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บทคัดย่อ

 การโอนสิทธิการพัฒนา คือ มาตรการการชดเชยสิทธิในการพัฒนาให้แก่เจ้าของที่ดิน ที่เป็นผลมา

จากกฎหมายผังเมือง กฎหมายการควบคุมย่าน เป็นต้น โดยการโอนสิทธิการพัฒนาบนแปลงที่ดินที่

ถูกจำากัดการพัฒนา (sending area) ไปยังแปลงที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนา (receiving area) 

ภายใต้แผนการพัฒนาเมือง ผ่านกระบวนการที่ทำางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน งานวิจัยนี้ได้ทำาการศึกษาโครงสร้างทางสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิการพัฒนาใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหาข้อจำากัดของกระบวนการประสานงานระหว่างสถาบันภาครัฐ ภาค

เอกชนและภาคประชาชน

Abstract

 Transfer of Development Rights (TDR) is a one method of compensation in urban planning 

that dealing with deprivation of rights by zoning ordinance or urban planning regulation, transfer 

of development right on restricted plot (sending area) to incentive plot (receiving area) under 

development plan of the city by process of three main actor; government institution, private 

institution and public institution. Researcher will in-depth review institution structure of transfer of 

development rights and provide summarize of constraint of collaborate of institution arrangement 

in United States.

คำาสำาคัญ (Keywords): การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Rights), การชดเชย 

(Compensation), โครงสร้างทางสถาบัน (Institutional Structure)
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1. บทนำา

 แนวคิดการโอนสิทธิการพัฒนาได้ถือกำาเนิด

ขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาจากแนวคิดของ 

Gerald D. Lloyd โดยเกิดขึ้นจากคำาร้องเรียน

จากกฎหมายควบคุมย่านทีไ่มยุ่ตธิรรมที ่เอื ้อ

ประโยชน์ให้กับบุคคลบางกลุม่ในขณะที่จำากัด

สิทธิกับบุคคลบางกลุ่ม ได้มีการเรียกร้องทางรัฐ

ให้หาวิธีการที่ทำาให้เกิดการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน 

การโอนสิทธิการพัฒนาจึงให้สิทธิบุคคลที่โดย

จำากัดสิทธิการพัฒนาหรือบุคคลที ่ไม่ต้องการ

พัฒนาสามารถเลือกที ่จะขายสิทธิการพัฒนา

ทางสูงได้ซึง่แลกเปลีย่นกันได้กับแปลงที่ดินข้าง

เคียงเท่าน้ันแต่ต้องไม่เกินความสูงและระยะ

ถอยร่นของกฎหมายควบคุมย่าน ต่อมาได้มีกรณี

การโอนสิทธิการพัฒนาบริเวณสถานีแกรนเซ็น-

ทรัลไปยังแปลงที่ดินข้างเคียง ตั้งแต่นั้นมาการ

โอนสิทธิการพัฒนากวา่ 180  กรณไีดป้ระสบความ

สำาเร็จทางกฎหมายใน 33 รัฐ การโอนสิทธิการ

พัฒนาในยุคปัจจุบัน คือ การโยกย้ายสิทธิการ

พัฒนาตามกฎหมายการควบคุมย่านจากแปลง

ที่ดินแปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่ง โดยที่แปลง

ที่ดินที่ทำาการให้สิทธิการพัฒนาเรียกว่า “พื้นที่ส่ง

สิทธิการพัฒนา” ซึ่งจะได้รับการอนุรักษ์ไว้และ

ไม่สามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เกินกว่าข้อ

กำาหนด ในขณะท่ีแปลงท่ีดินท่ีได้รับสิทธิการพัฒนา

เรียกว่า “พื้นที่รับสิทธิการพัฒนา” ซึ่งจะใช้สิทธิ

ที่ได้รับมานัน้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เกินกว่า

กฎหมายควบคุมย่าน แต่ต้องไม่เกินขีดความ

สามารถการรองรับของโครงสร้างพืน้ฐานและ

สิ่งแวดล้อม

2. วิธีการศึกษา

 ผู้วิจัยได้ทำาการทบทวนวรรณกรรม รวมถึง

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

ทางสถาบันในการใช้การโอนสิทธิการพัฒนากระ-

บวนการใช้การโอนสิทธิการพัฒนากฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการนำาไปประยุกต์ใช้ในท้อง

ถิ่นต่างๆ โดยเป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

ทุติยภูมิจากเอกสารงานวิจัยและงานเขียนต่างๆ

2.1	โครงสร้างทางสถาบันในการโอนสิทธิการ	

	 พัฒนา

2.1.1	 ความหมายของสถาบัน

  ในปัจจุบันคำาว่า “สถาบัน” เป็นคำาที่ใช้

กันอย่างแพร่หลายในหมูน่ักสังคมวิทยาและนัก

วิชาการ โดยหลักการที่แตกต่างกันออกไปตาม

ประสบการณ์ของนักสังคมวิทยาและนักวิชาการ

(Huntington, 1968) กล่าวได้ว่า “สถาบัน” เป็น

คำาที ่ใช้แทนบุคคลที ่ม ีการปฏิบ ัต ิธรรมเน ียม 

จารีตประเพณีที่คล้ายคลึงกันมาอยู่ร่วมกัน เพื่อ

ทำากิจกรรมบางสิ่งบางอย่าง (North, 1990) ให้

ความหมายของสถาบัน คือ สิ่งที่มั่นคง มีความ

สำาคัญ พฤติกรรมที่เกิดซ้ำาๆ อย่างมีรูปแบบใน

เชิงโครงสร้าง หรือกลไก หรือค่านิยม บุคคล

หลายบุคคลมีรูปแบบของพฤติกรรมที่คล้ายคลึง

ก ัน โดยที ่บ ุคคลจะ เป ็นต ัวบ ่ง ชี ้ใ ห้ เ ห็ นถ ึง

วัตถุประสงค์ของพฤติกรรมในสังคมอย่างจงใจที่

มีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต วิถีชีวิต ประสบการณ์

ของแต่ละบุคคลจะเป็นตัวสะท้อนความหมาย

ของสถาบันนั้น ๆ ที่บุคคลได้เข้าร่วม สถาบัน

โดยทั ่วไปสามารถแบ ่งได้ เป ็นสองประเภท 

คือ สถาบันท่ีเป็นทางการและสถาบันทีไ่ม่เปน็

ทางการ ซึ่งสถาบันที่ไม่เป็นทางการ ประกอบ

ด้วยบุคคลที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ความเชื่อ ที่คล้ายคลึงกันมารวมตัวกัน

เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง ส่วนสถาบันที่เป็น

ทางการประกอบด้วยจุดประสงค์ที ่แน่ชัดภาย

ใต้โครงสร้างของกลไกบางอย่าง หรือกฎเกณฑ์
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บางอย่าง ที่เป็นที่ยอมรับในสากลโลก โดยส่วน

ใหญ่สถาบันที่เป็นทางการจะอ้างอิงอำานาจการ

มีตัวตนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สถาบัน

ที่เป็นทางการ คือสถาบันที่มีตัวตนภายใต้การให้

อำานาจหน้าที่กฎหมายกำาหนด หรือจดทะเบียน

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนกลไก

ในสังคมให้สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันตามแต่

วัตถุประสงค์ของสถาบัน ส่วนสถาบันที่ไม่เป็น

ทางการ คือ สถาบันที่เกิดจากการรวมตัวของ

บุคคลที่มีความคิดเห็นพ้องกัน มีแนวทางการ

ปฏิบัติคล้ายคลึง เพื่อขับเคลื่อนหรือเรียกร้อง

กลไกบางอย่างในสังคม สถาบันสามารถเกิด

ขึ้นจากประเพณี จารีต ธรรมเนียม องค์ความรู้ 

สภาวะจิตใจ แนวความคิด หรือความอยู่รอดที่

ปฏิบัติต่อๆ กันจากบุคคลหนึ่งถ่ายทอดไปยังอีก

บุคคลหนึ่ง โดยที่บุคคลที่เข้าร่วมอาจจะมีหรือ

ไม่มีวัตถุประสงค์คล้ายตามกัน สถาบันสามารถ

เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตามสภาพการปัจจุบัน

ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน

2.1.2	 การจัดวางสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการโอน	

	 	 สิทธิการพัฒนาในรัฐนิวยอร์ก

  มลรัฐนิวยอร์กมีการจัดวางสถาบันท้ังทาง

ตั้งและทางนอน โดยการแบ่งส่วนการปกครอง

ออกเป็นส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่นเดียว

กับมลรัฐอื่น ๆ โดยที่สถาบันส่วนกลางจะเป็น

ศูนย์รวมขององค์กรหลักของประเทศ อำานาจ 

หน้าที่และภารกิจจะอยู่องค์กรหลัก ตามที่รัฐ-

ธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้อำานาจ หน้าที่ไว้ 

แต่การปกครองส่วนกลางไม่มีพื้นที่ในการบริหาร

งานเป็นตนเอง นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐ

อเมริกายังให้อำานาจส่วนภูมภิาคสามารถออก

รัฐธรรมนูญแห่งรัฐเพื่อให้อำานาจแก่การบริหาร

งานส่วนภูมิภาคในการจัดตั้งองค์กรปกครองรัฐ

ของตนเอง และสามารถจัดตั้งองค์กรส่วนท้อง

ถิ่นในการดูแล พัฒนา ใกล้ชิดประชาชนในเมือง 

แต่ส่วนกลางสามารถเข้าแทรกการทำางานของ

ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ได้ตลอดเวลาตาม

ที ่ร ัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้อำานาจ 

หน้าที่องค์กรส่วนกลาง (รูปที่ 1)

ที่มา Lloyd (1961) ดัดแปลงโดย ผู้วิจัย
รูปที่ 1 รูปแบบการจัดวางสถาบันทางตั้งและทางราบ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 

   

2.2	กระบวนการทีเ่กี่ยวข้องกับการโอนสิทธิ

	 การพัฒนา

 การโอนสิทธิการพัฒนาได้มีการประยุกต์ใช้

ในประเทศสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี 1961 โดย 

Gerald D. Lloyd และเสนอแนวคิดนี้กับองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลเขตการปกครองนิว-

ยอร์ก ทางรัฐนิวยอร์กได้รับแนวคิดไว้และได้ออก

เป็นกฎหมายการอนุรักษ์สถานที่สำาคัญ (Land-

mark Preservation Law) ซึ่งการออกกฎหมายทำา

ให้ผู้ท่ีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีสำาคัญ

ทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถทำาลายหรอืขาย

หรือพัฒนาเป็นรูปแบบอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบ

ครองสามารถโอนสิทธิการพัฒนาและซื้อขายให้

กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นได้ โดยที่ได้

รับค่าตอบแทนจากการขายสิทธินั้น ซึ่งเป็นแรง

กระตุน้ให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซือ้สิทธิการ

พัฒนาโดยเฉพาะในพืน้ที่เมืองที่มีราคาที่ดินต่อ

ตารางเมตรสูงมากและไม่มีที ่ว่างสำาหรับการ
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พัฒนาใหม่ กระบวนการโอนสิทธิการพัฒนาเป็น

กระบวนการภาครัฐกับประชาชน ประชาชนบุคคล

ใดสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ไม่ได้เป็นการ

บังคับแต่อย่างใด ในช่วงแรกการโอนสิทธิพัฒนา

สามารถทำาการโอนสิทธิได้ในแปลงที ่ดินข้าง

เคียงเท่านั้น ต่อมาได้มีการปรับแก้กฎหมายให้

สามารถโอนสิทธิการพัฒนาไปยังแปลงทีด่ินที่

ห่างออกไปได้ถึง 3 บล็อคถนนภายในเขตการ

ปกครองเดียวกัน จนกระทั่งปลายปี 1990 ได้การ

ปรับแก้กฎหมายอีกครัง้หนึง่ให้สามารถมีการจัด

ตัง้ธนาคารโอนสิทธิการพัฒนาซึง่ทางรัฐสามารถ

เข ้ามาบริหารงานและรับซือ้สิทธ ิการพัฒนา

จากที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมือง โดยที่

ธนาคารโอนสิทธิการพัฒนาจะบริหารงานระดับ

มลรัฐจึงทำาให้มีการโอนสิทธิ ซื้อขายสิทธิการ

พ ัฒนาได้ทุกพ ืน้ที ่ภายในมลร ัฐที ่ม ีแผนการ

พัฒนาเมืองและผังการควบคุมย่านบังคับใช้อยู่

ในท้องที่นั้นๆ

2.2.1	การกำาหนดพื้นที่ส่งและรับสิทธิการพัฒนา

 โดยทั่วไปนั้นการกำาหนดพื้นที่ส่งและรับสิทธิ

การพัฒนานั้นไม่จำาเป็นกับกระบวนการโอนสิทธิ

การพัฒนา แต่ได้ถูกนำามาประยุกต์ใช้กับการอนุ-

รักษ์ทำาให้ต้องมีการกำาหนดพื้นที่ส่งและรับสิทธิ

การพฒันาหลักการจึงคลา้ยคลงึกบัการแลก

เปลี่ยนคาร์บอนเครดิต ซึ่งภาคอุตสาหกรรม

จำาเป็นต้องซื้อหรือจ่ายเงินสนับสนุนพื้นที่ดูดซับ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะ

เป็นภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ที่ได้รับเงินสนับ-

สนุนการโอนสิทธิการพัฒนาก็เช่นเดียวกันคือ

ภาคอสงัหาริมทรพัย์ทีต่อ้งการพฒันาพืน้ทีม่าก

กว่ากฎหมายควบคุมย่านได้กำาหนดไว้ จึงจำาเป็น

ต้องจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่พืน้ที ่เกษตรกรรม 

หรือพืน้ที่ทางธรรมชาติแล้วจึงแลกเปลีย่นสิทธิ

การพัฒนากันการคำานวณสิทธิการพัฒนาจาก

ขนาดที่ดิน โดยที่ 1 สิทธิเท่ากับ 1 เอเคอร์ และ

อัตราแลกเปลีย่นนีต้้องถูกเขียนไว้ในกฎหมาย 

ในปัจจุบันยังไม่มีการโอนสิทธิการพัฒนาโครง-

การไหนท่ีมีการกำาหนดค่าสูงสุดในการแลกเปล่ียน

สิทธิการ (รูปที่ 2)

ที่มา Walls and McConnell (2007) ดัดแปลงโดย ผู้วิจัย
รูปที่ 2 ตัวอย่างการคำานวณสิทธิการพัฒนา ในกรณีที่
สามารถเป็นได้ทั้งพื้นที่ส่งและรับสิทธิ 

2.2.2	 แนวความคิดการควบคุมย่านกับพืน้ที่ส่ง

	 	 และรับสิทธิการพัฒนา

  ปัจจัยที ่จะเป็นตัวชี ้วัดว่าการโอนสิทธิ

การพัฒนาจะประสบความสำาเร็จหรือไม่ ส่วนหน่ึง

นัน้มาจากบรรทัดฐานของกฎหมายควบคุมย่าน 

การควบคุมที่เข้มงวดเกินไปในพื้นที่ส่งสิทธิจะทำา

ให้ได้รับสิทธิการพัฒนาที่น้อยซึง่ทำาให้เจ้าของที่

ดินไม่อยากขายสิทธิการพัฒนาและอนุรักษ์พืน้ที่

ไว้ การเลือกดำาเนินการพัฒนาด้วยตนเองจึงให้

ผลตอบแทนที่มากกว่าการขายสิทธิ ในทางกลับ

กันการส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่มากเกินไปใน

พืน้ที่รับสิทธิจะทำาให้เจ้าของที่ดินไม่สนใจที่จะ

เข้าร่วมโครงการโอนสิทธิการพัฒนาและนำาสิทธิ

มาใช้เพื่อพัฒนาเพิ่มเติม เนื่องจากการควบคุม

ย่านที ่ไม่เข้มงวดจึงทำาให้คุ ้มค่ากับการพัฒนา

มากพออยู่แล้ว หน่วยงานท้องถิ่นต้องทำาการ

สำารวจความหนาแน่นในพืน้ที่ที่ส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาและกำาหนดบรรทัดฐานการควบคุมให้ต่ำา

กว่าหรือใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง และ
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กำาหนดความหนาแน่นที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติม

ได้จากการใช้สิทธิการพัฒนาให้มากกว่าบรรทัด-

ฐานเดิม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้อง

การสิทธิการพัฒนาในตลาด อีกวิธีหนึ่งคือการ

ลดสิทธิการพัฒนาในตลาดคือการปรับปรุงข้อ

กำาหนดการควบคุมย่านในพืน้ที ่ส่งสิทธิให้เข้ม

งวดขึ้น เพื่อลดจำานวนสิทธิต่อพื้นที่แต่จะส่งผล-

กระทบต่อเจ้าของดินที ่ได้ค่าชดเชยที ่น้อยลง 

หรือการควบคุมพืน้ที่ส่งและรับสิทธิให้เข้มงวด

จะเป็นการกระตุ้นตลาดซือ้ขายสิทธิการพัฒนา

และกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิการพัฒนาในพืน้ที่รับสิทธิ

ได้นำาสิทธิการพัฒนาออกมาใช้

3. ผลการศึกษา

3.1	การวิเคราะห์โครงสร้างสถาบัน:	 บทบาท	 

	 หน้าที่	และการใช้อำานาจ

3.1.1	 คณะกรรมการกำากับดแูลธนาคารโอนสิทธิ

	 	 การพัฒนา	 (The	 Board	 of	 Director	 of	

	 	 Transfer	of	Development	Rights	Bank)

  คณะกรรมการกำากับดูแลธนาคารโอน

สิทธิการพัฒนาประกอบด้วยสมาชิก 10 ท่าน

จากฝ่ายบริหารภายใต้ผู้ว่าการรัฐ มีบทบาทใน

การเป็นผู้จัดตั้งและกำากับ ดูแลธนาคารโอนสิทธิ

การพัฒนาแห่งมลรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร

งานและให้ความช่วยเหลือแก่โครงการโอนสิทธิ

การพัฒนาในเทศบาลหรือพื้นที่อื่นๆ และกำากับ 

ดูแลภาพรวมของธนาคารโอนสิทธิการพัฒนา

ของทุกเทศบาลในมลรัฐนั้นๆ และได้รับอำานาจ

ตามกฎหมายดังนี้ (1) การกำาหนดราคาขั้นต่ำาใน

กลไกตลาด (2) สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารโอน

สิทธิการพัฒนาในแต่ละเทศบาล (3) แทรกแซง

กลไกตลาดเม่ือราคาสิทธิการพัฒนามีความแปร-

ปรวน นอกจากนี้คณะกรรมการกำากับดูแลธนา-

คารโอนสิทธิการพัฒนายังมีปฏิสัมพันธ์กับสถา-

บันอื่นๆ เช่น (1) รับคำาสั่งหรือนโยบายจากผู้ว่า

การรัฐเพื่อนำามาสร้างแนวทางการประยุกต์ (2) 

ประสานงานกับคณะกรรมการวางผังเมือง ใน

การกำากับดูแลตลาดการโอนสิทธิการพัฒนาและ

การอนุญาตจัดตัง้ธนาคารโอนสิทธิการพัฒนา

ในเทศบาล (3) รับพิจารณาข้อเรียกร้องของคณะ

กรรมการวางผังเมืองที่เกีย่วข้องกับการโอนสิทธิ

การพัฒนา เช่น การอนุมัติให้ดาวน์โซนหรือ

อัพโซนเพือ่ควบคุมอุปทานหรอือุปสงค์ของสิทธิ

การพัฒนา

3.1.2	 คณะกรรมการวางแผนเมืองระดับมลรัฐ

	 	 (State	Planning	Commission)

  คณะกรรมวางแผนเมอืงระดับมลรฐั

ประกอบด้วยสมาชิก 17 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากผู้ว่าการรัฐ มีบทบาทในการวางแผนพัฒนา

มลรัฐ วางแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ส่ง

เสริมการลงทุนจากภาคเอกชน ซึ่งมีหน้าที่ในการ

พิจารณาและวางโครงการพัฒนาระดับมลรัฐ

และศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำานโยบายการ

พัฒนารัฐ และได้รับอำานาจตามกฎหมายดังนี้ 

(1) กำาหนดนโยบายการพัฒนามลรัฐ (2) จัดทำา

แผนการพัฒนาเพือ่เป็นแนวทางแก่ท้องถิน่ให้

จัดทำาผังการควบคุมย่าน (3) ปรับปรุงนโยบาย

และแผนการพัฒนาให้สอดคล้องต่อเหตุการณ์

ปัจจุบัน

3.1.3	 คณะกรรมการวางผังเมืองระดับเมือง

	 	 (County	Planning	Commission)

  คณะกรรมวางผังเมืองระดับเมืองประกอบ

ด้วยสมาชิก 9 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่า-

การรัฐ มีบทบาทในการวางแผนพัฒนาเมือง 

วางแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริม

การลงทุนจากภาคเอกชน ซึ่งมีหน้าที่ในการ

พิจารณาและวางโครงการพัฒนาให้เหมาะสม

กับศักยภาพพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำาผัง
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การควบคุมย่านให้สอดคล้องกับนโยบายระดับ

มลรัฐ กำาหนดจำานวนสิทธิการพัฒนาต่อพื้นที่

ทั้งการได้รับและการใช้สิทธิ และกำากับดูแล

ธนาคารโอนสิทธิการพัฒนาในท้องถิ่น และได้

รับอำานาจตามกฎหมายดังนี้ (1) การควบคุมการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังควบคุมย่าน 

(2) กำาหนดพื้นที่ส่งและรับสิทธิการพัฒนา (3) 

กำาหนดจำานวนสิทธิการพัฒนาที่ได้รับในพืน้ที่ส่ง

สิทธิ (4) กำาหนดจำานวนสิทธิที่ต้องใช้เมื่อต้องการ

พัฒนาเพิ่มเติมจากผังควบคุมย่าน (5) ปรับปรุง

ข้อกำาหนดการควบคุมย่าน เพื่อรักษาสมดุลของ

ปริมาณและราคาของสิทธิการพัฒนาในตลาด

โอนสิทธิการพัฒนา (6) ใช้มาตรการส่งเสริมให้

ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการโอนสิทธิการพัฒนา

ซึง่คณะกรรมการวางผังเมืองระดับเมืองต้องมี

การดำาเนินการวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้อง

กับนโยบายระดบัประเทศและนโยบายของมลรัฐ

กำากับดูแลธนาคารโอนสิทธิการพัฒนาในท้องถ่ิน

ให้สอดคล้องกับแผนการทำางานของคณะกรรมการ

กำากับดูแลธนาคารโอนสิทธิการพัฒนา และยัง

ทำาหน้าท่ีประสานงานการวางแผนกับภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม นอกจากนี้ คณะกรรมการ

วางผังเมอืงระดับเมอืงยังมีอำานาจในการตอ่รอง

การวางผังควบคุมย่านกับฝ่ายบริหารในระดับ

สูงกว่าและสามารถเสนอแนวทางหรือมาตรการ

เพือ่สร้างความสมดุลของตลาดโอนสิทธิการ

พัฒนา เพื่อให้การทำางาระดับท้องถิ่นมีประสิทธิ-

ภาพมากที่สุด

3.2	ข้อจำากัดของการโอนสิทธิการพัฒนา

3.1.1	 อัตราแลกเปลี่ยนสิทธิการพัฒนา

  อัตราการกำาหนดสิทธิการพัฒนาในประ-

เทศสหรัฐอเมริกาใช้หน่วยเป็นจำานวนสิทธิต่อ

ขนาดพื้นที่ จึงทำาให้จำานวนสิทธิการพัฒนาที่ได้

ร ับไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที ่ดินตาม

สภาพจริง เช่น แปลงที่ดินขนาดเล็กอยู่กลาง

เมืองแต่กฎหมายควบคุมย่านกำาหนดไว้ให้เป็น

ที่ไม่สามารถพัฒนา สิทธิการพัฒนาที่ได้รับ

คำานวณตามขนาดพื้นที่ ในขณะที่ราคาซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย์นัน้คำานวณจากพืน้ที ่ใช้สอย 

หลายประเทศที่นำาการโอนสิทธิการพัฒนาไป

ประยุกต์ใช้ ได้ปรับปรุงการคำานวณสิทธิการ

พัฒนาต่อพื้นที่ใช้สอยบนแปลงที่ดินนั้น เช่น 

ประเทศอินเดีย ประเทศไต้หวัน เป็นต้น

3.1.2	โบนัสจากการใช้สิทธิการพัฒนา

 โบนสัที่ได้สำาหรบัการพฒันาให้หนาแน่นขึน้

กว่ากฎหมายควบคุมย่านที่กำาหนด จะมีความ

คุ ้มค่ากับการลงทุนซื ้อสิทธิการพัฒนาหรือไม่ 

หลายโครงการที่ประสบสำาเร็จความนัน้มีกระนบ

วนการให้โบนัสที่สูงมากเพือ่พัฒนาได้หนาแน่น

ขึ้น แต่กลับมีจำานวนสิทธิการพัฒนาที่สามารถ

ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนกันได้น้อยมากในตลาด

โอนสิทธิการพัฒนา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำาให้เกิด

การขาดแคลนสิทธิการพัฒนา และราคาของ

สิทธิได้ขึน้ไปถึงจุดคุ้มค่าที่นักพัฒนาจะซือ้มาใช้

เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม แต่ในทางกลับกันหาก

โบนัสที่ได้จากการใช้สิทธิการพัฒนานั้นน้อยมาก

ก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากนักพัฒนาอสัง-

หาริมทรัพย์ท่ีจะต้องแบกรับความเส่ียงในการซ้ือ

สิทธิการพัฒนาเพื่อเพิม่ความหนาแน่นอสังหา-

ริมทรัพย์เดิม เพราะฉะนั้นแล้วหน่วยงานที่รับ

ผิดชอบในพืน้ที่ควรคำานึงถึงความคุ้มค่าในการ

ลงทุนของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่เป็น

การกระตุน้ให้เกิดการซือ้สิทธิการพัฒนาและส่ง

เสริมการอนุรักษ์พื้นที่

3.1.3	 ปัจจัยอ่ืนๆ	ท่ีส่งผลต่อการโอนสิทธิพัฒนา

  ปัจจัยอื ่นๆที่ส่งผลต่อการโอนสิทธิการ

พัฒนา ได้แก่ (1) กระบวนการโอนสิทธิการพัฒนา

ที่ให้ใช้สิทธิการพัฒนาได้ตามเสรีภาพ ในบางแห่ง
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ผู้ซือ้สิทธิการพัฒนาสามารถใช้สิทธิการพัฒนา

เพือ่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เพิม่ตามความ

สมัครใจโดยไม่มีข้อผูกมัด ซึ่งกระบวนการจะรวด

เร็ว ผา่นการอนุมตัจิากคณะกรรมการวางผงัเมือง

ระดับเมืองเท่านั้น แต่ในบางแห่งผู้ซื้อสิทธิการ

พัฒนาต้องนำาเสนอโครงการที่จะพัฒนาเพิม่เติม

ให้แกค่ณะกรรมการวางผังเมอืงระดับเมอืงและ

นำาไปรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนข้างเคียงก่อน

ที่มีการดำาเนินการเปลีย่นแปลงความหนาแน่น 

กระบวนการดำาเนินการจะช้าและใช้เวลานาน 

(2) โครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมของเมือง 

เมืองที่มีความพร้อมในการลงทุน โดยเฉพาะ

เมืองที่เป็นแหล่งงานมีผู้คนอยู่อาศัยมากจะได้

เปรียบแก่การทำาโครงการโอนสิทธิการพัฒนา 

(3) ความสำาคัญหรือความจำาเป็นในการอนุรักษ์

พื้นที่ส่งสิทธิการพัฒนา เนื่องจากกฎหมายควบ

คุมย่านบังคับให้เป็นการอนุร ักษ์พ ืน้ที ่แต ่ยัง

เปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เหมาะสม เจ้าของที่ดินอาจจะดำาเนินการพัฒนา

ที่ดินของตนเองและไม่ขายสิทธิการพัฒนาเพือ่

เป็นการอนุรักษ์อย่างถาวร เพราะโครงการโอน

สิทธิการพัฒนาเป็นการเข้าร่วมแบบสมัครใจ 

และยังสอดคล้องกับข้อ (2) หากเมืองไม่มีความ

พร้อมในการพัฒนาเพิ่มเติมก็จะไม่มีการใช้สิทธิ

การพัฒนาให้เกิดประโยชน์ (4) บทบาทและการ

กำากับดูแลของหน่วยงานท้องถิน่ในโครงการโอน

สิทธิการพัฒนา รวมไปถึงการให้ข้อมูลและการ

สร้างกลไกตลาด หน่วยงานท้องถ่ินต้องกำากับดูแล 

ราคา จำานวนสิทธิ และกลไกตลาดเพื่อให้เกิด

ความสมดุลระหว่างราคาและจำานวน และเป็น

การทำาให้ตลาดซื้อขายสิทธิการพัฒนามีเสถียร-

ภาพ ป้องกันการกักตุนสิทธิการพัฒนา

4. อภิปรายและสรุปผลการศึกษา

 การโอนสิทธิการพัฒนานัน้เก ีย่วข้องกับ

โครงสร้างทางสถาบันของภาครัฐ การให้อำานาจ 

หน้าที่ และการดำาเนินงาน ซึ่งการลดช่องว่าง

ระหว่างสถาบันมีความสำาคัญอย่างมากให้การ

ทำาให้กระบวนการดำาเนินงานเป็นไปด้วยความ

ราบรื่น ประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่

ภาคเอกชนให้สนใจเข้าร่วมโครงการ อีกประเด็น

หนึง่ที่มีความสำาคัญเช่นกันคือกระบวนการโอน

สิทธิการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มต้น

ตั้งแต่การกำาหนดนิยาม ความหมาย ขอบเขตของ

พื้นที่ส่งและรับสิทธิการพัฒนา การกำาหนดอัตรา

แลกเปลี่ยน การให้โบนัสที่จะจูงใจให้เอกชนซื้อ

สิทธิและใช้ไปในการพัฒนาเพิ่มเติม โดยที่ภาค

เอกชนอาจไม่ได้คำานึงถึงการอนุรักษ์มากนัก 

แต่ก็เป็นวิธีการที ่ทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ หน่วยงานภาครัฐจึงเป็นผู้ให้คำาแนะนำา

และความรูใ้นการดำาเนินโครงการโอนสิทธิการ

พัฒนาให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาสถานการณ์สิง่แวดล้อมเมืองและความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มตีอ่ปญัหาสิง่แวดลอ้มเมอืงและเพือ่เสนอแนะแนวทางการจัดการสิง่แวดลอ้มเมอืงใน

ตำาบลแพรกษาและตำาบลบางปูใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การจัดทำา

แบบสอบถามและการสำารวจภาคสนาม ผลการศึกษา พบว่า ตำาบลแพรกษาและตำาบลบางปูใหม่ ซึ่ง

เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 1,000 แห่ง ประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองทางด้านกายภาพ

ที่สำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางน้ำาและอากาศ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ 

ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและปัญหาการจราจรติดขัด ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อย

ละ 50 จึงมีความต้องการระดับมากในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะ การเพิ่มจำานวนรอบการ

จัดเก็บขยะมูลฝอย การพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยให้มีความน่าอยู่และการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 

ดังนั้น ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ได้แก่ การส่งเสริมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม

สะอาด การเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้หลากหลาย การปรับปรุงการดำาเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

การจัดหาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

Abstract

 The objectives of this research article are: 1) to study the situation of urban environment 2) 

to study people’s opinions about urban environmental problems and 3) to suggest guidelines 

relating to urban environmental management in the area of Praeksa and Bang Pu Mai of Amphoe 

Mueang, Samut Prakan. Field survey and questionnaire are used as research tools. The result 

of the research shows that there are more than 1,000 factories located in the area of Praeksa 

and Bang Pu Mai, the areas have to deal with crucial environmental issues such as water and 

air pollution, ineffectiveness of waste management, lack of green spaces, and traffic congestion. 

Therefore, more than 50% of the sample group highly demands for the increase of green spaces 

or parks, more times for waste collection, development in residential area, and solution for 
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traffic congestion. The guidelines for urban environmental management, thus, include promoting 

cleanliness in industrial city, providing more choices in transportation options, improving waste 

management system, increasing park areas and green spaces, and following the laws relating to 

the issues properly. 

คำาสำาคัญ (Keywords): สิ่งแวดล้อมเมือง (Urban Environment), การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban 

Environmental Management), องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมเมือง (Components of Urban Environment), 

ระบบเมือง (Urban Systems), จังหวัดสมุทรปราการ (Samut Prakan)

1. บทนำา

 จังหวัดสมุทรปราการมีอาณาเขตติดต่อ

กับอ่าวไทยและกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิด

ความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งทั้งทาง

บกและทางน้ำา และมีความเหมาะสมในการเป็น

ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โดย พ.ศ.2556 จังหวัด

สมุทรปราการมีจำานวนโรงงานอุตสาหกรรมสูง

ถึง 8,230 แห่ง พื้นที่ที่เป็นแหล่งกระจุกตัวที่

สำาคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ พื้นที่

ตำาบลแพรกษาและตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจำานวนโรงงานอุต-

สาหกรรมมากถึง 1,063 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

12.92 ของจังหวัด และมีความหลากหลายของ

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม

ฟอกหนัง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาห-

กรรมผลิตภัณฑ์ยาง ฯลฯ โดยมีการกระจุกตัว

เป็นจำานวนมากบริเวณซอยสุขุมวิท 30-34 และ

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 การเป็นท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมจำานวน

มากดังกล่าว แม้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น แต่ก่อให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อมเมืองต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการ

จัดการขยะมูลฝอย ปัญหาการจราจรติดขัดปัญหา

ขาดแคลนพื้นที่สีเขียว และปัญหามลพิษทาง

อากาศ เป็นต้น โดยปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้ม

การทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจของพืน้ที่ที่เป็นไปอย่างต่อ

เนือ่งและการขาดการดำาเนินการแก้ไขปัญหาสิง่

แวดล้อมเมืองอย่างจริงจัง 

 บทความวิจัยชิ้นนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเมือง ความคิด

เห็นของประชาชนที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

และเสนอแนะแนวทางการจัดการสิง่แวดลอ้ม

เมืองในตำาบลแพรกษาและตำาบลบางปูใหม่ 

จังหวัดสมุทรปราการ อันเป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหาสิ ่งแวดล้อมที ่สอดคล้องกับหลัก

วิชาการ ความต้องการของท้องถิ่นและยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

2. ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

กล่าวคือ 1) ขอบเขตด้านพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่

ตำาบลแพรกษาและตำาบลบางปูใหม่ จังหวัดสมุทร-

ปราการ คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 40.30 ตารางกิโล-

เมตร หรือประมาณ 25,187 ไร่ 2) ขอบเขตด้าน

เนื้อหา พิจารณาองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมเมือง

ทางด้านกายภาพเป็นสำาคัญ เน่ืองจากส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อประชาชนและสามารถตรวจวัดและ
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วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างชัดเจน อันได้แก่ การ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เสียง น้ำา พื้นที่สี

เขียว 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) การ

สำารวจภาคสนาม และ 2) การจัดทำาแบบสอบถาม

โดยในส่วนของการจัดทำาแบบสอบถาม ดำาเนิน

การสุม่ตัวอย่างแจกแบบสอบถามครัวเรือนใน

ตำาบลแพรกษา และตำาบลบางปูใหม่ เป็นจำานวน 

100 ชุด โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การสุ่มตัวอย่าง

ตามหลักการของ Taro Yamane ที่ความเชื่อมั่น

ร้อยละ 90 และมีกลุ่มประชากรเป็นจำานวนครัว

เรือนไม่เกิน 40,000 ครัวเรือน

4. ขั้นตอนการศึกษา 

 ขั้นตอนการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) 

ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) รวบ

รวมและศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปและสิง่แวดล้อม

ในพื้นที่ 3) ออกแบบและจัดทำาแบบสอบถาม 4) 

วิเคราะห์องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมเมือง ปัญหา

สิง่แวดล้อมเมืองและความคิดเห็นของประชาชน 

5) เสนอแนะแนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง 

5. การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิดและทฤษฎีที่สำาคัญในบทความวิจัย

ชิ้นนี้ แบ่งได้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

5.1	แนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมือง

 “สิ่งแวดล้อมเมือง (Urban Environment)”

หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์ใน

บริเวณเมืองหรือชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่ง

แวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งแวดล้อมทาง

สังคม เศรษฐกิจ (Jackson, 2007; นพนันท์ ตา

ปนานนท์, ม.ป.ป.)

5.2	แนวความคิดเกี่ยวกับระบบเมือง

 “ระบบเมือง (Urban System)” หมายถึง 

กระบวนการนำาเข้าและผลิตออกของกิจกรรม

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง องค์ประกอบหลักของ

ระบบเมือง ได้แก่ วัตถุดิบของเมือง (Inputs) 

กระบวนการ (Processes) ผลที่เกิดขึ้น (Outputs)

(White, 1994; Tyler, 2002)

5.3	แนวความคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง	

 ปัญหาสิง่แวดล้อมมีสาเหตุสำาคัญมาจาก

การเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากร การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี การขาดจิตสำานึกและฝึกอบรม โดย

ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ การขาดแคลน

และลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะมลพิษ

ทางส่ิงแวดล้อม ความเส่ือมสลายของส่ิงแวดล้อม

ศิลปกรรม (วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ, 2551, อุดมศักดิ์ 

สินธิพงษ์, 2556 และอำานาจ วงศ์บัณฑิต, 2557)

 ในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environ-

mental Management) อันหมายถึง กระบวนการ

ดำาเนินงานวางแผน แก้ไข ปรับปรุง วางระบบ

อย่างถูกหลักวิชาการให้กับสิ่งแวดล้อม เพื่อประ-

โยชน์แก่ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวด-

ล้อม มีหลักการท่ีสำาคัญ คือ การสำารวจและกำาหนด

ขอบเขตสิ่งแวดล้อม การวางแผนกิจกรรมและ

แนวทางการจัดการ การควบคุม บำาบัดหรือกำาจัด

ของเสีย นอกจากนี้ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่

เป็นทรัพยากรมนุษย์สร้างขึ้นควรนำาหลักการผู้

ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle,

PPP) มาตรการทางกฎหมายและหลักการทาง

เศรษฐศาสตร์มาช่วย เช่น เครื่องสร้างแรงจูงใจ

ทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พัฒน์,

2547)
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6. ผลการศึกษา

6.1	ผลที่ได้จากการสำารวจภาคสนาม

6.1.1	 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

  พื้นที่ศึกษาประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมืองที่สำาคัญ ได้แก่

  • ปัญหามลพิษทางน้ำา แหล่งน้ำา คูคลอง

ในพ้ืนท่ีศึกษา บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปูและ

เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังบริเวณ 

ซอยสุขุมวิท 34 มีสีดำา และส่งกลิ่นเหม็น นอก

จากนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำาผิวดิน

บริเวณคลองแพรกษามีคุณภาพเสือ่มโทรมมาก 

มีค่าแมงกานีสสูงถึง 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร คลอง

บริเวณในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูใหม่ มีค่า

เหล็กสูงสุด 12 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารหนู 

0.014 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งล้วนแต่เกินมาตรฐาน

ท่ีกรมควบคุมมลพิษกำาหนดท้ังส้ิน (กรมควบคมุ

มลพิษ, 2558) (รูปที่ 1)มลพิษ, 2558) (รูปที่ 1)

ที่มา: สำารวจภาคสนาม, 2558
รูปที่ 1 ปัญหามลพิษทางน้ำาในพื้นที่ศึกษา

  • ปัญหามลพิษทางอากาศ มักมีสาเหตุ

มาจากการจราจรทีต่ดิขัดและการขยายเสน้ทาง

คมนาคมบรเิวณถนนสขุมุวิทและถนนแพรกษา 

โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณซอย

สุขุมวิท 30–34 พ.ศ.2557 พบว่า ค่าก๊าซโอโซน 

(O
3
) ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง สูงสุดถึง 116 ppb ค่า

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM
10
) 24 

ชั่วโมงเฉลี่ยสูงสุด 219 ug/m3 ซึ่งล้วนแต่เกิน

มาตรฐานกรมควบคุมมลพิษทั้งสิ้น (กรมควบคุม

มลพิษ, 2558)

  • ปัญหามลพิษทางเสียง เสียงดังหรือ

เสียงรบกวนมักมีสาเหตุมาจากการจราจร อย่างไร

ก็ตาม การตรวจวัดระดับเสียง พ.ศ. 2556 บริ-

เวณริมถนนมีค่าเท่ากับ 69.1 เดซิเบล บริเวณ

พื้นที่ทั่วไปเท่ากับ 58.9 เดซิเบล ผลการตรวจวัด

ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล

แต่เป็นระดับเสียงที่สูงและมีแนวโน้มเกินมาตร-

ฐานได้ในอนาคต เนื่องจากจำานวนยานพาหนะ

และระยะเวลาบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น

  • ปัญหาการขาดแคลนพ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ี

ศึกษามีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและพืน้ที่สวน

สาธารณะจำานวนน้อยมาก โดยพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ

ที่พบมีลักษณะเป็นสวนหย่อม สนามเด็กเล่น

หรือสนามกีฬาตามหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน

สภาพทรุดโทรมมาก และไม่สามารถใช้งานได้

อย่างเต็มศักยภาพ  

 • ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่มีประ-

สิทธิภาพ พบขยะมูลฝอยตกค้างเป็นจำานวนมาก

บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรแพรกษา 14 หมู่บ้าน

อุบลศรี ซอยสุขุมวิท 34 เป็นต้น (รูปที่ 2)

ที่มา: สำารวจภาคสนาม, 2558
รูปที่ 2 การตกค้างของขยะมูลฝอยในพื้นที่ศึกษา

 • ปัญหาการจราจรติดขัด พบบริเวณหน้า

วัดแพรกษา (กม.2) เนื่องจากสภาพถนนเป็น

ลักษณะคอขวด จากถนนสุขุมวิท 6 ช่องการ

จราจร เหลือ 2 ช่องการจราจร และบริเวณถนน

สุขุมวิทที่มีการขนส่งสินค้าของโรงงานอุตสาห-

กรรมกีดขวางการจราจร 
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6.1.2		ระบบเมือง

 พื้นที่ศึกษามีกิจกรรมสำาคัญ ได้แก่ การอุต-

สาหกรรม การสร้างและขยายตัวที่อยู่อาศัย การ

ค้าขายและพาณิชยกรรม และการคมนาคมและ

ขนส่ง ระบบเมืองของแต่ละกิจกรรมมีวัตถุดิบ

ของระบบ (Inputs) กระบวนการ (Processes) 

และผลที่เกิดขึ้น (Outputs) แตกต่างกัน อย่างไร

ก็ตาม ผลที่เกิดขึ้น (Outputs) จากกิจกรรมทั้ง 4 

ได้แก่   

 • ผลที่เกิดขึ้นด้านบวก ได้แก่ การทำาให้เมือง

มีแหล่งงานมากขึ้น การมีระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการครบครัน การกระตุ้นเศรษฐกิจ

ให้ม ีเม ็ดเงินหมุนเวียนการเพิม่ความสะดวก

สบายและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

 • ผลที่เกิดขึ้นด้านลบ ได้แก่ ปัญหามลพิษ

สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ มล-

พิษทางน้ำา มลพิษทางเสียง การจราจรติดขัด การ

ลดลงของพื้นที่สีเขียว และปัญหาการจัดการขยะ

มูลฝอย 

6.1.3		องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมเมือง

 องค์ประกอบสิง่แวดลอ้มเมืองพืน้ที ่ศึกษา

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 • สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ 

แหล่งน้ำา คูคลองในพื้นที่ (คลองแพรกษา) 

 • สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ เส้น

ทางคมนาคม อาคารที่อยู่อาศัย สาธารณูปการ 

เป็นต้น 

 • สิ่งแวดล้อมสังคม-เศรษฐกิจ ได้แก่ ศาสน

สถาน (วัดแพรกษา) การประกอบอุตสาหกรรม

ในพื้นที่ 

6.2	ผลที่ได้จากการจัดทำาแบบสอบถาม

6.2.1	 ความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเมือง

 ผลจากแบบสอบถาม พบว่า ปัญหาสิ่งแวด-

ล้อมเมืองที่กลุม่ตัวอย่างผู้ทำาแบบสอบถามเกิน

กว่าร้อยละ 30 คิดว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

ได้แก่ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย (ร้อยละ 59) 

ปัญหาการจราจรติดขัด (ร้อยละ 40) และปัญหา

ขาดแคลนพื้นที่สีเขียว (ร้อยละ 35) (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัญหา
สิ่งแวดล้มเมืองในพื้นที่

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 40

มีความคิดเห็นว่า ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมเมืองท่ีมี

ความสำาคัญในระดับมาก ได้แก่ ปัญหาการตก

ค้างและสะสมของขยะมูลฝอย (ร้อยละ 45) ปัญหา

การจราจรติดขัด (ร้อยละ 44) ปัญหาการขาด

แคลนพื้นที ่สวนสาธารณะและแหล่งพักผ่อน

หย่อนใจ (ร้อยละ 50) ปัญหากลิ่นเหม็นจาก

สถานที่รวบรวมและกำาจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 

44) 

6.2.2	 ความต้องการในการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง

  ในส่วนของความต้องการที่มตี่อการจัด

การสิ่งแวดล้อมเมือง กลุ่มตัวอย่างมีความต้อง

การจัดการสิง่แวดล้อมเมืองในระดับมากเกิน

ร้อยละ 50 ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่สี

เขียวให้มากขึ้น (ร้อยละ 52) การเพิ่มจำานวนรอบ

การจัดเก็บขยะมูลฝอย (ร้อยละ 55) การพัฒนา

แหล่งที่อยู่อาศัยให้มีความน่าอยู่ (ร้อยละ 51) 

การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด (ร้อยละ 54) 

(ตารางที่ 1)



การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตำาบลแพรกษาและตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
เพชร วัชรจิตต์ และ วราลักษณ์ คงอ้วน410

ตารางที่ 1 ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างมีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในพื้นที่ศึกษา

ความต้องการในการปรับปรุง มาก ปานกลาง น้อย

- การบำาบัดคุณภาพน้ำาแหล่งผิวดิน 29 48 23

- การขุดลอกและทำาความสะอาดแม่น้ำาและคูคลอง 46 38 16

- การเข้มงวดในการนำากฎหมายมาใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม 46 36 18

- การตรวจวัดมลพิษทางเสียงอย่างสม่ำาเสมอ 18 36 46

- การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น 52 44 4

- การทำาเส้นทางการเข้าถึงสวนสาธารณะให้มีความสะดวก 13 39 48

- การเพิ่มจำานวนรอบการจัดเก็บขยะมูลฝอย 55 27 18

- การจัดหาแหล่งกำาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 38 50 12

- การพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยให้มีความน่าอยู่ 51 40 9

- การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเข้มงวด 25 27 48

- การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 54 40 6

- การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 30 58 12
ที่มา: จากการจัดทำาแบบสอบถาม, 2558

7. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

 จากผลการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า พื้นที่

ศึกษามีองค์ประกอบของสิง่แวดล้อมเมืองครบ

ทั้ง 3  ด้าน กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ ตามแนวคิดของ 

John N. Jackson, 2007 และนพนันท์ ตาปนา-

นนท์, ม.ป.ป. นอกจากนี้ องค์ประกอบสิ่งแวด-

ล้อมเมืองดังกล่าว ยังสะท้อนให้เห็นถึงการขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีในพื้นที่ อันเป็นสาเหตุสำาคัญของ

การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ เส้นทาง

คมนาคม อาคารที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม

สังคม-เศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอุตสาหกรรม

ได้ก่อให้เกิดผลกระทบหรือภาวะมลพิษทางสิง่

แวดล้อมตามมา ตามแนวคิดของวิลาวัณย์ ภมร

สุวรรณ, 2551, อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2556 และ

อำานาจ วงศ์บัณฑิต, 2557 ดังจะเห็นได้จากผล

ที ่ได้จากการสำารวจภาคสนามและการจัดทำา

แบบสอบถามที่พบว่า ผลที่เกิดขึ้นด้านลบจาก

ระบบเมืองหรือกิจกรรมในพื้นที่ ได้แก่ ปัญหา

การตกค้างและสะสมของขยะมูลฝอย ปัญหา

การจราจรติดขัด ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สวน

สาธารณะและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ปัญหามล-

พิษทางอากาศและเสียง เป็นต้น 

 ดังนั้น ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการสิ่ง

แวดล้อมเมืองในพืน้ที่ตำาบลแพรกษาและตำาบล

บางปูใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการจึง

ควรมุ่งเน้นการดำาเนินการต่างๆ ดังนี้ 

 • การส่งเสรมิให้เปน็เมืองอุตสาหกรรม

สะอาด จากสภาพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษาที่

ประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบริเวณ

ใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมบางปูและโรงงาน

อุตสาหกรรมฟอกหนังซอยสุขุมวิท 30-34 พื้นที่ 

ศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาห-
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กรรมสะอาด อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผน

พัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ คือ “เมืองอุตสาห-

กรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” โดยการส่ง

เสร ิมการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดในพื้นที ่ 

(อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี การผลิตที่สะอาด 

ลดการเกิดของเสียและคำานึงถ ึงการป้องกัน

มลพิษ) การส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บำาบัดและ

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 • การเพ่ิมทางเลือกการเดินทางให้หลาก

หลาย จากความต้องการของประชาชนท่ีต้องการ

ให้มีการแก้ไขการจราจรติดขัด การแก้ไขปัญหาการ

จราจรติดขัดจึงควรเพ่ิมและพัฒนาทางเลือกการ

เดินทางให้มีความหลากหลาย เช่น การพัฒนาระบบ

การขนส่งมวลชน การปรับปรุงมาตรฐานของถนน

ให้สอดคล้องต่อการใช้ระบบการขนส่งมวลชน

ประเภทต่างๆ ฯลฯ โดยเส้นทางเสนอแนะให้มี

การพัฒนาในลำาดับแรก ได้แก่ ถนนสุขุมวิท เนื่อง

จากเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำาคัญในพืน้ที่และ

ประสบปัญหาจราจรติดขัดมากกว่าเส้นทางอื่นๆ

 • การปรับปรุงการดำาเนินการจัดการขยะ

มูลฝอย โดยการเพิ่มจำานวนรอบการจัดเก็บขยะ

มูลฝอยการสำารวจและกำาจัดขยะมูลฝอยตกค้าง

ตามหมู่บ้านต่าง ๆ  และบริเวณรอบโรงงานอตุสา-

หกรรมบริเวณซองสุขุมวิท 34  นอกจากนี้ ควรนำา

แผนและนโยบายการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนของประเทศไทยมาปรับใช้อย่างจริงจัง 

เช่น การใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย การ

คัดแยกขยะมูลฝอย เป็นต้น

 • การจัดหาสวนสาธารณะและพื ้นทีส่ี

เขียวควรเพิม่พื้นที่สีเขียวบริเวณริมสองฝั่งคลอง

ชลประทาน บริเวณทางจักรยานเลียบถนนสุขุมวิท

บริเวณหน้าสำานักงานเทศบาลแพรกษา เพื่อเป็น

สถานที่พักผ่อน หย่อนใจและสร้างทัศนียภาพที่

สวยงามให้กับพื้นที่

 • การปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี ่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ

ข้อบังคับและมาตรฐานสิ ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยอย่างเคร่งครัดจะสามารถช่วยลดภาวะ

มลพิษอันเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

การปล่อยมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำา

ของโรงงานอุตสาหกรรม การเกิดเสียงดังจากการ

ใช้พาหนะ การบำาบัดและกำาจัดขยะมูลฝอยเป็นต้น 

กิตติกรรมประกาศ

 บทความวิจัยเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อม

เมืองตำาบลแพรกษาและตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรปราการ” เป็นส่วนหนึ่งของ

สารนิพนธ์เรื่อง “แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

เมืองด้านกายภาพ ตำาบลแพรกษาและตำาบล

บางปูใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” 

ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรการ

ผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถา-

ปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

 ขอขอบคุณเทศบาลตำาบลบางปูและองค์การ

บริหารส่วนตำาบลแพรกษาที่เอื ้อเฟือ้ข้อมูลอัน

เป็นประโยชน์และสละเวลาในการให้สัมภาษณ์ 

รวมถึงทุกท่านที่มีส่วนเกีย่วข้องในการสนับสนุน

แต่ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้
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บทคัดย่อ

 กรงุเทพมหานครมกีารจัดลำาดับประเภทของสวนสาธารณะซึง่ใช้เกณฑ์ในด้านขนาดของพืน้ที่

เป็นหลัก โดยสวนสาธารณะระดับชุมชนเป็นประเภทหนึ่งที่มีความสำาคัญ และมีการกระจายตัวเพื่อ

ให้บริการแก่พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง หนึ่งในสวนสาธารณะระดับชุมชนใจกลาง

กรุงเทพมหานครคืออุทยานเบญจสิริ ซึ่งให้บริการในพื้นที่เมืองชั้นในและมีการบริการกิจกรรมเพื่อ

การพักผ่อนและนันทนาการที่หลากหลายเป็นผลให้สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย และหลากหลาย

ช่วงอายุ รวมถึงมีความได้เปรียบในด้านที่ตั้งซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากหลายรูปแบบการเดินทาง ซึ่งส่วน

หนึ่งของกายภาพของพื้นที่สามารถสะท้อนได้จากการบริหารจัดการ ที่เป็นแนวนโยบายที่สามารถส่ง

ผลโดยตรงต่อพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาทั้งเชิงกายภาพ สังคม และนโยบายการ

จัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่สามารถนำามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ถึงบทบาทที่แท้จริงในการให้บริการของ

อุทยานเบญจสิริและนำามาสู่แนวทางในการพัฒนาพื้นที่

Abstract

 Bangkok Metropolitan Administration (BMA) has been ranked the park based on the size 

of the area. Community park is one of the most important and distribute for services to all over 

community in Bangkok. One of the community park in Bangkok central business district (CBD) is 

Benchasiri Park. The park serves anyseveral types of activity and recreation for variety group of 

people and also has the advantage in terms of location which is accessible from various traffic 

modes.Partly of physical area can be reflected from management policy which directly affect to 

the area. In this case study, researcher was conducted in factors of physical, social and policy 

to analysis the role of Benchasiri Park and lead to the guideline for spatial development.

คำาสำาคัญ (Keywords): การจัดการ (Management), บทบาท (Role), สวนสาธารณะ (Public Park)
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1. บทนำา

 สวนสาธารณะเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีสำาคัญ

ของเมือง ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการด้านการ

นันทนาการและเป็นสถานที ่พักผ่อนหย่อนใจ 

(Recreation Area) ที่ประชาชนมาใช้ประโยชน์

โดยเท่าเทียมกันในการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อน

คลายให้หายจากความตึงเคร ียดสวนชุมชน 

(Community Park) เป็นหนึ่งในสวนที่กรุงเทพ

มหานครกำาหนดขึ้นเป็นประเภทต่าง ๆ รวม 7 

ประเภท (สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2558)

ซึง่นับว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีความเหมาะสม

ต่อย่านพาณิชยกรรมของเมืองที ่มีพืน้ที ่จำากัด 

สามารถตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่มีมูลค่าสูงเพือ่ให้บริการ

แก่ประชากรในเมืองได้ มีการเข้าถึงที่สะดวกจาก

หลายรูปแบบในการเดินทาง โดยในกรุงเทพฯ มี

สวนสาธารณะในระดับชุมชน ที่มีความสำาคัญ

หลายแห่ง อาทิเช่น สวนรมณีนาท สวนทวีวนา-

รมย์ อุทยานเบญจสิริ เป็นต้น โดยพบว่าเมื่อ

เปรียบเทียบสถิติของผู้เข้าใช้บริการระหว่างสวน

สาธารณะในประเภทเดียวกันนี้ อุทยานเบญจสิริ

เป็นสวนสาธารณะทีม่ีสถิตผิู้เข้าใช้งานมากเปน็

ลำาดับต้น ๆ และในด้านกายภาพของที่ตั้ง ที่ราย

ล้อมไปด้วยอาคารสำานักงานห้างสรรพสินค้า ซึ่ง

มีความแตกต่างจากสวนสาธารณะแห่งอื่นที่มัก

อยู่ในพื้นที่อยู่อาศัยหรือบริเวณที่เป็นชุมชน

2. วัตถุประสงค์

 เพือ่ศึกษาพฤติกรรมรูปแบบการใช้พืน้ที ่ 

และกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อประกอบการวิเคราะห์บท

บาทและศักยภาพของอุทยานเบญจสิริ พร้อม

ทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการที่มีความเหมาะ

สมกับบทบาทของอุทยานเบญจสิริต่อไป

3. แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.1	แนวความคิดเกี่ยวกับสวนสาธารณะ

 เป็นการใช้ประโยชน์ที ่ดินที ่มีความสำาคัญ

สำาหรับเมือง (กองผงัเมือง, 2536) มีการจัดภูมิทัศน์

ท่ีสวยงาม และการจัดการบริการท่ีสามารถตอบ

สนองการประกอบกิจกรรมของผู้ใช้งาน รวมถึง

เป็นสถานที่ที่รัฐจัดให้มีขึน้เพือ่บริการแก่ประชา-

ชนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการแบ่งระดับของ

สวนตามหน้าที่การให้บริการ 

3.2	แนวความคิดเก่ียวกับการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี

 พืน้ที่เปิดโล่งเป็นส่วนของธรรมชาติที่ถูกนำา

เข้ามาในเมือง (สำานักพัฒนามาตรฐาน, 2549) 

ซึง่ในการใช้ประโยชน์พืน้ที ่ใดพืน้ที ่หนึง่จะเป็น

การซ้อนทับกันระหว่างกิจกรรม เวลา และสถาน

ที่ ซึ่งมีความสอดคล้องกันของทั้ง 3 ส่วน

3.3	แนวความคิดเกี ่ยวกับพฤติกรรมการใช้

	 สวนสาธารณะ

 การเลือกกิจกรรมมีส่วนสัมพันธ์กับพืน้ฐาน

ความแตกต่างของมนุษย์ (นิลุบล คล่องเวสสะ, 

2551) ได้แก่ อายุ เพศ ความต้องการ และ

กระแสความนิยม จะประกอบกันเป็นปัจจัยใน

การเลือกใช้ โดยมีองค์ประกอบภายนอกที่เป็น

ปัจจัยร่วม ซึ่งได้แก่ การเข้าถึง กิจกรรม ความ

สมบูรณ์ ความปลอดภัย ขนาดพื้นที่ และความ

เป็นสาธารณะ

3.4	แนวความค ิดด ้านการบร ิหารจัดการ

	 ทรัพยากรกายภาพ

 เป็นกระบวนการการจัดการท่ีมีการบูรณาการ

3 ปัจจัย (เสริชย์ โชติพานิช, 2549) ได้แก่ สถานที่ 

เป็นปัจจัยทางกายภาพ กระบวนการ เป็นขั้น

ตอนในการเนินการ และบุคลากร ที่เป็นตัวขับ

เคลื่อนให้เกิดกระบวนการต่างๆ ได้  
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4. วิธีการวิจัย

4.1	กรอบแนวคิดการวิจัย

 การศึกษาพ้ืนท่ีอุทยานเบญจสิริ ในด้านต่างๆ

เพือ่ให้เกิดความเข้าใจถึงบทบาทการให้บริการ

และนำาไปสูก่ารเสนอแนะแนวทางในการจัดการ

พื้นที่ โดยมีปัจจัยหลักที่มีผลต่อการจัดการพื้นที่ 

3 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบเชิงกายภาพองค์

ประกอบเชิงสังคม และองค์ประกอบเชิงนโยบาย 

โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 1

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

4.2 ขั้นตอนการวิจัย

 การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี ่ยวข้องเพื ่อใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์ถ ึง

บทบาทการให้บริการของพื้นที่อุทยานเบญจสิริ

 การศึกษาด้านกายภาพสังคม และนโยบาย

ดว้ยการสำารวจ การใช้แบบสอบถามและการสัม-

ภาษณ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคน พื้นที่ 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่เกิดกิจกรรม รวมถึงปัญหา

และข้อจำากัด และนโยบายในการจัดการพื้นที่

 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความสัมพันธ์

ของการจัดการพื้นที่ที่ส่งผลต่อการใช้งาน รวม

ถึงบทบาทของอุทยานเบญจสิริในปัจจุบัน

 เสนอแนะการจัดการพื้นที่อุทยานเบญจสริิ 

ซึง่เป็นข้อเสนอแนะที่มีความเหมาะสมต่อบท

บาทของอุทยานเบญจสิริและสภาพการใช้พืน้ที่

ในปัจจุบัน

5. การศึกษาพื้นที่อุทยานเบญจสิริ

5.1	ลักษณะทางกายภาพ

5.1.1	 ที่ตั้งและอาณาเขต

  อุทยานเบญจสิริ ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตร

ที่ 2 ของถนนสุขุมวิท ในแขวงคลองตัน เขต

คลองเตย ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของสำานักสิ่ง-

แวดล้อม กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่โดยประมาณ 

29 ไร่ โดยมีที่ตั้งดังแสดงในรูปที่ 2 

รูปที่ 2 พื้นที่อุทยานเบญจสิริและการเข้าถึง

5.1.2	 การสัญจรและเข้าถึงพื้นที่

  สามารถเข้าถึงได้หลายรูปแบบและหลาย

เส้นทาง โดยเป็นการสัญจรทางบกทั้งหมด โดย

ได้มีการศึกษาการสัญจรและการเข้าถึงพืน้ที่ทั้ง

ในด้านของระบบโครงข่ายถนน ที่สามารถเข้าถึง
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ได้ทั้งจากถนนสายหลักและถนนสายรอง และ

ระบบรถโดยสารสาธารณะ ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่ง

จากการสำารวจ พบว่า ผู้ใช้บริการร้อยละ 38 เข้า

มาใช้พื้นที่ ด้วยวิธีการเดินเท้า รองลงมาเป็นการ

สัญจรโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(BTS) รถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนตัว 

ตามลำาดับ 

5.1.3	การแบ่งพื้นที่ใช้สอย

  ภายในพื้นที่อุทยานเบญจสิริ ได้มีการ

แบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วนหลักๆ ตามประเภท

การใช้งานหลักดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งได้แก่ ส่วน

พิธีการ (Formal Zone) ได้แก่บริเวณด้านหน้าติด

ถนนสุขุมวิท ส่วนเปิดโล่ง (Open Space) ได้แก่ 

บริเวณส่วนกลางของสวนสาธารณะ และส่วน

กีฬา (Sport Zone) อยู่บริเวณด้านข้างและด้าน

หลังของอุทยานฯ โดยพบว่าในช่วงเช้าและเย็น

จะมีการใช้งานพืน้ที่กลางแจ้งของอุทยานในการ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ ส่วนกลางวันเป็นการใช้

งานในร่มเพื่อการพักผ่อน 

5.2	ลักษณะทางสังคมประชากร

 จากการศึกษาข้อมูลพบว่าอุทยานเบญจสิริ 

มีจำานวนผู ้เข้าใช้งานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

เฉลี่ยมากกว่าผู้ใช้งานในวันธรรมดา โดยจำานวน

เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระหว่าง พ.ศ.

2553 และพ.ศ.2554 และมีจำานวนผู้ใช้งานเฉลี่ย

คงที่ที่เฉลี่ย 3,500 คนต่อวันจนถึง พ.ศ. 2556 

โดยได้มีจำานวนเพิ่มขึ้นอีกครั้งใน พ.ศ. 2557 ดัง

แสดงสถิติในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สถิติการใช้งานอุทยานเบญจสิริ

ปี
(พ.ศ.)

วัน
ธรรมดา 

(คน)

อัตรา
การเพิ่ม

(%)

วันหยุด 
(คน)

อัตรา
การเพิ่ม

(%)

2550 2,500 2,800

2551 2,700 8.00 3,050 8.93

2552 2,000 -25.93 2,500 -18.03

2553 2,000 0.00 3,500 40.00

2554 3,500 75.00 3,500 0.00

2555 3,500 0.00 3,500 0.00

2556 3,500 0.00 3,500 0.00

2557 3,715 6.14 3,720 6.29

ที่มา: สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2558 (ปรับปรุง
โดยผู้วิจัย)

 และจากการสำารวจพบว่า เขตที่พักอาศัย

ของผู้ใช้งานอุทยานเบญจสิริ มีการกระจายตัว

อยู่จากหลากหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง

บริเวณที่ใกล้เคียงกับพื้นที่อุทยานฯ เช่น เขต

คลองเตย และเขตวัฒนา มีจำานวนผู้ใช้พื้นที่ถึง

ร้อยละ 29 และ 18 ตามลำาดับ และยังมีผู้ใช้

บริการจากเขตพื้นที่ห่างออกไป เช่น เขตพระโขนง

เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เป็นต้น ซึ่งสามารถ

แสดงผลได้ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 เขตที่ผู้ใช้บริการอุทยานเบญจสิริพักอาศัย

5.3	การบริหารจัดการพื้นที่

 อุทยานเบญจสิริเป็นสวนสาธารณะในสังกัด

กลุ่มสวนสาธารณะ 2 สำานักงานสวนสาธารณะ 
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สำานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครโดยการเบิก

จ่ายงบประมาณในการจัดการพื้นที่อุทยานเบญ-

จสิรินั้นเป็นการจัดสรรของบประมาณจากส่วน

กลางในทุก ๆ ปีงบประมาณ โดยฝ่ายธุรการ

สำานักงานอุทยานฯ ทำาหน้าท่ีในการต้ังงบประมาณ

โดยแบ่งออกเป็นหมวดการใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่นการ

ปรับปรุงพื้นที่ การบำารุงรักษา การจัดกิจกรรม 

และหมวดเบ็ดเตล็ด 

6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

6.1	บทบาทของอุทยานเบญจสิริ

 ในการสรุปบทบาทการให้บริการของอุทยาน

เบญจสิรินั้น จำาเป็นที่จะต้องนำาผลการศึกษาใน

ทุกด้าน มาประกอบการสรุปผลโดยสามารถแบ่ง

เป็นประเด็นสำาคัญหลายประการ ดังนี้

 ประการแรกเป็นข้อได้เปรียบในด้านกายภาพ

ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง บนถนนสุขุมวิทซึ่ง

เป็นถนนสายหลัก เชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆ ของ

กรุงเทพ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบขน-

ส่งที่มีความหลากหลาย ส่งผลให้อุทยานเบญจ-

สิริเป็นพืน้ที่ที่มีข้อได้เปรียบกว่าสวนสาธารณะ

ในระดับเดียวกัน ในด้านของที่ตั้ง โดยจากการ

สำารวจพบว่าพื้นที่ว่างบริเวณต่าง ๆ  ของอุทยานฯ 

ยังมีการใช้ประโยชน์พืน้ที ่ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

 ประการที ่สองในด้านการบริการอุทยาน

เบญจสิริเป็นสวนสาธารณะที ่มีองค์ประกอบ

ต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้พื้นที่ซึ่งมีความ

หลากหลายทั ้งประเภทและชนิดของกิจกรรม 

รวมถึงสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมแก่

กลุ่มคนที่มีความหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถ

ใช้บริการได้อย่างเท่าเทียม เป็นไปตามมาตรฐาน

แต่จากการสำารวจยังพบว่ามีข้อเสนอแนะให้เพิม่

เติมการบริการต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำา เส้นทางวิ่ง 

เป็นต้น 

 ประการสุดท้ายในด้านสังคมและประชากร 

ท่ีพบว่ามีประชากรท่ีมาใช้บริการซ่ึงเป็นประชากร

ที่พักอาศัยในบริเวณที่ห่างจากที่ตัง้ของอุทยานฯ 

โดยอยู่ในรัศมีการให้บริการมากกว่า 6 กิโลเมตร 

หรือระบบขนส่งสาธารณะไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่ง

อยูใ่นเกณฑ์การให้บรกิารของสวนในระดับย่าน 

และเมืองด้วยเช่นกัน

 จากการศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล

พืน้ฐานของอุทยานเบญจสิริที่ผ่านมาทั้งในเชิง

กายภาพ สังคมและนโยบายการบริหารพื้นที่นั้น 

ทำาให้ผู ้วิจัยสามารถสรปุได้ว่าอุทยานเบญจสริิ

มีบทบาทการให้บริการประชากรเมืองที่มีความ

ครอบคลุมทั้งในระดับชุมชน ระดับย่าน และ

ระดับเมืองสามารถให้บริการพืน้ที่ย่านหรือเขต

เมืองขนาดใหญ่ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 บทบาทการให้บริการของอุทยานเบญจสิริ

บท
บา

ท
ระ

ดับ
ชุม

ชน

รองรับ
ประชากร

รอบอุทยานฯ

ที่พักอาศัยตั้งอยู่โดยรอบ
เข้าถึงโดยการเดินเท้า
เข้ามาใช้งานช่วงสั้น ๆ
ไม่เสียค่าบริการ

บท
บา

ท
ระ

ดับ
ย่า

น ที่ตั้ง
ในย่านธุรกิจ

ผู้พักอาศัยย่านอื่น
เข้าถึงโดยรถสาธารณะ
ย่านที่มีความหลากหลาย 
ข้อจำากัดด้านเวลา

บท
บา

ท
ระ

ดับ
เม

ือง ที่ตั้ง
ศูนย์กลาง
กรุงเทพฯ

ผู้พักอาศัยย่านอื่น
เข้าถึงโดยรถสาธารณะ
การรวมกลุ่มกิจกรรม
ข้อจำากัดด้านเวลา

ที่มา: ผู้วิจัย

6.2	แนวทางการจัดการพื้นที่อุทยานเบญจสิริ

 จากข้อสรุปถึงบทบาทการให้บริการของ

อุทยานเบญจสิริ ที่พบว่ามีบทบาทการให้บริการ

ในระดับย่าน นำาไปสู่การกำาหนดแนวทางในการ

จัดการพื้นที่ ที่มีความสอดคล้องกับการใช้งาน

ในปัจจุบัน และสามารถรองรับการให้บริการใน
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พื้นที่ระดับย่านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่ง

เป็นข้อเสนอใน 3 ด้านหลักๆ ซึ่งได้แก่

 ด้านกายภาพ ควรมีการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ 

เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และเพิ่ม

เติมอุปกรณ์และการบริการให้เพียงพอต่อความ

ต้องการในอนาคต เช่น พื้นที่ลานกีฬา พื้นที่นั่ง

พักผ่อน ห้องสมุด พื้นที่เรียนรู้ ฯลฯ รวมถึงการ

ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น น้ำาพุ

ดนตรี สนามหญ้า นอกจากนั้นยังควรมีการเพิ่ม

กิจกรรมการนันทนาการให้สามารถดึงดูดผู ้ใช้ 

และใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น 

การปั่นจักรยานน้ำา การพายเรือ การเช่าจักรยาน

เป็นต้น รวมถึงการเพิ่มช่องทางเข้าถึงจากถนน

สายย่อยเพือ่ให้พืน้ที่ชุมชนโดยรอบสามารถเข้า

ถึงพื้นที่อุทยานฯ ได้สะดวก เช่น การเปิดช่อง

ทางคนเดิน การเชื่อมต่อทางเท้าจากพื้นที่ชุมชน 

เป็นต้น

 ดา้นสังคม ควรมีการเพ่ิมความถ่ีของกิจกรรม

ต่างๆ ให้มากขึ้น เนื่องจากจะเป็นการส่งเสริม

ให้เกิดการรวมกลุ่มทางสังคม และรวมกลุ่มผู้ที่มี

ความสนใจคล้ายกันได้มีพืน้ที่ในการแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นเช่น การจัดดนตรีในสวน การฝึกหัด

อาชีพ กิจกรรมของเยาวชน พื้นที่เพื่อศิลปะ การ

จัดตลาดนัด (Flea Market) ฯลฯ รวมถึงเพิ่มช่อง

ทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ของอุทยานฯ

ตามส่ือโซเชียลต่าง ๆ เพ่ือให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถ

รับรู้ข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 ด้านนโยบายการจัดการ ควรมีการบริหาร

พืน้ที่บางส่วนที่สามารถจัดหาผลประโยชน์ให้แก่

การดำาเนินงานอุทยานฯ โดยไม่ขัดต่อระเบียบ

ข้อบังคับ เพื่อใช้สนับสนุนงบประมาณด้านต่างๆ

ของอุทยานฯ เช่น การดูแลรักษา หรือจัดหา

อุปกรณ์ต่าง ๆ และควรมีรูปแบบการบูรณาการ

การบริหารงานที ่คำานึงถึงความต้องการของผู้

ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต

พื้นที่โดยรอบอุทยานฯ

รายการอ้างอิง

กองผังเมือง กรุงเทพมหานคร. (2536). โครงการ

	 จัดหาและพัฒนาสวนสาธารณะ	 สนามเด็ก 

	 เล่น	และภูมิทัศน์ของเมือง. กรุงเทพฯ: กอง

 ผังเมือง สำานักปลัดกรุงเทพมหานคร.

นิลุบล คล่องเวสสะ. (2548). การวางแผนออก

	 แบบสวนสาธารณะ	 และพื้นที่นันทนาการ. 

 กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา-

 ลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผัง

 เมือง. (2547). เกณฑ์ด้านผังเมือง	 หมวด

	 บริการสังคม	เรื่อง	สวนสาธารณะ	สนามกีฬา

	 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์. กรุงเทพฯ: สำานัก

 พัฒนามาตรฐาน.

สำานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผัง

 เมือง. (2549). ทฤษฎีและความรู้ทางด้าน

	 ผังเมือง. กรุงเทพฯ: สำานักพัฒนามาตรฐาน.

สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. (2558). สถิติ

	 กรุงเทพมหานคร	2557. กรุงเทพฯ: สำานัก

 ยุทธศาสตร์และประเมินผล. 



การศึกษารูปแบบกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนสาธารณะ

ในย่านชุมชน กรณีศึกษาสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง

A Study of Activity Pattern in Community Public Park: 

A Case Study of Rommani Thungsikan Park, Don Mueang District

อภิวัลย์ แดงสะอาด1 และ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ2

Apiwan Dangsa-ard1 and Jaturong Pokharatsiri, Ph.D.2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail: apiwan.dangsaard@gmail.com1 , jaturong@ap.tu.ac.th2 

บทคัดย่อ

 พื้นที่เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่รองรับการกลายเป็นเมืองจากเขตกรุงเทพชั้นใน เมื่อมีโครงการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคมส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพือ่การอยู่

อาศัย และนำามาสู่ประเด็นคำาถามเรื่องความเพียงพอและการใช้ประโยชน์ของสวนสาธารณะในย่าน

ชุมชนโดยใช้สวนรมณีย์ทุ่งสีกันเป็นกรณีศึกษา ซึ่งการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรม

การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนสาธารณะ และนำาเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อ

การดำาเนินกิจกรรมของประชาชนในอนาคต โดยการศึกษาครั้งนี้ทำาการศึกษาและเก็บข้อมูล 2 วิธี

การ คือ 1) การสังเกตผู้เข้าใช้พื้นที่สวนสาธารณะ พฤติกรรมและรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่สวน

สาธารณะ และ 2) การสัมภาษณ์ผู้ใช้พื้นที่ในด้านทัศนคติ วัตถุประสงค์และความต้องการใช้งานที่มี

ผลต่อการกำาหนดพื้นที่สวนสาธารณะที่เอื้อประโยชน์ในการดำาเนินกิจกรรมในอนาคต ผลการศึกษา

พบว่าพื้นที่สวนสาธารณะมีผู้ใช้งานหลากหลายวัยและมีความต้องการใช้พื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยพื้นที่

บางส่วนไม่ได้ถูกจัดสรรเพื่อการดำาเนินกิจกรรม หรือมีการดำาเนินกิจกรรมที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

ของพื้นที่และบางส่วนไม่ได้เกิดการใช้ประโยชน์ จึงได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ใน 2 ประเด็น 

คือ การปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมของ

ประชาชนในอนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระดับการให้บริการของสวนสาธารณะให้ตอบ

สนองทั้งในระดับชุมชน ระดับเมือง และระดับย่าน

Abstract

 Don Mueang, a district at the edge of Bangkok, has absorbed the urban extension of 

metropolitan area. Recent infrastructure and transportation development projects have affected 

the change in residential density and land use, inducing a research question of adequacy and 

utilization of community public parks in the area, as exemplified by a case study of Rommani 

Thungsikan Park. The objectives of the study were to investigate the patterns of activities in the 
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park and proposing the appropriate operational development of the park to match the needs in 

near future. The study involved two data collection methods: 1) observation of users’ behavior 

and activities and 2) the interview of users’ perception on objectives and needs for the park 

which were essential for developing a guideline for community public park planning. The results 

of study revealed the varieties of ages and activities of users linked to different space usages. 

Some spaces were misused or unused, while some recreational activities were spontaneously 

sharing and represented as a crowding space. The study suggested two aspects of community 

public park development: 1) improving and maintaining the existing physical conditions of park, 

2) proposing the new public parks devoted to daily activities in residential area and responsively 

facilitated to both the city and the community levels.

คำาสำาคัญ (Keywords): พื้นที่สาธารณะในชุมชน (Community Public Space), พื้นที่สวนสาธารณะ 

(Community Parks), กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation Activity) 

1. บทนำา

1.1	ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 พืน้ที ่สวนสาธารณะที่พบในเขตดอนเมือง

ส่วนใหญ่เป็นสวนขนาดเล็กตามชุมชนและโครง

การหมูบ่้านจัดสรรซึง่จำากดัการให้บรกิารจึงไม่

ถือว่าเป็นพืน้ที่สาธารณะในชุมชนอย่างแท้จริง 

ซึง่ในอนาคตหากขาดการวางแผนและการจัด

การที่ดีพื ้นที ่โล่งสาธารณะที่มีอยู่อาจถูกนำาไป

พัฒนาเป็นโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ไม่ได้เอื้อ

ประโยชน์ในการทำากิจกรรมของประชาชนใน

พื้นที่

1.2	วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1) ศึกษารูปแบบกิจกรรมการใช้ประโยชน์ใน

พื้นที่สวนสาธารณะ

 2) นำาเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สวน

สาธารณะเพือ่การดำาเนินกจิกรรมของประชาชน

ในอนาคต

1.3	ขอบเขตของการศึกษา

1.3.1	ขอบเขตทางด้านพื้นที่	

 ศึกษาพืน้ที ่สวนรมณีย์ทุ ่งสีกันซึ ่งเป็นสวน

สาธารณะหลักในพ้ืนท่ีเขตดอนเมืองซ่ึงประชาชน

ส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการทำาให้เกิดกิจกรรมที ่

หลากหลายมากกว่าสวนสาธารณะแห่งอื่น

1.3.2		ขอบเขตทางด้านเนื้อหา

  ศกึษาทางดา้นพฤติกรรม รูปแบบกิจกรรม 

ทัศนคติ วัตถุประสงค์และความต้องการใช้ประ-

โยชน์พื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อนำาไปสู่แนวทาง

การพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในอนาคต

1.4	วิธีการดำาเนินการศึกษา

 1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับพื้นที่สวนสาธารณะ

 2) การสังเกตพฤติกรรม รูปแบบกิจกรรม

ของผู้ใช้พื้นที่สวนสาธารณะ โดยการประยุกต์ใช้

วิธีการเก็บข้อมูลเชิงสังเกตแบบ Static Snap-

shots ของเทคนิค Space syntax เป็นการเก็บ
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ข้อมูลรูปแบบกิจกรรมการจับจองพืน้ที่อย่างเป็น

ระบบ โดยการบันทึกกิจกรรมหยุดนิ่ง (จุฬวดี 

สันทัด, 2548) 

 3) การสัมภาษณ์ด้านทัศนคติวัตถุประสงค์

และความต้องการใช้งานพืน้ที่สวนสาธารณะใน

อนาคต โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) คือ การสุ่มโดยไม่คำานึง

ถึงโอกาสความน่าจะเป็นจากกลุม่ผู้ใช้งานพืน้ที่ 

ใน 2 ช่วงเวลา คือ ตอนเช้าและตอนเย็น ซึ่งได้

จำานวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 12 คน ในการเป็น

ตัวแทนแสดงความคิดเห็นเรือ่งการใช้งานพืน้ที่

สวนสาธารณะ

 4) สรุปผลการศึกษาและนำาเสนอแนวทางการ

พัฒนาพืน้ที่สวนสาธารณะที่เอื้อต่อการดำาเนิน

กิจกรรมของประชาชนในอนาคต 

2. แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1	แนวคิดพื้นที่สวนสาธารณะในชุมชน

 พืน้ที่สาธารณะในชุมชนจะให้ความสำาคัญ

กับพืน้ที่เพื่อนันทนาการและการพักผ่อนหย่อน

ใจ และตอบสนองความต้องการในการดำาเนิน

กิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน คือ พื้นที่สวน

สาธารณะ (จรัสพิมพ์ บุญญานันต์, 2554, น.59) 

พืน้ทีส่วนสาธารณะทีป่ระสบความสำาเร็จต้อง

อาศัยการออกแบบที่เกิดจากความร่วมมือของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยองค์ประกอบ

พืน้ฐานที่ต้องคำานึงถึงเพื่อทำาให้เกิดเป็นสถาน

ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันและเกิดกิจกรรมที่หลาก

หลาย (จรัสพิมพ์ บุญญานันต์, 2554, น.66-71) 

สามารถสรุปได้ดังนี้

 (1) ปัจจัยทางด้านการเข้าถึงและการเชื่อม

ต่อพื้นที่

 (2) ปัจจัยด้านความสะดวกสบายและความ

สวยงาม 

 (3) ปัจจัยด้านการใช้งานและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 

2.2	แนวคิดด้านพฤติกรรมและกิจกรรมของ

	 มนุษย์ในพื้นที่สวนสาธารณะ

 พฤติกรรม รูปแบบกิจกรรม ความต้องการ

ของมนุษย์ และการเลือกทำากิจกรรมในพื้นที่

สวนสาธารณะ ที่จะนำาไปสู่การวางแนวทางการ

พัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในอนาคต (ภควดี ศรี

อ่อน, 2555, น.10-11) ต้องอาศัยปัจจัยในการ

เก็บข้อมูลดังนี้

 (1) ช่วงวัย (ช่วงวัยเด็ก ช่วงวัยรุ่น ช่วงวัย

ผู้ใหญ่ และช่วงวัยผู้สูงอายุ) 

 (2) รูปแบบของกิจกรรม (กิจกรรมแบบผ่อน

คลาย Passive Recreation และกิจกรรมแบบ

เคลื่อนไหว Active Recreation)  

 (3) วันและเวลา (วันธรรมดา-วันหยุด/ช่วง

เวลาเช้า-เย็น)

3. สภาพทั่วไปของพื้นทีส่วนรมณีย์ทุง่สีกัน 

 เขตดอนเมือง

 สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เป็นสวนสาธารณะระดับ

หมู่บ้าน มีขนาดพื้นที่ 15 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา 

เปน็สวนสาธารณะหลกัของพืน้ทีเ่ขตดอนเมอืง 

เป็นสวนอเนกประสงค์ที่เป็นได้ทั้งสถานที่ออก

กำาลังกายและสถานที ่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่

ประชาชนในพื้นที่

 

4. การวิเคราะห์และอภิปรายผล

4.1	การวิเคราะห์และสรุปภาพรวมสภาพการ	

	 ใช้ประโยชน์พื้นที่

 จากการสำารวจภาพรวมของกลุม่ผู้ใช้บริการ

พื้นที่ นำามาสู่การเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านรูปแบบ

กิจกรรมการใช้พื้นที่ ช่วงวัน-เวลา และช่วงวัย 

(แสดงในตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ช่วงวันและเวลาการสังเกตรูปแบบกิจกรรม
การใช้พื้นที่สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
 

วันจันทร วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย

ชวงเชา 07.00-8.00    

ชวงเย็น 18.00-19.00    

ชวงเวลา เวลา
วันธรรมดา วันหยุด

ที่มา: ผู้วิจัย, 2558

 ผลจากการสังเกตด้านรูปแบบกิจกรรมการ

ใช้พื้นที่ ช่วงวัน-เวลา และช่วงวัย นำามาสู่การ

บันทึกผังกิจกรรมและการวิเคราะห์รูปแบบการ

ใช้พื้นที่สวนสาธารณะ แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

4.1.1	 การวิเคราะห์และสรุปภาพรวมสภาพการ

	 	 ใช้ประโยชน์พื้นที่

ตารางที่ 2 สรุปภาพรวมการใช้ประโยชน์พื้นที่ใน
แต่ละปัจจัย ดังนี้

วันธรรมดา วันหยุด

• ช่วงเวลา พบว่า ช่วง
เย็นเป็นเวลาที่มีผู้มา
ใช้พื้นที่มากที่สุด 

• ช่วงเวลา พบว่า ช่วง
เย็นเป็นเวลาที่มีผู้มา
ใช้พื้นที่มากที่สุด 

• การใช้พื้นที่ บริเวณที่
มีการใช้งานมากที่สุด 
คือ บริเวณสนามเด็ก
เล่น ทางเดิน-วิ่ง และ
พื้นที่บริเวณสนาม
หญ้าภายในสวน 

• การใช้พื้นที่ พื้นที่
บริเวณสนามหญ้า
ภายในสวนจะเป็น
พื้นที่ที่มีการกระจุก
ตัวของกิจกรรมเป็น
จำานวนมาก 

• กลุ่มผู้ใช้งาน ในช่วง
เย็น ได้แก่ วัยเด็ก วัย
รุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้
สูงอายุ ในขณะที่ช่วง
เช้ามักจะพบกลุ่มของ
วัยรุ่นเข้ามาใช้บริการ
พื้นที่จำานวนน้อย

• กลุ่มผู้ใช้งาน ทั้งช่วง
เช้าและช่วงเย็นกลุ่มผู้
มาใช้พื้นที่ ได้แก่ วัย
เด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ 
และวัยผู้สูงอายุ 

ที่มา: ผู้วิจัย, 2558

4.1.2	 การวิเคราะห์และสรุปภาพรวมรูปแบบ 

	 	 กิจกรรม

  จากการสังเกตด้วยวิธี Static Snapshots 

พบว่าพืน้ที ่สวนสาธารณะแห่งนีม้ ีการดำาเนิน

กิจกรรมทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ การเดิน/วิ่ง

ออกกำาลังกาย การออกกำาลังกายโดยใช้อุปกรณ์ 

การเต้นแอโรบิค กิจกรรมในสนามเด็กเล่น การ

เล่นกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ การใช้ห้องสมุด 

และการประกอบอาชีพ อีกทั้งพบว่ากิจกรรมที่

เกดิขึน้จะกระจุกตวัในบริเวณทีแ่ตกตา่งกนัตาม

ช่วงเวลาของการใช้พื้นที่ เช่น ช่วงเช้ากิจกรรม

การเตน้แอโรบคิจะกระจุกตวัอยูบ่รเิวณทางทิศ

เหนือของพื้นที่ ช่วงเย็นกิจกรรมการพักผ่อน

หย่อนใจ การออกกำาลังกายโดยใช้อุปกรณ์จะ

กระจุกตัวอยู่บริเวณทางทิศใต้ของพื้นที่ ในส่วน

ของกิจกรรมการเดิน-วิ่งออกกำาลังกายจะกระจุก

ตวัตามทางเดินภายในสวนทั้งในช่วงเช้าและช่วง

เย็น เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการทำากิจกรรม

สำาหรับผู้มาใช้บริการ

ที่มา: ผู้วิจัย, 2558

รูปที่ 1 ภาพรวมกิจกรรมในช่วงเช้าของวันธรรมดาและ
วันหยุด
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ที่มา: ผู้วิจัย, 2558
รูปที่ 2 ภาพรวมกิจกรรมในช่วงเย็นของวันธรรมดาและ
วันหยุด

4.2	 การวิเคราะห์ลักษณะผู้ใช้พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ

	 จากการสัมภาษณ์	

4.2.1	 ลักษณะพฤตกิรรมการใช้งานพืน้ทีส่วน

	 	 สาธาณะ

  จากการสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างผู้ใช้งาน

พื้นที่จำานวน 12 คน นำามาสู่การสรุปผลข้อมูล

ลักษณะพฤติกรรมการใช้พื ้นที ่สวนสาธารณะ 

พบว่า ผู้ใช้บริการจำานวน 8 คนเลือกใช้บริการ

พื้นที่เนื่องจากอยู่ใกล้กับที่พักอาศัย และจำานวน

4 คนเลือกใช้บริการเนื่องจากการเดินทางสะดวก

สามารถเข้าถึงพื้นที่โดยการเดินเท้าและการใช้รถ 

ซึง่วัตถุประสงค์ในการใช้พื ้นที่ส่วนใหญ่จะเน้น

กิจกรรมด้านการออกกำาลังกาย การใช้พ้ืนท่ีสนาม

เด็กเล่นและการพักผ่อนหย่อนใจ ตามลำาดับ 

4.2.2	 ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการใช้

 จากการสงัเกตเชิงลกึและการสมัภาษณ์กลุม่

ตัวอย่างผู้ใช้งานพืน้ที่ในประเด็นทางด้านปัจจัย

ทางกายภาพ ได้แก่ 

 (1) ลักษณะการเข้าถึงพื้นที่ 

 (2) ลักษณะและวัสดุของเส้นทางเดิน-วิ่ง 

 (3) การจัดพื้นที่ใช้สอย 

 (4) สิ่งอำานวยความสะดวกที่ให้บริการ 

 (5) องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 

 สามารถสรุปภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการใช้

พืน้ที ่และสภาพปัญหาที่เกิดขึน้จากการใช้งาน 

ดังนี้ 

 พืน้ทีส่วนสาธารณะมกีารออกแบบภมูทิัศน์

ที ่เกิดการสร้างสุนทรียภาพและความสวยงาม 

แต่การทำากิจกรรมส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับ

บริบทของพื้นที่ เนื่องจากการออกแบบพื้นที่

เน้นกิจกรรมด้านการพักผ่อนหย่อนใจ (Passive 

recreation) มากกว่ากิจกรรมการออกกำาลังกาย 

(Active recreation) ส่งผลให้พื้นที่แห่งหนึ่งมี

กิจกรรมเกิดขึน้มากกว่าหนึง่กิจกรรมทำาให้เกิด

การใช้พื้นที่ซ้อนทับกัน เพื่อลดปัญหาในการใช้

พื้นที่ทับซ้อนผู้ใช้พื้นที่จึงหาพื้นที่อื่นๆ ในการทำา

กจิกรรมซึง่พืน้ที่นั้นอาจไมไ่ด้ออกแบบไว้สำาหรับ

ทำากิจกรรมนั้น ๆ เช่น ในพื้นที่สวนสาธารณะ

ไม่ได้มีการออกแบบลานสำาหรับการเล่นกีฬา ผู้

ที่ต้องการเล่นกีฬาจึงเลือกใช้สนามหญ้าบริเวณ

กลางสวนเป็นพื้นที่ทำากิจกรรม ในขณะที่พื้นที่

บริเวณสนามหญ้านัน้มีการออกแบบเพือ่การพัก

ผ่อนหย่อนใจเป็นหลัก

 การใช้พืน้ที ่ที ่ไม ่ได้ออกแบบไว้ในการทำา

กิจกรรมตามความต้องการนั้น อาจมีสาเหตุมา

จากหลายปัจจัย เช่น สวนสาธารณะแห่งนี้มี

ขนาดเล็ก พ้ืนท่ีทำากิจกรรมจึงไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการที่มีความหลากหลาย  พื้นที่ที่ให้บริการ

ภายในสวนไม่ได้จัดแบ่งพืน้ที่เพื่อรองรับกับกจิ-

กรรมที่เกิดขึ้น หรือการออกแบบพื้นที่ในการใช้

ประโยชน์และการทำาก ิจกรรมไม่ได้คำานึงถ ึง

ความต้องการใช้งานที่เกิดขึ้น
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5. บทสรุป

5.1	ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาพื้นที่

 จากการสังเกตพฤติกรรมและรูปแบบกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ และการสัมภาษณ์

ผู้ใช้พื้นที่ในด้านทัศนคติ วัตถุประสงค์และความ

ต้องการใช้งานพืน้ที ่สวนสาธารณะในอนาคต 

สามารถสรุปข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

พื้นที่ ดังนี้

5.2.1	 การปรับปรุงและการดูแลสวนสาธารณะ

	 	 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  1) กิจกรรมบางประเภทเกิดการใช้พื้นที่

ทับซ้อนกัน เช่น บริเวณลานออกกำาลังกายทาง

ทิศเหนือของพื้นที่เกิดกิจกรรมแอโรบิคและการ

ออกกำาลังกายโดยใช้อุปกรณ์ในพืน้ที ่เดียวกัน 

ควรจะมีการจัดขอบเขตพืน้ที่ในการทำากิจกรรม

ที่ชัดเจนและมีความเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น เพื่อ

ความสะดวกในการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว

 

ที่มา: ผู้วิจัย, 2558
รูปที่ 3 การใช้พื้นที่ทับซ้อนกันในการทำากิจกรรม

 2) จากการสังเกตและการบันทึกผังกิจกรรม

พบว่าพื้นที่บางส่วนเป็นเพียงพืน้ที่ปลูกต้นไม้ไม่

มีการเข้าใช้พื้นที่หรือเกิดกิจกรรมใดๆ ควรมีการ

นำาพ้ืนท่ีเหล่าน้ันมาวางแผนพัฒนาและออกแบบ

เพือ่รองรบักบัความตอ้งการของกจิกรรมทีห่ลาก

หลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

 3) การออกแบบพัฒนาพื้นที่ภายในสวนควร

คำานึงถึงกิจกรรม รูปแบบความต้องการการใช้งาน

ของผู้ใช้ร่วมด้วย โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่

ตอ้งการให้ออกแบบและปรบัปรงุเสน้ทางเดิน-

ว่ิงภายในสวน โดยการเลือกใช้วัสดุพ้ืนผิวท่ีเหมาะ

สมต่อกิจกรรมประเภทนี้ เพื่อลดอันตรายที่อาจ

จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้พื้นที่

ที่มา: ผู้วิจัย, 2558
รูปที่ 4 สภาพปัญหาเส้นทางเดิน-วิ่งภายในสวน

 

 4) อุปกรณ์ออกกำาลังกาย และสิ่งอำานวย

ความสะดวกด้านต่าง ๆ  ควรได้รับการตรวจสอบ 

ปรับปรุงและซ่อมแซมอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกในการใช้งาน และลดอุบัติเหตุที่จะ

เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ใช้งานพื้นที่

5.2.2	 การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมของ	

	 	 ประชาชนในอนาคตในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง

  1) สวนรมณีย์ทุ่งสีกันเป็นสวนสาธารณะ

หลักของเขตดอนเมอืงที่ต ัง้อยูใ่นละแวกของ

ชุมชน ทำาให้มีผู้ใช้บริการพื้นที่เป็นจำานวนมาก 

และหากมีจำานวนประชากรเพิม่ขึน้ในพืน้ที่อาจ

ส่งผลให้สวนสาธารณะแห่งนีเ้กิดความไม่เพียง

พอต่อความต้องการ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบ

จำานวนประชากรในพื้นที่ จำานวน 168,197 คน 

(กรมการปกครอง พ.ศ. 2557) กับเกณฑ์มาตร-

ฐานพื้นที่สวนสาธารณะ (เกณฑ์ด้านผังเมือง

หมวดบริการสังคม, โดยสำานักพัฒนามาตรฐาน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2546) พบว่า สวน

สาธารณะแห่งนีเ้ป็นสวนระดับหมูบ่้านสามารถ

รองรับจำานวนประชากรที ่มาใช้บริการจำานวน 

2,000-10,000 คน และมีขอบเขตพื้นที่ให้บริการ

ในระยะ 300-500 เมตร ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้

บริการกับจำานวนประชากรในเขตพื้นที่ ดังนั้นจึง

ควรมีการพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียง เช่น การใช้พื้นที่

โล่ง พื้นที่รกร้างที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ มาพัฒนา

พื้นที่ให้เอื้อประโยชน์ต่อเนื่องกัน เพื่อเป็นการ
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พัฒนาพื้นที่รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้ง

ยังเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้มีปริมาณมากขึน้ 

เพื่อเป็นแหล่งสร้างอากาศบริสุทธิ์แก่เมือง สร้าง

ความรม่รืน่ให้แก่ผู้คนที่สัญจรและผู้ที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่ และสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

รองรับกิจกรรมทางสังคมให้กับประชาชนในเขต

ดอนเมือง

  2) การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่

สวนสาธารณะหรือสวนหย่อม โดยสนับสนุนให้

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิม่พืน้ที่

สีเขียว เช่น ให้สิทธิกรุงเทพมหานครเข้าดำาเนิน

การ (ซื้อ/เช่าพื้นที่/รับบริจาค การขอใช้พื้นที่ของ

หน่วยงานราชการ หรือการแลกเปลี่ยนการใช้

พื้นที่) หรือให้สิทธิแก่เจ้าของที่ดินดำาเนินการเอง 

อีกทั้งกรุงเทพมหานครควรเข้ามาปรับปรุงพืน้ที่

รกร้างว่างเปล่า กำาหนดให้เป็นพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ

หรือสวนหย่อม เพื่อเพิ่มจำานวนของพื้นที่สีเขียว

ตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 และตามแผนการสร้างยุทธศาสตร์ท่ี 2 

พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างมหานครสีเขียว สะดวก

สบายของพื้นที่เขตดอนเมือง
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การศึกษาโครงข่ายของการสัญจรโดยระบบขนส่งมวลชนนอกระบบ

(Paratransit) กรณีศึกษา รถสองแถวที่มีความสัมพันธ์

กับย่านในพื้นที่เขตดอนเมือง
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บทคัดย่อ

 บทความนี้แสดงผลการศึกษาโครงข่ายการสัญจรโดยระบบขนส่งมวลชนนอกระบบ (Paratransit) 

รถสองเเถว เเละสำารวจองค์ประกอบภายในพื้นที่เพื่อระบุลักษณะของย่านเเละคุณลักษณะผู้ใช้บริการ

ในวันหยุดเเละวันธรรมดา โดยสำารวจเส้นทางการเดินรถสองแถว 4 สาย ได้แก่ สายประชาอุทิศ สาย

กองพัน 1/3 – 2/4 สายวัดไผ่เขียว และสายวัดนาวง ใน 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เที่ยง เเละเย็น การ

วิเคราะห์ข้อมูลอภิปรายผลด้วยการพิจารณาตัวแปรจากแนวคิดเเละทฤษฎีร่วมกับใช้เทคนิควิเคราะห์

โดยผ่านเครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และโปรแกรม MapInfo Professional ผลสรุปสะท้อน

สภาพความเป็นจริงของระบบโครงข่ายและลักษณะการใช้บริการที่มีความสัมพันธ์กับพืน้ที่ในแง่ของ

กิจกรรมของคนที่ใช้บริการรถสองแถวกับจุดที่ลง (ย่าน) ในบริเวณนั้นๆ โดยพบว่ากลุ่มผู้ใช้เป็นเด็กวัย

เรียนและผู้ใหญ่เป็นส่วนมาก เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย พบว่า ไม่มีตำาแหน่งจุดจอดรถโดยสารที่

ชัดเจนยกเว้นเฉพาะบริเวณหน้าวัดดอนเมือง จึงเสนอแนวทางเพื่อจัดทำานโยบายการวางแผนระบบ

ขนส่งมวลชนนอกระบบ โดยบูรณาการร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่

Abstract

 The study aimed to investigate the traffic network of a paratransit systems called Rod-song-

tew or a minibus, to explore the characteristics of users, and to identify the district’s major nodes 

of activities as associated with the minibus users. The observation data of users were taken 

from both weekday and weekend, three times a day on four surveyed routes of the minibus’s 

operational lines: Prachautid, Kongpan 1/3 - 2/4, Wat Paikeaw and Wat Nawong. The analysis 

considered the matching empirical evidences with theoretical attributes or conceptual variables, 

and technical analysis using Geographic Information Systems (GIS) and MapInfo Professional 



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2559  
The 7th Built Environment Research Associates Conference 2016 (BERAC 7) 

427

software to demonstrate the spatial network relationships. The conclusion reflects the reality of 

the connection system and the characteristic of the service relate to the landscape in term of 

activities of the minibus passenger and their stops within this area. Most users were (school) 

children and adults, by which female outnumbered male. Locations of bus stops were not 

designated or specified, with only exception at the Wat Don Muang. Suggestions for improvement 

included installation of lighting and information boards with clarified routes and its direction, and 

a proposal for policy planning of paratransit with integration to public transportation systems.

คำาสำาคัญ (Keywords): ระบบขนส่งมวลชนนอกระบบ (Paratransit), ย่าน (Districts), เศรษฐกิจนอก

ระบบ (Informal Sector)

 

1. บทนำา

1.1	ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 พืน้ที่เขตดอนเมืองมีความหลากหลายของ

รูปแบบการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เป็นที่ตั้งของ

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สถานีรถไฟ

ดอนเมือง อีกทั้งยังมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2562 การศึกษา

ครัง้น ีม้ ุง่ประเด็นศึกษาเร ือ่งของระบบขนส่ง

มวลชนนอกระบ(Paratransit) “รถสองแถว” ซึ่ง

เป็นระบบขนส่งที ่ได้รับความนิยมในพืน้ที ่เขต

ดอนเมือง การศึกษาทำาให้เห็นถึงสภาพความ

เป็นจริงและสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อมุ่ง

หวังให้หน่วยงานที ่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมกับ

การพัฒนาที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีแดง) เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่พ้ืนท่ี

เขตดอนเมืองและเป็นการพัฒนานโยบายใน

ด้านระบบขนส่งมวลชนเพือ่คุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชนต่อไป

1.2	วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 เพือ่ศึกษาโครงข่ายของการสัญจรระบบขน-

ส่งมวลชนนอกระบบ กรณีศึกษารถสองแถว ที่มี

ความสัมพันธ์กับย่านในพื้นที่เขตดอนเมือง

1.3	ขอบเขตการศึกษา

ที่มา: ผู้วิจัย, 2558

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา (หมายเหตุ: อ้างอิงจากกอง
สำารวจและแผนที่ สำานักงานผังเมือง กรุงเทพมหานคร)
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1.4	ขั้นตอนในการดำาเนินการศึกษา	

ที่มา: ผู้วิจัย, 2558

รูปที่ 2 ขั้นตอนการศึกษา

2. ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและ

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1	ขนส่งมวลชนนอกระบบ	(Paratransit)

 ระบบขนส่งมวลชนนอกระบบ (Paratransit) 

เป็นระบบขนส่งที่ให้บริการเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการในลักษณะที่จำาเพาะเจาะจงกับความ

ต้องการของแต่ละบุคคลโดยไม่ถูกกำาหนดว่า

ต้องให้บร ิการประจำาในเส้นทางใดหรือตาม

ตารางเวลาที ่แน่นอนเหมือนกับระบบขนส่ง

สาธารณะทั่วไป (สุรเมรศวร์ พิริยะวัฒน์, 2551) 

2.2	แนวคิดเกี่ยวกับย่าน

 ย่าน เป็นบริเวณที่มีการรวมตัวของกิจกรรม

ประเภทใดประเภทหน่ึงอย่างเข้มข้น เป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

การดึงดูดที ่ทำาให้เก ิดการพบปะปฏิส ัมพันธ ์

มากกว่าบริเวณอ่ืน ซ่ึงขอบเขตของย่านจะถูกกำาหนด

ด้วยลักษณะทางกายภาพพื้นที่ เช่น ลักษณะ

ภูมิประเทศ รูปแบบอาคาร รวมถึงลักษณะของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี (ธีมาพร วัชราทิน, 2548) 

2.3	แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง	

	 ย่านกับรูปแบบเส้นทางสัญจรของเมือง

 ในความเป็นจริงการพบย่านที ่ม ีล ักษณะ

เฉพาะตัวที ่แยกประเภทได้อย่างชัดเจนนั ้นมี

โอกาสเป็นไปได้ยาก เนื่องความสลับซับซ้อนของ

เมืองและการผสมผสานกิจกรรมหลาย ๆ ชนิด 

จำาเป็นต้องพิจารณาเพิม่เติมถึงองค์ประกอบ

ทางสถาปัตยกรรมและสภาพภูมิทัศน์ที่ทำาให้เกิด

ความต่อเนื่องกัน ซึ่งปัจจัยที่สำาคัญ ได้แก่ ความ

สัมพันธ์ (Relation) ระหว่างย่านกับรูปแบบเส้น

ทางสัญจรของเมือง ซึ่งสะท้อนผ่านกิจกรรมการ

เดินทางของผู้ที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะในเมือง 

(ธีมาพร วัชราทิน, 2548)

3. ข้อมูลพ้ืนฐานของระบบขนส่งมวลชนนอก

 ระบบ (Paratransit) “รถสองแถว”

 “รถสองแถว” เป็นระบบขนส่งที่ได้รับความ

นิยมในพื้นที่เขตดอนเมือง โครงข่ายเส้นทางการ

เดินรถที่ชัดเจนและเป็นที่นิยมในพื้นที่ คือ วิ่ง

ผ่านถนนสายหลัก (ถนนสรงประภา) จำานวน 4 

สาย ได้แก่

 1) สายประชาอุทิศ มีระยะทาง 6.05 กิโลเมตร

 2) สายกองพัน 1-3 / 2-4 มีระยะทาง 7.69 

กิโลเมตร

 3) สายวัดไผ่เขียว มีระยะทาง 16.09 กิโลเมตร

  

4.1	วิเคราะห์ลักษณะความเป็นย่าน

 ผู้วิจัยได้ทำาการเก็บข้อมูลระยะเวลา 2 วัน 

คือ วันเสาร์ (วันหยุด) และวันพฤหัสบดี (วัน

ธรรมดา) และสำารวจใน 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า 

(07.00-08.00 น.) ช่วงเที่ยง (11.00-12.00น.) ช่วง

เย็น (16.00-17.00 น.) ตามเส้นทางการเดินรถ

สองแถว เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของย่านโดยใช้วิธี

การนับจุดสังเกตต่างๆ ได้แก่ ตำาแหน่งที่มีการก
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ระจุกตัวของอาคารจุดสังเกต เช่น หอนาฬิกา 

สะพาน ปั้มน้ำามัน ลักษณะการใช้ประโยชน์

อาคารแบบผสม (เพื่อพาณิชยกรรมและการอยู่

อาศัย) บริเวณจุดจัดถนน และสาธารณูปการ 

(โรงเรียน วัด) และวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม GIS 

ในรัศมี 500 เมตร โดยใช้ระดับความเข้มของสี (สี

เข้ม หมายถึง มีการกระจุกตัวของจุดสังเกตสูง สี

อ่อนปานกลาง หมายถึง มีการกระจุกตัวของจุด

สังเกตปานกลาง สีอ่อน หมายถึง มีการกระจุก

ตัวของจุดสังเกตน้อย ตามลำาดับ) พบว่า

 บริเวณที่ 1 มีการกระจุกตัวของอาคารที่มี

การใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน มีจุดตัดของ

ถนน จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง และสาธารณูป-

การต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน สถานพยาบาล ป้าย

รถเมล์ อีกทั้งยังมี ธนาคาร ร้านอาหาร ร้าน

สะดวกซื้อ จำานวนมาก

 บริเวณที่ 2 ที่ตั้งของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 

มีความหนาแน่นของอาคาร การกระจุกตัวของ

อาคารที่มีการใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน และ

จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง

 บริเวณที่ 3 มีการกระจุกตัวของอาคารที่มี

การใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน มีจุดตัดของ

ถนน จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง และสาธารณูป-

การต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ

รูปที่ 3 สรุปความสัมพันธ์ของความเป็นย่านโดยพิจารณา
จากรัศมี 500 เมตรของการให้บริการขององค์ประกอบที่
สำาคัญ ในพื้นที่เขตดอนเมือง

4.2	ลักษณะของกิจกรรมทีมี่ความสัมพันธ์กับ

	 ลักษณะของย่าน

 การเก็บข้อมูลได้เก็บกิจกรรมใน 2 รูปแบบ 

คือ กิจกรรมการค้าในระบบและกิจกรรมการค้า

นอกระบบ พบว่า กิจกรรมการค้าในระบบ คือ 

กิจกรรมสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็น

ฐานเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ธนาคาร ร้าน

อาหาร ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น โดยส่วนมากมี

ที่ตั้งที่แน่นอน ในขณะที่กิจกรรมการค้า นอก

ระบบ ได้แก่ หาบเร่แพงลอย ตลาดนัด วินมอ-

เตอร์ไซค์ มีรูปแบบการบริการเปลี่ยนแปลงไป

ตามวันและเวลา และเคลื่อนย้ายตำาแหน่งการให้

บริการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนำาเสนอลักษณะของการ

เปลีย่นแปลงของกิจกรรมการค้านอกระบบตาม

วันและเวลา (แสดงในรูปที่ 4)

รูปที่ 4 สรุปลักษณะของย่านโดยพิจารณาจากองค์ประ-
กอบที่สำาคัญของย่านและกิจกรรมการค้านอกระบบ ใน
พื้นที่เขตดอนเมือง

4.3	วิเคราะห์โครงข่ายการสัญจรและลักษณะ

	 ความเป็นย่าน

 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะของโครงขา่ยของ

การสัญจรกับลักษณะของย่านโดยพิจารณาจาก

องค์ประกอบที่สำาคัญของย่านและกิจกรรมการ

ค้านอกระบบที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของ

ย่านในวันหยุดและวันธรรมดา โดยใช้เวลาเป็น

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า 
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(07.00-08.00 น.) ช่วงเที่ยง (11.00-12.00 น.) 

ช่วงเย็น (16.00-17.00 น.)

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของจำานวนคนลงรถสองแถว
กับความเป็นย่านโดยพิจารณาจากรัศมี 500 เมตร ของ
การให้บริการขององค์ประกอบที่สำาคัญพืน้ที่เขตดอน-
เมือง ในวันธรรมดา

5. บทสรุป

5.1	สรุปผลการศึกษา	

5.1.1	 ความสัมพันธ์ของโครงข่ายระบบขนส่ง

มวลชนนอกระบบ	 (รถสองแถว)	 กับย่าน	 ในวัน

หยุดและวันธรรมดา	ช่วงเช้า	(07.00-08.00	น.)

 (1) บริเวณต้นถนนสรงประภา (วัดดอนเมือง)

เป็นจุดที่มีการเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง ที่ตั้งของ

สาธารณูปการต่างๆ ได้แก่ วัดดอนเมือง โรงเรียน

วัดดอนเมือง ป้ายรถเมล์ และมีกิจกรรมการค้า

นอกระบบ ตลอดสองข้างทาง ทำาให้เกิดกิจกรรม

ของผูท้ีใ่ช้บรกิารรถสองแถวกบัจุดที่ลงในบรเิวณ

นัน้จึงเกิดความสัมพันธ์ของโครงข่ายระบบขนส่ง

มวลชนนอกระบบ (รถสองแถว) กับย่าน

รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ของจำานวนคนลงรถสองแถว
กับความเป็นย่านโดยพิจารณาจากรัศมี 500 เมตรของ
การให้บริการขององค์ประกอบท่ีสำาคัญพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง
ในวันหยุด

 (2) บริเวณกลางถนนสรงประภา (โรงเรียน

สีกัน วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เป็นที่ตั้งของสาธาร-

ณูปการต่างๆ อีกทั้งสองข้างทางยังมีกิจกรรม

การค้าในระบบคือ ธนาคาร คลินิกทำาฟัน ร้าน

ขายยา ร้านขายทอง ทำาให้เกิดกิจกรรมของคน

ที่ใช้บริการรถสองแถวกับจุดที่ลงในบริเวณนัน้

จึงเกิดความสัมพันธ์ของโครงข่ายระบบขนส่ง

มวลชนนอกระบบ (รถสองแถว) กับย่าน

5.1.2	 ความสัมพันธ์ของโครงข่ายระบบขนส่ง

มวลชนนอกระบบ	 (รถสองแถว)	 กับย่าน	 ในวัน

หยุดและวันธรรมดา	ช่วงกลางวัน	(11.00-12.00	

น.)

 (1) บริเวณต้นถนนสรงประภา (ตลาดวัฒนา-

นันท์อุปถัมภ์ ฝั่งโขง) จนถึงบริเวณต้นซอยประ-

ชาอุทิศ พบว่า ในช่วงดังกล่าวเป็นที่ตั้งของกิจ-
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กรรมการค้าในระบบ ได้แก่ ร้านขายทอง คลินิก

ทำาฟัน ร้านขายยา  ศูนย์ซ่อมรถยนต์ และการค้า

นอกระบบ ทำาให้เกิดกิจกรรมของคนที่ใช้บริการ

รถสองแถวกับจุดที่ลงในบริเวณนัน้จึงเกิดความ

สัมพันธ์ของโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนนอก

ระบบ (รถสองแถว) กับย่าน

 (2) บริเวณต้นถนนสรงประภา (วัดดอนเมือง)

เนื่องจากเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง และ

มีสาธารณูปการต่างๆ และกิจกรรมการค้าใน

ระบบ คือ ร้านขายทอง ร้านสะดวกซื้อ ร้านขาย

ยา กิจการค้านอกระบบ คือ หาบเร่แผงลอย 

วินมอเตอร์ไซค์ ทำาให้เกิดกิจกรรมของคนที่ใช้

บริการรถสองแถวกับจุดที่ลง ในบริเวณนั้นจึงเกิด

ความสัมพันธ์ของโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน

นอกระบบ (รถสองแถว) กับย่าน

5.1.3	 ความสัมพันธ์ของโครงข่ายระบบขนส่ง

มวลชนนอกระบบ	 (รถสองแถว)	 กับย่าน	 ในวัน

หยุดและวันธรรมดา	ช่วงเย็น	(16.00-17.00	น.)

 (1) บริเวณต้นถนนสรงประภา (ตลาดวัฒนา-

นันท์อุปถัมภ์ ฝั่งโขง)  เป็นจุดที่มีการเปลี่ยนถ่าย

การเดินทาง และบริเวณต้นซอยประชาอุทิศยัง

เป็นที่ตั้งของกิจกรรมการค้านอกระบบ คือ ตลาด

นัด วินมอเตอร์ไซค์ ทำาให้เกิดกิจกรรมของคนที่

ใช้บริการรถสองแถวกับจุดที่ลงในบริเวณนัน้จึง

เกิดความสัมพันธ์ของโครงข่ายระบบขนส่งมวล-

ชนนอกระบบ (รถสองแถว) กับย่าน

 (2) บริเวณกลางถนนสรงประภา (หมู่บ้านปิ่น-

เจริญ 3) เป็นแหล่งชุมชนที่หนาแน่น และมี

กิจกรรมการค้าในระบบ คือ ร้านขายทอง ร้าน

สะดวกซื้อ ร้านขายยา กิจการค้านอกระบบหาบ

เร่แผงลอย วินมอเตอร์ไซค์ ทำาให้เกิดกิจกรรมของ

คนที่ใช้บริการรถสองแถวกับจุดที่ลง ในบริเวณ

นั้น จึงเกิดความสัมพันธ์ของโครงข่ายระบบขนส่ง

มวลชนนอกระบบ (รถสองแถว) กับย่าน

5.2	ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา	

5.2.1	 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการพัฒนาใน

ด้านกายภาพ

  จากการสำารวจพบวา่จดุศนูยร์วมกจิกรรม

บริเวณต้นทางและปลายทางส่วนมากยังไม่มี

ตำาแหน่งที่ชัดเจน (ไม่มีจุดรอรถโดยสารที่ชัดเจน) 

มีเฉพาะบริเวณหนา้วัดดอนเมืองเท่านัน้ที่มจีุด

รอรถโดยสารอย่างชัดเจน แต่ยังไม่มีมาตรฐาน 

และโดยมากยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง หรือระบบ

รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการปรับปรุง

พืน้ที่ทางด้ายกายภาพโดยเสนอให้มีการสร้างจุด

รอรถโดยสาร ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างอย่าง

เพียงพอ ติดป้ายระบุข้อมูลเส้นทางการเดินรถ

แต่ละสายให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย 

 

ที่มา: ผู้วิจัย, 2558

รูปที่ 7 จุดรอรถสองแถวบริเวณหน้าวัดดอนเมือง(ด้าน
ซ้าย) และจุดรอรถสองแถวบริเวณเคหะแจ้งวัฒนะ (ด้าน
ขวา)

 

ที่มา: ผู้วิจัย, 2558

รูปที่ 8 จุดรอรถสองแถวบริเวณหน้าวัดนาวง(ด้านซ้าย) 
และจุดรอรถบริเวณตลาดใหม่ดอนเมือง (ด้านขวา)



การศึกษาโครงข่ายของการสัญจรโดยระบบขนส่งมวลชนนอกระบบ (Paratransit)
กรณีศึกษา รถสองแถวที่มีความสัมพันธ์กับย่านในพื้นที่เขตดอนเมือง
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5.2.2	 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาใน

ด้านนโยบาย

  เน่ืองจากในพ้ืนท่ีเขตดอนเมืองมีโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีแดงที่กำาลังจะเกิดข้ึนในอนาคต

อันใกล้ ดังนั้นในพื้นที่ควรมีนโยบายในการปรับ

ปรุงและพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งมวลชนนอก

ระบบ (Paratransit) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพือ่รองรับการเดินทางและการเปลีย่นรูปแบบ

การเดินทาง (Intermodal change) ให้แก่ผู้ใช้งาน

ซึง่การศึกษาครัง้นีไ้ด้ทำาการศึกษาเพียงประเด็น

หนึ่งเท่านั้น 

 ผู ้วิจัยจึงหวังว่าบทความน้ีจะสามารถนำา

ไปต่อยอดและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้

อีกในอนาคตสำาหรับผู้ที่สนใจ อีกทั้งจะสามารถ

เปน็แนวทางในการสรา้งนโยบายเกีย่วกับระบบ

คมนาคมขนส่งภายในพืน้ที่ได้เพือ่เตรียมพร้อม

รับมือกับการพัฒนาที่กำาลังจะเกิดขึน้ในอนาคต

และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพืน้ที่

ต่อไป 
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บทคัดย่อ

 โครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อนให้เมืองเกิดการพัฒนา ซึ่งรัฐบาลและหน่วย

งานปกครองส่วนท้องถิน่ต้องวางแผนและจัดให้มีโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

ย่านนครชุมในจังหวัดกำาแพงเพชรเป็นพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับแหล่งมรดกโลกกำาแพงเพชร

เป็นหนึง่ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการพัฒนาสิง่อำานวยความสะดวกเพือ่ตอบสนองด้านการพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม  งานวิจัยนี้นำาวิธีการวิเคราะห์โครงข่ายการสัญจรด้วยเทคนิคสเปซซิน-

แทคมาประยุกต์ใช้เพื่อระบุเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูงสุด และเสนอแนะพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการ

พัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกในชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า เส้นทางที่มีศักยภาพ

การเข้าถึงสูงสุดในระดับย่าน คือ ถนนนครชุมช่วงปากคลองกลางตั้งแต่โรงเรียนบ้านนครชุมถึงซอย

คลองขุด นอกจากนี้ ยังพบว่าถนนกำาแพงเพชรเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพการเข้าถึงสูงสุดในระดับเมือง 

จึงเสนอแนะให้พัฒนาซอยวิมลวัชราธร เพื่อเพิ่มศักยภาพการสัญจรและการเชื่อมต่อทั้งสองระดับ

Abstract

 Infrastructure is a key factor driving the development of a city. It requires appropriate and 

adequate planning and provision from the relevant state agencies and local government. Nakhon 

Chum Area, a settlement historically linked to Kampaeng Phet World Heritage Site, was recently 

among the target areas of state’s provision on infrastructure and facility development projects 

for cultural tourism promotion. This study employed the movement network analysis using 

Space Syntax method to locate the highly accessible routes and to suggest the relevant areas 

for appropriate development of facilities in a cultural tourism community. The analysis revealed 

the highest accessible route at local settlement level that was Nakhon Chum Road from Bann 
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Nakhon Chum School to Soi Klong Kud, or the area called “Pak Khong Klang”. However, 

Kampaeng Phet Road was revealed as the highest accessible route at city level. The potential 

link to both routes, Soi Wimon Watcharatorn, was highly suggested for a better movement 

improvement.

คำาสำาคัญ (Keywords): โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure), ย่านนครชุม (Nakhon Chum), การ

วิเคราะห์โครงข่ายการสัญจร (Movement Network Analysis), สเปซซินแทค (Space Syntax), ชุมชน

ท่องเที่ยววัฒนธรรม (Cultural Tourism Community)

1. บทนำา

1.1	ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 การเจริญเติบโตด้านการท่องเที ่ยววัฒน-

ธรรมในย่านนครชุม จังหวัดกำาแพงเพชร เป็น

แรงกระตุน้ให้เกิดแผนพัฒนาอย่างเร่งด่วนใน

พืน้ที่เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการ

พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานที่ให้ความสำาคัญ

ในการพัฒนาทางด้านกายภาพด้วยการสรา้ง

และการปรับภูมิทัศน์เพื ่อเป็นแหล่งท่องเที ่ยว 

เช่น ถนนคนเดิน ตลาดน้ำา สวนสาธารณะกลาง

น้ำา จุดชมวิว เส้นทางปั่นจักรยาน เป็นต้น ซึ่ง

ปรากฏแผนการดำาเนินงานในรายงานโครงการ

ศึกษา ออกแบบ และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการ

จัดต้ังศูนย์ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

บริเวณเกาะกลางน้ ำาในเขตเมืองกำาแพงเพชร 

(บริษัท เทสโก้ จำากัด, 2557) ทว่าการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานที่ปราศจากการวางแผนและ

ไม่สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก่อให้

เกิดปัญหาการถูกทิ้งร้าง (พนมกร, 2555)

 เนือ่งจากคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวไม่

สามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีหรือไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรม

การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหล่านั้นได้ งานวิจัยชิ้นนี้

จึงนำาวิธีการและเครือ่งมือเชิงเทคนิคมาประยุกต์

ใช้ในงานด้านการวางผังเมืองเพือ่แก้ไขปัญหา

ดังกล่าวด้วยการนำาเสนอพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสำาหรับ

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในชุมชนท่องเทีย่ว

วัฒนธรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1) วิเคราะห์โครงข่ายการสัญจรเพื่อประเมิน

ศักยภาพการเข้าถึงย่านนครชุมในระดับย่านและ

ระดับเมือง

 2) เสนอแนะแนวทางการเพิ่มศักยภาพการ

เข้าถึงในย่านนครชุม

1.3 คำาถามการวิจัย

 พ้ืนท่ีใดในย่านนครชุมท่ีเหมาะสมสำาหรับการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่คนในชุมชนสามารถ

เข้าถึงได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

1.4 ขอบเขตการวิจัย

 1.4.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา ทำาการศึกษารูป-

แบบโครงข่ายการสัญจรในย่านนครชุม แนวคิด

และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โครงข่ายการ

สัญจรด้วยเทคนิคสเปซซินแทคและแนวคิดการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในย่านประวัติศาสตร์

 1.4.2 ขอบเขตเชิงพื้นที่ ทำาการศึกษาภายใน

ย่านนครชุม ตำาบลนครชุม อำาเภอเมือง จังหวัด

กำาแพงเพชร 
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1.5	วิธีการวิจัย

1.5.1	 รูปแบบการวิจัย

  งานวิจัยชิ้นนีเ้ป็นการวิจัยประยุกต์ที่ผสม

ผสานระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

และข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้การรวบรวมข้อมูล

รูปแบบโครงข่ายการสัญจรมาผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์ด้วยเทคนิคสเปซซินแทคเพือ่ให้ได้แบบ

จำาลองการเข้าถึงพืน้ที่แล้วนำามาเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลปริมาณการสัญจร 

1.5.2		การเก็บข้อมูล

  1) การเก็บข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร 

บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

   - การทบทวนเอกสาร บทความและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สภาพแวด-

ล้อมในปัจจุบัน 

  - การทบทวนเอกสารบทความและงาน

วิจัยที่เกีย่วข้องการการวิเคราะห์โครงข่ายการ

สัญจร ศึกษาวิธีการขั้นตอนการทำางาน การแปร

ผลแบบจำาลองการเข้าถึงพื้นที่ และการนำาผล

วิเคราะห์ไปใช้งาน

  2) การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ การเก็บ

ข้อมูลปริมาณการสัญจรด้วยการสังเกตการณ์ใน

ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 โดยทำาการนับ

จำานวนการสัญจรที่เกิดขึ้นในพื้นที่จุดนับ (Gate) 

เป็นเวลา 2 วัน คือ วันธรรมดาและวันหยุดราช-

การเพื่อหาค่าเฉลี่ยปริมาณการสัญจร โดยแบ่ง

เป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงเวลาที่ 1 เวลา 07.30-

08.30 น. ช่วงเวลาที่ 2 เวลา 11.30-12.30 น. 

และช่วงเวลาที่ 3 เวลา 15.30-16.30 น. ทำาการ

กำาหนดจุดนับทั้งสิ้น 44 จุดนับกระจายตามเส้น

ทางสัญจรหลักในพื้นที่ ใช้เวลาเก็บ 3 นาที ต่อ 1

จุดนับ 

1.5.3	 การวิเคราะห์ข้อมูล

  จำาแนกตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูล

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) การวิเคราะห์

ข้อมูลการทบทวนเอกสาร บทความและงานวิจัย

ทีเ่กีย่วข้องด้วยการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลกายภาพ

และสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (2) การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคสเปซซินแทคผ่าน

โปรแกรม DepthmapX เป็นเครื่องมือหลักในการ

วิเคราะห์โครงข่ายการสัญจร โดยโปรแกรมจะทำา

การคำานวณและแปรผลแสดงผลเป็นแผนภาพ

และข้อมูลทางสถิติ และ (3) การวิเคราะห์ข้อมูล

ปริมาณการสัญจรแสดงผลเป็นแผนภาพ ตาราง

ความถี่และค่าเฉลี่ย 

1.5.4		การสังเคราะห์ข้อมูล

  นำาผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเภท

ประกอบด้วย (1) ผลวิเคราะห์แบบจำาลองการเข้า

ถึงพื้นที่ และ (2) ผลวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการ

สัญจรมาซ้อนทับและเปรียบเทียบแล้วสังเคราะห์

เป็นแผนที่ศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1	การวิเคราะห์โครงข่ายการสัญจร

 เทคนิคการวิเคราะห์โครงข่ายการสัญจร

(Movement Network Analysis) ด้วยเทคนิคสเปซ 

ซินแทค (Space Syntax) เป็นเครื่องมือที่สามารถ

วิเคราะห์การเข้าถึงพืน้ที ่ของเมืองโดยการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างแบบจำาลองความ

สัมพันธ์ของโครงข่ายการสัญจร และแสดงการ

คำานวณให้เห็นถึงศักยภาพการเข้าถึงพืน้ที่ได้จาก

นัน้จึงแสดงออกมาในรูปของแบบจำาลองที่มีค่า

สีต่างกัน (Spectrum) เรียกว่า Axial map โดย

พืน้ที ่ใดมีศักยภาพในการเข้าถึงสูงจะถูกแสดง

ออกมาในโทนสีแดงแล้วจึงไล่ระดับสีลงเป็นส้ม 

เหลือง เขียวไปจนถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเข้า
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ถึงต่ำาจะถูกแสดงออกมาเป็นโทนสีน้ำาเงิน นอก

จากนีย้ังสามารถวิเคราะห์ผลเป็นค่าสถิติได้อีก

ด้วย (Hillier, 1996)

 แบบจำาลองสามารถแสดงค่าที่นำามาใช้แปร

ผลในการวิจัยนี้มีทั้งหมด 3 ค่าดังนี้ (1) ค่าการ

เชื่อมต่อ (Connectivity) คือ ค่าที่แสดงให้เห็น

ระดับความเชื่อมต่อของเส้นตรงนัน้ว่าเชื่อมต่อ

กับเส้นตรงเส้นอื่นเป็นจำานวนกี่เส้น (2) ค่าการ

ฝังตัวระดับย่าน (Local Integration) คือ ค่าที่

แสดงจำานวนการเชื่อมต่อในระดับย่อย (ใช้ค่า

ระดับ radius ที่ “3”  หรือเลี้ยวเป็นจำานวน 3 

ครั้ง) คลอบคลุมในระยะ 3 เส้นที่เชื่อมต่อกันใน

พื้นที่ โดยทั่วไปค่านี้จะมีระดับที่สูงในถนนที่ทำา

หน้าที่เป็นศูนย์กลางของย่าน และ (3) ค่าการฝัง

ตัวระดับเมือง (Global Integration) คือค่าที่แสดง

จำานวนการเชื่อมต่อทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (ใช้

ค่าระดับ radius ที่ “n” หรือเลี้ยวเป็นจำานวน  

n ครั้ง) คลอบคลุมเส้นทั้งหมดที่เชื่อมต่อกันใน

พื้นที่ โดยทั่วไปถนนสายประธานในพื้นที่จะมีค่า

การฝังตัวระดับเมืองสูงกว่าถนนเส้นอื่นๆ 

 แบบจำาลองการเข้าถึงพ้ืนท่ีน้ันต้องใช้ประกอบ

กบัการเกบ็ข ้อมลูปรมิาณการสญัจรในพื ้นที  ่

(Gate Observation) โดยวิธีตั้งจุดนับจำานวนการ

สัญจรแล้วจึงนำาผลที่ได้ไปเปรียบเทียบแบบจำา-

ลองการเข้าถึงพ้ืนที่และคา่ทางสถิติ เพ่ือพิจารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบจำาลองการเข้าถึงพื้นที่

และข้อมูลปริมาณการสัญจรที ่เกิดขึน้จริงใน

พื้นที่ (จุฬวดี, 2548; ศุภฤกษ์, 2554)

2.2	แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

	 ในย่านประวัติศาสตร์	

 เมือง ย่าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีความ

สำาคัญทางประวัติศาสตร์ มักมีความสัมพันธ์ทาง

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวบ้านใน

ชุมชน เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแต่การ

พัฒนาต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจาก

เป็นพืน้ที่ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตประจำาวัน

ของชุมชน จำาเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมและ

การรับรูก้ารเปลีย่นแปลงที ่จะเกิดขึน้จากการ

พัฒนา เพื่อจะได้เรียนรู้และปรับตัวในการรักษา

เอกล ักษณ์ความเป ็นต ัวตนของชุมชนไว้ได้  

(ชนัญ, 2547) ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ 

(1) การจัดการด้านกายภาพ คือ การจัดการที่ให้

ความสำาคัญในเชิงสิ่งก่อสร้าง เช่น การจัดสรรให้

มีโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ การ

ซ่อมแซมอาคารประวัติศาสตร์ เป็นต้น    (2) การ

จัดการองค์ความรู้ คือ การจัดการท่ีให้ความสำาคัญ

ในด้านภูมิปัญญาและการรับรู้ เช่น การจัดให้

มีการอบรมและถ่ายทอดศิลปะชุมชน การจัด

นิทรรศการแสดงความเป็นมาของชุมชน เป็นต้น 

และ (3) การจัดการด้านการอำานวยความสะดวก    

คือ การจัดการที่ให้ความสำาคัญในด้านการให้

บริการ เช่น การจัดทำาป้ายบอกทาง การจัดให้มี

ช่องทางการปั่นจักรยาน เป็นต้น 

 โดยในการศึกษาครั้งนีไ้ด้นำาแนวคิดการจัด-

การทรพัยากรวัฒนธรรมในย่านประวัตศิาสตร์

ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษามาประยุกต์

ใช้ ใน 2 แนวทาง คือ (1) การจัดการด้านกาย-

ภาพด้วยการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวางแผน

ในการพัฒนาและเป็นไปเพื่อสนับสนุน (2) การ

จัดการด้านการอำานวยความสะดวกด้านการ

สัญจรให้เกิดขึ้นในพื้นที่

3. สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา

 ย่านนครชุม หรือเมืองนครชุม ตั้งอยู่ทาง

ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ ำาปิงในบริเวณตำาบล

นครชุม อำาเภอเมือง จังหวัดกำาแพงเพชร แต่เดิม

เรียกตำาบลปากคลองสวนหมากสอดคล้องกับ

สภาพภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานเมือง เนื่องจาก
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เป็นบริเวณ ที่คลองสวนหมากไหลมาบรรจบกับ

แม่น้ำาปิง แต่ภายหลังมาค้นพบชื่อเมืองดั้งเดิม

จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “นครชุม” อีกครั้ง เมืองนคร

ชุมเกิดในราวพุทธศตวรรษที่ 19 มีประวัติศาสตร์

ยาวนานกว่า 700 ปี ร่วมสมัยกับเมืองสุโขทัย

และเมืองชากังราว หรือเมืองกำาแพงเพชรใน

ปัจจุบัน (ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำาปิง) เป็นเมือง

ศูนย์กลางทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ 

ศาสนาและวัฒนธรรมของลุ่มแม่น้ำาปิง มีวัดพระ

บรมธาตุฯนครชุมเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธ-

ศาสนา สภาพที่ตั้งเมืองนครชุมอยู่บนพื้นที่ราบ

ลุ่มต่ำาเอียงลาดจากทางทิศตะวันตกมาสูแ่ม่น้ำา

ปิงทางทิศตะวันออก มีลำาน้ำาสำาคัญคือคลอง

สวนหมาก ลักษณะตัวเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืน

ผ้ายาวขนาบตามแม่น้ำากว้างประมาณ 400 เมตร 

ยาวประมาณ 2,900 เมตร กำาแพงเมืองเป็นคัน

ดิน 3 ชั้น หรือที่เรียกกันว่า ตรีบูร มีแหล่งโบราณ

สถานเก่าแก่ที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์

หลายแห่ง ปัจจุบันคนท้องถิ่นมักจะเรียกบ้าน

นครชุมว่า “ปากคลอง” และชาวปากคลองนิยม

เรียกหมู่บ้านของตนเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านปาก

คลองเหนือ บ้านปากคลองกลางและบ้านปาก

คลองใต้ (สันติ, 2542)

4. ผลการศึกษา

 ในการศึกษานี้แบ่งผลศึกษาออกเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่  

 4.1 ผลวิเคราะห์การเข้าถึงพื้นที่ด้วยเทคนิค-

สเปซซินแทคแสดงด้วยแบบจำาลองการเข้าถึง 

โดยอธบิายผลเฉพาะถนนเสน้ทีม่ีศักยภาพสงูสดุ

(สีแดง) แยกพิจารณาเป็น 2 ขอบเขตดังนี้

 1) ขอบเขตย่านนครชุม (ระดับย่าน)

  - ถนนท่ีมีค่าการเช่ือมต่อ(Connectivity) 

และค่าการฝังตัวระดับย่าน (Local Integration) 

สูงสุดมี 1 เส้น คือ ถนนนครชุมช่วงปากคลอง

กลาง (ภาพที่ 1)

  - ถนนที่มีค่าการฝังตัวระดับเมืองสูงสุด

มี 3 เส้น (อยู่บนถนนเส้นเดียวกัน) คือ ถนนนคร

ชุมตัง้แต่หน้าโรงเรียนบ้านนครชุมไปถึงหน้าวัด        

พระบรมธาตุฯ นครชุม (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 แบบจำาลองการเข้าถึงแสดงค่าการเชื่อมต่อและ
ค่าการฝังตัวระดับย่านในขอบเขตย่านนครชุม

ภาพที่ 2 แบบจำาลองการเข้าถึงแสดงค่าการฝังตัวระดับ

เมือง  ในขอบเขตย่านนครชุม

 2) ขอบเขตรัศมี 1.5 กิโลเมตรจากย่านนคร-

ชุม (ระดับเมือง) 

  - ถนนท่ีมีค่าการเช่ือมต่อ (Connectivity)

สูงสุด  มี 4 เส้น คือ (1) ถนนเทศา 2 ช่วงหน้า

บริษัทบุญรอดเอเชีย (2) ถนนกำาแพงเพชรฝั่ง

กำาแพงเพชร (3) ถนนกำาแพงเพชรฝั่งนครชุมและ 

(4) ถนนเจริญสุข (ภาพที่ 3)

  - ถนนที่มีค่าการฝังตัวระดับย่าน (Local

Integration) สูงสุดมี 4 เส้น คือ (1) ถนนชากังราว 
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(2) ถนนกำาแพงเพชรฝั่งกำาแพงเพชร (3) ถนนกำา-

แพงเพชรฝ่ังนครชุม และ  (4) ถนนเจริญสุข  (ภาพท่ี 4)

  - ถนนที ่ม ีค่าการฝั งต ัวระดับเม ือง 

(Global Integration) สูงสุดมี 3 เส้น คือ (1) ถนน

กำาแพงเพชรฝั่งกำาแพงเพชร (2) ถนนราชดำาเนิน 

1 และ (3) ถนนกำาแพงเพชรฝั่งนครชุม (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 3 แบบจำาลองการเข้าถึงแสดงค่าการเชื่อมต่อใน
ขอบเขตรัศมี 1.5 กิโลเมตรจากย่านนครชุม

ภาพที่ 4 แบบจำาลองการเข้าถึงแสดงค่าการฝังตัวระดับ
ย่านในขอบเขตรัศมี 1.5 กิโลเมตรจากย่านนครชุม

ภาพที่ 5 แบบจำาลองการเข้าถึงแสดงค่าการฝังตัวระดับ
เมือง ในขอบเขตรัศมี 1.5 กิโลเมตรจากย่านนครชุม

  จากแบบจำาลองการเข้าถึงพื้นที่ สามารถ

สรุปผลได้เป็น 2 ประเด็น คือ (1) ในขอบเขตย่าน

นครชุม พบว่า ถนนนครชุมช่วงปากคลองกลาง

ตัง้แต่โรงเรียนบ้านนครชุมจนถึงซอยคลองขุดมี

ค่าการเชื่อมต่อ ค่าการฝังตัวระดับย่านและค่า

การฝังตัวระดับเมืองสูงที่สุด แปรผลได้ว่าถนน

นครชุมช่วงนีเ้ป็นถนนที่เป็นศูนย์กลางการสัญจร

ในย่านนครชุม (ระดับย่าน) และ (2) ในขอบเขต

รัศมี 1.5 กิโลเมตรจากย่านนครชุม (โดยพิจารณา

เฉพาะฝั่งนครชุม) พบว่า ถนนกำาแพงเพชรมีค่า

การเชื่อมต่อ ค่าการฝังตัวในระดับย่านและระดับ

เมืองสูงที่สุด แปรผลได้ว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่

เป็นศูนย์กลางการสัญจรในระยะรัศมี 1.5 กิโล-

เมตรจากย่านนครชุม (ระดับเมือง)

ภาพที่ 5 ผลวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสัญจร
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 4.2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสัญจร 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพืน้ที่ภาค

สนาม สามารถแบ่งเส้นทางสัญจรออกเป็นระดับ

ต่างๆ ดังนี้ (ภาพที่ 5) 

  - ถนนที่มีปริมาณการสัญจรเฉลีย่มาก

กว่า 1,000 เที่ยวต่อชั่วโมง คือ (1) ถนนกำาแพง-

เพชรฝั่งนครชุม

  - ถนนที่มีปริมาณการสัญจรเฉลี่ย 400-

800 เที่ยวต่อชั่วโมง คือ (2) ถนนนครชุมตั้งแต่

ตลาดนครชุมถึงหน้าวัดพระบรมธาตุฯ นครชุม

  - ถนนที ่ม ีปร ิมาณการส ัญจรเฉล ีย่ 

200-400 เที่ยวต่อชั่วโมง คือ (3) ซอยชุมชนเจ้า

พ่อเสือ (คสม) (4) ถนนศรีรัตน์ (5) ซอยโรงเรียน 

(6) ซอยข้างโรงเรียน (7) ซอยวิมลวัชราธร (8) 

ซอยโรงเรียนวชิรปราการฯ และ (9) ซอยนครชุม

วิลเลจ 

 4.3 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแบบจำา-

ลองการเข้าถึงพื้นที่และข้อมูลปริมาณการสัญจร

 จากผลวิเคราะห์แบบจำาลองการเข้าถึงพื้นที่

และผลวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการสัญจรสามารถ

ทดสอบหาความสัมพันธ์เบ้ืองต้นด้วยการวิเคราะห์

การถดถอย(Regression Analysis) พบว่า ค่าสัม-

ประสิทธ์ของการตัดสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.20 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าการฝังตัวระดับย่าน และ 

มีค่าเท่ากับ 0.09 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าการฝัง

ตัวระดับเมือง แปรผลได้ว่าศักยภาพการเข้าถึง

ของพืน้ที ่ม ีความสัมพันธ์ในระดับต่ ำามากกับ

ปริมาณการสัญจร (เส้นทางแต่ละเส้นอาจจะมี

ค่าทั้งสองสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกันก็ได้)

5. บทสรุป

 จากแบบจำาลองการเข้าถึงพืน้ที ่ระดับย่าน        

(ข้อ 4.1) พบว่า พื้นที่บริเวณถนนนครชุมช่วงปาก

คลองกลางตัง้แต่โรงเรียนบ้านนครชุมถึงซอย

คลองขุด เป็นศูนย์กลางการสัญจรของชุมชนและ

ยังเป็นพ้ืนท่ีเช่ือมต่อระหว่างบ้านปากคลองเหนือ

และปากคลองใต้เข้าด้วยกันซ ึง่คนในชุมชน

สามารถรับรูเ้ส้นทางและเข้าถึงการใช้งานพืน้ที่นี้

ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ เมื่อนำา (1) แบบจำาลองการเข้าถึง

พื้นที่ในระดับย่าน (2) แบบจำาลองการเข้าถึงพื้นที่

ในระดับเมือง มาซ้อนทับเปรียบเทียบและทำา

การสังเคราะห์ข้อมูลได้เป็นแผนที่ศักยภาพการ

เข ้าถ ึงพืน้ที่โดยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในข้อ 4.1 และ 4.2 (ภาพที่ 6) นำามาพิจารณา

ศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ พบว่า ศูนย์กลางการ

สัญจรในระดับย่านและระดับเมืองยังขาดประ-

สิทธิภาพในการเชื่อมต่อเข้าหากัน กล่าวคือ หาก

พิจารณาซอยวิมลวัชราธรที่เป็นเส้นทางที่เชื่อม

ตอ่ที ่ใกลท้ี ่สุดระหว่างศูนย์กลางการสญัจรทัง้

สอง แต่กลับมีปริมาณการสัญจรอยู่ในระดับต่ำา 

(การเชื่อมต่อดีแต่คนไม่นิยมใช้) ซึ่งสอดคล้อง

กับผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแบบจำาลอง

การเข้าถึงพื้นที่และข้อมูลปริมาณการสัญจร (ข้อ 

4.3) ที่แสดงว่าบางเส้นทางอาจมีศักยภาพการ

เข้าถึงไม่สอดคล้องกับปริมาณการสัญจร โดย

ในกรณีของซอยวิมลวัชราธร สันนิษฐานว่าเป็น

ผลมาจากทางเข้ามีที่คับแคบทำาให้ไม่สะดวกต่อ

การสัญจร และคนนอกพื้นที่ไม่สามารถรับรู้เส้น

ทางในการเข้าถึงพื้นที่ชุมชนได้โดยสะดวก
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บทคัดย่อ

 พื้นที่สาธารณะประเภทตลาดมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีต มีรูปแบบและ

การใช้สอยเพื่อกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่าการเป็นเพียงพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า อัน

มีความซับซ้อนด้านกิจกรรมและการใช้พื้นที่ตามการเปลีย่นแปลงไปของเมืองซึง่ส่งผลต่อบทบาทของ

พื้นที่ งานวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบการใช้พื้นที่ตลาดของไทยโดยการเปรียบเทียบพื้นที่ตลาดตัวแทนทั้ง 

4 ภาค โดยใช้วิธีการสำารวจลักษณะทางกายภาพ กิจกรรม และรูปแบบการใช้พื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า

พืน้ที ่สาธารณะประเภทนี้ถกูใช้งานโดยมรีปูแบบการใช้พื้นทีซ่ ึง่มคีวามสมัพนัธก์บัลกัษณะทาง

ภูมิศาสตร์ ครอบคลุมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน โดยมีความเหมือนและแตกต่าง

กันไปตามแต่ละภูมิภาคอันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละถิ่นที่

Abstract

 From the past, marketplaces had long been relating with Thai’s lifvestyles. This type of spaces 

has been utilized by many activities more than its specified purpose of exchange goods and 

products which would be spurred to the complexity of usage and activities due to the changes 

of urban functions. This study focused on roles of marketplaces in Thailand by comparing 

various market spaces in 4 different regions of Thailand. Based on site investigation in terms 

of physical characteristics, local activities and social contacts. The results revealed that these 

spaces had been used upon its geography, lifestyle, culture and tradition. The characteristics 

of the marketplaces are both conformable and different functions represent to their identity of 

origin.

คำาสำาคัญ (Keywords): ตลาด (Marketplaces), พื้นที่สาธารณะ (Public Spaces), อัตลักษณ์ (Identity)
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1. บทนำา

 การแลกเปลี่ยนซื้อขายเป็นกิจกรรมรูปแบบ

หน่ึงที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่สาธารณะ (Project for  Public 

Spaces, 2012; Poldma et al., 2014; Carmona 

et al., 2010) โดยเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป

ได้ส่งผลต่อลักษณะพืน้ที่และรูปแบบการใช้งาน 

ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น มีความสัมพันธ์กับการ

ตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิต และลักษณะทางสังคมของ

แต่ละพื้นที่ (Ardener,1977) คำาว่าตลาด (Market) 

หมายความรวมถงึสถานที ่ที ่มนุษย์มาชุมนุม

กันเพื่อค้าขาย ทั้งในรูปของวัตถุดิบและสินค้า

สำาเร็จรูปเป็นประจำา เป็นครั้งคราว หรือตามวัน

ที่กำาหนด ส่วนในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดหมาย

ถึงการแลกเปลี่ยนซื้อขาย โดยไม่มีความหมาย

ของสถานที่ทางกายภาพ (Vchakarn, 2559; 

สถาบันสังคมศึกษา, 2559; Eduthaibooks, 

2557; thaifranchisecenter, 2559) ทั้งนี้ ตลาด

ได้มีวิวัฒนาการด้านบทบาทและรูปแบบการใช้

พ้ืนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญข้ึนของเมือง

และมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางภูมิ-

ศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการ

ใช้ชีวิตของคนผลผลิตในท้องถ่ิน รวมท้ังภูมิปัญญาใน

การจัดการพืน้ที่เพือ่การค้าและการทำากิจกรรม

สาธารณะต่างๆ ซ่ึงแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของแต่

ละพ้ืนท่ี (Rapoport, 1990; Oliver, 1997; Mercer, 

1975) 

 งานวิจัยนีใ้ช้การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ว

ข้องกับตลาดกับบทบาทการเป็นพืน้ที่สาธารณะ

ของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบ

และการเปลีย่นแปลงการใช้พืน้ที่ตลาดของไทย

เปรียบเทียบกับสากล โดยการเปรียบเทียบพื้นที่

ตลาดตัวแทนทั้ง 4 ภาคด้วยการคัดเลือกจังหวัด

จากท่ีต้ัง สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม

โดยเฉพาะที่ตั้งเป็นเมืองหลักและทางผ่าน โดย

ศึกษาพืน้ที ่การค้ารูปแบบตลาดหลักของเมือง 

ลานกิจกรรมเมือง ศูนย์การค้า และตลาดชั่วคราว

โดยใช้วิธีการสำารวจลักษณะทางกายภาพด้าน

ที่ตั้ง ลักษณะพื้นที่ การใช้พื้นที่ และสินค้า โดย

มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ซึ่งใช้การวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยการสอบทวนกับข้อมูลทุติยภูมิ สรุป

และอภิปรายการศึกษา 

ตารางที่ 1 พื้นที่ตลาดตัวแทนทั้ง 4 ภาค

จังหวัด
ลาน

กิจกรรม
เมือง

ตลาด
หลักของ

เมือง

ศูนย์
การค้า

ตลาด
ชั่วคราว

ปทุมธานี
ลานประวัติ

ศาสตร์ 
ตุ่มสามโคก

ตลาด
รังสิต

ฟิวเจอร์
ปาร์ครังสิต

ตลาดริมน้ำา
วัดศาลเจ้า

เชียง
ใหม่

ข่วงประตู
ท่าแพ

ตลาด
วโรรส

เซนทรัล
เฟสติวัล 
เชียงใหม่

ถนนคนเดิน
ท่าแพ

อุบล
ราชธานี

ทุ่งศรีเมือง
ตลาดสด
เทศบาล
อุบลฯ

เซนทรัล
พลาซา 
อุบลฯ

ถนนคนเดิน
อุบลฯ

สุราษฎร์
ธานี

ลานริม
แม่น้ำาตาปี

ตลาด
เกษตร1

เซนทรัล
พลาซา

สุราษฎร์ฯ

ถนนคนเดิน
ริมน้ำา

2. วิวัฒนาการพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้า

 ในประวัติศาสตร์สากล ตลาดเกิดขึ้นในพื้นที่

สาธารณะของเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่

สำาหรับทำากิจกรรมร่วมกันของประชาชน ที่ตั้ง

ของตลาดส่วนใหญ่อยู ่ในศูนย์กลางเมืองหรือ

ชุมชน สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกในการรับ

ส่งสินค้า และสามารถสังเกตได้ง่าย โดยในอดีต 

(3500 ปี ก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 476) มนุษย์ยัง

มีการใช้ชีวิตแบบเร่ร่อน จากนั้นจึงเริ่มมีการเพาะ

ปลูก เลี้ยงสัตว์ เพื่อการบริโภคภายในกลุ่ม เมื่อ

สังคมมีการขยายใหญ่ข้ึนจึงเร่ิมมีการผลิตทีหลาก

หลายเพื่อซื้อขายกับคนต่างกลุ่ม (Eduljee, 

2014; Chaiprasit, 2559) โดยใช้พื้นที่ร่วมกับ

กิจกรรมสาธารณะอื่น เช่น อโกรา (Agora)



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2559  
The 7th Built Environment Research Associates Conference 2016 (BERAC 7) 

443

ในสมัยกรีก และฟอรัม (Forum) ในสมัยโรมัน (ฐิติ

กร สังข์แก้ว และ บดินทร์ สายแสง, 2555) ทั้งนี้

เมื่อมีการตัดถนนในยุคกลาง (ค.ศ. 476 – ค.ศ.

1453) พื้นที่บริเวณจุดตัดของถนนได้เป็นพื้นที่

ศูนย์รวมกิจกรรมของเมือง และเป็นพื้นที่ซื้อขาย

เรียกว่า มาร์เกตสแควร์ (Marketsquares) หรือ

จัตุรัสเมือง จนกระทั่งในสมัยประวัติศาสตร์สมัย

ใหม่ (ค.ศ. 1453 – ค.ศ. 1945) พื้นที่ตลาดได้

ถูกจัดให้เป็นพืน้ที่เฉพาะสำาหรับกิจกรรมการซือ้

ขายเป็นหลัก โดยพื้นที่ริมถนนได้รับความนิยม

ใช้เป็นพื้นที่สำาหรบัค้าขายร่วมกบัการอยูอ่าศัย

ได้ มีพื้นที่ศูนย์การค้าและให้บริการขนาดใหญ่

เกิดขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้า ซึ่งรองรับปริมาณ

ความต้องการ และการอำานวยความสะดวกสบาย

ของคนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก (กิตติภูมี มีประ-

ดิษฐ์, 2543; Trewartha, 1969; Spencer & 

Thomas, 1978) สามารถสรุปวิวัฒนาการรูป

แบบพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้าได้ ดังรูปที่ 1 

 รูปที่ 1  วิวัฒนาการรูปแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้า
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3. ตลาดกับบทบาทเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะของไทย

 การค้าขายของไทยในอดีตเน้นทางน้ำาเป็น

หลัก มีตลาดบกตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งมีลักษณะ

เป็นลานโล่งกว้าง ส่วนในสมัยอยุธยาตลาดเริ่มมี 

มีโครงสร้างและโรงเรือนถาวร มีอาคารท่ีพักอาศัย

ในบริเวณใกล้เคยีง ตลาดเร่ิมกลายเป็นแหล่งศนูย์

กลางใหม่ของเมือง ในสมัยรัตนโกสินทร์สมัย

รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา (พ.ศ. 2411 - ปัจจุบัน)ได้

เข้าสู่ยุคการปรับปรุงประเทศให้ทัดเทียมประเทศ

ตะวันตก พื้นที่ตลาดมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น 

ทั้งศูนย์การค้าและร้านค้า (Shop house) กระจาย

อยู่ในย่านชุมชนที่อยู่อาศัย (Duangjak, 2010; 

สารานุกรมไทย, 2559; สมพล วันต๊ะเมล, 2550) 

จากการสำารวจทางกายภาพพืน้ที่ตลาดตัวแทน

ในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยปัจจุบัน พบว่า

ตลาดมีบทบาทเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสำาคัญของ

ไทย โดยการเกิดขึ้นของตลาดมีความสัมพันธ์

กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ซึ่งตลาดหลักของเมือง

ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่สะดวกต่อการขนส่ง เป็น

พื้นที่ศูนย์รวมและกระจายทั้งคนและสินค้า ไป

สู่พื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ทำาหน้าที่เป็น

พ้ืนท่ีทางเลือกในการกระจายสินค้าท่ีหลากหลาย

ประเภท เช่น ลานกิจกรรมเมืองเป็นพื้นที่สำาหรับ

จัดกิจกรรมของเมืองและใช้เป็นพ้ืนท่ีค้าขายสินค้า

ช่วงเทศกาล พื้นที่ศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ค้าขาย

ร่วมกับการอำานวยความสะดวกสบายและการ

ใช้พื้นที่เพื่อการพบปะทางสังคม ตลาดชั่วคราว

เป็นพืน้ที่ค้าขายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัก

ผ่อน รวมทั้งเรือนการค้าที่อยู่ในย่านที่พักอาศัย 

ทั ้งนีพ้บว่าพืน้ที ่การค้าแต่ละรูปแบบในแต่ละ

พื้นที่ในภูมิภาคของไทย มีตลาดหลักของเมือง

เป็นเป็นศูนย์รวมการซื้อขาย และมีศูนย์การค้า

บนถนนสายหลักก่อนเข้าสู่ตัวเมือง ในขณะที่

ลานกิจกรรมเมืองและตลาดชั่วคราวเป็นตลาด

ที่สือ่ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิน่ได้

ชัดเจน ด้วยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ภายในหรือเชื่อมต่อ

กับพื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่ประวัติศาสตร์ของ

เมือง  เช่น ถนนคนเดินเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขต

คูเมืองและเชื่อมต่อกับวัดและเก่า เป็นต้น นอก

จากนีพ้ ืน้ทีล่านกิจกรรมเมอืงยังมกีารจัดงาน

ประเพณีร่วมกับการจัดเป็นพื้นที่สำาหรับการซื้อ

ขาย เช่น ลานกิจกรรมเมืองบริเวณริมแม่น้ำาตาปี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตลาดเปิดท้ายและลาน

กิจกรรมเมือง เป็นต้น สามารถสรุปกายภาพ

พื้นที่ตลาดของไทยได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 กายภาพพื้นที่ตลาดของไทย

จังหวัด กายภาพพื้นที่ ลานกิจกรรมเมือง ตลาดหลักของเมือง ศูนย์การค้า ตลาดชั่วคราว

ปท
ุมธ

าน
ี

ชื่อสถานที่ ลานตุ่มสามโคก ตลาดรังสิต ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ตลาดริมน้ำาศาลเจ้า

ที่ตั้ง สถานที่สำาคัญ
ประวัติศาสตร์

ศูนย์กลางการค้าและ
การเดินทางเชื่อมต่อ

ศูนย์กลางการค้าและการ
เดินทางเชื่อมต่อ

สถานที่สำาคัญ/
ทำากิจกรรมชุมชน

ลักษณะพื้นที่ พื้นที่ลานโล่งขนาดใหญ่ ตลาดค้าปลีก-ส่ง ของชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียง

พื้นที่ค้าขาย/อำานวยความ
สะดวก/ลานโล่งสำาหรับ
ทำากิจกรรม

เชื่อมต่อกับสถานที่
สำาคัญ/พื้นที่ท่องเที่ยว/
ทำากิจกรรม

การใช้พื้นที่ ทำากิจกรรมร่วมกัน
ของชุมชน

พื้นที่รวมและกระจายทั้งคน
และสินค้า

พื้นที่ซื้อขายและอำานวย
ความสะดวก พักผ่อน

ซื้อขาย ท่องเที่ยวและพัก
ผ่อนของคนทั่วไป

สินค้า ขายสินค้าทั่วไป-พื้นถิ่น
ช่วงที่มีงานเทศกาล

สินค้าอุปโภค-บริโภค/
ของฝาก

สินค้าสากลทั่วไป/สินค้า
ฟุ่มเฟือยราคาแพง

สินค้าพื้นถิ่นและสินค้า
ตามกระแสนิยม
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ตารางที่ 2 กายภาพพื้นที่ตลาดของไทย (ต่อ)

จังหวัด กายภาพพื้นที่ ลานกิจกรรมเมือง ตลาดหลักของเมือง ศูนย์การค้า ตลาดชั่วคราว

เช
ียง

ให
ม่

ชื่อสถานที่ ข่วงประตูท่าแพ ตลาดวโรรส เซนทรัลเฟสติวัล ถนนคนเดินท่าแพ

ที่ตั้ง เขตคูเมืองเดิมของเมือง พื้นที่ขนส่งสินค้าในอดีต 
ติดแม่น้ำาปิง

ถนนสายหลักเข้าสู่
ตัวจังหวัด

ย่านประวัติศาสตร์
และสถานที่สำาคัญ

ลักษณะพื้นที่ ลานโล่งติดถนน
และคูเมือง

ย่านการค้าขนาดใหญ่ 
ติดแม่น้ำา ถนน ท่ารถ

พื้นที่ค้าขาย/อำานวยความ
สะดวก/ลานโล่งสำาหรับ
ทำากิจกรรม

เชื่อมต่อกับสถานที่
สำาคัญ/พื้นที่ท่องเที่ยว/
ทำากิจกรรม

การใช้พื้นที่ ลานกิจกรรมและพัก
ผ่อนของคนทั่วไป

ที่รวมและกระจายทั้งคน
และสินค้าของภูมิภาค

พื้นที่ซื้อขายและอำานวย
ความสะดวก พักผ่อน

ปกติใช้สัญจร วันตลาด
เป็นที่ซื้อขาย-ท่องเทียว

สินค้า ขายสินค้าทั่วไป-พื้นถิ่น
ช่วงที่มีงานเทศกาล

สินค้าอุปโภค-บริโภค/
ของฝาก

สินค้าสากลทั่วไป/สินค้า
ฟุ่มเฟือยราคาแพง

สินค้าพื้นถิ่นและสินค้า
ตามกระแสนิยม

อุบ
ลร

าช
ธา

นี

ชื่อสถานที่ ทุ่งศรีเมือง ตลาดสดเทศบาล เซ็นทรัลพลาซา ถนนคนเดินอุบลฯ

ที่ตั้ง ลานโล่งขนาดใหญ่กลาง
เมือง

ศูนย์กลางการค้าและการ
เดินทางเชื่อมต่อ

ถนนสายหลักเข้าสู่ตัว
จังหวัด

ถนนย่านชุมชนเก่า

ลักษณะพื้นที่ พื้นที่ลานโล่งขนาดใหญ่ ตลาดค้าปลีก-ส่ง ของชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียง

พื้นที่ค้าขาย/อำานวยความ
สะดวก/ลานโล่งสำาหรับ
ทำากิจกรรม

เชื่อมต่อกับสถานที่
สำาคัญ/พื้นที่ท่องเที่ยว/
ทำากิจกรรม

การใช้พื้นที่ ลานกิจกรรมและจัดงาน
เทศกาลประจำาปี

พื้นที่รวมและกระจายทั้งคน
และสินค้า

พื้นที่ซื้อขายและอำานวย
ความสะดวก พักผ่อน

ซื้อขาย ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนของคนทั่วไป

สินค้า ขายสินค้าทั่วไป-พื้นถิ่น
ช่วงที่มีงานเทศกาล

สินค้าอุปโภค-บริโภค/
ของฝาก

สินค้าสากลทั่วไป/สินค้า
ฟุ่มเฟือยราคาแพง

สินค้าพื้นถิ่นและสินค้า
ตามกระแสนิยม

สุร
าษ

ฎร
์ธา

นี

ชื่อสถานที่ ลานริมแม่น้ำาตาปี ตลาดเกษตร 1 เซ็นทรัลพลาซา ถนนคนเดินริมน้ำา

ที่ตั้ง ย่านเก่าและท่าเรือ ศูนย์กลางการค้าและ
การเดินทางเชื่อมต่อ

ถนนสายหลักเข้าสู่ตัว
จังหวัด

ย่านเก่าและท่าเรือ

ลักษณะพื้นที่ พื้นที่โล่งติดริมแม่น้ำา 
เชื่อมต่อพื้นที่สำาคัญ 
เช่น ศาลหลักเมือง

ตลาดค้าปลีก-ส่ง ของเมือง
และพื้นที่ใกล้เคียง ติดท่ารถ

พื้นที่ค้าขาย/อำานวยความ
สะดวก/ลานโล่งสำาหรับทำา
กิจกรรม

เชื่อมต่อกับสถานที่
สำาคัญ/พื้นที่ท่องเที่ยว/
ทำากิจกรรม

การใช้พื้นที่ ลานกิจกรรมและจัดงาน
เทศกาลประจำาปี

สินค้าอุปโภค-บริโภค/
ของฝาก

พื้นที่ซื้อขายและอำานวย
ความสะดวก พักผ่อน

ซื้อขาย ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนของคนทั่วไป

สินค้า ขายสินค้าทั่วไป-พื้นถิ่น
ช่วงที่มีงานเทศกาล

สินค้าอุปโภค-บริโภค/
ของฝาก

สินค้าสากลทั่วไป/สินค้า
ฟุ่มเฟือยราคาแพง

สินค้าพื้นถิ่นและสินค้า
ตามกระแสนิยม

สร
ุปภ

าพ
รว

มท
ุกภ

ูมิภ
าค

ขอ
งป

ระ
เท

ศไ
ทย

กายภาพพื้นที่ ลานกิจกรรมเมือง ตลาดหลักของเมือง ศูนย์การค้า ตลาดชั่วคราว

ที่ตั้ง พื้นที่ท่องเที่ยวและ
ประวัติศาสตร์เมือง

มีการเข้าถึงสะดวก เช่น ใกล้
แม่น้ำา ติดถนนหลัก 

กระจายตามทางผ่านก่อน
เข้าสู่ตัวเมือง หรือย่าน
สำาคัญ

อยู่ภายในหรือเชื่อม
ต่อพื้นที่ท่องเที่ยวและ
ประวัติศาสตร์เมือง

ลักษณะพื้นที่ พื้นที่โล่งขนาดใหญ่ 
มีกลุ่มอาคาร/พื้นที่
โดยรอบแสดงออกถึง
เอกลักษณ์ท้องถิ่น

พื้นที่โรงเรือนขนาดใหญ่ 
ล้อมด้วยกลุ่มอาคารคา้ปลีก-
ส่ง และเชื่อมต่อกับท่ารถ

พื้นที่ปิดขนาดใหญ่เพื่อ
การค้าและบริการ มีลาน
โล่งสำาหรับจัดกิจกรรม

พื้นที่เปิดโล่ง ใช้เพื่อ
การค้าขายชั่วคราวตาม
กำาหนด

สร
ุปภ

าพ
รว

มท
ุกภ

ูมิภ
าค

ขอ
งป

ระ
เท

ศไ
ทย

การใช้พื้นที่ -จัดกิจกรรมเมือง        
-เป็นพื้นที่พักผ่อนและ
เสริมสร้างทัศนียภาพ
เมือง

-เพื่อการค้า               
-รวมและกระจายทั้งสินค้า  
และคน       
-อำานวยสะดวกสบาย

-เพื่อการค้า         
-อำานวยสะดวกสบาย         
-พบปะทางสังคม

-ขายสินค้าพื้นถิ่นและ
ทั่วไป                      
-พื้นที่พักผ่อนเสริมสร้าง
ทัศนียภาพเมือง

สินค้า ขายสินค้าพื้นถิ่นช่วงที่
มีงานเทศกาล/กิจกรรม
เมือง

สินค้าพื้นถิ่นและสินค้าที่
จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน
อย่างหลากหลาย

ขายสินค้าหลากหลาย สินค้าพื้นถิ่นและสินค้า
ตามกระแสนิยม
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4. สรุปและอภิปรายผล

 ตลาดเป็นพืน้ที่สาธารณะที่มีความสัมพันธ์

ระหว่างคนกับการใช้พื้นที่ ซึ่งมีความสำาคัญตั้งแต่

ระดับบุคคลโดยเป็นที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า

อปุโภคและบริโภคที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นพ้ืนที่

ทางสังคมเพ่ือการพบปะ พักผ่อน ทำากิจกรรมกลุ่ม

ร่วมกันของคนหลากหลายระดับ มีความสำาคัญ

ระดับเมืองโดยเป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่งเพ่ือกิจกรรมเมือง

ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะและทัศนียภาพที่ดีเมือง 

เป็นพืน้ที ่ทางการค้าและการลงทุนที ่ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีบทบาทที่ซับซ้อนขึ้น

ตามการพัฒนาเมืองและความต้องการของคน 

รูปแบบและการเปลีย่นแปลงการใช้พืน้ที่ตลาด

ของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีวิวัฒนาการจาก

กจิกรรมการแลกเปลีย่นในพืน้ทีส่าธารณะแบบ

เปิดโล่ง การเป็นโครงสร้างชั่วคราว ไปจนถึงการ

กำาหนดเป็นพ้ืนท่ีตลาดหลักของแต่ละชุมชนอย่าง

ปัจจุบัน ทั้งยังมีพื้นที่การค้าในรูปแบบอื่นๆ ทั้ง

แบบชั่วคราว เช่น การค้าในลานกิจกรรมเมือง 

ถนนคนเดิน และพื้นที่การค้าในรูปถาวร เช่น 

ศูนย์การค้า และเรือนการค้าต่างๆ ทั้งนี้แต่ละ

พื้นที่การค้ามีความแตกต่างกัน เนื่องจากมีปัจจัย

ทางภูมิศาสตร์อันส่งผลต่อบริบทและส่ิงแวดล้อม

โดยรอบ ลักษณะสินค้า คนซื้อ คนขาย ลักษณะ

โครงสร้างโรงเรือนและอาคาร และการจัดวางผัง

พื้นที่การค้า ซึ่งสามารถสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์

ของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้การส่งเสริมกิจกรรมการซื้อ

ขายในพื้นที ่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมประจำาปี

ของแต่ละท้องถิ่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้อง

ถิ่น รวมทั้งการทำากิจกรรมการซื้อขายร่วมกับ

การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน สามารถส่งเสริม

การใช้พืน้ที ่การค้าอันเป็นพืน้ที ่สาธารณะรูป

แบบหนึ่งได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงช่วยเสริม

สร้างให้เกิดการอัตลักษณ์เชิงสังคมเพิ่มขึ้น รวม

ทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนในพืน้ที่รักและหวงแหน

รากเหง้าทางวัฒนธรรมของตน 
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แนวทางการออกแบบวางผังและบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ

เพื่อรองรับระบบการจัดการขยะในชุมชนเก่า
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บทคัดย่อ

 ชุมชนสันติชนสงเคราะห์เป็นชุมชนเก่าตั้งอยู่บริเวณริมปากคลองบางกอกน้อย ซึ่งกำาลังประสบ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทิ้งขยะลงในคลอง อันทำาให้เกิดการเน่าเสียของน้ำา มีกลิ่นเหม็น และ

ส่งผลต่อสุขอนามัยของคนที่อาศัยในชุมชนเอง บนแนวคิดที่ต้องการกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนัก

ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและกลับมาดูแลรักษาชุมชนของตัวเอง ผู้วิจัยผู้ซึ่งเกิดและเติบโตในชุมชนนี้จึง

เสนอกรอบการวิจัยภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาปัญหาพฤติกรรมการ

จัดการขยะทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน 2) ศึกษาวิธีการจัดการขยะเชิงพื้นที่และกระบวนการจัดการ

ของชุมชน และ 3) นำาเสนอแนวทางการออกแบบวางผังและบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับ

ระบบการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งจากการสำารวจเบื้องต้น ทั้งการทำาผังชุมชน ถ่ายภาพ และสัมภาษณ์ 

20 ครัวเรือน พบว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะและส่งผลต่อการทิ้งขยะลงแม่น้ำา สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ความสะดวก เช่น ตำาแหน่งการจัดวางถังขยะชุมชนไกล 2) ความ

ปลอดภัย เช่น ทางเดินแคบ มีสิ่งกีดขวาง เป็นหลุมเป็นบ่อ และ 3) สิ่งอำานวยความสะดวก เช่น ขาดถัง

ขยะขนาดใหญ่ จำานวนถังขยะไม่เพียงพอ

Abstract

 The Santhichonsongkhror community is traditional community located along the Bangkok 

Noi canal. Which facing an environmental problems caused by waste into the canal. The cause 

of the rotten smell affects the health of people living in the community on the need to encourage 
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people in the community aware of the consequences that arise, and to maintain their own 

community. The researcher, who was born and raised in this community, proposed a framework 

for research on the concept of participation. Its purpose is 1) to identify problem behaviors, waste 

management, both at the household and community, 2) how waste management, spatial and 

management of community and 3) provide guidelines for the design, planning and management of 

public space to accommodate the system waste management in the Community The preliminary 

survey The community mapping, by taking photograph and interviews with 20 households found 

that the problem is a hurdle towards waste management and the impact of waste into the river. 

Which can be divided into three points: 1) as a placement trash remote communities 2) Safety 

as a narrow corridor with obstacles and bumpy and 3) lack of facilities such as large bins and 

the number of bins is not enough.

คำาสำาคัญ (Keywords): การจัดการขยะในชุมชน (Waste Management in the Community), การมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชน (Participation), พื้นที่สาธารณะ (Public Space), ชุมชนเก่า (Traditional 

Community)

1. บทนำา

1.1	ที่มาและความสำาคัญ

 งานวิจัยชิ้นนี้เลือกศึกษาชุมชนสันติชนสง-

เคราะห์ ชุมชนเก่าริมคลองบางกอกน้อย กรุงเทพ

มหานคร เนื่องจากผู้วิจัยเกิดและเติบโตในชุมชน

แห่งนี้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่เกิด

ขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อการอยู่อาศัยของชุมชนมากที่สุด คือ ปัญหา

พฤติกรรมการทิ ้งขยะที ่ผิดวิธีของคนในชุมชน 

เพราะไม่มีพ้ืนท่ีสาธารณะส่วนกลางรองรับระบบ

จัดการขยะ ส่งผลให้เกิดมลพิษทางน้ำา เนื่องจาก

ในปี 2556 มีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำาล้อมรอบพื้นที่

ของชุมชนที่อยู่ติดริมคลองบางกอกน้อย น้ำาใน

เขื่อนเกิดการเน่าเสีย โดยมีสาเหตุสำาคัญมาจาก

การทิ ้งขยะลงในคลองภายในเขือ่นของคนใน

ชุมชน แล้วไม่สามารถระบายออกได้สะดวก

เหมือนเดิม เพราะประตูของเขื่อนกั้นน้ำาไม่ได้เปิด

ตลอดเวลา เมื่อประตูเปิดขยะที่อยู่ภายในไม่

สามารถระบายออกได้ ขยะตกค้างเกิดน้ำาเน่าเสีย

ส่งผลให้คนในชุมชนไม่มีสุขอนามัย และเกิดแหล่ง

สะสมของเชื้อโรคนำาไปสู่โรคระบาด เช่น โรคไข้

เลือดออก เป็นต้น ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงเกิดขึ้น

เพือ่เปน็อีกหนึง่เครือ่งมอืในการแกป้ญัหาของ

ชุมชน โดยการหาแนวทางการออกแบบวางผัง

และบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ เพื่อรองรับ

ระบบการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งนำาหลักการการ

มีส่วนร่วมของชุมชนมาหาวิธีการแก้ปัญหาให้คน

ในชุมชนรู้จักการจัดการตนเองอย่างเป็นระบบ

ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง นำาไปสู่การมีพื้นที่สาธารณะ

อย่างเหมาะสมต่อส่วนรวม คนในชุมชนมีความ

เตม็ใจท่ีร่วมกันแก้ปัญหา ก่อให้เกิดพ้ืนท่ีสาธารณะ

ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
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1.2	วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.2.1	ศึกษาปัญหาพฤติกรรมการจัดการ

ขยะทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน

	 1.2.2	ศึกษาวิธีการจัดการขยะเชิงพืน้ที่และ

กระบวนการจัดการของชุมชน

	 1.2.3	 นำาเสนอแนวทางการออกแบบ	 วาง

ผังและบริหารจัดการพืน้ที่สาธารณะเพือ่รองรับ

ระบบการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน

1.3	ขอบเขตการวิจัย

 ชุมชนสันติชนสงเคราะห์แบ่งเป็น 4 โซน

ได้แก่ บ้านใน บ้านแห โรงแร่ และบ้านเกาะ โดย

เมือ่ถึงขั้นตอนการศึกษาวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย ผู้วิจัยเลือกศึกษาโซนที่ 3 โรงแร่ ซึ่งเป็นพื้นที่

ที่เกิดปัญหามากที่สุด ไม่ได้ศึกษาแก้ปัญหาพื้นที่

ทั้งหมดของชุมชนเพือ่เป็นแบบอย่างในการแก้

ปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาต่อไป

รูปที่ 1 แสดงชุมชนสันติชนสงเคราะห์แบ่งเป็น 4 โซน
ได้แก่ บ้านใน บ้านแห โรงแร่ และบ้านเกาะ

1.4	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ประโยชน์ที่ได้รับคาดว่าจะเกิดขึน้ทั้งคนใน

ชุมชน ภูมิทัศน์ของชุมชนโดนรวม และภาครัฐ 

เพราะเมือ่ชุมชนมพีืน้ทีส่าธารณะรองรบัระบบ

การจัดการขยะอย่างถูกต้องส่งผลให้คนในชุมชน

มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น ลดแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค

จากขยะ ภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนที่ปราศจากขยะ

นำาไปสู่พืน้ที่สาธารณะแห่งใหม่ที่คนในชุมชนมา

ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เมื่อชุมชนรู้วิธีการ การมี

ส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาแล้ว ภาครัฐจะเสียงบ

ประมาณในการช่วยเหลือน้อยลง

2. หลักการ ทฤษฎีและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

2.1	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

	 ชุมชน

 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นสิง่

สำาคัญที่จะทำาให้ชุมชนเกิดการพัฒนา และคน

ในชุมชนก็มีส่วนสำาคัญที่สุด เพราะคนเป็นศูนย์

กลางหลักในการพัฒนาที่จะทำาให้ชุมชนมีการ

พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ไม่มีประเทศไหนที่พัฒนา

โดยปราศจากการร่วมมือของประชาชน (ชินรัตน์ 

สมสืบ, 2539, น.  20) โดยได้แบ่งระดับของการ

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 6 ระดับ 

ดังนี้

2.1.1	ระดับการให้ข้อมูล

 เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำา

ที่สุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด แต่เป็นระดับที่

สำาคัญที่สุด เพาะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้าสูก่ระบวนการมีส่วนร่วมในเรือ่ง

ต่าง ๆ โดยการให้ข้อมูลจากช่องทางสื่อต่างๆ

2.1.2	ระดับการเปิดรับฟังความคิดเห็น	

 เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 

เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินข้อดีข้อเสียในเรือ่ง

ที่กำาลังจะพัฒนา เช่น การสัมภาษณ์คนในชุมชน 

เป็นต้น

2.1.3	ระดับการปรึกษาหารือ

 เป็นการประชุมและเจรจาอย่างเป็นทางการ

ในเรื่องที่กำาลังจะพัฒนา เพื่อประเมินความก้าว

หน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ
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2.1.4	ระดับการวางแผนร่วมกัน

 ผู้ที่ต้องการพัฒนาและคนในชุมชนมีความ

รับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ 

เหมาะที ่จะใช้ในประเด็นที ่ม ีความยุ ่งยากซับ

ซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การเจรจาหาทาง

ประนีประนอมกัน เป็นต้น

2.1.5	ระดับการร่วมปฏิบัติ

 ผูท้ี ่ตอ้งการพฒันาและประชาชนร่วมกนั

ดำาเนินโครงการ เป็นขั้นการนำาโครงการไปปฏิบัติ

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2.1.6	ระดับการควบคุมโดยประชาชน

 เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน

เพื่อนำาไปสูก่ารหาแนวทางการพัฒนาที่มีประ-

สิทธิภาพสูงสุด และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่

ทั้งหมด ประชาชนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงจาก

การได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการกระจายข่าวสาร

เก่ียวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นท่ีต้องการพัฒนา

อย่างสมบูรณ์และทั่วถึง ประชาชนในชุมชนเกิด

การตัดสิ้นใจที่จะแก้ปัญหาหรือหาแนวทางใน

การพัฒนาด้วยตนเองอย่างยั้งยืน

 ซึง่จากหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการพัฒนาชุมชนทั้ง 6 ขั้นตอนที่ได้กล่าวมา

สามารถนำาไปเป็นแนวทางการหาทางแก้ปัญหา

เรื่องการจัดการขยะภายในชุมชนโดยให้คนใน

ชุมชมมาแสดงความคิดเห็นว่าต้องการการจัดการ

แบบใด และหาทางพัฒนาพื้นที่สาธารณะภายใน

ชุมชนเพือ่นำาไปสูก่ารใช้พืน้ที่สาธารณะเพือ่รอง

รับระบบการจัดการขยะและมีพื ้นที ่สาธารณะ

แห่งใหม ่ที ่คนส่วนมากในชุมชนสามารถใช้

ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั้งยืน

2.2	การบริหารจัดการขยะในชุมชน

 การพัฒนาศักยภาพกลไกชุมชนไปพร้อมๆ กับ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อให้สามารถ

ดำาเนินกิจกรรมการจัดการขยะและสิง่แวดล้อม

ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นการจัดการ

ขยะชุมชนจากแหล่งกำาเนิดก่อนนำาไปกำาจัด โดย

คำานึงถึงสิง่แวดล้อมของชุมชนด้านความสะอาด 

ความเป็นระเบียบ ความร่มรื่น การดูแลพื้นที่

สีเขียวและคูคลอง รวมไปถึงการคำานึงถึงความ

เหมาะสมกับแต่ละสภาพชุมชนและการดำาเนิน

งานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 โดยชุมชนส ันต ิชนสงเคราะห์จัดอยู ่ใน

ประเภทชุมชนแออัด (ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตาม

ระเบียบกรุงเทพมหานคร, 2535) ดังนั้น ขั้นตอน

การดำาเนินการบริหารจัดการขยะเชิงพืน้ที ่ใน

ชุมชนแออัดมีทั้งหมด 6  ขั้นตอน ดังนี้

 2.2.1	 จัดตั้งตัวแทนของชุมชน	 เพื่อประชุม

กำาหนดหาแนวทางการดำาเนินงานและติดตาม

ผล

	 2.2.2	 กำาหนดพืน้ที ่รองรับการจัดการขยะ	

ที่เหมาะสมต่อชุมชน เข้าถึงง่าย สะดวกต่อการ

เก็บและทิ้งขยะ

	 2.2.3	 กำ าหนดภาชนะใส ่ขยะแบบแยก

ประเภท ดังนี้

 สีเหลือง – ถังขยะรีไซเคลิ, สีเขียว - ถังขยะยอ่ย

สลายได้, สีฟ้า - ถังขยะทั่วไป, สีแดง – ถังขยะมีพิษ

 2.2.4	นำาถังขยะจัดวางตามพื้นที่ที่กำาหนด	

เมื่อสามารถระบุพื้นที่ที่เหมาะต่อการจัดการขยะ 

ควรนำาไปว่างตามจุดต่างๆตลอด ไม่ควรย้าย

ตำาแหน่ง

 2.2.5	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	ถึง

ขัน้ตอนการทิ้งขยะให้ถูกต้องและบอกตำาแหน่ง

พื้นที่การจัดการขยะ และวันและเวลาในการเก็บ

รวบรวม

	 2.2.6	ติดตามและประเมินผล โดยตัวแทน

ของชุมชน ทำาการบันทึกปริมาณและประเภทของ

ขยะที่ถูกนำามาทิ้งไว้เพื่อประเมินความสำาเร็จใน
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การทำางาน

 ซึง่จากหลักการบริหารจัดการขยะในชุมชน

ทำาให้ทราบว่าการกำาหนดพืน้ที ่สำาหรับรองรับ

ระบบจัดการขยะถือเป็นเป็นสิง่ที่สำาคัญต่อการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน ให้มีสุขอนามัย

ที่ดีขึ้น และให้พื้นที่สาธารณะของชุมชนที่ใช้

ประโยชน์ได้มากขึ้น

3. วิธีการวิจัย

 วิธีการศึกษาปัญหาพฤติกรรมและวิธีการ

จัดการขยะเชิงพื้นที่ของชุมชน เพื่อนำาไปสู่การ

หาแนวทางการออกแบบพื้นที่ วางผังและบริหาร

จัดการพืน้ที่สาธารณะเพือ่รองรับระบบการจัด

การขยะในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีทั้งหมด 

3 วิธีการ ดังนี้

3.1	การสังเกต

 ลงพืน้ที่เก็บข้อมูลเบือ้งต้นโดยการเดินรอบ

ชุมชนเพื่อวิเคราะห์หาปญัหาตา่งๆทีเ่กดิขึน้

ในชุมชน และถ่ายรูปประกอบการวิเคราะห์หา

ปัญหาสิ่งที่ชุมชนต้องการแก้ไขมากที่สุด

3.2	การสัมภาษณ์

 เมือ่วิเคราะห์จากการสงัเกตเบือ้งตน้พบว่า

ชุมชนมีปัญหาด้านพฤติกรรมการจัดการขยะ

ทั้งในครัวเรือนและชุมชน ดังนั้นจึงลงสัมภาษณ์

คนในชุมชนทั้งหมด 20 ครัวเรือน เกี่ยวกับวิธี

การจัดการขยะเชิงพืน้ที่และกระบวนการจัดการ

ของชุมชน เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลทำาให้คนใน

ชุมชนบางส่วนทิ้งขยะลงในคลอง ก่อให้เกิดน้ำา

เน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนใน

ชุมชน

3.3	การทำาแผนที่

 
รูปที่ 2 รูปภาพแสดงแผนที่การตั้งถังขยะภายในชุมชน 
เมื ่อเทียบอัตราส่วนระหว่างจำานวนถังขยะกับจำานวน
บ้านในชุมชน ทำาให้ทราบว่าตำาแหน่งการรองรับขยะใน
ชุมชนมีน้อยเกินไป ทำาให้รับรู้ถึงแนวทางการออกแบบ
พื้นที่ วางผังและบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับ
ระบบการจัดการขยะในชุมชน

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 
รูปที่ 3 แสดงลักษณะของชุมชนเบื้องต้นและตำาแหน่งการ

รองรับขยะโดยรอบชุมชน

 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 

เป็นชุมชนเก่าริมน้ำา แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบาง-

กอกน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5 ของกลุ่มกรุงธน

เหนือ มีประชากรประมาณ 850 คน จำานวนบ้าน

ประมาณ 80 หลัง และมีตำาแหน่งการรองรับขยะ

หลักๆในชุมชนเพียง 4 จุด อีก 8 จุดอยู่บริเวณ

ทางเดินริมเขื่อนกัน้น้ำาที่เสือ่มโทรมและไม่มีการ

จัดการขยะที่เหมาะสม

 ประเด็นของปัญหาที่มีผลทำาให้เกิดอุปสรรค

ต่อการจัดการขยะภายในชุมชนและข้อเสนอ
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แนะของคนในชุมชนทีต่้องการจัดการกบัปัญหา

แต่ละประเด็น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 

คือ

4.1	ความสะดวก ระยะทางของจุดที่ทิ้งขยะไกล

เกินไป และมีสิ่งกีดขวางระหว่างเส้นทางเดินไป

ท้ิง โดยชุมชนเสนอให้เพ่ิมจุดท้ิงขยะในชุมชนและ

มีการประชุมและเจรจากับบ้านท่ีมีการต้ังของขวาง

ทางเดิน

รูปที่ 4 แสดงประเด็นความไม่สะดวกที่มีสิ่งกีดขวางทาง
เดิน

4.2	ความปลอดภัย	บริเวณทางเดินริมเขื่อนกั้น

น้ำาดินทรุดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเกิดจากการถมดิน

ไม่แน่น เขื่อนกั้นน้ำารั่ว ขาดคนดูแลบำารุงรักษา 

และไม่มีราวกันตกตามทางเดินไปทิ้งขยะ โดย

ชุมชนเสนอให้มีการถ่มดินให้แน่น ปูพื้นคอนกรีต

และให้มีการทำาราวกันตกริมทางเดินรอบชุมชน

และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บาง

ซอยที่ต้องเดินไปทิ้งขยะนัน้มีการมั่วสุมการทำา

ผิดกฎหมาย โดยชุมชนเสนอให้หลีกเลี่ยงทาง

เดินนั้น ไปทางอื่น

รูปที่ 5 แสดงประเด็นความไม่ปลอดภัยของทางเดิน

4.3	สิ่งอำานวยความสะดวก ถังขยะไม่เพียงพอ 

ไม่มีถ ังขยะสำาหรับการแยกขยะและทางเดิน

บริเวณเขื่อนกั้นน้ำาเสื่อมโทรม โดยชุมชนเสนอ

ให้ขอถังขยะเพิ่มจากทางภาครัฐ และให้มีการ

ปรับปรุงพืน้ที่สาธารณะบริเวณทางเดินริมเขือ่น

กั้นน้ำาที่มีความกว้าง 2.5 เมตร ให้เป็นพื้นที่

บริหารจัดการขยะและใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ 

เป็นที่สันทนาการของชุมชนแห่งใหม่ เด็กและผู้

สูงอายุมีพื้นที่ทำากิจกรรมเพิ่มขึ้น

รูปที่ 6 แสดงประเด็นความไม่สะดวกทางเดินบริเวณ

เขื่อนกั้นน้ำาเสื่อมโทรม

5. สรุป

 จากการวิเคราะห์ข ้อมูลเป็นเพียงข้อมูล

เบื้องต้น ยังมีเนื้อหาส่วนการวิเคราะห์ที่นำาไปสู่

การเสนอแนวทางการออกแบบพื้นที่ วางผังและ

บริหารจัดการพืน้ที่สาธารณะเพือ่รองรับระบบ

การจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างสมดุล

และยั่งยืน ซึ่งจะอยู่ในวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

โดยในบทความข้างต้นที่กล่าวมานีม้ีจุดประสงค์

ให้เห็นถึงความสำาคัญในการแก้ปัญหา 

 ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีก

หนึ่งเครื่องมือในการแก้ปัญหา ซึ่งนำาหลักการ

การมีส่วนร่วมของชุมชนมาหาวิธีการแก้ปัญหา

ให้คนในชุมชนรูจ้ักการจัดการตนเองอย่างเป็น

ระบบด้วยวิธีการที่ถูกต้อง นำาไปสู่การมีพื้นที่

สาธารณะอย่างเหมาะสมต่อส่วนรวม คนใน

ชุมชนมีความเต็มใจที่ร่วมกันแก้ปัญหา ก่อให้

เกิดพื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

และยั่งยืน
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