท ากิจกรรม ท่ีหลากหลาย ในเวลาท่ีแตกต่างกนัเสมอ  
   2. เป็นพื้นท่ีทางสังคมท่ีแทข้องชุมชนและเมือง  
 ทั้งน้ีสามารถสรุปได้ว่า พื้นท่ีสาธารณะคือท่ีว่างท่ีมีการใช้ประโยชน์ทางกายภาพ ใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยพื้นท่ีสาธารณะอาจไม่ใช่พื้นท่ีท่ีเป็นของรัฐเพียงอย่างเดียว ซ่ึง
อาจจะมีพื้นท่ีสาธารณะท่ีเอกชนเป็นเจา้ของ และสร้างเง่ือนไขเพื่อให้เกิดการใชง้านร่วมกนั พื้นท่ี
สาธารณะถือวา่เป็นพื้นท่ีท่ีรองรับการท ากิจกรรม ของคนในเมืองไดดี้ท่ีสุด โดยพื้นท่ีท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในการเข้าใช้นั้ นต้องเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับการจดจ าผูใ้ช้งานประทับใจ มีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย และเป็นพื้นท่ีเพื่อสังคมอยา่งแทจ้ริง 

2.3.2 ลกัษณะของพืน้ทีส่าธารณะ 
  พื้นท่ีสาธารณะจะมีลกัษณะท่ีข้ึนอยู่กบัการนิยามและจุดประสงค์การศึกษาของ
ผูว้จิยั ซ่ึงลกัษณะพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีผลต่อการเกิดและท ากิจกรรม ประกอบดว้ย  

2.3.2.1 รูปร่างและบริเวณของพื้นท่ี สาธารณะ รูปร่างของพื้นท่ีสาธารณะนั้นเกิด
จากหนา้ท่ีใชส้อยพื้นท่ี รูปร่างของพื้นท่ี ดงันั้น รูปร่างของพื้นท่ีสาธารณะ
จึงมีผลมาจากระบบของเส้นทาง ถนน และทางเทา้ดว้ย  

2.3.2.2 ขอบเขตของพื้นท่ีสาธารณะ ขอบเขตของพื้นท่ีสาธารณะเมืองมกัถูก
ก าหนดดว้ยองคป์ระกอบในสามมิติไดแ้ก่  

   1) ระนาบผนงั หรือ ระนาบตั้ง ไดแ้ก่ โครงสร้าง ต่างๆ ท่ีเรียงรายโดยรอบ
อาคาร ก าแพง ร้ัว แนวเสา และหลงัคาท่ียืน่ออกมา ตวัอาคาร หรือแนว ตน้ไม ้ 
   2) ระนาบพื้น หรือ ระนาบทางแนวนอน จะถูกก าหนด โดยแนวของ 
อาคาร แนวของถนน ทางเทา้  
   3) ระนาบเพดาน หรือ ระนาบเหนือศีรษะ ซ่ึงมกัจะมีขอบเขตไม่ แน่นอน
อาจเปิดโล่งหรือมีหลงัคาคลุม ไดแ้ก่ ทางเดินท่ีมีหลงัคาคลุม ก่ิงพุม่ของตน้ไม ้

2.3.2.3 ต าแหน่งท่ีตั้งของพื้นท่ีสาธารณะ ต าแหน่งพื้นท่ีสาธารณะจะท าให้เห็นถึง
ประโยชน์การใชส้อย หรือการใชง้านของสถานท่ี อยา่งชดัเจนมากข้ึน ซ่ึง
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มาจากความตอ้งการของประชาชนและแนวคิดในการวางผงั ทั้งน้ีสามารถ
สรุปต าแหน่งท่ีตั้งของพื้นท่ีสาธารณะ (ธนกร จุดาศรี,2558)ไดด้งัน้ี 

   1. บริเวณใจกลางเมือง  
   2. บริเวณท่ีเป็นจุดตดัของถนน  
   3. บริเวณโดยรอบอาคารสาธารณะท่ีมีความส าคญั เป็นเสมือนทางเขา้
หลกัไปสู่อาคารสาธารณะนั้น 
   4. บริเวณท่ีเป็นประตูทางเขา้  

2.3.3 สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเข้ามาใช้พืน้ทีส่าธารณะ 
  พื้นท่ีสาธารณะในพื้นท่ีเมือง สามารถเอ้ือให้คนเขา้มาใช้พื้นท่ีเพื่อมาท ากิจกรรม 
โดยการกระตุน้ให้คนยา้ยจากพื้นท่ีส่วนตวัเขา้สู่พื้นท่ีสาธารณะ แต่มีบางส่วนท่ีไม่สามารถเอ้ือคน
ใหม้าใชพ้ื้นท่ีโดยง่าย ทั้งกายภาพ และทางจิตวทิยา เช่น 
   การท าให้รอยต่อของพื้นท่ีส่วนตวั และพื้นท่ีสาธารณะไม่ตดัขาดจากกันอย่าง
ส้ินเชิงหรือการแบ่งเขตพื้นท่ีสาธารณะ และความเป็นส่วนตวั เรียกพื้นท่ีน้ีวา่ Transition Zone ท า
หนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อพื้นท่ีส่วนตวัออกสู่พื้นท่ีสาธารณะ 
   การมองเห็นท าใหเ้กิดการเชิญเช้ือ ดึงดูดให้คนเขา้มาท ากิจกรรม เพราะกิจกรรมท่ี
คนมองเห็นเป็นส่ิงเร้า กระตุน้เร้า ใหเ้กิดการเขา้ไปท ากิจกรรม 
   เส้นทางการเช่ือมต่อของแต่ละส่วนควรมีระยะทางท่ีไม่ไกล เดินง่าย สะดวก 
ปลอดภยั และสวยงาม และระยะทางเป็นส่ิงส าคญัในการเดิน หรือเขา้มาใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ 
   พื้นท่ีสาธารณะควรมีการตอบสนองความต้องการต่างๆ ในรูปแบบของความ
จ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บส่ิงเร้า  
  ส่ิงจูงใจท าให้คนเห็นถึงความส าคญัของพื้นท่ีสาธารณะท่ีตอ้งการจะเดินทางไป
สถานท่ีนั้นๆ ตอ้งเป็นพื้นท่ีเจาะจงพิเศษ 
 สรุปได้ว่าพื้นท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ีท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีมีอาณาเขตบริเวณ เพื่อ
ประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ีพื้นท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดกวา้งใหแ้ก่ทุกคน เพื่อเขา้มาร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสาธารณะ ซ่ึงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเขา้มาใชพ้ื้นท่ีสาธารณะนั้นควรเป็นพื้นท่ีท่ี
สามารถเอ้ือให้คนเขา้มาใช้พื้นท่ีเพื่อมาท ากิจกรรมโดยเป็นเส้นทางท่ีมีการเช่ือมต่อของแต่ละส่วน
ควรมีระยะทางท่ีไม่ไกล เดินง่าย สะดวก ปลอดภยั เน่ืองจากระยะทางเป็นส่ิงส าคญัในการเดินเขา้
มาใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงการเช่ือมต่อเพื่อการใชง้านพื้นท่ีสาธารณะนั้น เป็นแนวทางในการพฒันา
พื้นท่ีในการรองรับแนวคิดการสัญจรอจัฉริยะได ้
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2.4 แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะ 
2.4.1 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกท ากจิกรรมนันทนาการ 

  การเลือกกิจกรรมนนัทนาการมีส่วนสัมพนัธ์เป็นอย่างยิ่งกบัการเลือกท ากิจกรรม
นนัทนาการ ซ่ึงอาจจ าแนกพื้นฐานความแตกต่างออกเป็นหวัขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 

2.4.1.1 วยั เป็นความต่างท่ีสังเกตพฤติกรรมไดช้ดัเจนท่ีสุด และมีความแน่นอน ซ่ึง
สามารถจ าแนกความสนใจของวยัต่างๆ ออกได ้เช่น วยัเด็กเล็ก วยัเด็กโต 
วยัรุ่น วยัท างาน และวยัผูใ้หญ่ถึงชรา  

2.4.1.2 เพศ มีความแตกต่างกนัพฤติกรรมของเพศหญิงและเพศชายในกิจกรรม 
นันทนาการอยู่บ้าง เพศหญิงใช้สวนสาธารณะน้อยกว่าเพศชาย ร่วม
กิจกรรมนอ้ยกวา่เพศชาย เพศหญิงมกัจะใชเ้วลาในการท ากิจกรรมประเภท
พูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนมากกว่าอย่างอ่ืน ในขณะท่ี เพศชายท่ีมาใช้
สวนสาธารณะคนเดียวมีอตัรามากกวา่เพศหญิงท่ีมาสวนสาธารณะคนเดียว  

2.4.1.3 ประสบการณ์ การเลือกท ากิจกรรมนันทนาการของบุคคลบางอย่างจะ
ข้ึนกบั ประสบการณ์ และการฝึกฝน เยาวชนท่ีไดรั้บการฝึกทกัษะดา้นกีฬา 
มีแนวโนม้ท่ีจะใชเ้วลาวา่งในการ เล่นกีฬาเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่มากกวา่ผู ้
ไม่มีโอกาสฝึกมาก่อน การฝึกฝนท่ีวา่น้ีอาจเป็นการฝึกอย่าง เป็นทางการ
จากการเล่นในวยัเด็ก หรืออาจเป็นประสบการณ์จากการอ่าน การเรียนรู้
จากส่ือ ดงันั้น การคาดเดากิจกรรมนนัทนาการท่ีบุคคลจะเลือกท าในยาม
วา่งอาจคาดมาจากประสบการณ์ท่ีบุคคล นั้น ๆ มีอยูไ่ดส่้วนหน่ึง  

2.4.1.4 พื้นฐานท่ีแตกต่างกนัในดา้นความตอ้งการ ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น ส่ิง
ส าคญัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการแสดงออกต่าง ๆ ซ่ึงหมายความวา่มีผลต่อการท า 

2.4.1.5  ลกัษณะนิสัย เช่ือกนัวา่ลกัษณะนิสัยของแต่ละบุคคลจะมีส่วนในการเลือก 
กิจกรรมนนัทนาการดว้ย ไดมี้การตั้งขอ้สังเกตวา่ เกมและกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยม
ในแต่ละชาติอาจจะบอกถึง ลกัษณะนิสัยส่วนใหญ่ของคนในชาตินั้น ๆ  

2.4.1.6 กระแสนิยม เป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษยใ์นแต่ละรุ่นของการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวนั และในการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏการณ์ของ
การนิยมท ากิจกรรมใด ๆ ตามกระแสนิยมเป็นส่ิงท่ีเป็นปกติของมนุษยม์า
แต่ไหนแต่ไร แต่จะรู้สึกชดัข้ึนในยุคปัจจุบนั เม่ือส่ิงต่าง ๆ พฒันามากข้ึน
กระแสความนิยมก็จะเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วและรุนแรงกวา่ยุคก่อน ๆ การ
สร้างพื้นท่ีนนัทนาการสาธารณะจะตอ้งดูกระแสความนิยมเพื่อสนบัสนุน 
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2.4.1.7 ในกิจกรรมท่ีสมควร การดูระแสความนิยมจะช่วยให้ความคึกคกัในการใช้
งานมากข้ึน 

  ทั้งน้ีสามารถสรุปไดว้่า การเลือกท ากิจกรรมในแต่ละประเภทมีความสัมพนัธ์ต่อ 
การเลือกท ากิจกรรมในแต่ละประเภทมีความสัมพนัธ์ต่อสรีระร่างกายและความรู้สึกนึกคิด ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเลือกท ากิจกรรม เช่น ช่วงวยั อายุ เพศ ลกัษณะนิสัย กระแสความนิยม ความตอ้งการ
และความชอบ เป็นตน้ ซ่ึงคนแต่ละคนมกัจะมีความชอบท่ีแตกต่างกนั คนท่ีอยูใ่นกลุ่มช่วงอายุหรือ
วยัเดียวกนัก็อาจจะเลือก ท ากิจกรรมในลกัษณะท่ีคลา้ย ๆ กนั หรือกิจกรรมบางประเภทอาจเป็นท่ี
นิยมของเพศใดเพศหน่ึง เท่านั้น ดงันั้น ภูมิหลงัทางจิตวิทยาของมนุษย ์ก็มีส่วนส าคญัในการเลือก
ท ากิจกรรม (กนกวรรณ จนัทร์พรหม,2560) 

2.4.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการทีจ่ะเลือกใช้หรือไม่ใช้สวนสาธารณะ 
  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชห้รือไม่ใชส้วนสาธารณะประกอบดว้ย 8 ปัจจยั ดงัน้ี 

2.4.2.1 การเดินทางและการเขา้ถึงสวนสาธารณะ ความสะดวกในการเขา้ถึงและ  
บรรยากาศเส้นทางระหวา่งการเดินทางเพื่อเขา้ถึงสวนสาธารณะ มีส่วนใน
การช่วยเพิ่มหรือลด ขอบเขตพื้นท่ีบริการกบัสวนดว้ย หากสวนสาธารณะ
นั้น ๆ มีทางเทา้และติดกบัถนนสายหลกัมีการเขา้ถึงท่ีสะดวกจะช่วยเพิ่ม
จ านวนผูเ้ขา้มาใชง้านในพื้นท่ีได ้

2.4.2.2 ความไม่รู้วา่มีอะไรน่าสนใจในสวนสาธารณะนั้น คนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพ 
อาจจะไม่รู้จักหรือไม่ทราบว่ามีสวนสาธารณะของเมือง หรือสถานท่ี
พกัผ่อนท่ีอยู่ในย่านใกลบ้า้น จึงท าให้ผูใ้ช้สวนสาธารณะนั้นๆ น้อยกว่าท่ี
ควรจะเป็น 

2.4.2.3 กิจกรรมท่ีจะท าในสวนสาธารณะ แต่ละคนมีความต้องการในด้านการ
พกัผ่อนหย่อนใจท่ีแตกต่างกนั บางคนตอ้งการแค่นั่งพกัผ่อนแบบเงียบๆ 
หรือบางคนอยากจะคุยสนทนา แลกเปล่ียนความเห็นกบัผูอ่ื้น ในขณะท่ีบาง
คนชอบเดินดูนิทรรศการ เป็นต้น สวนสาธารณะส่วนใหญ่ จะท าใน
ลกัษณะของการออกแบบเชิงธรรมชาติเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงไม่ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของ ผูใ้ชบ้ริการท่ีช่ืนชอบทางดา้นอ่ืน ๆ ส่งผลให้พื้นท่ีนั้น ๆ 
อาจจะดึงผู ้เข้าใช้งานได้เพียงร้อยละ 20-30 จากผู ้ต้องการใช้งาน
สวนสาธารณะนั้น 

2.4.2.4 ความทรุดโทรมของสถานท่ี สวนสาธารณะเม่ือเปิดใช้งานเป็นระยะ
เวลานาน และไม่มีการบริหารจดัการท่ีดี หรือแผนส าหรับการปรับปรุงหรือ
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ดูแลในระยะยาว ก็มกัจะส่งผลให้เกิด ปัญหาความทรุดโทรมลงตาม
กาลเวลา  ส่งผลให้ผู ้ใช้บ ริการในพื้ น ท่ีลดลง การทรุดโทรมของ
สวนสาธารณะอาจเป็นได้ ทั้ งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือลาน
กิจกรรม สนามเด็กเล่น และเคร่ือง เล่นส าหรับเด็ก หากสนามเด็กเล่นเกิด
ความทรุดโทรมไม่พร้อมใชง้านได ้100% ก็อาจท าให้เกิดอนัตรายถึงชีวิต
เด็กท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในพื้นท่ีได ้

2.4.2.5 ความปลอดภยั การท่ีผูใ้ช้งานในสวนสาธารณะมีจ านวนน้อย อาจมีปัญหา
เก่ียวโยงมาถึงเร่ืองของความรู้สึกไม่ปลอดภยั เน่ืองจากสวนสาธารณะเป็น
พื้นท่ีท่ีเปิดโอกาสให้คน ทัว่ไปสามารถเขา้มาใชพ้ื้นท่ีไดโ้ดยอิสระ ซ่ึงใน
อดีตมีข่าวเก่ียวกบัอนัตรายต่างๆ ในสวนสาธารณะอยูบ่่อยคร้ัง ดงันั้นการ
ออกแบบพื้นท่ีภายในสวนสาธารณะถือเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยให้
ลดการเกิดปัญหาดา้นความไม่ปลอดภยัภายในพื้นท่ี และส่ิงส าคญัอีกอยา่ง
หน่ึงคือมาตรการรักษาความปลอดภยัการจดัเวรยามตรวจตราพื้นท่ีเพื่อลด
การเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีสวนสาธารณะ และให้ผูใ้ช้เกิดความ
สบายใจในการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 

2.4.2.6 ความดึงดูดใจ ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีทางเลือกท่ีกิจกรรมในเวลาว่างได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเลือกใช้สวนสาธารณะเป็นสถานท่ีในการท า
กิจกรรมกลางแจง้ ฟิสเนส เดินห้าง ดูโทรทศัน์สังสรรคก์บัเพื่อน หรือไปดู
หนัง ฟั ง เพลง กิจกรรม เหล่ า น้ีอาจความดึง ดูดใจมากกว่าการไป
สวนสาธารณะ ดังนั้ นการสร้างสวนสาธารณะอาจไม่ได้ ข้ึนอยู่ ท่ี
ส่วนประกอบโครงการ และรูปแบบของสวนสาธารณะเท่านั้น แต่อยูท่ี่การ
จดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ การประชาสัมพนัธ์และการจูงใจ (Promote) ให้คน
สนใจสวนสาธารณะ โดยการสร้างหรือปลูกฝ่ังพื้นฐานและนิสัยของ
ผูบ้ริโภค เช่น การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาในเวลาวา่ง ส่งเสริม
ให้ทุกคนออกก าลยัโดยช้ีให้เห็นถึง ประโยชน์ท่ีจะได้รับ สนับสนุนวยั
ท างานโดยการจดักิจกรรมท่ีมีความหลากหลายให้เลือกท าการส่งเสริมและ
สนบัสนุนกิจกรรมทางการกีฬาต่างๆ จะช่วยสร้างค่านิยมให้คนหันมาใช้
สวนสาธารณะ (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2548) 
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2.5 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการพืน้ที่ 
 การบริหารจดัการเปรียบเสมือนหวัใจขององคก์ร เน่ืองจากการบริหารจดัการสามารถน าพา
องคก์รมุ่งไปขา้งหนา้ ใหถึ้งเป้าหมายท่ีก าหนด การบริหารจดัการสามารถน ามาใชไ้ดก้บัการท างาน
โดยทัว่ไป ซ่ึงหน่วยงานท่ีจะใชส่้วนใหญ่ คือ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

2.5.1 ความหมายของการบริหารและการจัดการ 
  ในท่ีน้ีมีนักวิชาการหรือผูเ้ช่ียวได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารและการ
จดัการไวม้ากมายดงัน้ี 
 ตุลา มหาพสุธานนท์ (2550) ไดก้ล่าววา่ การบริหารและการจดัการท่ีคลา้ยกนัหรือเป็นใน
ลกัษณะเดียวกนั คือ องคก์รต่างๆ มกัจะมีการใชค้  าศพัทใ์นการบริหารงานอยูส่องค า คือ การบริหาร 
(Administration) และ การจดัการ (Management) สองค าน้ีเป็นค าท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนัซ่ึงจะ
แตกต่างกนัตรงท่ีค าวา่การบริหาร ซ่ึงมกัจะนิยมใชก้บัวงการสาธารณะ งานราชการ หรือการจดัการ
เก่ียวกบันโยบาย ในขณะท่ีการจดัการ จะนิยมใช้กบัการบริหารธุรกิจเอกชนเป็นหลกั ค าว่าการ
บริหารและการจดัการ ไม่เพียงแต่จะใชใ้นกระบวนการบริการงานของภาครัฐและเอกชนเท่านั้นแต่
ยงัน าไปใชก้บัการก าหนด โครงสร้างของการบริหารงานไดด้ว้ย โดยค าวา่ “Administration” การ
บริหาร จะใช้ในการบริหารระดบัสูง โดยเนน้ท่ีการก าหนดนโยบายท่ีส าคญั และการก าหนดแผน
ของผูบ้ริหารระดบัสูง หรือใช้ในหน่วยราชการ และผูน้ าองค์กรจะใช้ค  าว่า “ผูบ้ริหาร” หมายถึง 
ผูบ้ริหาร ท่ีท  างานอยูใ่นองคก์ารของรัฐ หรือองคก์ารท่ีไม่มุ่งหวงัก าไร จะมีความหมายต่างจากค าวา่ 
“Management” นิยมใชใ้นการจดัการธุรกิจ ส่วนค าวา่ “ผูจ้ดัการ” หมายถึง บุคคลในองค์กรซ่ึงท า
หน้าท่ีรับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและงานกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ท่ีก าหนดไวข้ององคก์าร ทั้งน้ี ตุลา มหาพสุธานนท์ (2550) ไดก้ล่าววา่ ในการบริหาร
จดัการจ าเป็นตอ้งมีทรัพยากร อนัเป็นพื้นฐานทางการบริหารจดัการ ประกอบไปดว้ย 4 ประการ 
ดงัน้ี 

2.5.1.1 คน (Man) เป็นผูด้  าเนินงานกิจกรรมขององคก์ร 
2.5.1.2 เงิน (Money) ใชใ้นการสนบัสนุนการด าเนินงานภายในองคก์ร เช่น ใชเ้ป็น

ค่าแรง หรือเงินเดือนพนกังาน ใชจ่้ายในขณะท างาน เป็นตน้ 
2.5.1.3 วตัถุส่ิงของ (Materials) อุปกรณ์เคร่ืองเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีในอ านวยความ

สะดวกในการท างาน 
2.5.1.4 การจดัการ(Management) หมายถึงความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการ 

จากนิยามท่ีกล่าวมาขา้งตน้การบริหารและการ จดัการอาจจะน ามาใชง้านท่ี
แตกต่างกนั แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัระหวา่งการบริหารและการจดัการก็คือ เป็น
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กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององคก์ารจากการท างานร่วมกนั การ
จดัการคือศิลปะอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่ง ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ
ส่ิงของ และ  อุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เกียรติคุณ เสนาะติเยาว ์ (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหารเป็นกระบวนการตดัสินใจ และ
น าเอานโยบายไปปฏิบติัใช้ โดยกระบวนการของการบริการจะเป็นการท างานกบัคนโดยอาศยัคน 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารภายใตส้ภาพแวดลอ้มเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2.5.2 ความส าคัญของการจัดการ 
 การจดัการเป็นแนวทางท่ีใช้ในการด ารงชีวิตของมนุษยม์าเป็นเวลานาน ดงันั้นการจดัการ
จึงมีความส าคญัต่อองคก์ารในหลาย ๆ ดา้นดงัน้ี 

2.5.2.1 การจดัการถูกพฒันาคู่กบัการด าเนินชีวิตของมนุษยแ์ละช่วยให้มนุษยด์ ารง
อยู ่อยา่งผาสุก 

2.5.2.2 จ านวนประชากรของแต่ละประเทศเพิ่มขั้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้
องค์การ ต่างๆ ต้องให้ความส าคัญและขยายงานด้านการจัดการให้
กวา้งขวางยิง่ข้ึน 

2.5.2.3 การจดัการเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญกา้วหน้าของสังคมความ 
เจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการในดา้นต่าง ๆ  

2.5.2.4 การจัดการเป็นกรรมวิธี ท่ีส าคัญท่ีจะท าให้สังคมและโลกไปสู่ความ 
เจริญกา้วหนา้แบบไร้พรหมแดน ในยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.2.5 การจดัการ มีลกัษณะเป็นการท างานร่วมกนัของกลุ่มบุคคลในสังกดัฉะนั้น 
ความส าเ ร็จของการจัดการข้ึนกับปัจจัย  สภาพแวดล้อมทางสังคม 
เทคโนโลย ีวฒันธรรมและการเมือง  

2.5.2.6 ชีวิตประจ าวนัของมนุษยไ์ม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวหรือส านักงาน ย่อมมี
ส่วน เก่ียวขอ้งกบัการจดัการอยูเ่สมอ ดงันั้นการจดัการเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ
มีอิทธิพลและจ าเป็นต่อการด ารงชีวติอยา่งฉลาด  

 สรุปไดว้า่การจดัการถูกพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมาทุกยุคทุกสมยั การจดัการมีความส าคญั
ต่อการด าเนินงานในทุกสายงาน หลายคนมกัจะไดย้ินค าวา่การบริหารจดัการอยูเ่สมอ เน่ืองจากการ
จดัการจะเป็นกระบวนท่ีท าให้เกิดระบบระเบียบในการท างานร่วมกนัภายในองค์การ การจดัการ
เป็นวธีิท่ีใชใ้นการบริหารงานในดา้นต่างให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว ้
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 ส่วนการบริหารจดัการทรัพยากรกายภาพ เป็นกระบวนการจดัการเชิงนโยบายอนัน าไปสู่
การปฏิบติัใช้ในทางกายภาพ การบริหารจดัการทรัพยากรกายภาพเป็นการท างานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ และกิจกรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการบริหารจดัการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดนั้น ไม่ไดห้มายความรวมถึง การใชพ้ื้นท่ีทั้งหมดเพื่อท าให้เกิดรายได ้แต่หมายถึง
การจดัการเพื่อให้ตอบสนองต่อการท างานและความตอ้งการขององค์กร (ปริญญา เจริญบณัฑิต, 
2549)  
 
2.6 แนวคิดเกีย่วกบัชุมชนเมือง 

2.6.1 ความหมายของชุมชนเมือง 
  ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีมาอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ โดยมีการจดัตั้ งพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์ โดยมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั มีความเช่ือ ความศรัทธา ความสนใจท่ีคลา้ยคลึงกนั 
และมีการอยูร่่วมกนั ใชท้รัยพายากรร่วมกนั มีการติดต่อส่ือสารกนัและมีการก าหนดหนา้ท่ี บทบาท
ความสัมพนัธ์กนัและกนัในชุมชน (รพีภทัร์ สุขสมเกษม,2559) 
  ชุมชนเมือง หมายถึง สถานท่ีซ่ึงมนุษยต์ั้งถ่ินฐานร่วมกนั โดยมีการปรับเปล่ียน
สภาพแวดลอ้มเดิมทางธรรมชาติ ผสมผสานกบัสภาพแวดลอ้มท่ีสร้างข้ึนโดยมนุษย ์เพื่ออ านวย
ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตแบบสังคมข้ึนมา โดยมีระบบสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 
เป็นกลไกส าคญัในการรวมกลุ่มสังคม ซ่ึงลว้นเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยตอบสนองความตอ้งการ
ดา้นต่างๆ ของผูค้นในชุมชนเมือง และช่วยให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพพและความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยด์ว้ยกนัเป็นไปไดต้ามสังคมท่ีก าหนดไว ้โดยมีชุมชน
เมืองเป็นเสมือนผลผลิตอนัเป็นรูปธรรมเกิดข้ึน เพื่อรองรับกลไกนามธรรมเหล่านั้น กายภาพของ
ชุมชนเมืองท่ีปรากฏข้ึนย่อมมีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานให้
เป็นไปตามกลไกทางนามธรรมของชุมชน 
  ชุมชนเมือง  หมายถึงผลผลิตจากความต้องการของมนุษย์ด้วยการปรับ
สภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูเ่ดิมและสร้างสภาพแวดลอ้มทางกายภาพข้ึนมาใหม่ เพื่อสนองความตอ้งการ
ในด้านต่างๆ ของมนุษย ์และจากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม โดยจะตอ้งยึดมัน่ตามแนวทาง
เศรษฐศาสตร์กระแสหกั ท่ีข้ึนกบัระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นหลกั ซ่ึงลว้นตั้งอยู่บนฐาน
ของระบบความคิดท่ีมุงเน้นให้เกิดการบริโภคอย่างไม่มีส้ินสุด เพื่อสนองความตอ้งการอนัไม่มี
ส้ินสุด ท าให้ชุมชนเมืองในปัจจุบนัเป็นรูปธรรมท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการอนัไม่มีท่ีส้ินสุดของ
มนุษย ์อนัน ามาซ่ึงปัญหาและวิกฤตการณ์ของชุมชนเมืองในสภาวะท่ีหลากหลายมิติ ทั้งทางดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 
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2.6.2 ปัจจัยร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง 
2.6.2.1 สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน เป็นเหตุและแรงผลกัท่ีท าให้ชุมชน

มา รวมตวักนัเป็นพลงัขบัเคล่ือนในการจดัการปัญหาของชุมชนในรูปแบบ
ของ “กลุ่มช่วยตวัเอง” (Selfhelp Group) เน่ืองจากการท่ีหน่วยงานภาครัฐ
ดูแลไม่ทัว่ถึง หรือล่าช้าไม่ทนัต่อเหตุการณ์ ชุมชนจึง ตอ้งช่วยตวัเองเป็น
การเฉพาะหนา้ เพราะปัญหานั้นสร้างความเดือดร้อน และขดัขวางต่อการ
ด าเนิน ชีวิตท่ีปกติสุข ทั้งน้ีในการจดัการปัญหาชุมชนต้องใช้ตรรกะ 
(Logic) หรือความเป็นเหตุเป็นผลบนพื้นฐานความคิดท่ีเป็นจริง ค านึงถึง
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หลกัสิทธิมนุษยชน หลกัประชาธิปไตย และหลกั
ความถูกตอ้งตามกฎหมายของบา้นเมืองและกติกาของสังคม (Legal right 
& Social right) 

2.6.2.2 ภาวะผูน้ า สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน เป็นตวักระตุน้ให้ ชาว
ชุมชนคน้หาผูน้ าตามธรรมชาติ ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพโดดเด่น 
เป็นผูน้ าความคิดของคน ในชุมชนใหม้องเห็นภาพของอนาคตและสามารถ
ส่ือสาร ขายและขยายความคิด ความเช่ือ ปรัชญา ของตนให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ไดมี้การโนม้นา้วชกัจูงใหเ้ห็นความส าคญั สร้างความรู้สึกผูกพนัและน่าทา้
ทายต่อวิสัยทศัน์นั้น อนัน าไปสู่ “การปฏิบติัโดยการเพิ่มอ านาจ” (Action 
through Empowerment) และหากผูน้ าเป็นผูมี้พลงัอ านาจท่ีชาวชุมชน
เ ช่ือ ถือ มี จิตส า นึกสาธารณะ และความ รับผิดชอบต่อสั งคม  ต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยิ่งท าให้ชาวชุมชนเข้ามาร่วมกระบวนการ
จดัการปัญหามากข้ึน ผูน้ าตามธรรมชาติ ถือเป็นทุนมนุษยท่ี์ส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการเปล่ียนแปลงของชุมชน และหากผูน้ าตามธรรมชาติ
ถูกบูรณาการอยู่ในตวับุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผูน้ าแบบทางการ เช่น 
คณะกรรมการชุมชน ก็จะท าให้ผูน้ าคนนั้นมีฐานะและศกัยภาพในการ
จดัการปัญหาของชุมชนสูงข้ึน ผูน้ าชุมชน จึงเป็นปัจจยัส าคญัสูงสุดในการ
ชกัจูงและน าพาชาวชุมชนไปสู่การจดัการกบัปัญหาของชุมชนไดส้ าเร็จ ซ่ึง
ตอ้งใช้หลกัการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและความเป็นประชาธิปไตยเป็น
องค์ประกอบร่วม ทั้งน้ี ลกัษณะส าคญัของผูน้ าชุมชนท่ีได้รับการยกย่อง
ยอมรับจากชาวชุมชน คือ บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ มีความเสมอภาค 
และใหค้วามเป็นธรรม จึงจะสามารถเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงไดส้ าเร็จ 
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2.6.2.3 วธีิคิดในการจดัการปัญหาของชุมชน วิธีคิดของชุมชนในการจดัการปัญหา
ชุมชนอนัดบัแรก คือ “การเอาตวัรอด” (Survive) ก่อน โดยคน้หาตน้เหตุ
แห่งปัญหา และลงมือกระท าตามประสบการณ์ของชาวชุมชน ดังนั้ น
ความส าเร็จจึงข้ึนอยู่กับศักยภาพของชุมชนและผู ้น า ชุมชน รวมทั้ ง
กระบวนการมีส่วนร่วมในวิธีการจดัการกบัปัญหาอย่างถูกวิธี โดยการบูร
ณาการหลกัคิดต่างๆ 

2.6.2.4 วิธีปฏิบติัในการจดัการกับปัญหาของชุมชน ข้ึนอยู่กบับริบทของปัญหา 
ภาวะผูน้ าชุมชน วสิัยทศัน์ของผูน้ า การบริหารวิสัยทศัน์ และการบูรณาการ
ความคิดร่วมของชุมชนในการจดัการปัญหาของชุมชนได้อย่างถูกวิธี ซ่ึง
การกระท าหรือการจดักิจกรรม/บริการ เพื่อผลประโยชน์ของชุมชนเป็น
เร่ืองของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชนผ่านตวัแทนหรือผูน้ าของชุมชนในการจดัการกบัปัญหา
ต่างๆ ซ่ึงความส าเร็จจะข้ึนอยู่กบัระดบัการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน และ
การส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ระหวา่งผูน้ าชุมชน
และชาวชุมชน จนเป็นท่ีเขา้ใจถึงผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างเป็นธรรมและ
ทัว่ถึง 

 
2.7 แนวคิดรูปแบบการสัญจรอจัฉริยะ 
 การขนส่งมวลชนอจัฉริยะ(Smart Mobility) วา่เป็นหน่ึงองค์ประกอบหลกัของความเป็น 
เมืองอจัฉริยะ(Smart City) เป็นการสัญจรหรือการเคล่ือนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งและการขนส่ง 
มวลชน การขนส่งมวลชนอจัฉริยะถือเป็นวธีิการใหม่จากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีส่วน
ช่วย ในการบริหารจดัการและเป็นการปฏิวติัความคิดเก่ียวกบัการสัญจร โดยมุ่งเน้นถึงเร่ืองความ
สะอาด ของส่ิงแวดลอ้ม ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน (Davor Brčić, Marko Slavulj, 
Dino Šojat and Julijan Jurak (2018) อา้งถึงใน นิศาชล รัตนมณ (2562)  
 การขนส่งมวลชนอจัฉริยะเกิดข้ึนมาจากปัญหาดา้นความแออดัของการจราจรท่ีเพิ่มข้ึนและ
ส่งผลขา้งเคียงท่ีตามมา คือ เร่ืองของมลภาวะท า ใหเ้กิดการสูญเสียทั้งชีวิตและเวลา แนวคิดของการ
ขนส่งมวลชนอจัฉริยะ ประกอบไปดว้ยการขนส่งท่ี หลากหลาย อาทิ เช่น รถโดยสารประจ าทาง
หรือรถโดยสารสาธารณะ รถไฟรางเบา รถไฟใตดิ้น  รถราง รถแท็กซ่ี รถยนต์ การเดิน และ สกูต
เตอร์เช่นเดียวกบั  
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 ฤทยัชนก เมืองรัตน์ (2561) ไดอ้ธิบายถึง การขนส่งมวลชนอจัฉริยะ (Smart Mobility) วา่
เป็นระบบการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ ชาญฉลาด ปลอดภยั และย ัง่ยืน เป็นการใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายเพื่อการเคล่ือนท่ีหรือขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับ ยานพาหนะ คน และสินคา้ รวมถึง
การช่วยลดปัญหาการจราจรติดขดั โดยส่ิงส าคญัและความมุ่งหมายหลกัของการน าแนวคิดการ
ขนส่งมวลชนอจัฉริยะมาประยุกตใ์ชน้ั้น เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ดา้นช่องทางให้กบัระบบขนส่ง 
ลดเวลาในการเดินทาง ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน เพิ่มความปลอดภยัลดจ านวนการสูญเสียชีวิตจากการใชร้ะบบขนส่งมวลชน และเป็นการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมาช่วยในการบริหารจดัการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

2.7.1 รูปแบบการเคล่ือนทีสั่ญจรในเมือง 
การเคล่ือนท่ีในเมือง ประกอบดว้ยรูปแบบ การเคล่ือนท่ี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

2.7.1.1 การเคล่ือนท่ีระยะสั้น หรือการเดินทางประจ าวนั เพื่อด าเนิน กิจกรรมต่างๆ 
เช่น การท างานการจบัจ่ายใชส้อย หรือการพกัผอ่น ลกัษณะการเคล่ือนท่ี
แบบน้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

   1) การเดินทางไปท างานสู่ใจกลางเมือง (Downtown Journey to Work) มี
จุดเร่ิมตน้ในเขตชานเมืองและจุดปลายทางอยูใ่นยา่นศูนยก์ลางเมือง โดยมีระบบการขนส่งมวลชน
เสริมการเดินทางสู่ยา่นน้ี  
   2 )  ก า ร เ ดินท างของคนใน เ มื องออกไปท า ง าน เขตชาน เ มื อ ง            
(Reverse Commuting) จุดเร่ิมตน้ในยา่นกลางเมืองเขา้สู่เขตชานเมือง มีทิศทางการเดินทางท่ีตรงกนั
ขา้มการเดินทางประเภทเขา้สู่ใจกลางเมือง การเดินทางชนิดน้ีไม่สะดวกในเร่ืองของเส้นทางและ
ตารางการขนส่งมากนกั  
   3) การเดินทางภายในเขตพื้นท่ี (Later Commuting) มีระยะการเดินทางทั้ง
สั้นและยาวเป็นลกัษณะการเดินทางแบบภายในเมืองหรือชานเมือง มีจุดหมายปลายทางท่ีไม่ชดัเจน
กระจายอยูท่ ัว่ไป การขนส่งสาธารณะยงัไม่อ านวยต่อการเดินทางประเภทน้ีมากนกั เช่นเดียวกนักบั
การเดินทางประเภทท่ี 2  

2.7.1.2 การเคล่ือนท่ีแบบถาวรและการเคล่ือนท่ีระยะยาว เช่น การเปล่ียนท่ีอยูอ่าศยั 
การเปล่ียนสถานท่ีท างาน เป็นตน้ การขนส่งหรือเคล่ือนยา้ย ทั้งสินคา้หรือ
คนจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัปลายทาง ภายในพื้นท่ีเมืองประกอบไปดว้ยการ
เคล่ือนยา้ยในรูปแบบต่างๆ ท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการเดินทางและ
วธีิการเดินทางท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการของผูเ้ดินทาง 
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จุดเร่ิมตน้หรือจุดมุ่งหมายปลายทางของคนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 - 90 พบวา่
เป็นการเดินทางไปและกลบัระหวา่งจุดหมายกบัท่ีอยูอ่าศยั ดงันั้นจึง
สามารถแบ่งการเดินทางออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มท่ีการเดินทางมี
จุดเร่ิมตน้หรือจุดปลายทางท่ีบา้น (Home Based) และกลุ่มท่ีการเดินทางนั้น
มีจุดเร่ิมตน้หรือจุดปลายทาง นอกเหนือจากท่ีพกั (Non Home Based) โดย
การเดินทางท่ีแบบจุดเร่ิมตน้หรือจุดปลายทางท่ีบา้น (Home Based) นั้น 
สามารถอธิบายวตัถุประสงคข์องการเดินทางไดด้งัน้ี คือ การเดินทางไป
ท างาน เป็นการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีผูเ้ดินทางตอ้งไปเป็นประจ าเพื่อ
ประกอบกิจกรรมการด าเนินงาน 

  อย่างไรก็ดี การขนส่งมวลชนของประเทศไทยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงคมนาคม ดงันั้น การก าหนดราคาค่าบริการบางส่วนจึงมาจากนโยบายของภาครัฐ ดงัท่ี
ปรากฏใหเ้ห็นคือ โครงการการจดัท าแนวทางการสนบัสนุนมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน
ดา้นการเดินทาง (รถเมล์) จดัให้มีการบริการรถโดยสารประจ าทางหรือรถโดยสารสาธารณะฟรี 
โดยผูโ้ดยสารหรือ ผูใ้ช้บริการไม่ตอ้งช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนสาเหตุมาจาก ภาวะเงินเฟ้อและราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มสูงข้ึน เปรียบเสมือนเป็นการ
บรรเทาผลกระทบต่อสภาพ ความเป็นอยูข่องประชาชน (กระทรวงคมนาคม, 2558) 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการขนส่งผูโ้ดยสารในเขตเมืองนั้น มีความส าคญัและเช่ือมโยงกับ
ประชาชนอยากหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยจะเห็นไดว้่าจากการน าการขนส่ง มวลชนอจัฉริยะ (Smart 
Mobility) มาศึกษาร่วมกนันั้น พบว่าจากการศึกษาเร่ือง Smart cities projects in Spain: 
Comparative analysis between various cities ของ Stijn Bossuyt (2013) สรุปการศึกษาเก่ียวกบั 
ความเป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart Environment) และการขนส่ง
มวลชนอจัฉริยะ (Smart Mobility) หรือการปรับปรุงระบบขนส่ง มวลชน วา่มีความส าคญัอยา่งท่ีไม่
สามารถประเมิณค่าได ้กล่าวคือ การลงทุนหรือการตดัสินใจ เดินหนา้ในการบริหารจดัการเมืองดว้ย
รูปแบบของ ความเป็นเมืองอจัฉริยะ ท่ีมีองค์ประกอบของ  เศรษฐกิจอจัฉริยะการจดัการภาครัฐ
อจัฉริยะ ประชาชนอจัฉริยะ การใช้ชีวิตอจัฉริยะ ส่ิงแวดล้อม อจัฉริยะ และการขนส่งมวลชน
อจัฉริยะนั้น คือการลงทุนในมนุษยห์รือประชาชนและเป็นการลงทุน ทางสังคมท่ีย ัง่ยนือีกดว้ย 
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2.8 แนวคิดเกีย่วกบัการออกแบบสวนสาธารณะ 
 สวนสาธารณะท่ีดีและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีประสบความส าเร็จนั้น การออกแบบตอ้ง
อาศยัความร่วมมือกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการของคนใน
ชุมชน และหน้าท่ีท่ีสวนสาธารณะจะให้บริการแก่กลุ่มคนเหล่านั้น สวนสาธารณะและสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจในชุมชน เป็นสถานท่ีส าคญัท่ีสามารถใหผู้ค้นไดเ้ขา้มาพบประสบการณ์ท่ีแตกต่าง
จากในชีวิตประจ าวนั ได้พบบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติและมุมมองท่ีสงบให้พื้นท่ีในการท า
กิจกรรมท่ีหลากหลาย  

 

รูปที ่2.5 : องคป์ระกอบพื้นท่ีสวนสาธารณะท่ีดี  
จาก Placemaking What if we built our cities around places?, โดย Placemaking Leadership 

Council, New York, USA, 2552 อา้งใน  (สุรีรัตน์ จ าปาเงิน,2559) 
 

2.8.1 กจิกรรมและประโยชน์ใช้สอย 
  กิจกรรมเป็นส่วนท่ีท าใหผู้ค้นเขา้มาท ากิจกรรมต่าง ๆสวนสาธารณะจดัสถานท่ีให้
ผูค้นสามารถวิ่งเล่น ออกก าลังกาย ในขณะท่ีบริเวณใกล้เคียงก็อาจเป็นพื้นท่ีพกัผ่อน สถานท่ี
ดงักล่าวมีแนวโน้มท่ีจะดึงดูดผูค้นให้เขา้มาใชไ้ดดี้ยิ่งข้ึนสาเหตุง่าย ๆ คือ มีกิจกรรมมากมายท าให้
ดึงดูดผูค้นท่ีมีความแตกต่างกนั สถานท่ีท่ีดีควรเปิดบริการตอ้นรับผูค้นในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของวนั 
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เพื่อให้ผูค้นสามารถเขา้มาใขไ้ด้บ่อยคร้ัง และท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมผูค้นและกิจกรรมเขา้ดว้ยกนั 
ดึงดูดใหผู้ค้นเขา้มาพบปะ  

2.8.2 กจิกรรมทางสังคม 
  สถานท่ีท่ีส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม เป็นสถานท่ีท่ีผูค้นตอ้งการท่ีจะไปท าการ
สังเกตการณ์ถึงบรรยากาศรอบๆตวั ไดพ้บปะพูดคุยกบัเพื่อนฝงู และมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้น 
มากมายท่ีมีความแตกต่างกัน ผูค้นมีแนวโน้มท่ีจะมีความพึงพอใจท่ีได้พูดคุยกับคนอ่ืนเม่ือมี
กิจกรรมท่ีมีความสนใจร่วมกนั  

2.8.3 การเข้าถึงและการเช่ือมโยงกบัพืน้ทีใ่กล้เคียง 
  สถานท่ีท่ีดีควรมีการเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวก เพื่อสะดวกต่อการใชบ้ริการในทาง
ตรงกันข้ามถ้าสวนสาธารณะไม่สามารถมองเห็นได้จากถนน หรือถนนเส้นนั้นเป็นสถานท่ีท่ี
อนัตรายเกินไปส าหรับเด็กและคนชราท่ีจะเดินขา้ม สวนสาธารณะแห่งนั้นก็จะไม่ค่อยมีคนเขา้ไป
ใชย้ิง่สถานท่ีสาธารณะนั้นเป็นสถานท่ีดีและประสบความส าเร็จมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มความดึงดูด
ใจและเพิ่มการประสบความส าเร็จของสวนให้ทวียิ่งข้ึนไปอีกเท่านั้น ถา้สวนสาธารณะมีการเขา้ถึง
และเช่ือมโยงกบัสถานท่ีอ่ืนๆ หรือระบบการขนส่งสาธารณะ 

2.8.4 ความสะดวกสบาย 
  การพฒันาปรับปรุงและฟ้ืนฟูสถานท่ีหรือสวนสาธารณะท่ีมีทศันียภาพท่ีดีและ
ความสะดวกสบายนั้น ตอ้งค านึงถึงการออกแบบบริหารจดัการอยา่งละเอียด และท่ีส าคญัผูมี้ส่วน
ไดส่้วนในการพฒันานั้นร่วมกนับริหาร ออกความคิดเห็นเพื่อไม่เกิดความขดัแยง้ข้ึน 
 สรุปได้ว่าการออกแบบสวนสาธารณะท่ีดีนั้นควรมีองค์ประกอบพื้นฐาน ไดแ้ก่ สถานท่ี
สาธารณะท่ีสามารถท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย (Uses and activities) เป็นสถานท่ีท่ีง่ายต่อการเขา้ถึง
และเช่ือมโยงกบัชุมชนท่ีอยู ่โดยรอบ (Access) มีความปลอดภยัสะอาดและดึงดูดใจ (Comfort and 
image) และท่ีส าคญัคือ เป็นสถานท่ีท่ีผูค้นไดม้าพบปะสังสรรคก์นั (Socialbility) โดยเท่าเทียมกนั 
ดงันั้นการพฒันาและการจดัการพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองเพื่อเช่ือมต่อการขนส่งมวลชนรวม
ดว้ยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ กรณีศึกษาคลองล าพงัพวง โครงการแกม้ลิงตามแนว
พระราชด าริ เขตบึงกุ่ม จึงเป็นกลยทุธ์อยา่งหน่ึงในการพฒันาเมืองอนัก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการ
สัญจรอจัฉริยะ ส าหรับสวนสาธารณะชุมชนเมืองเพื่อ เช่ือมต่อสู่การขนส่งมวลชนรวมในชุมชน
อยา่งย ัง่ยนืได ้
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2.9 งานวจัิยทีเ่กี่ยข้อง 

 รุจนมัพร เกษเกษมสุข (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาพื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่า เพื่อประโยชน์
ด้านส่ิงแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษาย่านคลองตนั กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพฒันาพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าเพื่อประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อมชุมชน จาก
การศึกษาพบว่า ชุมชนท่ีมีส่ิงแวดล้อมท่ีดีควรจะต้องมีลักษณะ 6 ประการ คือ มีการขวางแผน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีโครงข่ายการสัญจรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความผสมผสานของท่ีอยู่ ท่ีท  างาน สาธารณูปการ ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีหลากหลาย
และมีความหนาแน่นท่ีเหมาะสม มีความสมดุลของพื้นท่ีสีเขียวกบัพื้นท่ีพฒันาลกัษณะอ่ืนๆ รวมถึง
มีการน าแนวความคิดการออกแบบอย่างย ัง่ยืนมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ ซ่ึงลักษณะทั้ ง             
6 ประการนั้นสามารถวเิคราะห์การออกแบพื้นท่ีรกร้างท่ีอยูไ่กลเ้คียงเพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์
ดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชนโดยรอบได ้ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดมี้การเสนอแนะแนวทางในการพฒันาพื้นท่ี คือ 
การปรับปรุงระบบการสัญจรให้มีประสิทธิภาพโดยมีการเช่ือมต่อโครงข่ายการสัญจรหลกัเขา้กบั
การสัญจรทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เปล่ียนพื้นท่ีรกร้างเป็นพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเพิ่มพื้นท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการอนุรักษ์เกษตรกรรมชุมชน รักษาระบบนิเวศให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน และท่ีส าคญัยงัมีการเปิดโอกาสในการสร้างศกัยภาพในการใช้ประโยชน์
ท่ีดินใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่นการพฒันาพื้นท่ีรกร้างเป็นพื้นท่ีพาณิชยกรรมและพื้นท่ีพกัอาศยั 
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย 

 วทญัญา นามบุรี (2556) ไดศึ้กษาความเหมาะสมในการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชร้ะบบขนส่งมากท่ีสุดคือ ความถ่ีใน
การใหบ้ริการของระบบขนส่งสาธารณะใหม่ (Headway) ราคาค่าธรรมเนียมของรถยนต ์(Fee) การ
ครอบครองรถยนตข์องนกัท่องเท่ียว (Owner of car) จ านวนผูร่้วมเดินทาง (Companion) และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาของนักท่องเท่ียว (Cost) ซ่ึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีนิยมมาก มีจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนทุก ๆปี และนกัท่องเท่ียวจะนิยมใชย้านพาหนะ
รถยนตส่์วนตวัในการเดินทางมาเท่ียวท่ีน่ี ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการจราจรคบัคัง่ยิ่งช่วงในเทศกาลจะมี
ปัญหามาก ท าให้เกิดมลภาวะและปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ตามมา ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีมีความ
เหมาะสมท่ีจะปรับเปล่ียนรูปแบบการเดินทางของนกัท่องเท่ียว โดยการออกแบบขนส่งสาธารณะ
เพื่อใหเ้ป็นระบบขนส่งสาธารณะแทน ทั้งน้ีระบบขนส่งสาธารณะท่ีออกแบบนั้นจะตอ้งรองรับและ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวได ้
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 ธนกร จุดาศรี (2558) ได้ท าการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะท่ีตอบรับกบั
พฤติกรรของคนรุ่นใหม่ พบว่า พื้นท่ีสาธารณะท่ีตอบรับกบัพฤติกรรมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ จะตอ้ง
ค านึงถึงปัจจยัดา้นความรีบเร่งในชีวิตประจ าวนั พื้นท่ีสาธารณะท่ีตอบรับกบัพฤติกรรมของคนรุ่น
ใหม่นั้นจะตอ้งมีการเช่ือมโยงกบัลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน หรือกิจกรรมการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ท่ีหลากหลายประเภท ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา เน่ืองจากมีคนผ่านไปมาตลอดเวลา 
รวมไปถึงสามารถเช่ือมต่อกบัการเดินทางไดห้ลากหลายรูปแบบ ท่ีไม่จ  าเพาะเจาะจงแค่รูปแบบการ
เดินทางเพียงแบบเดียว จึงตอ้งมีการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเพิ่มช่องทางการเขา้ถึง การ
ปรับปรุงทางเทา้หรือพื้นผิวถนน ให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน ทนัสมยัเป็นท่ีนิยม และมีส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆท่ีครบครันเพื่อใหพ้ื้นท่ีสาธารณะนั้นตอบรับกบัความตอ้งการของกลุ่มคน
รุ่นใหม่มากท่ีสุด 

 กนกวรรณ จนัทร์พรหม (2560) ได้ศึกษาเร่ืองการจดัการพื้นท่ีสาธารณะในเขตเมือง : 
กรณีศึกษาสุสานแตจ๋ิ้ว กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนะแนวทางการจดัการและ
วางแผนพฒันาสุสานแตจ๋ิ้ว จากการศึกษาพบว่า ผูว้ิจยัไดมี้การเสนอแนะแนวทางการจดัการพื้นท่ี
สุสานแตจ๋ิ้วท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการใชง้านอนาคต ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้การแบ่ง
ขอ้เสนอแนะออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  
  1) ด้านกายภาพ ซ่ึงควรมีการปรับปรุงสภาพพื้นท่ีบริเวณท่ีรกร้างให้เป็นท่ีโล่ง
เพื่อให้มีความปลอดภยัมีความสวยงาม นอกจากน้ีพื้นท่ีบริเวณฟุตบาทควรปรับปรุงให้สามารถใช้
งานเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจหรือท ากิจกรรมนนัทนาการต่างๆ ได ้ทั้งน้ีมีควรมีปรับปรุงทางเทา้ให้
สามารถเดินเข้าถึงไปสะดวกมากข้ึน และปรับทัศนียภาพให้สวยงามเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กิดการเดินเทา้มากยิง่ข้ึน  
  2) ดา้นพฤติกรรม ควรมีกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง เช่น การจดักิจกรรมอาจก าหนดเป็น
สองช่วงเวลาเชา้และเยน็ เพื่อให้คนในชุมชนไดมี้ทางเลือกในการเขา้มาท ากิจกรรม และควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมท่ีจะจดัข้ึนในพื้นท่ี 
ซ่ึงอาจจะใชว้ิธีการ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นตวักลางในการส่ือสารให้บุคคลทัว่ไปหรือผูท่ี้สนใจ
ไดรั้บทราบขอ้มูลกิจกรรมของพื้นท่ีอยา่งทัว่ถึง 
  3) ด้านนโยบายในการจัดการพื้นท่ี ควรมีการก าหนดโครงการท่ีจะท าข้ึนใน
อนาคต เพื่อให้บุคคลภายนอกรับรู้และช่วยเหลือในการระดมทุนในการท าให้โครงการสามารถ
บรรลุวตัถุประสงคต์ามก าหนดหรือมีการจดัหาผลประโยชน์ท่ีไม่ขดัต่อขอ้ตกลงในการใชพ้ื้นท่ี เพื่อ
ผลประโยชน์ท่ีไดม้าสนบัสนุนโครงการหรือน ามาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาพื้นท่ี ทั้งยงัช่วยลด
ขอ้จากดัในดา้นงบประมาณ ท่ีจะน ามาใชใ้นการจดัการและการพฒันาพื้นท่ีในดา้นต่างๆ ได ้ 
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 ภาวนีิ อินชมภู และสืบสิริ ศรีธญัรัตน์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาโครงข่ายพื้นท่ีสีเขียว
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า พื้นท่ีและระบบโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครนั้น ท าให้การ
พฒันาโครงข่ายสีเขียวควรประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั คือ พื้นท่ีสีเขียว ถนน และ คลอง โดย
ผงัโครงข่ายพื้นท่ีสีเขียว จะเพิ่มพื้นท่ีโครงข่ายถนนและคลองสีเขียวข้ึนอีกหน่ึงเท่าตวั และเน้น
ยุทธศาสตร์การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ท่ีส่งเสริมความร่วมมือจากภาคประชาชน ภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจเพิ่มมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการศึกษาเพื่อพฒันาโครงข่ายพื้นท่ีสีเขียวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งศึกษาขอ้มูลทางกายภาพ สังคม เทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ กฎหมาย การบริหารการ
จดัการ เพื่อให้เกิดแผนพฒันาท่ีมีความเป็นไปได้ในการน าไปด าเนินการ และจดัให้ประชาชน 
ภาคเอกชน บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีส่วนร่วมในการพฒันาและดูแลโครงการเพื่อให้
เกิดความร่วมมือตั้งแต่เร่ิมโครงการและสามารถปรับเปล่ียนเพิ่มเติมสนองต่อความตอ้งการของทุก
ภาคส่วน ทั้งน้ีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนไปพร้อมๆ กนั เพื่อเมืองท่ีน่าอยู ่สภาวะแวดลอ้มท่ีดีข้ึน ท่ีจะน าไปสู่สุขภาวะท่ีดีข้ึนของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 ศุภรัฐ วลยัเสถียร (2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกแบบสวนสาธารณะ
ในท่ีดินท่ีเป็นบึงน ้ าขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาสวนสาธารณะบึงน ้ าลาดพร้าว 71 เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผล 
และแนวทางการพฒันาการออกแบบสวนสาธารณะ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกแบบ 
ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลจากการส ารวจซ่ึงไม่ตรงกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ท าให้มีผลต่อความเหมาะสมใน
การปรับพื้นท่ี 2) ระบบโครงสร้างท่ีตอ้งพิจารณาเลือกใช ้เป็นโครงสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลอยอยู่เหนือผิวน ้ าเหมาะสมท่ีสุด 3) ขอ้พิจารณาในการจดัแบ่งและออกแบบส่วนประกอบของ
โครงการตามลกัษณะการใชง้านและความสัมพนัธ์กบัท่ีตั้ง 4) วสัดุพืชพนัธ์ุท่ีเหมาะสม มีการแบ่ง
ประเภทตน้ไมท่ี้เลือกใชต้ามต าแหน่งท่ีปลูกและดูแล 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา  

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในบทท่ี 2 ผูศึ้กษาได้จัดท ากรอบ
แนวคิดและก าหนดวิธีการวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองอยา่งย ัง่ยืน 
ดว้ยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ กรณีศึกษาคลองล าพงัพวยโครงการแกม้ลิงตามแนว
พระราชด าริ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในบทน้ีไดน้ าเสนอรายละเอียดโดยประกอบดว้ย กรอบ
แนวคิดการวจิยั ขั้นตอนการวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

3.1 กรอบแนวคดิ 

 กรอบแนวคิดงานวจิยัเร่ือง แนวทางการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองอยา่งย ัง่ยนื 
ดว้ยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ กรณีศึกษาคลองล าพงัพวยโครงการแกม้ลิงตามแนว
พระราชด าริ เขตบึงกุ่ม 

3.1.1 ตัวแปรอสิระ  
  คือ ตวัแปรท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อการพฒันาและฟ้ืนฟูพื้นท่ี ท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
ให้เป็นสวนสาธารณะชุมชนเมืองท่ีย ัง่ยืน มีประสิทธิภาพและศกัยภาพ ตอบรับกบัชุมชนและเมือง
โดยรอบของโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซ่ึงตวัแปรอิสระใน
การวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย  
  1. การพฒันาระบบการสัญจรอจัฉริยะ ส าหรับสวนสาธารณะชุมชนเมือง เช่ือมต่อ
สู่การขนส่งมวลชนรวม โดยการศึกษาจดัการพื้นท่ีสวนสาธารณะเพื่อเช่ือมต่อการขนส่งมวลชน
รวม  
  2. การสัญจรอจัฉริยะในพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง ท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชน โดยการศึกษาความตอ้งการของประชาชนต่อการสัญจรอจัฉริยะ 
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3.1.2 ตัวแปรตาม 
  คือ แนวทางการพัฒนาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองอย่างย ัง่ยืน ด้วยการ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ (smart mobility) 
 ซ่ึงจากตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัระหวา่งตวั
แปรอิสระและตวัแปรตามท่ีจะใชใ้นการวเิคราะห์ต่อไปไดด้งัภาพท่ี 3.1 
 
กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 : กรอบแนวคิด 
 
 
 

การสัญจรอจัฉริยะ ส าหรับสวนสาธารณะ
ชุมชนเมือง เช่ือมต่อสู่การขนส่งมวลชน
รวม 

การสัญจรอจัฉริยะในพื้นท่ีสวนสาธารณะ
ชุมชนเมือง ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 

แนวทางการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองอยา่งย ัง่ยนื 
ดว้ยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ 

- ปัญหาและอุปสรรคในการพื้นท่ี
สวนสาธารณะ 

- ความต้องการของประชาชนต่อ
การสัญจรอจัฉริยะ 
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3.2 ขั้นตอนการวจัิย 
3.2.1 ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาและฟ้ืนฟู

สวนสาธารณะชุมชนเมืองอยา่งย ัง่ยนืรวมไปถึงการสัญจรอจัฉริยะ 
3.2.2 ลงพื้นท่ีและศึกษาสภาพทัว่ไปโดยรอบโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ และ

สวนสาธารณะนวมินภิรมณ์ เขตบึงกุ่มโดยการสังเกต และสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูล 
ในด้านกายภาพ และด้านสังคม การส ารวจพื้นท่ีในช่วงเวลาส าคัญ เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งคน พื้นท่ี กิจกรรม และช่วงเวลาท่ีเกิดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
สภาพปัญหาและข้อจ ากัด และการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลด้านนโยบายในการ
จดัการพื้นท่ีคลองล าพงัพวงตามแนวโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด าริ ใน
ปัจจุบนั เพื่อพฒันาใหเ้ป็นสวนสาธารณะ 

3.2.3 วิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีไดจ้ากศึกษาและสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางการพฒันาและฟ้ืนฟู
พื้นท่ี ท่ีคลองล าพงัพวงในโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เป็นสวนสาธารณะ
ชุมชนเมืองสู่การสัญจรอจัฉริยะอยา่งย ัง่ยนื 

3.2.4 การสรุปผลการวเิคราะห์เพื่อน าไปสู่แนวทางการพฒันาและฟ้ืนฟูพื้นท่ี ท่ีคลองล าพงั
พวยตามแนวโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เป็นสวนสาธารณะชุมชนเมืองสู่
การสัญจรอจัฉริยะอยา่งย ัง่ยนื ใหมี้ประสิทธิภาพและศกัยภาพตอบรับกบัชุมชนและ
เมืองโดยรอบ 

3.2.5 เสนอแนะแนวทางการจดัการในพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนท่ีสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของประชาชนในเขตบึงกุ่ม ในอนาคต 
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รูปที ่3.2ขั้นตอนการวจิยั 

ศึกษาแนวคิด ทบทวนวรรณกรรม เอกสารสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
-ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสวนสาธารณะ 
-แนวคิดเก่ียวกบัพ้ืนท่ีสาธารณะ 
-แนวคิดและพฤติกรรมของคนในชุมชนเมือง 
-แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ 
-แนวคิดรูปแบบการสญัจรอจัฉริยะ 
 
 

 

พ้ืนท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชน ดว้ยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสญัจรอจัฉริยะ  

กลุ่มตวัอยา่ง การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 

วิเคราะห์/สงัเคราะห์ 

เคร่ืองมือท่ีใชอ้อกแบบงานวิจยั 

ส ารวจพ้ืนท่ีศึกษา 

ออกแบบสอบถามในการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีศึกษา 

เ ก็ บข้อมู ล โดยการสัมภาษณ์ผู ้ ท่ี
เก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีศึกษาทั้งหน่วยงาน
รัฐและประชาชนในพ้ืนท่ี 

สรุปผลการศึกษา 

แนวทางการพฒันาพื้นที่สวนสาธารณะชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยการประยุกต์ใช้
แนวคิดการสัญจรอัจฉริยะ กรณีศึกษาคลองล าพังพวงโครงการแก้มลิงตามแนว
พระราชด าริ เขตบึงกุ่ม 

สงัเคราะห์/วิเคราะห์ 
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3.3 กลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษาโดยรอบ
โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หวัหนา้ชุมชน
และประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ไดแ้ก่ 

3.3.1 ภาครัฐ โดยได้ท าการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง ได้แก่ 
  1) ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองกรุงเทพมหานคร 1 ท่าน 
  2) เจา้หนา้ท่ี ส านกัการวางผงัเมืองและพฒันาเมืองดา้นการออกแบบ 1 ท่าน 
  3) เจา้หนา้ท่ี ส านกัส่ิงแวดลอ้มกองสวนสาธารณะ 1 ท่าน 
  4) เจา้หนา้ท่ี ส านกังานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1 ท่าน 
  5) เจา้หนา้ท่ีต ารวจ สถานีต ารวจบครบาลบึงกุ่ม 3 ท่าน 

3.3.2 ภาคประชาชน โดยได้ท าการสอบถามและสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชนและประชาชน
บริเวณโดยรอบโครงการแก้มลงิตามแนวพระราชด าริ ได้แก่ 

  1) ประธานชุมชน 1 ท่าน 
  2) ประชาชนท่ีอยูอ่าศยับริเวณโดยรอบ 5 ท่าน 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 กระบวนการศึกษาวจิยัจะด าเนินการศึกษาตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร 

หนงัสือ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนการศึกษาโดยการลงพื้นท่ีศึกษาแบบ
ภาคสนาม จะใชว้ธีิการส ารวจและสังเกตการณ์ ร่วมกบัการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

3.4.1 การสังเกตการณ์ 
 โดยการสังเกตสภาพทัว่ไปของพื้นท่ีแบบภาคสนาม ศึกษาลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะ
ของสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี การเขา้ถึงโครงข่ายคมนาคม และการเขา้ถึงต าแหน่งท่ีตั้งของพื้นท่ี
ศึกษา 

3.4.2  
 โดยไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เกียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษาโดยรอบ เพื่อ
หาแนวทางพฒันาและฟ้ืนฟูสวนสาธารณะ ดว้ยการประยุกตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
  1) ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุอาชีพ ท่ีอยู ่ 
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  2) ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการรับทราบข่าวสาร การพฒันาสวนสาธารณะท่ีย ัง่ยืน
และมีประสิทธิภาพ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสวนสาธารณะชุมชนเมือง ความเขา้ใจในรูปแบบ
การพัฒนาระบบสัญจรอัจฉริยะเพื่อเช่ือมต่อสู่การขนส่งมวลชนรวม  พฤติกรรมการใช้
สวนสาธารณะร่วมกนั ความตระหนักต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ
แรงจูงใจในการออกก าลงักายและพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชนในพื้นท่ี เป็นตน้ 
  3) ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ และแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาพื้นท่ี
สวนสาธารณะชุมชนเมืองอยา่งย ัง่ยืน สู่การสัญจรอจัฉริยะให้มีประสิทธิภาพและศกัยภาพตอบรับ
กบัชุมชนและเมืองโดยรอบ 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาประกอบการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีไดแ้บ่งการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

3.5.1 ข้อมูลเชิงปฐมภูมิ (Primary Data) 
 เป็นการเก็บขอ้มูลจากการลงส ารวจพื้นท่ี สังเกตการณ์ดา้นกายภาพ และการสอบถาม 
เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลและปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นแก้มลิง เป็นสวนสาธารณะชุมชน
เมืองสู่การสัญจรอจัฉริยะอยา่งย ัง่ยนื โดยไดด้ าเนินการตามขั้นตอนของการเก็บขอ้มูลดงัน้ี  
  1) การลงส ารวจพื้นท่ีโดยรอบโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ สวนนวมิน
ภิรมณ์ และสวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม จะเป็นการสังเกตการณ์ทางดา้นกายภาพของพื้นท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
ต าแหน่งท่ีตั้ง การเขา้ถึงโครงข่ายคมนาคมและการเขา้ถึงสภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวก 
และรูปแบบของกิจกรรม เป็นตน้ 
  2) ติดต่อประสานงานกบัผูท่ี้ดูแลพื้นท่ีและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการใหข้อ้มูล เก่ียวกบัวิธีการบริหารจดัการพื้นท่ีทั้งเชิงกายภาพและเชิงนโยบาย 
รวมทั้ งข้อมูลความเป็นมาของพื้น ท่ี  ในการพัฒนาพื้น ท่ี  เพื่อการพัฒนาพื้นแก้มลิง  เ ป็น
สวนสาธารณะชุมชนเมืองสู่การสัญจรอจัฉริยะอย่างย ัง่ยืน และตอบรับตามความต้องการของ
ประชาชน  
  3) การส ารวจโดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ ผูน้ าชุมชน
และประชาชนบริเวณโดยพื้นท่ีศึกษา  

3.5.2 ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 จะเป็นการศึกษาคน้ควา้และทบทวนแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารหนงัสือและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชน
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เมืองอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ ในบริเวณโดยรอบคลองล าพงัพวง
โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้น าผลท่ีได้จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เพื่อ
อภิปรายผลและมุ่งหาแนวทางของการวิจยั เพื่อศึกษาและหาแนวทางในพฒันาและฟ้ืนฟูพื้นท่ี
สวนสาธารณะชุมชนเมือง ดว้ยการประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ ท่ีสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของประชาชน ตามโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม เป็นสวนสาธารณะ
ชุมชนเมืองสู่การสัญจรอจัฉริยะอยา่งย ัง่ยนื ใหมี้ประสิทธิภาพและศกัยภาพ โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1) ท าการสังเกตการณ์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปในบริเวณโดยรอบของพื้นท่ี เก็บรวบรวมขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ถ่ายภาพ และสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 2) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากบทความทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ ต ารา และ
งานวจิยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และจากการศึกษาบทความทางวิชาการ 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาวเิคราะห์ 
 4) จดัท าและแสดงขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ออกมาในรูปแบบของการบรรยายเชิง
พรรณนา รูปภาพ และตาราง เป็นตน้ 
5) เรียบเรียง วเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้า โดยการอธิบายเชิงพรรณนา 
 6) สรุปผล และอภิปราย เสนอแนะ เพื่อหาแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะ
ชุมชนเมืองอย่างย ัง่ยืน ดว้ยการประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ กรณีศึกษาคลองล าพงัพวง
โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา  

 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองอยา่งย ัง่ยืน ดว้ย
การประยุกจ์ใช้แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ กรณีศึกษาคลองล าพงัพวยโครงการแก้มลิงตามแนว
พระราชด าริ เขตบึงกุ่ม โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูล สังเกตการณ์ และ
ส ารวจถึงสภาพทั่วไปจากการลงส ารวจพื้นท่ีบริเวณโดยรอบของโครงการแก้มลิงตามแนว
พระราชด าริ หรือบริเวณโดยรอบพื้นท่ีสวนป่าทวีสุข ทั้งน้ีไดมี้การแจกแบบสอบถามและท าการ
สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่หน่วยงานรัฐและประชาชนท่ีอยู่อาศยับริเวณ
โดยรอบโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารงานวิจยั เพื่อศึกษาถึงถึงปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาพื้นท่ี
สวนสาธารณะ และแนวทางการพัฒนาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง ด้วยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ ท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของประชาชน โดยไดมี้การ
แบ่งหวัขอ้ของผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 1) วิแคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของพื้นท่ีเพื่อการพฒันาพื้นท่ีเป็นสวนสาธารณะ บริเวณ
โดยรอบโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม  
 2) วิเคราะห์และศึกษาถึงความตอ้งการของประชาชนโดยรอบพื้นท่ีโครงแกม้ลิง ตามแนว
พระราชด าริบึงกุ่มในการพฒันาพื้นท่ีให้เป็นสวนสาธารณะในการประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจร
อจัฉริยะ 
จากการศึกษาจุดแขง็และจุดอ่อนร่วมกบัการสังเกตการณ์พบวา่ 
จุดแข็ง (Strengths) 
 - มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท่ีหลากหลาย 
 - มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม สงบ ร่มร่ืน อยู่ใจกลางชุมชนเมือง ถ้าได้รับการพฒันาก็จะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนจ านวนมาก 
 - เป็นพื้นท่ีมีสีเขียวขนาดใหญ่เหมาะแก่การพฒันาเป็นสวนสาธารณะชุมชนเมือง 
 - มีบึงน ้าท่ีมีขนาดใหญ่เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ ้า 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
 - ขาดงบประมาณในการพฒันาพื้นท่ีใหเ้ป็นสวนสาธารณะ 
 - การเขา้ถึงพื้นท่ีไดย้าก ไม่มีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเขา้มาในพื้นท่ี 
 - ประชาชนในพื้นท่ีไม่ใหค้วามร่วมกบัมือกบัหน่วยงานรัฐในการพฒันาพื้นท่ี 
 - พื้นท่ีกลางบึงน ้าเป็นของเอกชน ซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคในการท่ีจะพฒันา 
 - การเชิญประชาชนออกจากพื้นท่ีอาจจะยากหรือเป็นไปไม่ได ้

4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ บริเวณโดยรอบโครงการแก้มลิงตาม
แนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม 

4.1.1 ปัญหาการรุกล า้พืน้ทีส่าธารณะบริเวณโดยรอบโครงการแก้มลงิ 
  กรุงเทพมหานคร เป็นศูนยก์ลางความเจริญของประเทศในดา้นต่างๆ เศรษฐกิจมี
การขยายตวั เกิดการจา้งงานมากข้ึน เป็นปัจจยัดึงดูดให้ผูค้นเขา้มาในเมืองมากข้ึน เพราะความไม่
แน่นอนของรายได้ จึงมีการอพยพเขา้สู่กรุงเทพมหานคร แต่ผูท่ี้มีรายได้น้อยเหล่าน้ีไม่สามารถ
เขา้ถึงท่ีดินท่ีมีราคาสูงในการสร้างท่ีอยูอ่าศยัในเมืองได ้ท าให้เกิดชุมชนบุกรุกเขา้ไปอยูใ่นท่ีดินรก
ร้างว่างเปล่าท่ีถูกทิ้งร้างไว ้และเม่ือชุมชนอยู่กนัหนาแน่นมากข้ึน กลายเป็นชุมชนแออดัและเส่ือม
โทรมในท่ีสุด ไม่มีการเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภค นอกจากน้ียงัอาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาทางสังคม
ภายในชุมชน เช่น ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ปัญหาดา้นการศึกษา ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด ซ่ึง
ปัจจุบนัจะเห็นได้ว่าชุมชนบุกรุกได้ขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ท่ีเกิดจากการ
เจริญเติบโตของเมืองโดยขาดการวางแผน ท่ีเรียกไดว้า่ เป็นอุปสรรคในการพฒันาเมือง  
  ทั้ งน้ีชุมชนสวนป่าทวีสุขหรือชุมชนโดยรอบของโครงการแก้มลิงตามแนว
พระราชด าริ เขตบึงกุ่ม ก็เป็นอีกหน่ึงชุมชนท่ีมีการรุกล ้าบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะเพื่อครอบครองเป็นท่ี
อยู่อาศยัเกิดเป็นชุมชนมานานตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยถือว่าเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต่อกฎหมาย 
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของส านกังานสวนสาธารณะ เขตบึงกุ่ม และปัญหา
ดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาพื้นท่ีใหเ้ป็นสวนสาธารณะในอนาคตได ้
  จาการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น ประกอบกับลงพื้นท่ีส ารวจ สังเกตการณ์ และ
สัมภาษณ์บุคลท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี ทั้งประชาชนและหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี
สาธารณะชุมชนสวนป่าทวีสุข ท าให้ทราบว่าในการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะ บริเวณโดยรอบ
โครงการแกม้ลิง เขตบึงกุ่ม นั้น มีปัญหาและอุปสรรคหลายดา้นท่ีมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีให้เป็น
สวนสาธารณะ พบวา่ ดงัตารางท่ี 4.1 
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ค าสัมภาษณ์ของ 
หน่วยงานภาครัฐ 

 
 

 
“ปัญหาการบุกรุกของประชาชนในพื้นท่ีนั้นเป็นปัญหาท่ีเร้ือรัง ประชาชนขาด
จิตส านึก ไม่มีความรู้ทางกฎหมายอย่างเพียงพอ และไม่ให้ความร่วมมือจาก
ชุมชนในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงจะมีการอา้งวา่ตนมีสิทธิในพื้นท่ีแห่งน้ีเน่ืองจาก
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมาตั้ งแต่บรรพบุรุษ และท่ีส าคัญประชาชนเองไม่ทราบ
กฎหมายท่ีเก่ียวนกบัท่ีดินอนัเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จดัการของหน่วยงานภาครัฐท่ีอยู่ในความดูแล และคิดว่าถา้หากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้ความเขา้ใจถึงปัญหาและความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน และสร้างบรรทดัฐานท่ีเป็นธรรมภายใตห้ลกัธรรมาภิ
บาล ให้แก่ประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพื่อป้องกันความ
ขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต” 
 

 
 
 
 
ค าสัมภาษณ์ของ 
ประชาชน 
 

 
“ในอนาคตถา้หากหน่วยงานรัฐมีการเรียกคืนท่ีดินสาธารณะแห่งน้ี ตนไม่เห็น
ด้วย เน่ืองจากอาจจะท าให้ตนและอีกหลายๆครอบครัวในชุมชนไม่มีท่ีอยู่
อาศยั และถ้าหากมีการพฒันาเป็นสวนสาธารณะเกิดข้ึนแล้ว ประชาชนใน
ชุมชนจะไปอยู่ท่ีไหน เน่ืองจากท่ีแห่งน้ีอยูก่นัมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย หรือบรรพ
บุรุษ และถา้หากอนาคตจะมีการพฒันาพื้นท่ีแห่งน้ีเป็นสวนสาธารณะจริงๆ 
ตนก็พร้อมท่ีจะยอมรับ แต่มีขอ้แมว้่า ตอ้งสร้างท่ีอยู่อาศยัให้ เช่น สร้างเป็น
บา้นมัน่คง ในพื้นท่ีเดิม และให้มีการสร้างอาชีพแก่ประชาชนในพื้นท่ีท่ีจะมี
การพฒันา (คนละคร่ึงทาง) ให้มีรายได ้สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และพร้อมท่ี
จะมีส่วนร่วมในการดูแลสวนสาธารณะท่ีอาจจะเกิดในอนาคต” 

 
ตารางที ่4.1 : ค าสัมภาษณ์ ของประชาชนและหน่วยงานรัฐ 
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4.1.2 ปัญหาการเข้าถึงและ เช่ือมต่อสู่ระบบการขนส่งมวลชนรวม 
  การออกแบบสวนสาธารณะท่ีดีนั้นควรมีองค์ประกอบพื้นฐาน อนัไดแ้ก่ สถานท่ี
สาธารณะท่ีสามารถท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย (Uses and activities) มีความปลอดภยั สะอาดและ
ดึงดูดใจ (Comfort and image) เป็นสถานท่ีท่ีผูค้นไดม้าพบปะสังสรรคก์นั (Socialbility) โดยเท่า
เทียมกัน และท่ีส าคัญคือ เป็นสถานท่ีท่ีง่ายต่อการเข้าถึงและเช่ือมโยงกับชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ 
(Access) ดงันั้นการพฒันาและการจดัการพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองเพื่อเช่ือมต่อการขนส่ง
มวลชนรวมด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ กรณีศึกษาคลองล าพงัพวง โครงการ
แกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม จึงเป็นกลยุทธ์อย่างหน่ึงในการพฒันาเมืองอนัก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อการสัญจร ส าหรับสวนสาธารณะชุมชนเมืองเพื่อ เช่ือมต่อสู่การขนส่งมวลชนรวม
ในชุมชนอยา่งย ัง่ยนืได ้

 

รูปที ่4.1: ภาพขา้งทางและริมบึงบริเวณโดยรอบโครงการแกม้ลิง ตามแนวพระราชด าริ 
 
  จากการลงพื้นท่ีส ารวจ และสังเกต พื้นท่ีโดยรอบโครงการแก้มลิงตามแนว
พระราชด าริ บึงกุ่ม หรือชุมชนซอยสมหวงันั้น ท าให้ทราบเส้นทางการเขา้ถึงพื้นท่ี นัน่คือ สามารถ
เขา้ถึงได ้3 เส้นทางจากถนนหลกั คือ 1. เขา้ไดจ้ากซอยเสรีไทย 17 และ 19  
         2. เขา้ไดจ้ากซอยเสรีไทย29  
          3. เขา้ไดจ้ากซอยนวมินทร์ 24  
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ซ่ึงเป็นพื้นท่ี ท่ีเขา้ถึงไดย้าก เน่ืองจากไม่มีรถสาธารณะสู่การขนส่งมวลชนรวม อีกทั้งหน่วยงานรัฐ
ท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่ไดเ้ขา้ไปพฒันาอยา่งจริงจงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
และประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณโดยรอบ ดงัตามรางท่ี 4.2  
 
ตารางที ่4.2 ค าสัมภาษณ์ของประชาชนและหน่วยงานรัฐ 

 
 
ค าสัมภาษณ์ของ 
หน่วยงานภาครัฐ 
 

 
“ปัจจุบันพื้นท่ีชุมชนซอยสมหวงัเป็นพื้นท่ีท่ียงัไม่ได้รับการพฒันาถนน
หนทางอย่างเป็นทางการ และยงัไม่มีรถโดยสาธารณะเพื่อการใช้บริการเขา้ 
ออกจากถนนใหญ่สู่พื้นท่ีชุมชน เน่ืองจากไม่ค่อยมีคนนอกเขา้มาในพื้นท่ี อีก
ทั้งชุมชนแห่งน้ีมีการมัว่สุ่ม รวมกลุ่มกนัของวยัรุ่น และเป็นท่ีเปล่ียวในเวลา
กลางคืน บางทีประชาชนนอกพื้นท่ีเขา้มาติดต่อกบัสถานีต ารวจนครบาลบึง
กุ่ม ก็เดินทางขบัรถอยา่งไม่สะดวก” 

 
 
 
ค าสัมภาษณ์ของ 
ประชาชนในพืน้ที่ 
 

 
“การเขา้ถึงพื้นท่ีค่อนขา้งไม่สะดวกต่อคนในพื้นท่ีเป็นอยา่งมาก เพราะบางคน
ไม่มียานพาหนะส่วนตวัออกสู่ถนนใหญ่ ซ่ึงตนเห็นดว้ย ถา้เกิดมีการพฒันา
พื้นท่ีแลว้มีการน ารถโดยสารสาธารณะ ไปสู่ระบบการขนส่งมวลชนรวม เพื่อ
ความสะดวกของคนในพื้นท่ี แต่ในขณะท่ีประชาชนบางกลุ่มกลบัมองวา่การ
เข้าถึงพื้นท่ีได้ง่าย ปัจจุบนัเป็นทางสะดวกสบายและไม่ไกล ถือว่าไม่ได้
เดือดร้อน เท่าน้ีก็อยู่กนัไดแ้ล้ว ส าหรับการเดินทางเขา้มาในชุมชน และไม่
เห็นดว้ยถา้หากมีการน ารถสาธารณะมวลชนรวมเขา้มาในพื้นท่ี เพราะอาจจะ
ยุ่งยากและเพิ่มความแออดัมากข้ึน เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นถนนเล็ก เส้นทาง
แคบ” 
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รูปที ่4.2 : สภาพการเขา้ถึงพื้นท่ี 
 

4.1.3 ขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
  การวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นกระบวนการในดา้นการประเมินอยา่งเป็น
ระบบท าให้มีศกัยภาพและมีทางเลือกในการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อให้สอดคล้องกบับริบททาง
สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงการวางแผนแบบมีส่วนร่วม สามารถ
ด าเนินการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหส้อดคลอ้งและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยทัว่ไปแลว้การใช้ประโยชน์ท่ีดินของแต่ละพื้นท่ีจะมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงการวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินโดยทัว่ไปแลว้สามารถแบ่ง
ระดบัการวางแผนได ้3 ระดบั ไดแ้ก่ 1.ระดบัชาติ 2.ระดบัยา่น 3.ระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีถา้หากมีจ านวน
ประชากรเพิ่มข้ึน ชุมชนหรือพื้นท่ี มีการขยายตวั อย่างไร้ทิศทางโดยขาดการวางแผน ท าให้เกิด
ปัญหาความขดัแยง้ข้ึนมา ส่งผลต่อการพฒันาพื้นท่ีในอนาคตได ้ 
 

 

รูปที ่4.3 : สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ินในพื้นทีบ่ริเวณโดยรอบ 
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  จากการลงส ารวจพื้นท่ีโดยรอบโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด าริ บึงกุ่ม 
พบว่า ในพื้นท่ีโดยรอบส่วนใหญ่มีการรุกล ้ าและใช้ประโยชน์จากท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย และ
ประกอบอาชีพภายในโดยรอบของพื้นท่ี เช่น จบัปลาเล้ียงปลา เล้ียงไก่ เก็บของเก่าขาย โดยพื้นท่ี
โดยรอบโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริเป็นพื้นท่ีท่ีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางน ้ า 
พืชพรรณขนาดใหญ่หลายหลายชนิด นกหลากหลายพนัธ์ุ และพื้นท่ีแห่งน้ีถือได้ว่าเป็นปอดใน
เมืองกรุงอีกแห่งของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงควรค่าแก่การอนุรักษ์รักษาความอุดมสมบูรณ์เหล่าน้ีไว้
ให้คงอยูคู่่ไปกบัพื้นท่ีต่อไป ความอุดมสมบูรณ์เหล่าเหมาะอย่างยิ่งท่ีจะพฒันาพื้นท่ีให้เป็นสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ สถานท่ีออกก าลงักาย 
 ดงันั้นกระบวนการวางแผนอยา่งมีส่วนร่วมระหวา่งประชาชนในพื้นท่ีและหน่วยงานรัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง สามารถด าเนินการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีจ าเป็นของสมาชิก
ในสังคมร่วมกนั ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยากรภายในพื้นท่ีส าหรับอนาคตได ้
 
4.2 วเิคราะห์และศึกษาถึงความต้องการของประชาชนโดยรอบพืน้ทีโ่ครงแก้มลิง ตามแนว

พระราชด าริบึงกุ่ม ในการพัฒนาพืน้ทีใ่ห้เป็นสวนสาธารณะจากการประยุกต์ใช้แนวคิดการ
สัญจรอจัฉริยะ 

 จากการลงพื้นท่ีส ารวจ สัมภาษณ์ หน่วยงานราชการและประชาชน เพื่อการปรับปรุงและ
พฒันาแนวคิดการสัญจรอจัฉริยะมาใชใ้นพื้นท่ีโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ บึงกุ่ม ในดา้น
ของ สภาพพื้นท่ีการสัญจรเพื้อการเขา้ถึงพื้นท่ี ความเป็นไปไดใ้นการน าแนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ
ท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน และแนวทางในการประยุกต์ใช้การสัญจรอจัฉริยะใน
พื้นท่ีเพื่อเช่ือมสู่การขนส่งมวลชนรวม ดงัน้ี 
 

4.2.1 สภาพพืน้ทีก่ารสัญจรเพ่ือการเข้าถึงพืน้ที่ 
   จากการสังเกต และส ารวจพื้นท่ีบริเวณโครงการแก้มลิงตามแนว
พระราชด าริบึงกุ่ม เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกอาคารบา้นเรือนท่ีพกัอาศยัในลกัษณะของการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยูใ่นความดูแลของส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร บริเวณโดยรอบของ
พื้นท่ีมีความอุดมณ์สมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พนัธ์ุพืชหรือตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ี
ให้ความร่มร่ืน บึงน ้ าท่ีมีปลาหลากหลายพนัธ์ุ โดยบึงน ้ าโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ มี
พื้นท่ีทั้งหมด 90,000 ตารางเมตร ลึกเฉล่ีย 5.3 เมตร และมีปริมาณการกกัเก็บน ้ า 148,000 ลูกบาศก์
เมตร อยูใ่นการดูแลของส านกัการระบายน ้า 
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รูปที ่4.4 ; สภาพทัว่ไปในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด าริ 
 
  ส าหรับการสัญจรภายในโดยรอบของพื้นท่ี มีความยุ่งยากล าบาก เน่ืองจากไม่มี
การเขา้ถึงของระบบการขนส่งสาธารณะในพื้นท่ี ท าให้ตอ้งมีการน าแนวคิดการสัญจรเขา้มาใน
พื้นท่ี เพื่อให้มีการเช่ือมต่อกบัโครงข่ายการสัญจรไดทุ้กระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเส้นทาง
การเขา้ถึงพื้นท่ี นัน่คือ สามารถเขา้ถึงได ้3 เส้นทางจากถนนหลกั คือ  
        1. เขา้ไดจ้ากซอยเสรีไทย 17 และ 19  
        2. เขา้ไดจ้ากซอยเสรีไทย29  
         3. เขา้ไดจ้ากซอยนวมินทร์ 24  
ปัจจุบนัการขนส่งสาธารณะท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี ส าหรับการบริการให้กบัคนในพื้นท่ีและผูท่ี้มาติดต่อ
งานกบัสถานีต ารวจนครบาล คือ รถซาเลง้ของประชาชนในพื้นท่ีคอยใหบ้ริการ 
  ดงันั้นการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นท่ีท่ีพบส่วนใหญ่ จะเป็นยานพาหนะ
ส่วนตวั เป็นหลกั แต่ส าหรับประชาชนในพื้นท่ีไม่มียานพาหนะส่วนตวัก็จะเรียกใชบ้ริการรถซาเลง้ 
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รูปที ่4.5 : ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงรอบโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริบึงกุ่ม 
 

4.2.2 ความเป็นไปได้ในการน าแนวคิดการสัญจรอจัฉริยะทีเ่ป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ที่ 

 การขนส่งอจัฉริยะ คือ เมืองหรือพื้นท่ีท่ีมุ่งเนน้การพฒันาระบบการขนส่งอจัฉริยะเพื่อการ
พฒันาพื้นท่ีให้เพิ่มประสิทธิภาพและความเช่ือมโยงของระบบขนส่งและการสัญจรท่ีหลากหลาย 
เพิ่มความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดย
ในการพฒันาระบบการสัญจรอจัฉริยะ เป็นการพฒันาอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในและ
นอกพื้นท่ี และถือเป็นยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีอีกดว้ย แต่ในการพฒันาระบบ
การสัญจรอจัฉริยะนั้นจะตอ้งไม่ละทิ้งอตัลกัษณและความเป็นอยูเ่ดิมของชุมชนในดา้นการขนส่ง
สาธารณะท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีส ารวจและสัมภาษณ์หน่วยงานรัฐและผูน้ าชุมชนเร่ือง
ของการสัญจรในพื้นท่ี ไดก้ล่าววา่ ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 : ค าสัมภาษณ์ของประชาชนและหน่วยงานรัฐ 

 
 
 
ค าสัมภาษณ์ของ 
หน่วยงานภาครัฐ 
 

 
“ปัจจุบันพื้นท่ีชุมชนซอยสมหวงัเป็นพื้นท่ีท่ียงัไม่ได้รับการพฒันาถนน
หนทางอย่างเป็นทางการ และยงัไม่มีรถโดยสาธารณะเพื่อการใช้บริการเขา้ 
ออกจากถนนใหญ่สู่พื้นท่ีชุมชนอย่างเป็นทางการ เน่ืองจากไม่ค่อยมีคนนอก
เขา้มาใน และเป็นท่ีเปล่ียวในเวลากลางคืน  บางทีประชาชนนอกพื้นท่ีเขา้มา
ติดต่อกบัสถานีต ารวจนครบาลบึงกุ่ม ก็เดินทางขบัรถอยา่งไม่สะดวก ” 
 

 
 
 
 
ค าสัมภาษณ์ของ 
ผู้น าชุมชนในพืน้ที่ 
 

 
“ ในดา้นของการขนส่งสาธารณะนั้น ปัจจุบนัในพื้นท่ีมีบริการรถซาเลง้บึงกุ่ม 
คอยรับส่งผูโ้ดยสารหรือประชาชนในพื้นท่ีและประชาชนท่ีมาติดต่องานกบั
สถานีต ารวจนครบาลบึงกุ่ม ประมาณ 10 กว่าคันคอยรับส่ง แต่เน่ืองด้วย
สถานการณ์โควิด 19 ก็มีการบริการลดลง ในอนาคตอาจมีการบริการดว้ยรถ
ซาเลง้เพิ่มข้ึน ซ่ึงมีการรับส่งรอบบึงถึงหนา้ปากซอย ตนคิดวา่ถา้มีการพฒันา
พื้นท่ีในอนาคต ก็อยากให้มีเพิ่มพื้นท่ีถนนอีกประมาณ 3 เมตรเพื่อการสัญจร
ท่ีสะดวกข้ึนและอยากใหมี้การผลกัดนัรถซาเลง้มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์และให้
เป็นเอกลกัษข์องพื้นท่ี และไม่อยากให้มีการน ารถยนตส่์วนตวัเขา้มาในพื้นท่ี
เพราะอาจจะเพิ่มความแออดั ดงันั้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่พื้นท่ีเป็น
อยา่งมาก ท่ีส าคญัสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนในพื้นท่ีอีกดว้ย ถือว่า
เป็นการน าส่ิงท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชน์” 
 

 
 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองอย่างย ัง่ยืน ดว้ย
การประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ กรณีศึกษาโครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึง
กุ่ม จากการส ารวจพื้นท่ี และเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในพื้นท่ีศึกษาทั้งหน่วยงานรัฐ
และประชาชนในพื้นท่ี พบวา่ ชุมชนมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินโดยการบุกรุกและลุกล ้าพื้นท่ีเพื่อการ
สร้างเป็นท่ีอยู่อาศยั ประกอบอาชีพคา้ขาย การเดินทางท่ีเขา้ถึงล าบาก ไม่มีระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะ ซ่ึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะ บริเวณโดยรอบโครงการ
แกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม มีอยู ่3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ปัญหาการรุกล ้าพื้นท่ีสาธารณะบริเวณ
โดยรอบโครงการแกม้ลิง 2. ปัญหาการเขา้ถึงและ เช่ือมต่อสู่ระบบการขนส่งมวลชนรวม 3. ขาด
การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทั้ งน้ีในการพฒันาพื้นท่ีควรจัดการปัญหาการรุกล ้ าพื้นท่ี
สาธารณะท่ีเป็นปัญหาอยู่ ณ ปัจจุบนั โดยการท่ีจะเชิญประชาชนท่ีรุกล ้ าอาศยัอยู่บริเวณพื้นท่ี
โดยรอบนั้น อาจจะยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได ้เพราะอาจจะเกิดความขดัแยง้ตามมาจากการพฒันา
ถึงแมว้า่ประชาชนกลุ่มน้ีไม่มีกรรมสิทธ์ในท่ีดิน แต่เน่ืองจากประชาชนมีการอยู่อาศยักนัมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรท่ีจะส่งเสริมและ
สนบัสนุนจดัท าเวทีสาธารณะในการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นต่อโครงการพฒันาสวนสาธารณะ ดงันั้น
จึงตอ้งใส่ใจทุกคนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียและควรหาทางออกส าหรับประชาชนบริเวณโดยรอบ เช่น 
เสนอท่ีอยูอ่าศยัเป็นแฟลต โดยการเช่าพื้นท่ี จดัระเบียบหรือปรับปรุงพื้นท่ีเดิมท่ีเคยอยูอ่าศยั (Shot 
house) และเพิ่มพื้นท่ีเพื่อสร้างรายไดจ้ากการพฒันาโครงการท่ีจะเกิดข้ึน  
 ทั้ งน้ีทั้ งนั้ นแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองอย่างย ั่งยืน ด้วยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ ควรค าถึงความต้องการของประชาชนโดยรอบจากการ
ประยุกตใ์ช้แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ และความเป็นไปไดใ้นการน าแนวคิดการสัญจรอจัฉริยะท่ี
เป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี โดยการพฒันาระบบการสัญจรอจัฉริยะเช่ือมสู่
ระบบการขนส่งมวลชนรวม จะตอ้งไม่ละทิ้งความเป็นอตัลกัษณและความเป็นอยูเ่ดิมของชุมชน  
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5.2 อภิปรายผล 
 ในการจะพฒันาพื้นท่ีใหเ้ป็นสวนสาธารณะชุมชนเมืองอยา่งย ัง่ยนื ท่ีพร้อมเปิดและส่งเสริม
ให้ประชาชนเขา้ไปบริการออกก าลงักาย หรือท ากิจกรรมนนัทนาการ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งพฒันา
เส้นทางการสัญจรหรือค านึงถึงการเช่ือมต่อสู่การขนส่งมวลชนรวม และท าการพฒันาจุดเปล่ียน
ถ่ายการสัญจรในพื้นท่ีศึกษาให้สามารถเช่ือมต่อกับโครงข่ายการสัญจรได้ทุกระบบ อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใชบ้ริการภายในสวนสาธารณะ เพื่อเขา้ถึงพื้นท่ีไดอ้ยา่งสะดวก  
สอดคลอ้งกบั สุภาดา ศรีสารคาม (2550) ท่ีกล่าววา่ คุณสมบติัดา้นกายภาพของพื้นท่ีวา่งสาธารณะ
ระดบัเมืองท่ีดี ควรตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อการสัญจรท่ีส าคญั และตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง
กบัส่ิงอ านวยความสะดวก  
 ทั้งน้ีฤทยัชนก เมืองรัตน์ (2561) ไดอ้ธิบายถึง การขนส่งมวลชนอจัฉริยะ (Smart Mobility) 
วา่เป็นระบบการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ ชาญฉลาด ปลอดภยั และย ัง่ยืน เป็นการใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายเพื่อการเคล่ือนท่ีหรือขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับ ยานพาหนะ คน และสินคา้ รวมถึง
การช่วยลดปัญหาการจราจรติดขดั โดยส่ิงส าคญัและความมุ่งหมายหลกัของการน าแนวคิดการ
ขนส่งมวลชนอจัฉริยะมาประยุกต์ใช้นั้น คือ การบริหารจดัการหรือการน าทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนัในพื้นท่ีโดยรอบโครงการแกม้ลิง มีบริการรถซาเลง้ ท่ีเรียกวา่ 
“ซาเลง้บึงกุ่ม” คอยรับส่งผูโ้ดยสารหรือประชาชนในพื้นท่ี ประมาณ 10 กวา่คนัคอยรับส่ง ซ่ึงมีการ
รับส่งภายในพื้นท่ีโดยรอบถึงหนา้ปากซอย (“ประธานชุมชนซอยสมหวงั”) 
 ทั้งน้ีทั้งนั้นถา้มีการพฒันาพื้นท่ีเป็นสวนสาธารณะ ควรมีการผลกัดนั หรือการใชร้ถซาเลง้
ให้เป็นประโยชน์โดยมีการติดตั้งจอแสดงเวลารับส่งผูโ้ดยสาร และเพื่อให้เป็นเอกลกัษ์ของพื้นท่ี 
เพราะจะเป็นประโยชน์แก่พื้นท่ีเป็นอยา่งมาก ท่ีส าคญัสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนในพื้นท่ี
อีกดว้ย ถือวา่เป็นการน าส่ิงท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ในการสัญจรท่ีสะดวกข้ึน 
 ดงันั้นแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมืองอย่างย ัง่ยืน ดว้ยการประยุกต์ใช้
แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ ควรค าถึงความตอ้งการของประชาชนโดยรอบจากการประยุกต์ใช้
แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ และความเป็นไปไดใ้นการน าแนวคิดการสัญจรอจัฉริยะท่ีเป็นไปตาม
ความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงการพฒันาระบบการสัญจรอจัฉริยะเช่ือมสู่ระบบการขนส่ง
มวลชนรวม จะตอ้งไม่ละทิ้งความเป็นอตัลกัษณและความเป็นอยูเ่ดิมของชุมชน ซ่ึงถือว่าเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงของระบบขนส่ง และการสัญจรท่ีสะดวก ปลอดภยั และสามารถ
เป็นแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง ดว้ยการประยุกตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
5.3.1.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ควรท่ีจะ

 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าเวทีสาธารณะในการแลกเปล่ียน
ขอ้คิดเห็นต่อโครงการพฒันาสวนสาธารณะ และทราบถึงปัญหาอย่าง
แทจ้ริงของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 

5.3.1.2 ควรใชร้ะยะเวลาในการลงพื้นท่ีเพื่อท าความเขา้ใจกบัประชาชนผูอ้ยูอ่าศยั
 ในชุมชนบริเวณโดยรอบ และผู ้ท่ีได้ รับผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการ 

5.3.1.3 ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนัออกแบบโครงการท่ีสนองต่อความตอ้งการ
 ของทุกฝ่าย 

5.3.1.4 ควรมีการศึกษาถึงประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มในมิติดา้นสังคม 
 เศรษฐกิจ การคมนาคม และส่ิงแวดลอ้ม 

5.3.1.5 ควรศึกษาถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลย ีเพื่อรองรับ
 การพฒันาการสัญจรอจัฉริยะภายในพื้นท่ีสวนสาธารณะโดยรอบ
โครงการแกม้ลิงตามแนว พระราชด าริบึงกุ่ม 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
  ในการศึกษาคร้ังต่อไปนั้น ควรศึกษาแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง
ย ัง่ยนืในดา้นการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะ โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริบึงกุ่ม กบัทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นท่ี การประยุกต์ใชแ้นวคิด
การสัญจรอจัฉริยะมาใชใ้นการพฒันาในพื้นท่ีสวนสาธารณะถือวา่เป็นเร่ืองท่ีทา้ทายส าหรับชุมชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แต่หากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีความร่วมมืออย่างแทจ้ริง ก็จะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อการพฒันาการสัญจรอจัฉริยะ ส าหรับสวนสาธารณะชุมชนเมือง เพื่อเช่ือมต่อสู่การ
ขนส่งมวลชนรวมในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
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แบบสัมภาษณ์เร่ือง : แนวทางการพฒันาพืน้ทีส่วนสาธารณะชุมชอย่าง ด้วยการ
ประยุกต์แนวคดิการสัญจรอจัฉริยะ กรณศึีกษาโครงการแก้มลงิตามแนวพระราชด าริ บึง

กุ่ม 

ค าช้ีแจง 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง จากการ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม 
 2. เพื่อหาแนวทางการพฒันาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง ดว้ยการประยุกตใ์ช้
แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในแบบสัมภาษณ์ 
 พื้นท่ีสีเขียว หมายถึง พื้นท่ี ท่ีมีความร่มร่ืน ปกคลุมไปดว้ยตน้ไมแ้ละมีส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่
ทั้งในเมืองและชุมชน ซ่ึงประชาชนสามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เป็นแหล่งพบปะระหว่าง
ผูค้นและผูค้นกบัธรรมชาติ ในการพกัผ่อน ออกก าลงักาย ฟ้ืนฟูจิตใจ และเพื่อการนนัทนาการใน
พื้นท่ีนั้นได ้ 
 ท่ีดินใช้ประโยชน์ หมายถึง บริเวณหรือพื้นท่ีดิน ท่ีมีการใช้ประโยชน์ มีกิจกรรมต่างๆ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์โดยไม่ปล่อยใหว้า่งเปล่า 
 สวนสาธารณะ หมายถึง พื้นท่ีว่าง ทีมีการออกแบบสร้างและพฒันาข้ึน โดยภาครัฐหรือ
เอกชน เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ออกก าลงักาย ส าหรับประชาชน และเป็นสถานท่ี ท่ีมี
ความปลอดภยั สะดวก น่าเดิน มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
 การใช้ท่ีดินแบบผสมผสาน หมายถึง การใช้พื้นท่ี ท่ีแตกต่างกนัมากกว่าสองอย่างข้ึนไป 
ของพื้นท่ีนั้นๆ และเพิ่มความสะดวกในการเขา้ถึงสาธารณูปการต่างๆในเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์
ท่ีหลากหลายอยา่งย ัง่ยนื 
 อารยสถาปัตย ์ (Universal design) หมายถึง การออกแบบสถานท่ีหรือสภาพแวดลอ้ม เพื่อ
ทุกคนสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และสามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมไดอ้ยา่งเท่า
เทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูสู้งอายุ คนพิการ และทุกช่วงวยัอายุ โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวก ปลอดภยั 
และทัว่ถึง 
 พื้นท่ีรกร้าง หมายถึง พื้นท่ีรกร้างท่ียงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้ งบริเวณท่ีพกัอาศยั บริเวณ
สถานท่ีท างาน หรือสถานท่ีราชการ บริเวณการคมนาคม  
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 การขนส่งอจัฉริยะหรือการสัญจรอจัฉริยะ หมายถึง  การน าแนวคิดและนวตักรรมในดา้น
การสัญจรมาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี ท่ีตอ้งการ  เพื่อช่วยในการบริหารจดัการให้เกิดความ สะดวก 
ปลอดภยั ซ่ึงมุ่งเน้นเร่ืองความสะอาดของส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และประสิทธิภาพ โดยการ
ขนส่งอจัฉริยะมีหลากหลาย ไดแ้ก่ รถโดยสารประจ าทางหรือรถโดยสารสาธารณะ รถไฟรางเบา 
รถไฟใตดิ้น รถราง รถแทก็ซ่ี รถยนต ์การเดิน และสกูตเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
 

     นางสาวรุสลีนา  เบญ็อบัดุลลอฮ  
    นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง เขียนเคร่ืองมือ  ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน ทั้งน้ีเพื่อให้
ขอ้มูลท่ีไดรั้บเกิดประโยชน์สูงสุด 
1. เพศ  
  1) ชาย     2) หญิง 
2. อาย ุ
  1) ต ่ากวา่ 20 ปี   2) 20 – 30 ปี    3) 31 – 40 ปี 
  4) 41 – 50 ปี   5) 51 – 60 ปี   6) 60 ปีข้ึนไป 
3. เขตท่ีพกัอาศยั 
  1) เขตบึงกุ่ม  
  2) เขตบางกะปิ  
  3) อ่ืนๆ …………………………………. 
4. ระดบัการศึกษา 
  1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี    2) ปริญญาตรี   3) สูงกวา่ปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
  1) คา้ขาย    2) รับราชการ   2) รับจา้งทัว่ไป  
  3) เจา้ของกิจการ   4) พนกังานเอกชน   5)นกัเรียน/นกัศึกษา  
  6) อ่ืนๆ (ระบุ)…… 
6. รายได ้ 
  1) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  2) 10,000 – 20,000 บาท  
  3) 20,000 – 30,000 บาท  4) มากวา่ 40,000 บาท 
ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านการพฒันาพืน้ทีส่วนสาธารณะ สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน 
ค าช้ีแจง เขียนเคร่ืองมือ  ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน ทั้งน้ีเพื่อให้
ขอ้มูลท่ีไดรั้บเกิดประโยชน์สูงสุด 
7. หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการพฒันาสวนสาธารณะดา้นใด 
 ระบุ………………………………………………………………………………………… 
8. ในปัจจุบนั หน่วยงานท่านมีความตอ้งการใหมี้การจดัสร้างและพฒันาสวนสาธารณะในเขตพื้นท่ี
หรือไม่ 
  1) ตอ้งการ 
  2) ไม่ตอ้งการ เน่ืองจาก (ระบุ)………………………………………………………… 
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9. หน่วยงานของท่านใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะและมีนโยบายในการบริหาร
จดัการอยา่งไร 
  1) มาก     2) ปานกลาง 
  3)นอ้ย     4) นอ้ยท่ีสุด 
 อยา่งไร (ระบุ)…………………………………………… ……………………………….. 
10. ท่านคิดวา่รูปแบบของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดูแลพื้นท่ีสวนสาธารณะ ควรเป็นแบบไหน 
  1) ประชาชนในพื้นท่ี 
  2) หน่วยงานภาครัฐ 
  3) หน่วยงานภาคเอกชน 
  4) ร่วมดูแลประสานงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและประชาชน 
  5) อ่ืน(ระบุ) 
11. ท่านตอ้งการให้สวนสาธารณะแห่งน้ี มีการปรับปรุงอะไรบา้ง เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะท่ี 
ทนัสมยั ทุกคนสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเท่าเทียมตามหลกัอารยสถาปัตย(์Universal design) 
  1) ดา้นการสัญจร     2) ความปลอดภยั 
  2) การเขา้ถึงของระบบขนส่งสาธารณะ  3) อ่ืนๆ(ระบุ)…………………… 
12. ท่านคิดวา่สภาพปัญหาของพื้นท่ี เป็นอยา่งไร 
  1) มีขนาดเล็ก 
  2) ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการขนส่ง 
  3) มีปัญหาดา้นความสะอาด สกปรก เส่ือมโทรม 
  4) มีความไม่ปลอดภยั 
  5) อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………………… 
13. หน่วยงานของท่านมีการเตรียมพร้อมด้านการสัญจร/คมนาคมจากการพฒันาสวนสาธารณะ
ภายในพื้นท่ีหรือไม่  
  1) มี อยา่งไร(ระบุ)……………………………………………………………. 
  2) ไม่มีการเตรียมพร้อม 
14. ท่านคิดวา่การเช่ือมของระบบการเดินทางท่ีหลากหลายเขา้ถึงง่ายกบัสวนสาธารณะ มีผลต่อการ
เลือกเขา้มาใชบ้ริการหรือไม่ เช่น รถโดยสารประจ าทาง, รถไฟฟ้าBTS, รถไฟใตดิ้น MRT เป็นตน้ 
  1) มาก    2) ปานกลาง 
  3) นอ้ย    4) นอ้ยท่ีสุด 
 เพราะ.......................................................................................................................... 
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15. ท่านคิดวา่การสัญจร /ขนส่งสาธารณะท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี สะดวกหรือไม่ 
  1) สะดวก การขนส่งท่ีเพียงพอ 
  2) ไม่สะดวกเพราะการขนส่งเขา้ไม่ถึงพื้นท่ีชุมชน ไม่ปลอภยั ตอ้งเดินทางหลายต่อ 
  3) อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………..  
16. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ ถา้มีการพฒันาพื้นท่ีตรงน้ีเป็นสวนสาธารณะ แลว้เช่ือมต่อกบัสวนนวมิ
นทร์ภิรมณ์ และสวนเสรีไทย  
  1) เห็นดว้ย 
  2) ไม่เห็นดว้ย  เพราะ…………………………………………………………. 
 
17. หน่วยงานของท่านเคยมีการเจรจา พูดคุยกบัประชาชนในพื้นท่ี เพื่อขอใชท่ี้ดินจดัท าเป็นพื้นท่ี
สวนสาธารณะ หรือไม่  
  1) ไม่เคย 
  2) เคย อยา่งไร(ระบุ)…………………………………………………………………… 
18. ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคท่ี์อาจจะเกิดข้ึน จากการพฒันาพื้นท่ีดงักล่าว หน่วยงานของท่านมี
วธีิแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิใด 
  1) ดา้นกฎหมาย (ระบุ)…………………………………………………………………. 
  2) ดา้นนโยบาย ขอ้ตกลง เยยีวยา (ระบุ)……………………………………………….. 
  3) อ่ืน (ระบุ)……………………………………………………………………………. 
19. กรุณาเรียงล าดบัประเด็นส าคญัดา้นการสัญจรภายในสวนสาธารณะท่ีท่านคิดวา่ควรค านึงมาก
ท่ีสุด 
 ___ สภาพทาง ผวิทางเทา้ ขนาดทางเดิน ทางจกัรยาน 
 ___ ความสะดวกของทางลาด การเปล่ียนระดบัทางเดิน 
 ___ เส้นทางสัญจร (ทิศทาง ความสะดวกของเส้นทาง) 
 ___ แสงสวา่งบนเส้นทาง 
 ___ ท่ีพกัระหวา่งทาง 
 ___ ความปลอดภยัในการสัญจรไปมา 
 ___ การใชง้านไดใ้นสภาพอากาศต่างๆ (ฝนตก แดดร้อน เป็นตน้) 
 อ่ืน(ระบุ)…………………………………………………………………………………... 
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20. ท่านคิดอย่างไร ถ้ามีระบบการสัญจรอจัฉริยะท่ีเขา้ถึงพื้นท่ีได้ง่ายโดยเช่ือมต่อสู่การขนส่ง
มวลชนรวม เช่น รถโดยสารประจ าทาง, รถไฟฟ้า BTS, รถไฟใตดิ้น MRT เป็นตน้ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่คนในพื้นท่ีและผูม้าใชบ้ริการสวนสาธารณะ 
  1) เห็นดว้ย 
  2) ไม่เห็นดว้ย เน่ืองจาก (ระบุ)........................................................................................ 
 
21. ท่านคิดวา่สวนป่าทวสุีข มีแรงดึงดูดท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกอยากเขา้มาใชบ้ริการหรือไม่ 
  1) มาก    2) ปานกลาง 
  3) นอ้ย    4) นอ้ยท่ีสุด 
 เพราะ……………………………………………………………………………………… 
22. ขอ้เสนอแนะและแนวทางอนัเป็นประโยชน์ในการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนส าหรับพื้นท่ีแกม้ลิงและ
สวนสาธารณะชุมชนเมือง ดว้ยการประยุกตแ์นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ กรณีศึกษาโครงการแกม้ลิง
ตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

**ขอบพระคุณท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม** 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ข 
ส าหรับภาคประชาชน 
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แบบสัมภาษณ์เร่ือง : แนวทางการพฒันาพืน้ทีส่วนสาธารณะชุมชอย่าง ด้วยการ
ประยุกต์แนวคดิการสัญจรอจัฉริยะ กรณศึีกษาโครงการแก้มลงิตามแนวพระราชด าริ บึง

กุ่ม กรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง จากการ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดการสัญจรอจัฉริยะ โครงการแกม้ลิงตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม 
 2. เพื่อหาแนวทางการพฒันาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีสวนสาธารณะชุมชนเมือง ดว้ยการประยุกตใ์ช้
แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในแบบสัมภาษณ์ 
 พื้นท่ีสีเขียว หมายถึง พื้นท่ี ท่ีมีความร่มร่ืน ปกคลุมไปดว้ยตน้ไมแ้ละมีส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่
ทั้งในเมืองและชุมชน ซ่ึงประชาชนสามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เป็นแหล่งพบปะระหว่าง
ผูค้นและผูค้นกบัธรรมชาติ ในการพกัผ่อน ออกก าลงักาย ฟ้ืนฟูจิตใจ และเพื่อการนนัทนาการใน
พื้นท่ีนั้นได ้ 
 ท่ีดินใช้ประโยชน์ หมายถึง บริเวณหรือพื้นท่ีดิน ท่ีมีการใช้ประโยชน์ มีกิจกรรมต่างๆ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์โดยไม่ปล่อยใหว้า่งเปล่า 
 สวนสาธารณะ หมายถึง พื้นท่ีว่าง ทีมีการออกแบบสร้างและพฒันาข้ึน โดยภาครัฐหรือ
เอกชน เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ออกก าลงักาย ส าหรับประชาชน และเป็นสถานท่ี ท่ีมี
ความปลอดภยั สะดวก น่าเดิน มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
 การใช้ท่ีดินแบบผสมผสาน หมายถึง การใช้พื้นท่ี ท่ีแตกต่างกนัมากกว่าสองอย่างข้ึนไป 
ของพื้นท่ีนั้นๆ และเพิ่มความสะดวกในการเขา้ถึงสาธารณูปการต่างๆในเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์
ท่ีหลากหลายอยา่งย ัง่ยนื 
 อารยสถาปัตย ์ (Universal design) หมายถึง การออกแบบสถานท่ีหรือสภาพแวดลอ้ม เพื่อ
ทุกคนสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และสามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมไดอ้ยา่งเท่า
เทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูสู้งอายุ คนพิการ และทุกช่วงวยัอายุ โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวก ปลอดภยั 
และทัว่ถึง 
 พื้นท่ีรกร้าง หมายถึง พื้นท่ีรกร้างท่ียงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้ งบริเวณท่ีพกัอาศยั บริเวณ
สถานท่ีท างาน หรือสถานท่ีราชการ บริเวณการคมนาคม  
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 การขนส่งอจัฉริยะหรือการสัญจรอจัฉริยะ หมายถึง  การน าแนวคิดและนวตักรรมในดา้น
การสัญจรมาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี ท่ีตอ้งการ  เพื่อช่วยในการบริหารจดัการให้เกิดความ สะดวก 
ปลอดภยั ซ่ึงมุ่งเน้นเร่ืองความสะอาดของส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และประสิทธิภาพ โดยการ
ขนส่งอจัฉริยะมีหลากหลาย ไดแ้ก่ รถโดยสารประจ าทางหรือรถโดยสารสาธารณะ รถไฟรางเบา 
รถไฟใตดิ้น รถราง รถแทก็ซ่ี รถยนต ์การเดิน และสกูตเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

 

     นางสาวรุสลีนา  เบญ็อบัดุลลอฮ  
    นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

   คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง เขียนเคร่ืองมือ  ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน ทั้งน้ีเพื่อให้
ขอ้มูลท่ีไดรั้บเกิดประโยชน์สูงสุด 
1. เพศ  
  1) ชาย     2) หญิง 
2. อาย ุ
  1) ต ่ากวา่ 20 ปี   2) 20 – 30 ปี    3) 31 – 40 ปี 
  4) 41 – 50 ปี   5) 51 – 60 ปี   6) 60 ปีข้ึนไป 
3. เขตท่ีพกัอาศยั 
  1) เขตบึงกุ่ม  
  2) เขตบางกะปิ  
  3) อ่ืนๆ ……………………………………... 
4. ระดบัการศึกษา 
  1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี    2) ปริญญาตรี   3) สูงกวา่ปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
  1) คา้ขาย    2) รับราชการ   3) รับจา้งทัว่ไป  
  4) เจา้ของกิจการ   5) พนกังานเอกชน   6) นกัเรียน/นกัศึกษา  
  7) อ่ืนๆ (ระบุ)…….. 
6. รายได ้ 
  1) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  2) 10,000 – 20,000 บาท  
  3) 20,000 – 30,000 บาท  4) มากวา่ 40,000 บาท 

ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านการพฒันาพืน้ทีส่วนสาธารณะ สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน  
ค าช้ีแจง  เขียนเคร่ืองมือ  ลงในช่อง  หน้าขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน ทั้งน้ี
เพื่อใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บเกิดประโยชน์สูงสุด 
7. ท่านคิดว่าปัจจุบนัสวนสาธารณะในพื้นท่ี มีเพียงพอต่อการใช้บริการหรือต่อความตอ้งการของ
คนในพื้นท่ีหรือไม่ 
  1) เพียงพอ 
  2) ยงัไม่ไม่เพียงพอ  
8. ท่านเห็นวา่สวนสาธารณะ มีส่วนช่วยใหคุ้ณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบดีข้ึนหรือไม่ 
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  1) เห็นดว้ย 
  2) ไม่เห็นดว้ย เน่ืองจาก (ระบุ)…………………………………………………………. 
9. ท่านคิดวา่โครงการพฒันาพื้นท่ีเป็นสวนสาธารณะก่อให้เกิดผลกระทบต่อท่านและพื้นท่ีชุมชนท่ี
ท่านอาศยั หรือไม่ 
  1) ไม่มีผลกระทบ 
  2) มีผลกระทบ เน่ืองจาก (ระบุ) ……………………………………...………………... 
10. ท่านคิดวา่ควรใหห้น่วยงานใดเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลพื้นท่ีสวนสาธารณะแห่งน้ี 
  1) ประชาชนในพื้นท่ี 
  2) หน่วยงานภาครัฐ 
  3) หน่วยงานภาคเอกชน 
  4) ร่วมดูแลประสานงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและประชาชน 
  5) อ่ืน(ระบุ)………………………………………………………………………… 
11. ท่านอยากมีส่วนร่วมในการพฒันาสวนสาธารณะหรือไม่ 
  1) อยากมีส่วนร่วม  
  2) ไม่อยากมีส่วนร่วม เน่ืองจาก (ระบุ)………………………………………………… 
12. ถา้มีการเปิดโอกาสให้ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีสวนสาธาณะแห่งน้ี ท่านตอ้งการมี
ส่วนร่วมในดา้นใด 
  1) การร่วมแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาสวนสาธารณะ 
  2) การร่วมกนัเป็นอาสาสมคัรในการดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
  3) เป็นกรรมการบริหารงานร่วมกบัหน่วยงานรัฐ 
  4) การร่วมบริจาคทรัพยเ์พื่อจดัสร้างพฒันาสวนสาธารณะ 
  5) อ่ืนๆ ระบุ …………………………………………………….. 
13. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ ถ้ามีการพฒันาพื้นท่ีตรงน้ีเป็นสวนสาธารณะแล้วเช่ือมต่อกบัสวนนว       
มินทร์ภิรมณ์ และสวนเสรีไทย  
  1) เห็นดว้ย 
  2) ไม่เห็นดว้ย   เน่ืองจาก(ระบุ)………………………………………………. 
14. หากมีการพฒันาเป็นสวนสาธารณะในพื้นที ท่านคาดหวงัจะให้สวนสาธารณะแห่งน้ีเป็น
อยา่งไร 
  1) สวนสาธารณะท่ีร่มร่ืน สะอาด และสวยงาม 
  2) สวนสาธารณะท่ีใหค้วามสะดวกในดา้นการสัญจร/คมนาคม 
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  3) มีกิจกรรมต่างๆ ดา้นการนนัทนาการ กิจกรรมใหค้วามรู้ ดา้นสุขภาพและธรรมชาติ 
  4) มีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 
  5) อ่ืนๆ ระบุ ………………………………… 
15. ถา้ท่านไปใชบ้ริการสวนสาธารณะนอกเขต เหตุผลใดจูงใจให้ท่านไปใชบ้ริการสวนสาธารณะ
ดงักล่าว 
  1) เดินทางสะดวก เขา้ถึงง่าย 
  2) มีรถรับส่งจากระบบขนส่งมวลชนรวม ไปยงัสวนสาธารณะ 
  3) มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
  4) สภาพแวดลอ้มดี กวา้งขวาง มีบริเวณพกัผอ่นและออกก าลงักายเป็นสัดส่วน 
  5) มีความปลอดภยั 
  6) มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง สะดวกสบาย 
  7) อ่ืนๆ (ระบุ) 
16. กรุณาเรียงล าดบัของปัญหาท่ีท่านพบเห็นมากท่ีสุด ในการใชบ้ริการสวนสาธารณะ 
 ___ ปัญหาดา้นการเขา้ถึงสวน เช่น รถโดยสาธารณะ รถรับส่ง (ระบุ)…………….............. 
 ___ กิจกรรมไม่เหมาะสมตามความตอ้งการ (ระบุ)………………………………………... 
 ___ ปัญหาดา้นการสัญจรภายในสวน เช่น ทางเดินไม่เหมาะสม สภาพทางไม่ดี (ระบุ)…… 
 ___ สภาพแวดลอ้ม เช่น อากาศ เสียง กล่ิน (ระบุ)………………………………………….. 
 ___ ปัญหาความปลอดภยัต่อการเขา้ถึงบางพื้นท่ีในสวน (ระบุ)…………………………… 
 ___ ปัญหาดา้นการดูแลรักษาบริเวณสวน (ระบุ)…………………………………………... 
17. ท่านตอ้งการใหมี้กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ท่ีจดัหมุนเวยีนภายในสวนอะไรบา้ง 
  1) นัง่รถเวยีนศึกษาดูธรรมชาติภายในสวนสาธารณะ 
  2) ดนตรีในสวน 
  3) จดักิจกรรมกิจกรรมตรวจสุขภาพ 
  4) ปลูกผกัออร์แกนิค 

  5) อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………… 
18. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ ถา้มีการเพิ่มพื้นท่ีภายในสวนสาธารณะเพื่อสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน 
  1) เห็นดว้ย 
  2) ไม่เห็นดว้ย เน่ืองจาก (ระบุ)………………………………………………… 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านการสัญจรทีต่อบรับกบัชุมชน 
19. ท่านคิดวา่การสัญจร /ขนส่งสาธารณะท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี สะดวกหรือไม่ 
  1) สะดวก การขนส่งท่ีเพียงพอ 
  2) ไม่สะดวกเพราะการขนส่งเขา้ไม่ถึงพื้นท่ีชุมชน ไม่ปลอภยั ตอ้งเดินทางหลายต่อ 
  3) อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………..  
 
20. ปกติท่านไปใชบ้ริการสวนสาธารณะ ท่านเดินทางไปโดยวธีิใด 
  1) เดิน      4) ข่ีจกัรยาน  
  2) รถยนตส่์วนตวั    5) มอเตอร์ไซครั์บจา้ง 
  3) รถโดยสารประจ าทาง   6) อ่ืนๆ ระบุ………… 
21. ท่านคิดอย่างไร ถ้ามีระบบการสัญจรอจัฉริยะท่ีเขา้ถึงพื้นท่ีได้ง่ายโดยเช่ือมต่อสู่การขนส่ง
มวลชนรวม เช่น รถโดยสารประจ าทาง, รถไฟฟ้า BTS, รถไฟใตดิ้น MRT เป็นตน้ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่คนในพื้นท่ีและผูม้าใชบ้ริการสวนสาธารณะ 
  1) เห็นดว้ย 
  2) ไม่เห็นดว้ย เน่ืองจาก (ระบุ)........................................................................................ 
22. เรียงล าดบัประเด็นส าคญัดา้นการสัญจรภายในสวนสาธารณะท่ีควรค านึงมากท่ีสุด 
 ___ สภาพทาง ผวิทางเทา้ ขนาดทางเดิน ทางจกัรยาน 
 ___ ความสะดวกของทางลาด การเปล่ียนระดบัทางเดิน 
 ___ เส้นทางสัญจร (ทิศทาง ความสะดวกของเส้นทาง) 
 ___ แสงสวา่งบนเส้นทาง 
 ___ ท่ีพกัระหวา่งทาง 
 ___ ความปลอดภยัในการสัญจรไปมา 
 ___ การใชง้านไดใ้นสภาพอากาศต่างๆ (ฝนตก แดดร้อน เป็นตน้) 
23. ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนส าหรับพื้นท่ีแกม้ลิงและสวนสาธารณะ
ชุมชนเมือง ด้วยการประยุกต์แนวคิดการสัญจรอจัฉริยะ กรณีศึกษาโครงการแก้มลิงตามแนว
พระราชด าริ เขตบึงกุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

****ขอบพระคุณท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม*** 
 



 

ภาคผนวก ค 
แบบสังเกตการณ์ 
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แบบสังเกตการณ์ การศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาพืน้ทีส่วนสาธารณะชุมชนเมือง
อย่างยัง่ยืน ด้วยการประยกุต์ใช้แนวคดิการสัญจรอจัฉริยะ กรณศึีกษาโครงการแก้มลงิ

ตามแนวพระราชด าริ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

ท่ีตั้ง………………………………………………พื้นท่ีเขต…………………..………….…………. 
วนัท่ีสังเกตการณ์…………………เดือน……….…………………ปี………………………………. 

หัวข้อสังเกตการณ์ ผล 
การเขา้ถึงพื้นท่ีศึกษาและความกวา้งของถนน
โดยรอบของพื้นท่ี 

 

สภาพแวดลอ้มโดยรอบของชุมชน  
สภาพถนนทางผา่นโดยรอบพื้นท่ีศึกษา  
ความเป็นอยูข่องประชาชนโดยรอบโครงการ
แกม้ลิงตามแนวพระราชด าริบึงกุ่ม 

 

การเขา้มาใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีของประชาชน
นอกพื้นท่ี 

 

การใชป้ระโยชน์จากท่ีดินโดยรอบของ
ประชาชน 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 
 



 

ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวรุสลีนา เบญ็อบัดุลลอฮ 
 
ประวตัิการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต 
  สาขา วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  
 คณะวทิยาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง 
 ปีท่ีส าเร็จ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




