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The subject of research study is about the assessing the potential of green public spaces in 

Phranakhon Area, Pom Prap Sattru Phai District and Samphanthawong District. The research aims to study on 

how to retrieve the green public area and which design shall be appropriately developed. This research uses 

the concept study, theory and a case study from abroad in relation to the information in the related 

field-study area. The existing green area study information, which assessing the potential areas are developed 

to be the green public areas. All formation's study of potential spaces is developed to be the green public 

areas. Doing analysis and in-depth interview to get feedback from all around the area users and residents. By 

using the questionnaire, all the study results found that the green public spaces format have 8 format 

designs, these are; 1. Natural Path 2. Preservation of the original nature 3. Urban Farming 4. Public garden in 

the mall 5. Graveyard area 6. Parks in the wilderness area 7. Development in the industrial empty area and  

8. Green Building. According to the study in the potential area become to the green public area, there are               

6 types such as; 1.  Road area 2.  Riverside area 3.  Bridge area 4.  Deserted area 5. Community area and                  

6. Spaces on the roof-deck.All the 6 area types have individual format designs and development approach, 

specific to each type of area. The usage in each of these areas are also concerning with many other areas, 

there are different factors in concerning with each area especially the area type 4, the deserted spaces within 

temple area using to be parking lots. For developing an area, it may cause a loud noise and inappropriate 

dress.  Also, the area type 6 or the spaces of the building roof-deck, it must consider building structure, 

building age, and also shall consider the privacy of building occupants.  In addition to the above, the 

development of all 6 types of green public spaces may become a place of debauchery, a crime area, an 

unsafe area, waste problem and lack of continuous space care etc.  By the opinion of the people, most 

respondents need more green public area. Therefore, the agencies or people involved should importance 

promote and encourage the development of green public spaces due to shortage of space.  When 

developing the area, there will be more green public space in the city and also it is beneficial to further 

develop other areas. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปญหาการขาดแคลนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่ชุมชนเมือง มีความสําคัญตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชน โดยหากมีพื้นที่สาธารณะสีเขียวไมเพียงพอและเหมาะสม ยอมสงผลกระทบ

ตอประชาชนที่อยูอาศัยในเมืองในหลายๆ ดาน ทั้งดานปญหาสังคม ปญหาสุขภาพ ปญหา 

สิ่งแวดลอม ฯลฯ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประเทศและการเติบโตของประเทศ โดยพื้นที่สาธารณะ                

สีเขียวมีสวนชวยในการแกปญหาใหคนในชุมชนไดมีโอกาสสรางความสัมพันธใกลชิดสนิทสนมใหเกิด

ความเปนหน่ึงเดียวในชุมชน และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเปนอยูของคนในสังคมใหดีข้ึน 

(มณเฑียร อัตถจรรยา, 2543: 1)  

 ขอมูลพื้ นที่ สี เขียวกรุงเทพมหานคร ณ วันที่  12 มิ ถุนายน พ .ศ . 2556 ระบุ วา 

กรุงเทพมหานครมีประชากรดวยกันทั้ งสิ้น 5,686,646 คน มีจํานวนพื้นที่สีเขียว 35,403,223              

ตารางเมตร ซึ่งอัตราสวนพื้นที่สีเขียวตอจํานวนประชากรเทากับ 6.32 ตารางเมตรตอประชากร           

1 คน (สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดลอม, 2560) โดยการกําหนดขนาดของพื้นที่สีเขียวตอ

จํานวนประชากร มีความหลากหลาย ในศตวรรษที่ 20 ผูเช่ียวชาญในเยอรมนี ญี่ปุน และประเทศ          

อื่น ๆ ไดกําหนดคามาตรฐานพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพสูงไวที่ 40 ตารางเมตรตอประชากร 1 คน หรือ

พื้นที่ปาเขตชานเมืองขนาด 140 ตารางเมตรตอประชากร 1 คน ทั้งน้ีประเทศที่พัฒนาแลวมีแนวโนม

ที่จะใชคามาตรฐานพื้นที่สีเขียวที่ 20 ตารางเมตรตอประชากร 1 คน (Sukopp, et al., 1995,                 

อางถึงใน ปุณยนุช รุธิรโก, ม.ป.ป.: 8) อยางไรก็ตามองคการอนามัยโลก (WHO) ไดแนะนําข้ันตํ่าของ

ขนาดพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและมีการนํามาใชในการเผยแพรเอกสารขององคการอาหารและเกษตร

สหประชาชาติ (FAO) อยูที่ 9 ตารางเมตรตอประชากร 1 คน (Kuchelmeister, 1998: 181-191, 

อางถึงใน ปุณยนุช รุธิรโก, ม.ป.ป.: 8)  

 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครกับมหานครอื่น ๆ อยางเชน 

กวางโจวในประเทศจีน มีพื้นที่สีเขียว 166.3 ตารางเมตรตอประชากร 1 คน ไทเปในไตหวัน มีพื้นที่             

สีเขียว 49.6 ตารางเมตรตอประชากร 1 คน หรือสิงคโปรที่มีขนาดพื้นที่เล็กยังมีพื้นที่สีเขียว 66.2            

ตารางเมตรตอประชากร 1 คน และประเทศฮองกงที่มีราคาที่ดินสูงกลับมีพื้นที่สีเขียว 105.3                 

ตารางเมตรตอประชากร 1 คน เปนตน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2557)           

1 



2 

 

จะเห็นไดวากรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวนอยมากเมื่อเทียบกับมหานครอื่น ๆ และตํ่ากวามาตรฐาน

ดังกลาว  

 กรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 50 เขต สําหรับพื้นที่ที่มีความสําคัญและนาสนใจที่จะศึกษา

ถึงการประเมินศักยภาพการเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว ไดแก เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย 

และเขตสัมพันธวงศ ทั้งน้ี เน่ืองจากทั้ง 3 เขตพื้นที่ดังกลาว เปนศูนยกลางของกรุงเทพมหานคร เปน

ที่ต้ังของเกาะรัตนโกสนิทรในปจจบุัน มีความหลากหลายของผูคน วัฒนธรรม และเปนแหลงทองเที่ยว 

มีสถานที่สําคัญทั้งดานวัฒนธรรมและดานการเมืองการปกครอง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวใน

เขตพื้นที่ดังกลาว กรุงเทพมหานครไดมีการแบงประเภทของพื้นที่สีเขียวและคิดอัตราสวนของพื้น         

สี เขียวตอประชากรไว กล าวคือเขตพระนคร มีพื้ นที่ สี เขี ยว 6 .835 ตาราง เมตรตอคน                            

เขตปอมปราบศัตรูพาย มีพื้นที่สีเขียว 5.102 ตารางเมตรตอคน และเขตสัมพันธวงศ มีพื้นที่สีเขียว 

1.318 ตารางเมตรตอคน (กองนโยบายและแผนงาน สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2554: 8-10)           

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาเราจะเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่ดังกลาว ใหมีมากข้ึนไดอยางไร 

และควรพัฒนาพื้นที่ไปในรูปแบบใด 

  

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 ศึกษาการไดมาของพื้นที่สีเขียวและรูปแบบของพื้นที่สีเขียว จากกรณีศึกษาจาก

ตางประเทศ 

2.2 ศึกษาวิเคราะห และประเมินพื้นที่ที่มศัีกยภาพในการพัฒนาเปนพื้นสาธารณะสีเขียว

ในเขตพื้นที่ศึกษา เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ 

2.3 เพื่อเสนอแนะรูปแบบในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตพื้นที่ ศึกษา                         

เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ 

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

 3.1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย 

 3.1.2 ศึกษาการไดมาของพื้นที่สีเขียวของชุมชนในเมืองตาง ๆ ในตางประเทศ 

 3.1.3 ศึกษารูปแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียวของชุมชนในเมืองตาง ๆ ในตางประเทศ 

 3.2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี คือ ศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ศึกษาพื้นที่สาธารณะ               

สีเขียวในเขตพื้นที่ศึกษา (เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ) บริเวณที่ม ี
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อาณาเขตลอมรอบดวยแมนํ้าเจาพระยาและคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีพื้นที่ทั้ง 3 อาณาเขตประมาณ                 

7.4 ตารางกิโลเมตร และศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

 

ภาพที่ 1    แสดงอาณาเขตพื้นที่ศึกษา (เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ) 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ า ก  Google Map, เข า ถึ ง เ มื่ อ  5 ม ก ร า ค ม . 2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

4. วิธีดําเนินการศึกษา 

 การดําเนินการศึกษาใชวิธีการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสือและ

ขอมูลจากเว็บไซตเปนหลัก โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 

4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎี แนวความคิด ที่เกี่ยวของ และการศึกษากรณี 

ตัวอยางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองตาง ๆ ในตางประเทศ ในประเด็นเกี่ยวกับการไดมาของพื้นที ่          

สีเขียวและรูปแบบของพื้นที่สีเขียว 

4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่ศึกษาและขอมูลพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่ศึกษา คือ      

เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ โดยประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปน

พื้นที่สาธารณะสีเขียว และเก็บขอมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว เกี่ยวกับ

ขอมูลพื้นที่ สภาพทางกายภาพของพื้นที่ ประวัติความเปนมาของพื้นที่ และสอบถามความคิดเห็นผูใช

พื้นที่และผูอยูอาศัยโดยรอบพื้นที่ ในเรื่องความคิดเห็นดานตาง ๆ เชน ความตองการพื้นที่สาธารณะ   

สีเขียวและกิจกรรมตาง ๆ ที่อยากใหเกิดข้ึน 

https://www.google.co.th/maps/
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4.3 การวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลจากการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด เกี่ยวกับการ 

พัฒนาพื้นที่สีเขียว และการศึกษาพื้นที่ตัวอยางการไดมาของพื้นที่สีเขียวของเมืองในตางประเทศ มา

เปรียบเทียบกับพื้นที่ศึกษา วิเคราะหพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว และ

เสนอแนะรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่ศึกษา เพื่อให

เกิดประโยชนในการพัฒนาในแตละประเภทของพื้นที่ และมีพื้นที่สาธารณะสีเขียวเพิ่มข้ึนในเมือง 

และพื้นที่อื่น ๆ ตอไปในอนาคต 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1 ทราบถึงแนวทางในการเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียวและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่

สาธารณะสีเขียว 

 5.2 ทราบวามีพื้นที่ใดบาง ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นสาธารณะสีเขียว ในเขตพื้นที่

ศึกษา เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ 

 5.3 ทราบวาสามารถพัฒ นาพื้นที่ สาธารณะสี เขียวในพื้นที่ ศึกษา เขตพระนคร                  

เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ ไปในรูปแบบใด  

 

6. นิยามศัพทเฉพาะ 

 พื้นที่สาธารณะสีเขียว หมายถึง พื้นที่ที่คนสามารถเขาไปใชประโยชนไดทุกเพศทุกวัย เปน

พื้นที่กลางแจงและกึ่งกลางแจงที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางสวนปกคลุมดวยพืชพรรณที่ปลูกบน

ดินที่ซึมนํ้าได มีตนไมยืนตนเปนองคประกอบหลักและไดรับการบํารุงรักษาใหคงอยูอยางย่ังยืน 
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บทท่ี 2 

องคความรู ทฤษฎี และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ 

 

ในการศึกษาเรื่อง “การประเมินศักยภาพการเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว ในเขตพื้นที่

ศึกษา เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ ” น้ัน ไดนําเอาทฤษฎี องคความรู 

กรณีศึกษาที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะห นําไปประกอบการอภิปรายสรุป ตลอดจนเปน

แนวทางในการพิจารณาขอเสนอแนะในการวิจัย ดังจะมีองคความรู ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ

ที่เปนพื้นฐานสําคัญดังน้ี 

1. แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมือง (Urban Ecology) 

2. แนวคิดภูมิทัศนเมือง (Urban Landscape) 

3. แนวคิดเพอรมาคัลเชอร (Permaculture) 

4. กรณีศึกษาจากตางประเทศการไดมาของพื้นที่สีเขียว 

5. สรุปจากการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

 

1. แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมือง (Urban Ecology) 

คือการอยูรวมกันอยางย่ังยืนระหวางมนุษยและธรรมชาติ รวมไปถึงสิ่งแวดลอมและ

พลังงาน (แสงแดด ลม) กิจกรรมที่มนุษยสรางข้ึนในชุมชน ซึ่งวัตถุประสงคหลักของแนวคิดน้ีคือ การ

พัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งเริ่มจากบริบทของพื้นที่และสถานที่ โดยนําไปสูการแกไขปญหา และแนวทางที่มี

ลักษณะเฉพาะตัวของแตละบริบทของพื้นที่ (ภูมิประเทศ ดิน นํ้า) ซึ่งตางกันออกไปตามแตสถานที่ 

(ณัฐพงศ จารุวรรณพงศ, 2548: 2) 

ในป ค.ศ. 1975 แนวความคิดเรื่องการอยูอยางเมืองเชิงนิเวศไดเกิดข้ึนอยางเปน

รูปธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกลุมสถาปนิกและนักเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งเช่ือวาเมืองควรที่

จะใหความตองการแกคนและธรรมชาติในเวลาเดียวกัน โดยในระยะเริ่มตนไดนําเครื่องมือมาใชใน

กระบวนการวางแผนและสรางการมีสวนรวมกับสาธารณะ เพื่อชวยในการออกแบบและสรางเมืองที่มี

สุขภาวะที่ดีข้ึน ซึ่งประเด็นสําคัญในการเริ่มตนความเคลื่อนไหว คือ การต้ังคําถามกับรูปแบบการใช

ชีวิตที่พึ่งพารถยนตอยางมากในสมัยน้ันอันนําไปสูปญหาสิง่แวดลอมตามมา โดยมีกลุมเคลื่อนไหวหลัก 

เชน กลุมประเทศในทวีปยุโรปเหนือ และยุโรปตะวันตก ซึ่งกิจกรรมน้ีไดเกิดข้ึนตามที่ตาง ๆ ทั่วโลกทั้ง

ในระดับทองถ่ิน ประเทศ ทวีป หรือแมแตในระดับโลก โดยมีตัวอยางที่ชัดเจนอยางมากมายเกิดข้ึน

นับแตน้ันเปนตน (ณัฐพงศ จารุวรรณพงศ, 2548: 1) 
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 ฐานสําคัญของแนวคิดเรื่องการอยูอยางเมืองเชิงนิเวศสอดคลองและเปนไปตามการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชวงทศวรรษที่ 70 ที่ยึดการพัฒนาเศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยแนวคิดน้ีไดเสนอ

มุมมองของการพัฒนาโลกอยางองครวม และใหคุณคากับความหลากหลายของระบบนิเวศและ

วัฒนธรรม โดยมนุษยเปนสวนหน่ึงของภาพรวมทั้งหมด ไมใชผูใชประโยชนจากธรรมชาติเทาน้ันแต

เปนความสัมพันธซึ่งตางฝายตางเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน ภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2     แสดงความสัมพันธดานเดียว และความสัมพันธสองดานระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ณัฐพงศ จารุวรรณพงศ, การอยูอยางเมอืงเชิงนิเวศ, เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 

2560, เขาถึงไดจาก http://www.ppsi.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

M E 

ความสัมพันธ 2 ดาน 

Two-Sided Relationship 

M 

ความสัมพันธดานเดียว 

One-Sided Relationship 

 

E 

มนุษยเก็บรักษาธรรมชาติ 

และสรางความสมดุลของระบบนิเวศ 

Man Maintain Nature and Ecosystem’s Equilibrium 

มนุษยเอาเปรียบธรรมชาติ 

เพ่ือสรางความเจริญ 

Man Exploit Nature for Prosperity 

http://www.ppsi.or.th/
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ภาพที่ 3    การแสดงความสัมพันธของฐานแนวคิดการอยูอยางเมืองเชิงนิเวศใน 3 สวน คือ 

นิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology) ของตะวันตก นิเวศวิทยาเชิงพุทธของตะวันออก 

และการพัฒนาอยางย่ังยืนของโลกในยุคปจจุบัน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ณัฐพงศ จารุวรรณพงศ, การอยูอยางเมืองเชิงนิเวศ, เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 

2560, เขาถึงไดจาก http://www.ppsi.or.th 

 

1.1 เคร่ืองมือและคุณลักษณะสําคัญ 

จากแนวคิด เมื่อนํามาใชในบริบทของการพัฒนาและการวางแผน ทําใหเกิด

แนวทางที่ตางกันออกไปทั้งในแงของการพิจารณา รูปแบบการพัฒนาในภาพรวม และรูปแบบการ

วางแผนเชิงนิเวศ จึงเกิด 2 แนวคิด คือ แบบอิงเทคโนโลยี (Techno Centric) ไดแก การบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอม (Urban Environment Management) ซึ่งเปนกระแสหลัก และแบบนิเวศ ไดแก 

การวางแผนเมืองเชิงนิเวศ (Urban Ecological Planning) ซึ่งเปนกระแสทางเลือก โดยนําไปสูแนว

ทางการดําเนินการที่แตกตางกัน และเมื่อนําไปประยุกตใชสูการปฏิบัติ ลักษณะสําคัญของทั้งสอง

แนวคิดสามารถสรุปเชิงเปรียบเทียบได ดังภาพที่ 4  

 

 

http://www.ppsi.or.th/


8 

 

 

การวางแผนเมืองเชิงนิเวศ  

(Urban Ecological Planning) 

เนนมุมมองเชิงพ้ืนท่ี 

Territorial Perspective 

เนนทุกประเด็นในหน่ึงพ้ืนท่ีเฉพาะ 

All Issue in Specific Locality 

มีลักษณะเฉพาะสําหรับแตละพ้ืนท่ีเฉพาะ 

อิงอยูบนฐานทรัพยากรและความตองการ 

Unique for Each Specific Place  

Based on Local Resources & Needs 

ภาพที่ 4 แสดงความแตกตางของการนําไปปฏิบัติของทั้ง 2 แนวคิด การวางแผนเมืองเชิงนิเวศ 

( Urban Ecological Planning) แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม                  

(Urban Environment Management) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ณัฐพงศ จารุวรรณพงศ, การอยูอยางเมืองเชิงนิเวศ, เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 

2560, เขาถึงไดจาก http://www.ppsi.or.th 

 

โดยแนวคิดการอยูอยางเมืองเชิงนิเวศ ใชเครื่องมือของกระบวนการวางแผนเมืองเชิง

นิเวศ Urban Ecological Planning) ซึ่งมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ มุงพิจารณาทุกประเด็นในหน่ึง

พื้นที่อยางรอบดาน โดยใหความสําคัญกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเทา ๆ กันกับมิติทางกายภาพ 

และเศรษฐกิจ ซึ่งทองถ่ินคือศูนยกลางของการใหความสําคัญ และมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกัน

ของคนในพื้นที่ ดังน้ันทางแกปญหาจะมีลักษณะเฉพาะในแตละพื้นที่ไมเปนสากล โดยเริ่มตนที่ระดับ

ทองถ่ิน และจบที่ระดับทองถ่ิน อางอิงอยูบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน                    

(ณัฐพงศ จารุวรรณพงศ, 2548: 8) 

1.2 การนําไปปฏิบัติ 

 แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมืองไดถูกนําไปปฏิบัติอยางแพรหลายทั่วโลกในช่ือที่

แตกตางกันไป เชน New Urbanism และ Green Urbanism ในประเทศสหรัฐอเมริกา Urban 

Ecology & Ecological Cities ในกลุ มสแกนดิเนเวียนและในท วีป ยุโรป หรือ  Sustainable 

Community & Cities ขององคกรนานาชาติ เปนตน โดยแนวคิดที่กลาวมาน้ีลวนใหความสําคัญกับ

ขอจํากัดของระบบนิเวศและเมอืงทั้งสิ้น ซึ่งที่ผานมาเปนการพัฒนาแบบไมมีขอจํากัด  

การบริหารจดัการส่ิงแวดลอม 

(Urban Environment Management) 

เนนมุมมองเชิงหนาท่ี 

Functional Perspective 

เนนประเด็นเฉพาะในทุกพ้ืนท่ี 

Specific Issue for All Localities 

มีลักษณะเปนสากล 

Techno Centric, Universal 

http://www.ppsi.or.th/
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โดยกรณีศึกษาที่สามารถนํามาใชเพื่อใหเกิดภาพที่ชัดเจนของการปฏิบัติ คือ กลุมความ

เคลื่อนไหวสีเขียวในทวีปยุโรป (EU Green Movement) ที่ไดมีการผลักดันประเด็นดานสิ่งแวดลอม

ข้ึนเปนวาระสําคัญระดับชาติและระดับทวีป ซึ่งมีการกําหนดนโยบาย กรอบแนวทางการปฏิบัติในเชิง

กฎหมาย โดยไดกําหนดรวมกันในระดับทวีปในเรื่องความย่ังยืนของเมือง (Principles of Urban 

Sustainability) มีหลักการสําคัญ 4 ดาน (กําหนดโดย European Commission 1996 ในรายงาน 

European Sustainable Cities) ไดแก 1. หลักการดานบริหารจัดการเมือง (The Principle of 

Urban Management) 2. หลั กการด านการบู รณ าการนโยบ าย  (The Principle of Policy 

Integration) 3. ห ลั ก ก ารด านก าร คิ ด เชิ ง นิ เวศ  (The Principle of Ecosystems Thinking)                   

4. หลักการดานประสานงานและพันธมิตร (The Principle of Cooperation and Partnership)  

จากการผลักดันการเคลื่อนไหวดังกลาว ทําใหเกิดการดําเนินการ การปรับเปลี่ยน

โครงสรางเมืองเชิงนิเวศ (Urban Ecological Regeneration & Restructuring) ที่เปนการรื้อฟน

และดึงระบบนิเวศธรรมชาติเขาสูเมืองผานการพัฒนาพื้นที่ที่เปนโครงสรางเมืองเดิม (ทั้งในสวนที่ยังคง

หนาที่อยูและในสวนที่ถูกทิ้งรางไปแลว) ซึ่งมีโครงการเกิดข้ึน เชน 

1. โครงการ Riverside Park ในเมือง Leicester ประเทศอังกฤษ เปนโครงการฟนฟู

แมนํ้าที่ไหลผานกลางเมือง โดยไดพัฒนาพื้นที่สองฝงของแมนํ้าที่มีความยาว 12 ไมล พัฒนาเปนสวน

ทางยาว เพื่อใชเปนที่พักผอนรวมกันของคนในเมือง ซึ่งปจจุบันไดถูกพัฒนาและเปลี่ยนจากพื้นที่รก

รางใหกลายมาเปนพื้นที่พักผอนและเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของระดับประเทศ 

2. เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด ไดมีการรื้อฟนเสนทางนํ้าที่มีความยาว 40 

กิโลเมตร โดยปจจุบันเสนทางนํ้าที่ถูกทําเปนทอใตดิน ไดกลายเปนพื้นที่ในการเพาะพันธุพืชทองถ่ิน 

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับใจกลางเมือง ซึ่งนําไปสูการฟนคืนสภาพระบบนิเวศที่ดีข้ึนของเมืองในพื้นที่

น้ัน  

3. โครงการสรางเสนทางรัศมีสีเขียว (Green Radial) ในเมือง Leipzig ประเทศ

เยอรมัน ไดพัฒนาเสนทางรถไฟเกาทีเ่ลกิใชแลวของเมอืงทีม่ีระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อเช่ือมพื้นที่และ

ระบบนิเวศของชนบทเขาสูใจกลางเมือง โดยประกอบไปดวยทางจักรยาน และมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการ

สัญจรทางเทา โดยเปนชุมชนนํารองแบบนิเวศ (Eco Neighborhood) และเปนศูนยใหความรูทาง

นิเวศวิทยาเมือง (Eco Station) อีกดวย 
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2. แนวคิดภูมิทัศนเมือง (Urban Landscape) 

ภูมิทัศนเมือง แปลจากศัพทภาษาอังกฤษวา Urban Landscape หรือ Townscape ซึ่ง 

เกิดจากการรวมตัวกันของคําวา Urban หรือ Town ที่แปลวา "เมือง" สวนคําวา Landscape ที่

แปลวาภูมิทัศน หมายถึง การรับรูสภาพแวดลอมภูมิประเทศทั้งที่ปรากฏตามจริงและภาพลักษณใน

จิตใจที่รูสึกได (เกริก กิตติคุณ, 2552) 

  การดอน คัลเลน (Gordon Cullen, 1996: 8, อางถึงใน วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 

2560) สถาปนิกผูศึกษาภูมิทัศนเมืองไดใหความหมายวา สิ่งแวดลอมตามเสนทางและพื้นที่นอก

อาคารที่สามารถมองเห็นและรับรูไดในเมืองไมวาจะเปนลักษณะหรือรูปทรงที่โอบลอมจุดที่เรายืนอยู

โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงการรับรูภูมิทัศนเมืองจากการเคลื่อนที่จากจุดหน่ึงไปยังจุดหน่ึงภายในเมือง

หรือศิลปะการสรางเมืองที่เกี่ยวของกับการรับรูทางสายตาระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมในเมืองที่

เนนการรับรูโดยการมองเห็นและสรางสรรคสภาพแวดลอมที่ตอบรับกับการรับรูของผูคนโดยผานการ

จัดวางองคประกอบทางกายภาพในสภาพแวดลอมของเมือง เปนศูนยกลางของกิจกรรมในเมือง และ

ในบางครั้งจุดสังเกตและจุดศูนยรวมก็รวมอยูในสถานที่เดียวกัน 

 อ า ชิ ฮ าร า  โย ชิ โน บุ  (Ashihara Yoshinobu, 1983: 39, อ า ง ถึ ง ใน  วิ กิ พี เ ดี ย               

สารานุกรมเสรี, 2560) ไดใหความหมายของภูมิทัศนเมืองวา เปนภาพรวมของเมืองซึ่งเกิดจาก

องคประกอบทางกายภาพตาง ๆ ซึ่งปรากฏแกสายตาและกอใหเกิดผลทางอารมณและความรูสึกแก

ผูรับรูองคประกอบ โดยคุณลักษณะของภูมิทศันเมืองถูกกําหนดข้ึนจากความสัมพันธระหวางถนนและ

กลุมอาคารในพื้นที่ เมือง ซึ่ งปจจัยสําคัญที่มีผลตอการกําหนดภูมิทัศน เมือง ไดแก วัสดุที่ใช 

(Materials) ขนาดสัดสวน (Proportions) และเสนรอบรูป  (Profiles) หรือเสนขอบที่มองจาก

ดานหนาอาคารและดานขางอาคาร 

  อาจสรุปไดวาภูมิทัศนเมือง คือ การรับรูผานการมองเห็นองคประกอบของเมือง 

(สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน) ผานทางสายตาและกอใหเกิดผลทางอารมณ

และความรูสึกตามแตประสบการณและการตีความของคนที่เห็น 

 2.1 องคประกอบภูมิทัศนเมือง 

     สภาพแวดลอมของเมืองถูกสรางข้ึนดวยฝมือของมนุษย โดยมีโครงขายคมนาคม

เปนตัวเช่ือมโยงกลุมตาง ๆ เขาดวยกัน เมื่อเมืองมีความหนาแนนมากข้ึนเกิดการขยายตัวของเมือง

จากศูนยกลางเมืองออกสูชานเมืองมากข้ึน องคประกอบของเมืองที่เกิดข้ึนจึงมีที่มาจากปจจัยที่

หลากหลาย ทั้งทางกายภาพ สังคม กิจกรรม และเศรษฐกิจ เกิดสิ่งปลูกสรางทางสถาปตยกรรม

ภายในพื้นที่เมือง และเกิดพื้นที่วางระหวางสถาปตยกรรม อันกอใหเกิดสภาพภูมิทัศนที่มีความเปน
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เอกลักษณในแตละเมือง โดยสามารถแบงประเภทขององคประกอบภูมิทัศนที่ เกิดข้ึน ไดดังน้ี                

(นัฐพล ล้ําพระเวทย, 2555: 12) 

1. องคประกอบภูมิทัศนเมือง ตามลักษณะสภาพแวดลอมของภูมิประเทศของ

เมือง (Natural Environment) คือ องคประกอบของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของพื้นที่ต้ัง ซึ่ง

กอใหเกิดรูปทรงทางผังเมืองน้ัน ๆ ประกอบกับปจจัยอื่น ๆ เชน สภาพภูมิประเทศ และสภาพทาง

ธรรมชาติ (Landform and Nature) สงผลใหเกิดเอกลักษณทางสภาพภูมิประเทศ ภูมิทัศนเมือง 

และสถาปตยกรรมตามลักษณะและตําแหนงที่ต้ังของเมืองน้ัน ๆ 

  2. องคประกอบภูมิทัศนเมืองตามสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางสรรค (Manmade 

Build Environment) ไดแก สภาพแวดลอมของเมืองที่เกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษยและสิ่งปลูก

สรางของชุมชนที่อยูโดยรอบพื้นที่ของเมือง เมื่อพิจารณาจากรูปลักษณะของงานสถาปตยกรรม ทาง

สัญจรและตําแหนงของที่ต้ัง ตามสภาพแวดลอมในชุมชนเมือง สามารถแบงองคประกอบเมืองทาง

กายภาพที่มนุษยสรางสรรคข้ึนได 7 องคประกอบดังน้ี (วรรณศิลป พีรพันธุ 2538: 5-18, อางถึงใน 

นัฐพล ล้ําพระเวทย , 2555: 12) 1. การวางผังเมือง (Urban Planning) 2. เสนทางคมนาคม 

(Routes) 3. พื้นที่เมืองและพื้นที่วาง (Urban Spaces and Open Spaces) 4. กระสวนและลักษณะ

ของเน้ือเมือง (Pattern, Grain and Texture) 5. ยานของเมือง (The Districts of a City) 6. ปจจัย

เชิงนามธรรม (Nonphysical Aspects) 7. รายละเอียดประกอบเมือง (Details) 

2.2 การวิเคราะหภูมิทัศนเมือง 

 Larry W. Canter สรุปเทคนิคสําหรบัการศึกษาวิเคราะหภูมิทัศนเมืองไว 5 วิธี ดังน้ี 

(บัณฑิต จลุาสัย, 2546: 109, อางถึงใน นัฐพล ล้ําพระเวทย, 2555: 14) 

  1. ใชแบบสอบถาม 

  2. บรรยายพรอมภาพประกอบ 

  3. ใชหุนจําลอง 

  4. ใชเทคนิคภาพซอน 

  5. สรางภาพโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  

 การวิเคราะหภูมิทัศนของเมือง แสดงใหเห็นถึงวิธีการที่จะสามารถไดมาซึ่งทัศนคติที่

มีตอทัศนียภาพอยางชัดเจน การสรางแบบสอบถาม การสรางภาพจําลอง ที่เปนการคาดการณการ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เพื่อหาขอสรุปองคประกอบที่กอใหเกิดทัศนียภาพทั้งทัศนคติเชิงบวกและ           

เชิงลบ และเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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2.3 แนวทางการจัดการภูมิทัศนเมือง  

 แนวทางการพัฒนาเมืองที่ ย่ังยืนควรคํานึงถึงเอกลักษณของเมืองทั้งทางดาน

สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมเขาดวยกันโดยโครงการกอสรางที่สงผลกระทบตอ  

ภูมิทัศนเมืองโดยไมไดคํานึงถึงเอกลักษณและวิถีชีวิตของเมืองไดเขาไปทําลายบรรยากาศการรับรูทาง

สุนทรียภาพ ซึ่งสงผลกระทบตอภูมิทัศนเมือง ทั้งน้ีแนวทางการจัดการภูมิทัศนเมืองที่เสริมสรางการ

พัฒนาและการอนุรักษอยางสอดคลองกันควรยึดถือปฏิบัติดังน้ี (เกริก กิตติคุณ, 2552: 82-93) 

 1. การบริหารจัดการในเชิงแผนและนโยบายของหนวยงานในทองถ่ิน คือ การ

วางแผนเพื่อพัฒนาและอนุรักษทัศนียภาพของเมือง ควรเปนแผนในระดับแผนปฏิบัติการที่มีความ

ชัดเจนในการดําเนินงานมีการกําหนดวัตถุประสงค ข้ันตอนกระบวนการดําเนินงาน ระยะเวลาของ

โครงการตาง ๆ และการจัดต้ังงบประมาณ โดยมีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบเขามามีบทบาทในการ

ดําเนินงาน อันจะทําใหการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานทั้งหมดรัฐบาลรวมทั้งแหลง

เงินทุนภายในประเทศและตางประเทศ กองทุนเพื่อการอนุรักษและพัฒนาในดานตาง ๆ โดยเนนที่

การศึกษาคนควาวิจัยเพื่อเสนอแนะวิธีการพัฒนาสภาพภูมิทัศนเมืองมากกวานํามาใชในการขอ

งบประมาณเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

 2. การสรางการมีสวนรวมของชุมชนที่มีตอสภาพภูมิทัศน เมือง คือ การให

ความสําคัญตอสิทธิของประชาชนในทองถ่ินและเนนการมีสวนรวมของประชาชน โดยใหขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานที่ชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริงตลอดจนเผยแพรความรูดานการ

อนุรักษแกประชาชน ทําไดโดยใหความรูและการศึกษาทั้งในโรงเรียนและนอกระบบ มีการฝกอบรม

รวมไปถึงการประชาสัมพันธการจัดทําแนวทางหรือคูมือการพัฒนาภูมิทัศนเมือง ทั้งน้ีกระบวนการมี

สวนรวมนับวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับต้ังแตระดับองคกร หนวยงานของรัฐ จนไป

ถึงระดับชุมชนขนาดเล็ก การพัฒนาสภาพภูมิทัศนเมืองตองใชมิติของภาคประชาชนในการจัดการ

และการแกปญหารวมกนั กระบวนการมีสวนรวมจะกอใหเกิดพลังของทุกฝายในการรวมกนัคิดรวมกนั

ทําและผลจากการมีสวนรวมของประชาชนสามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพได 

 3. การบังคับใชกฎหมายที่เปนกลไกของรัฐเพื่ออนุรักษและพัฒนาสภาพภูมิทัศน

เมือง โดยมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใชเพื่อควบคุมภูมิทัศนเมือง เปนการอนุรักษและสงเสริมการ

พัฒนา ภูมิทัศนใหเปนไปตามหลักการสุนทรียภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของ

โครงการกอสรางที่เกิดข้ึนของหนวยงานรัฐและเอกชน การบังคับใชกฎหมายที่เปนกลไกของรัฐที่ออก

ตามพระราชบัญญัติกฎกระทรวงรวมทั้งขอบัญญัติของทองถ่ินที่บังคับใชเฉพาะในขอบเขตพื้นที่การ

ปกครองของแตละทองถ่ิน การควบคุมเมืองใหเปนไปตามผังที่ไดกําหนดไวในอนาคตของเมือง  
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3. แนวคิดเพอรมาคัลเชอร (Permaculture)  

เพอรม าคัล เชอรผู คิดคน คือ Bill Mollison (บิ ล  มอลลิสั น , 2558: 21) มี คําว า 

Permanent สนธิกับคําวา Culture เปนคําใหม ข้ึนมาเปน Permaculture ถาแปลตรงตัวคือ 

วัฒนธรรมท่ียังยืน หรือ วิถีชีวิตท่ียั่งยืน น่ันเอง  

เพอรมาคัลเชอรเขามาเผยแพรในไทยเมื่อป พ.ศ. 2535 เมื่อทางเครือขายเกษตร

ทางเลือกประเทศไทยไดเชิญ บิว มอลิสัน มารวมงานสัปดาหเกษตรทางเลือก และอาจารยอาภรณ 

ภูมิพันนา ไดนํามาเรียบเรียงคําบรรยายและจัดทําเปนหนังสือครั้งแรกในป 2537 และกลับมาอีกครั้ง

ในป 2546 โดยกลุม Whispering Seeds ซึ่งมี จิม กับ เนาวเปนผูกอต้ัง โดยจัดฝกอบรมเพอรมาคัล-

เชอรครั้งแรกที่พิษณุโลก ซึ่งมีอาจารยจากออสเตรเลียช่ือ Rosemary Morrow เปนคนมาสอน ซึ่ง

ไมกี่ปตอมา Whispering Seeds ไดมีการจัดฝกอบรมครั้งที่  2 ข้ึนที่อําเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี มีอาจารย Robin Clayfield จากออสเตรเลียมาสอน และเมื่อเวลาผานไปไมนาน "ชุมชน

ปญญาโปรเจค" ไดกอต้ังข้ึนและไดเริ่มจัดคอรสเพอรมาคัลเชอรเรื่อยมาปละหลายครั้งจนถึงปจจุบัน 

และหลังจากน้ันก็มีการจัดในหลายๆที่มากข้ึน 

เพอรมาคัลเชอรเปนระบบการออกแบบเพื่อสรางสรรคสภาพแวดลอมในการดําเนินชีวิต

อยางย่ังยืนใหกับมนุษย คําวา เพอรมาคัลเชอร ไมเพียงหมายถึง การเกษตรที่ถาวร (Permanent 

Agriculture) เทาน้ัน แตยังหมายถึง วัฒนธรรมถาวร (Permanent Culture) ดวย โดยเหตุที่วา 

วัฒนธรรมตาง ๆ ไมสามารถจะอยูรอดไดยาวนาน หากปราศจากฐานการเกษตรที่มีความย่ังยืนและ

การใชที่ดินอยางมีจริยธรรม เพอรมาคัลเชอรจึงไมใชแคเพียงการออกแบบระบบฟารมเพื่อปลูกพืช 

เลี้ยงสัตว การกอสรางอาคารบานเรือน และสาธารณูปโภคพื้นฐาน (นํ้า พลังงาน การคมนาคม)       

แตเพอรมาคัลเชอรยังครอบคลุมถึงการจัดความสัมพันธระหวางสิ่งเหลาน้ี โดยการออกแบบจัดวาง

องคประกอบตาง ๆ ใหเกื้อกูลกันอยางลงตัวภายใตเงื่อนไขของภูมิประเทศในแตละทองถ่ินน้ัน ๆ 

(ภาพที่ 5) 

สําหรับการออกแบบผูออกแบบควรที่จะศึกษาลักษณะและสภาพของที่ดิน ภูมิอากาศ-

ยอย และเงื่อนไขของทองถ่ิน และพยายามดัดแปลงสิ่งที่มีอยูแลวมาใชประโยชน และไมพยายามเอา

สิ่งใหมๆ จากภายนอกเขามา เพราะจะทําใหใชพลังงานมาก โดยกําหนดเปาหมาย วิเคราะหศักยภาพ 

และขอจํากัดของที่ดินดําเนินการไปพรอม ๆ กัน ซึ่งเราควรตระหนักวาเปาหมายบางเรื่องอาจไม

สามารถบรรลุได และเปาหมายบางสวนอาจถูกปรับใหสอดคลองกับขอจํากัดของที่ดิน โดยการ

ออกแบบกระบวนการใหเปนไปอยางตอเน่ืองที่ช้ีนําโดยขอมูลจําเปนตองมีทักษะ ประสบการณ และ

การสังเกตการ ซึ่งการออกแบบทุกอยางที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตจะตองเปนกระบวนการที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงไดในระยะยาว เพราะไมมีปาที่สมบูรณอยูจริง ยกเวนแตในภาพลักษณในจิตใจที่เราคิด

และรูสึกข้ึนมาเองเทาน้ัน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 5     องคประกอบการออกแบบเพอรมาคัลเชอร 

ที่มา: ดัดแปลงจาก บิล มอลลิสัน และมีอา สเลย, ความรูเบื้องตนเพอรมาคัลเชอร, แปลจาก 

Introduction to Permaculture, แปลโดย วิฑูลย ปญญากุล และรวิมาศ ปรมศิริ (กรุงเทพฯ:                 

สุภา, 2558) 

 

ดังน้ันสิ่งที่เพอรมาคัลเชอรวางกรอบปองกันการทําลายธรรมชาติ เพื่อการดํารงอยูอยาง

ย่ังยืนของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนความเช่ือและการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน มีจริยธรรม

อยู 3 ประการ คือ การเอาใจใสตอโลก การเอาใจใสตอเพื่อนมนุษย และการแบงปนเวลา เงิน และ

พลังงานสวนเกิน เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของการพัฒนาโลกอยางย่ังยืน โดยวิถีทางที่เราสามารถใช  

จริยศาสตรในการดูแลโลกในชีวิตของเราสามารถทําไดดังน้ี (บิล มอลลิสัน, 2558: 27) 

1. คิดถึงผลระยะยาวของการกระทําของทาน และวางแผนเพื่อความย่ังยืน 

2. หากเปนไปได เลือกใชพันธุที่เปนของพื้นถ่ินน้ัน ๆ หรือพันธุที่ไดรับการปรับตัวจน

เขากับสถานที่ทองถ่ินไดดี การนําพันธุตางถ่ินมาใชอาจทําใหสมดุลตามธรรมชาติในทองถ่ินสูญเสียไป 

องคประกอบเฉพาะของพื้นที่ 
นํ้า ดิน ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ 
พืชพรรณ 

การออกแบบ 
การประสมประสานภูมิ-

ประเทศและคนอยางสมดุล
เก้ือกูล 

องคประกอบทางสังคม 
ผูคน วัฒนธรรม 

กฎหมาย 
การคา การเงิน  

 

องคประกอบดานพลังงาน 
เทคโนโลยี  
โครงสราง 

แหลงพลังงาน 

องคประกอบที่เปน
นามธรรม 
ระยะเวลา 

 จริยธรรม ขอมูล 
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3. ใชพื้นที่ เพาะปลูกใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได วางแผนระบบขนาดเล็กที่ใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากกวาระบบใหญที่บริโภคพลังงานอยางหนัก 

4. ทําใหเกิดความหลากหลายดวยพหุเกษตรกรรม (ตรงขามกับเกษตรกรรมเชิงเด่ียว) 

ซึ่งทําใหเกิดเสถียรภาพในการผลิตและชวยเตรียมความพรอมสาํหรบัการเปลีย่นแปลงที่อาจเกดิข้ึนกับ

สิ่งแวดลอมหรือสังคม 

5. เพิ่มผลผลิตรวมของระบบฟารมที่ไดจากพืชไรไมผลและสัตว อยามองเฉพาะผลผลิต

เพียงอยางเดียวจงพิจารณาวาพลังงานที่ประหยัดไดก็คือ ผลผลิตดวย 

6. ใชระบบสิ่งแวดลอม (แสงแดด ลม และนํ้า) และชีวภาพ (พืชและสัตว) ที่ตองการ

พลังงานตํ่าเพื่ออนุรักษและสรางพลังงาน 

7. ฟนฟูการปลูกพืชอาหารในเมือง เพื่ออนุรักษและสรางพลังงาน 

8. ฟนฟูการปลูกพืชอาหารในเมือง เพื่อสรางความย่ังยืนใหกับชีวิตของคนเมือง 

9. สนับสนุนใหคนพึ่งตนเองได และสงเสริมความรับผิดชอบของชุมชน 

10. ฟนฟูสภาพปาและคืนความอุดมสมบูรณใหแกดิน 

11. ใชทุกสิ่งใหดีที่สุดและหมุนเวียนสิ่งเหลือใช 

12. มองใหเห็นถึงทางแกไมใชมองแตปญหา 

13. ทําในสิ่งที่เปนผล (ปลูกพืชในที่ซึ่งตนไมสามารถอยูรอด ชวยคนที่ตองการเรียนรู) 

3.1 การนําแนวคิดมาปรับใชในการพัฒนาเมอืงและชมุชน 

ในทุกเมืองจะมีพื้นที่วางเปลาที่ ยังไมได ใชประโยชน เชน ที่รกราง ที่จอดรถ                

เขตโรงงานเกา ริมถนนใหญ พื้นที่ตรงหัวมุมถนน สนามหญา พื้นที่หนา/หลังบาน ระเบียง บนหลังคา-

บาน หรือแมแตกําแพง กระจก และขอบหนาตาง ฯลฯ โดยที่ตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนโดยสวนมากใช

เปนที่ปลูกพืชที่เปนไมประดับ โดยไมไดกอใหเกิดประโยชนอะไรนอกจากความสวยงามเทาน้ัน ซึ่งควร

ที่จะปลูกพืชที่ใหประโยชนในหลายมิติรวมกันเชนในลักษณะของเพอรมาคัลเชอร ซึ่งอาจทําใหพื้นที่

เมืองและชุมชนมีที่ผลิตอาหารในเมืองจํานวนมหาศาลกับคืนมาได เชน  

1.  การเปลี่ยนหญาที่ปลูกในสวนสาธารณะมาเปนพืชคุมดินที่ทั้งสวยงามและกินเปน

อาหารได  

2.  ตามรั้วและกําแพงปลูกไมเลื้อยที่ใหผลที่รับประทานได (โดยไมเลื้อยสามารถชวย

บรรเทาความรอนของอากาศไดดี)  

3.  ตนไมใหญ ปลูกตนไมที่ใหลูกไมและทําหนาที่เปนชนวนกันความรอน ชวยลดเสียง

รบกวน ชวยลดแรงลม และใหรมเงา  
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4.  เศษใบไมและเศษกิ่งไมที่ไดจากการตัดแตงตนไม สามารถนํามาทําปุยหรือวัสดุคลุม

ดินสําหรับปลูกพืชลมลุก โดยทําเปนแปลงยกสูงจากพื้น  

5.  อาคารที่มีหนาตางกระจกและอาคารเรือนกระจก สามารถใชความรอนที่สะสมอยู

ในอาคารนํามาอบแหงผลไมตาง ๆ หรืออบธัญพืชตาง ๆ ภายในอาคารเรือนกระจก ซึ่งภายในอาคาร

อาจกรุผนังบางดานดวยกระดาษฟอยลหรือกระจก เพื่อสะทอนแสงสวางไปยังจุดทีเ่ปนมุมมืด สวน

ผนังอาคารหรือกําแพงดานนอกอาจทาสีดําใหชวยกระจายความรอนหรือทาสีขาวเพื่อสะทอนความ

รอนตามวัตถุประสงคที่ตางกัน  

6.  บริเวณพื้นที่รอบเขตอุตสาหกรรม เขตพื้นที่สีเขียวชานเมือง และพื้นที่วางเปลาที่ยัง

ไมไดมีการพัฒนา โดยการปลูกไมยืนตนที่ชวยกรองมลพิษในอากาศ ชวยผลิตออกซิเจน เปนแหลงไม

ใชสอย เปนที่อยูใหสัตวปา เชน นกและสัตวขนาดเล็ก โดยในเขตตะวันตกของประเทศเยอรมันได

ริเริ่มโครงการปาในเมือง บริเวณพื้นที่ในเขตตัวเมืองและรอบชานเมือง ซึ่งตนไมที่ปลูกจะถูกแปรรูป

เปนไมฟนขายใหกับคนในเมือง เศษไมนํามาใชทําเปนปุยหมัก และบางสวนปลูกไมโตเร็ว สําหรับใช

เปนเสาไม ปลูกไมเน้ือแข็งใชในการกอสราง/ตบแตง นอกจากน้ียังมีการปลูกไมผลผสมผสานเขาไป

โดยเฉพาะไมผลที่เก็บผลผลติไดงาย โดยเลือกตนไมที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในทองถ่ิน ซึ่งเทศบาล

เมืองอาจลดหรือยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมจากชาวเมืองที่เขาไปเก็บผลไมมาบริโภค หรือใชเงิน

คาธรรมเนียมน้ันสําหรับไปทําโครงการอื่น ๆ ที่เปนประโยชน เชน การรีไซเคิลขยะ เปนตน 

7.  พื้นที่การเกษตรสําหรับผลิตอาหารเองของผูคนในเมือง โดยมีตัวอยางความรวมมือ

หลายรูปแบบในที่ตาง ๆ ทั่วโลกที่ทําใหผูอยูในเมืองสามารถเขาถึงอาหารที่ดีได ตัวอยางของโครงการ

ความรวมมือที่ประสบความสําเร็จ ไดแก แปลงเกษตรชุมชน เปนโครงการที่สามารถทําไดทั้งในเขต

เมืองและชานเมือง โดยใหผูคนในชุมชนหาแปลงที่ดินที่ยังวางอยู ชวยกันรื้อขยะออก แลวติดต้ังระบบ

นํ้าชลประทาน จัดทําแปลงปลูกผักหรืออื่น ๆ เพื่อสรางใหเกิดเปนแปลงเกษตรสําหรับผูคนในละแวก

น้ัน โดยคนที่เขามาใชพื้นที่น้ีรวมกันจะไดรับการจัดสรรที่ดินใหเพื่อปลูกพืชอาหาร ซึ่งแตละคนอาจจะ

ตองหาอุปกรณการเกษตรมาเอง และรวมกันรับผิดชอบลงทุนและดูแลโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบ

นํ้า ไฟฟา รั้ว ฯลฯ ในบางครั้งการจะเริ่มทําโครงการอยางน้ีได จะตองขออนุญาตจากทางเทศบาล 

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอน ซึ่งหมายความวา จะตองมีการรวมกลุมและทําเปนโครงการ

รวมกัน รวมทั้งอาจตองมีการรวมลงช่ือเพื่อขออนุญาตใชพื้นที่วางจากเทศบาล หรือไมก็อาจขอเชา

พื้นที่ระยะยาวเพื่อใหเกิดหลักประกันและความมั่นใจกับคนที่จะมารวมกันทําแปลงเกษตรในชุมชนน้ี                    

(บิล  มอลลิสัน, 2558: 418) 

จะเห็นวาแนวทางตาง ๆ เหลาน้ีมีประโยชนในหลายดาน เพราะการที่ผูคนสามารถ

บริโภคอาหารที่ผลิตไดเองในที่ ๆ ตัวเองอยู จะชวยลดการใชพลังงานในการขนสงอาหารมาจากที่    
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ไกล ๆ ลดการบรรจุหีบหอ และลดขยะที่เกิดจากการตัดแตง นอกจากน้ีผูคนในเมืองจะไดอาหารที่

หลากหลาย ปลอดภัย เพราะไมมีการใชสารเคมีการเกษตร ผูคนทั้งคนแกเด็กหรือคนวางงาน สามารถ

เขามาทํางานที่สรางสรรคในการผลิตอาหารและสามารถปรับสภาพแวดลอมที่ดีใหกับเมืองได ซึ่งสิ่งที่

เปนปญหาในปจจุบันก็คือ ขยะ สามารถนํามาใชทําปุย ทําใหดินอุดมสมบูรณและลดขยะ ลดมลพิษ

ของเมืองลงไปอีกดวย 

 

4. กรณีศึกษาจากตางประเทศการไดมาของพ้ืนท่ีสีเขียว  

จากกรณีศึกษาจากตางประเทศ ไดทําการศึกษาพื้นที่สีเขียวตาง ๆ ในแตละประเทศ โดย

ไดพิจารณาเลือกเมืองที่มีการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ทั้ง 9 เมือง 8 ประเทศ ไดแก 1. เมือง Portland 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทวีปอเมริกา) 2. เมือง Curitiba ประเทศบราซิล (ท วีปอเมริกาใต )               

3. เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา (ทวีปอเมริกาเหนือ) 4. ประเทศ Singapore (ทวีปเอเชีย)            

5. เมือง Copenhagen ประเทศเดนมารก (ทวีปยุโรป) 6. เมือง London ประเทศอังกฤษ                 

(ทวีปยุโรป) 7. เมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทวีปอเมริกาเหนือ) 8. เมือง Osaka       

ประเทศญี่ปุน (ทวีปเอเชีย) 9. เมือง Hongkong ประเทศจีน (ทวีปเอเชีย) ซึ่งการศึกษาถึงการไดมา

ของพื้นที่สีเขียวสามารถจําแนกออกเปน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การออกมาตรการควบคุมพื้นที่สีเขียว 

และการรักษาพื้นที่สีเขียว ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1   ตารางแสดงกรณีศึกษาจากตางประเทศของทั้ง 9 เมือง  

ประเทศ การไดมาของพ้ืนที่สีเขียว รูปแบบพ้ืนที่สีเขียว 

1. Portland  

รัฐ Oregon, USA (ทวีปอเมริกา) 

 

พ้ืนท่ีสีเขียวตาง ๆ ใน Portland 

1. สวนปากลางเมือง 

(แหล งผ ลิตออกซิ เจนขนาดใหญ

เปรียบเหมือนปอดทางธรรมชาติของ

เมือง) 

 

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

- Green Way (1987) - ร้ือทางดวนริมแมนํ้า เพ่ือพัฒนาเปน

พ้ืน ท่ี สวนสาธารณะริม นํ้ า  90 ไร               

(ฉัตรนุชัย สมบัติศรี, 2558: 3) 

การออกมาตรการควบคุมพ้ืนที่ สี

เขียว 

 

- ท า ง เดิ น ธ ร ร ม ช า ติ 

(Olmsted Plan 1904) - ซ้ือ ท่ีดิน ท่ี ให เปนกรรมสิท ธ์ิของ

เทศบาล ระยะทางประมาณ  60 

กิโลเมตร มาทําเปนทางเดินธรรมชาติ 

สวนสาธารณะ และพ้ืนท่ีสาธารณะ 

การรกัษาพ้ืนที่สีเขียว  

- - 
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ตารางที่ 1   ตารางแสดงกรณีศึกษาจากตางประเทศของทั้ง 9 เมือง (ตอ) 

ประเทศ การไดมาของพ้ืนที่สีเขียว รูปแบบพ้ืนที่สีเขียว 

2. Curitiba, Brazil 

(ทวีปอเมริกาใต) 

 

พ้ืนท่ีสีเขียวตาง ๆ ใน Curitiba 

(16 สวนสาธารณะ 14 ปาในเมือง) 

1.สวนสาธารณะ 

(ใชเปนท่ีเก็บนํ้าปองกันนํ้าทวม คลายแกมลิง 

ปองกันการบุกรุก และเปนพ้ืนท่ีออกกําลังกาย) 

2.สวนพฤกษชาติ (Botanical Garden) 

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
- 

- 

การออกมาตรการควบคุมพ้ืนที่

สี เขียวและการรักษาพ้ื นที่             

สีเขียว 

 

 

 

- ทางเดินธรรมชาติ - ออกกฎระเบียบปกปองพ้ืนท่ี    

สีเขียว พ้ืนท่ีเปดโลง และตนไม

ทุกตนในเมือง (เกือบ 1 ใน 5 

ของเมืองเปนสวนและมีการ

ปลูกตนไมตามถนน 1.5 ลาน-

ตน) (Nicole Mikesh, n.d.: 2) 

3. Vancouver ,Canada 

(อเมริกาเหนือ) 

 

พ้ืนท่ีสีเขียวตาง ๆ ใน Vancouver 

1. Urban Forestry  เชน Stanley Park 

 
และ  Capilano Suspension Bridge 

 
2. Roadside Plantation (สวนปาริมทาง) 

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

- การทํ า เกษ ตรใน

เมือง  

   - Rooftop 

Garden 

   - Community 

Garden 

   - พ้ืนท่ีวางในชุมชน 

   - พ้ื น ท่ี ว า ง ใ น

บริเวณบาน 

- รัฐมอบท่ีดินใหประชาชนทํา

กิน โดยไมคิด ค าเชา ทํ าให มี

ป ร ะ ช า ก ร ใ น เ มื อ ง ทํ า

เกษตรกรรมมากขึ้น และมีการ

เปดตลาดขนาดใหญ Farmer's 

Market เพ่ือขายผักและผลไมท่ี

ปลอดสารพิษ และราคายอมเยา 

การออกมาตรการควบคุมพ้ืนที่

สีเขียว 

 

 

- Green Building  

- Green 

Infrastructure 

- สงเสริมใหเกิดท่ีโลงสาธารณะ

ประเภทตาง ๆ เพ่ือทดแทน

พ้ื น ท่ี ท่ี สู ญ เสี ย ไป จ ากก า ร

กอสราง (ฐาปนา บุณยประวิตร, 

2556) 

การรักษาพ้ืนที่สีเขียว 
- 

- 
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ตารางที่ 1   ตารางแสดงกรณีศึกษาจากตางประเทศของทั้ง 9 เมือง (ตอ) 

ประเทศ การไดมาของพ้ืนที่สีเขียว รูปแบบพ้ืนที่สีเขียว 

4. Singapore 

(ทวีปเอเชีย) 

 

พ้ืนท่ีสีเขียวตาง ๆ ใน Singapore 

1. Mount Faber Park 

(สวนสาธารณะบนเขาราง) 

 
 

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

- Green Building 

   - Garden Roof   

   - Sky Rise Greenery (การเพ่ิ ม

พ้ืนท่ีสีเขียวสวนบนของอาคาร) 

- Green Facade / Vertical 

Garden (การตกแต งสถานท่ีดวย

ตน ไม แ ละวัสดุ ธรรมชาติ ต า ง ๆ

โดย เฉพาะในมิติแนวดิ่ ง ซ่ึ งอาจ

หมายถึงสถานท่ี ท่ีเปนโครงสราง

ถาวรท่ีมีอยูเดิม อันไดแก กําแพง เสา 

ผนังตึก รวมถึงวัสดุโครงสรางท่ีมีการ

ขึ้นช่ัวคราว เพ่ือประยุกตใชในการจัด

สวนแนวตั้งเชน Super Tree) 

 
- Clean Tech Park 

- ถ ม ท ะ เล เ พ่ื อ ส ร า ง

ศูนยการคา โรงแรม โดยให

เอกชนลงทุน 

- พัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี   

สี เขี ย ว ระห ว า ง ตึ ก แ ล ะ

อาคาร ยึดหลักความสมดุล

ระหว าง แผน พั ฒ นาเชิ ง

พาณิชยกับธรรมชาติดวย

การรักษาสภาพแวดลอม

เดิม และไมตัดตนไม 

การออกมาตรการควบคุม

พ้ืนที่สีเขียว - 

- 

การรกัษาพ้ืนที่สีเขียว 
- 

- 
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ตารางที่ 1   ตารางแสดงกรณีศึกษาจากตางประเทศของทั้ง 9 เมือง (ตอ) 

ประเทศ การไดมาของพ้ืนที่สีเขียว รูปแบบพ้ืนที่สีเขียว 

5. Copenhagen, 

Denmark 

(ทวีปยุโรป) 

 

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

- Allotments and 

Cemeteries (จั ดแบ ง

พ้ืนท่ีสุสาน) 

- จัดแบงพ้ืนท่ีสุสานเปนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ เน่ืองจาก

สุส าน มี ค วามกว า ง  ส งบ  แ ล ะร ม ร่ืน  จ น ใช เป น

สวนสาธารณะสําหรับปกนิก และพักผอนหยอนใจของคน

ในเมือง (ณัฐพร ศรีศิริรังสิมากุล, 2553) 

- เปล่ียนดาดฟาในสภาพทรุดโทรมใหเปนสวนสาธารณะ 

ขนาด 490 ตารางเมตร ใชเปนท่ีปกนิก ยางบาบีคิว และ

ออกกําลังกาย (สมาคมสหกรณการเคหะใน Norrebro) 

- Rooftop Garden 

( Birkegade ใ น ย า น 

Norrebro) 

การออกมาตรการควบคุมพ้ืนที่สีเขียว 
- 

- 

การรกัษาพ้ืนที่สีเขียว  

- Park 

- Nature Area 

- Small Park 

- Spot Facilities 

- บูรณะและพัฒนาสวนสาธารณะท่ีมีอยูเดมิใหมีสภาพท่ีดี

ขึ้น กวางขวางขึ้น และปรับสภาพนํ้าในคลองและ

ทะเลสาบรอบเมืองใหใสสะอาดจนสามารถลงไปวายนํ้า

เล น ได  (Amateur Strandpark ค .ศ . 2005 สถ าน ท่ี

พั ก ผ อ น ริ ม ท ะ เล ย า ว  4.6 กิ โ ล เม ต ร )  (ณั ฐ พ ร              

ศรีศิริรังสิมากุล, 2553) 

6. London, 

England 

(ทวีปยุโรป) 

 

 

 

 

 

 

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

- Urban Framing 

 

- สนับสนุนอาคารท่ีมีความพรอมและมีความประสงคท่ีให

เขาไปเชาพ้ืนท่ีปลูกผักบนดาดฟาได 

การออกมาตรการควบคุมพ้ืนที่สีเขียว 

- ทางฝายนโยบายมีการจัดการประกวดใหรางวัล เพ่ือ

เปนการจูงใจใหคนปลูกผักมากขึ้น  

- การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมฟารม 

- การพัฒนาเครือขายคนปลูกผัก 

- ออกมาตรการยกเวนไมใหนับรวมพ้ืนท่ีสีเขียวบนอาคาร

เปนขอจํากัดตามหลักเกณฑการตอเติมอาคาร และ

หลั ก เกณ ฑ กา รต อ เติ ม ความสู งขอ งอ าค ารด วย              

(ปยะพงษ บุษบงก, 2556, อางถึงใน โครงการสวนผักคน

เมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2559) 
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ตารางที่ 1   ตารางแสดงกรณีศึกษาจากตางประเทศของทั้ง 9 เมือง (ตอ) 

 

ประเทศ การไดมาของพ้ืนที่สีเขียว รูปแบบพ้ืนที่สีเขียว 

6. London, England 

(ทวีปยุโรป) 

 

การรกัษาพ้ืนที่สีเขียว 

- 

- รัฐกําหนดมาตรการทางกฎหมายเฉพาะเพ่ือ

กําหนดอํานาจและหนาท่ีใหทองถิ่น สามารถใช

อํานาจของตนในการบังคับใหเอกชนปฏิบัติ

ตามคําส่ังของทองถิ่นเพ่ืออนุรักษตนไมใหญ 

รัฐบาลอังกฤษจึงไดตรากฎหมาย Town and 

Country Planning Act 1990 และกฎหมาย 

Town and Country Planning (Tree 

Preservation) (England) Regulations 

2012 ขึ้น เพ่ือการอนุรักษ พ้ืนท่ีสี เขียวและ

พ้ืนท่ีท่ีมีตนไมขนาดใหญ เพ่ือใหพ้ืนท่ีสีเขียว

และตนไมขนาดใหญท่ีมีอยูในชุมชนเมือง ไดรับ

ความคุมครองจากการตัด โคน ถอน ทําลาย

หรือทําใหเสียหาย 

7. New York, USA 

(ทวีปอเมริกาเหนือ) 

 

พ้ืนท่ีสีเขียวตาง ๆ ใน 

New York 

1. Central Park 

เปรียบเสมือนเปนปอด

ในการผลิตออกซิเจน

ใหกับคนนิวยอรก 

 

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

- High Line (สวนรางรถไฟ

ลอยฟากลางเมือง) 

  

- เปล่ียนจากรางรถไฟเกาท่ีถูกปลอยรางทรุด

โทรมมาเป นสิ บป  รอ ท่ี จะทุบ ร้ือ ท้ิ ง  ให

กลายเปนพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียวลอยฟาเหนือ

เขตอุตสาหกรรม Manhattan, New York 

The High Line ท่ี ก อ ตั้ งกลุ ม โดย  Joshua 

David Robert Hammond ซ่ึ งอ ยู อ าศั ย ใน

ละแวกน้ัน ออกมาขอใหมีการอนุรักษสถานท่ี

แหงน้ีไวแทนท่ีจะร้ือ ทุบท้ิง พรอมกับเสนอให

นําพ้ืนท่ีรกรางวางเปลากลับมาใชประโยชนอีก

คร้ัง 

การออกมาตรการควบคุมพ้ืนที่สีเขียว 
- 

- 

การรักษาพ้ืนที่สีเขียว 
- 

- 
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ตารางที่ 1   ตารางแสดงกรณีศึกษาจากตางประเทศของทั้ง 9 เมือง (ตอ) 

ประเทศ การไดมาของพ้ืนที่สีเขียว รูปแบบพ้ืนที่สีเขียว 

8. Osaka, Japan การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

- Namba Park (ค.ศ. 2003) 

 
 

- บริษัท Nankai Electric Railway ได

สัมปทานรถไฟฟาภายในกรุงโอ-ซากา มี

โค ร ง ก า ร ท่ี จ ะ พั ฒ น า ท่ี ดิ น เป น

หางสรรพสินคาขนาดใหญ แนวคิดใน

การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงถูกบรรจุเขามา

ดวย (จักรสิน นอยไรภูมิ, 2557) 

การออกมาตรการควบคุมพ้ืนที่สีเขียว 
- 

- 

การรกัษาพ้ืนที่สีเขียว 
- 

- 
9. Hongkong 

 

พ้ื น ท่ี สี เขี ย วต า ง ๆ  ใน 

Hongkong 

1.  สวนสาธารณ ะใน

เมือง  

เชน  Hongkong Park   

 
 

 

 

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
- 

- 

การออกมาตรการควบคุมพ้ืนที่สีเขียว 
- 

- 

การรกัษาพ้ืนที่สีเขียว - Hong Kong Wetland Park 

 
 

 
- City Farm 

 

- ฮ อ งกง โซนหลั กถู ก พั ฒ นาจน ไม

สามารถขยายไดอกี จึงมีการพัฒนาเมือง

ใหมทางตอนเหนือของฮองกง เรียกวา

เขต New Territories บ ริเวณ น้ียั ง มี

บางสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้า เปนแหลง

อนุบาลสัตว และตนไมนานาชนิด เปน

โครงการท่ีพยายามอนุรักษสภาพพ้ืนท่ี

เดิมใหมากท่ีสุด เพ่ือเปนแหลงเรียนรู

ธรรมชาติและทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

 



23 

 

จากตารางที่ 1 การไดมาของพื้นที่สีเขียวมีดวยกันหลายรูปแบบไมวาจะเปน การซื้อที่ดิน 

การออกกฎระเบียบปกปองพื้นที่สีเขียว การบูรณะและพัฒนาสวนสาธารณะที่มีอยูเดิมหรือเปลี่ยน

จากพื้นที่ที่ไมไดใชประโยชนมาพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะ การสนับสนุนอาคารที่มีความพรอมที่จะ

พัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว ซึ่งจากการศึกษาขอมูลขางตนสามารถสรุปรูปแบบพื้นที่สาธารณะ              

สีเขียวของทั้ง 9 เมือง ได 8 รูปแบบดังน้ี 

1. ท า ง เ ดิ น ธ ร ร ม ช า ติ  ( Green Corridor /  Park Connector Network /                        

Green Infrastructure / Green Route / Green Way)  

2. การอนุรักษสภาพธรรมชาติด้ังเดิม  

3. การทําเกษตรในเมือง (Urban Farming / Urban Agriculture / City Farm)  

4. สวนสาธารณะในหาง  

5. พื้นที่สุสาน (Allotments and Cemeteries)  

6. สวนสาธารณะในพื้นที่ทิ้งราง  

7. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่วาง (Clean Tech Park)  

8. อาคาร เขี ย ว  (G reen  Bu ild in g  / Garden Roof / Sky Rise Greenery /               

Green Façade / Vertical Garden)  

 

5. สรุปเนื้อหาองคความรูทฤษฎีและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ  

ตามที่ไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยเรื่องการ

ประเมินศักยภาพการเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตพื้นที่พระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขต

สัมพันธวงศ ตามที่ไดรวบรวมไวขางตน จะเห็นไดวาแนวคิดทั้ง 3 แนวคิด คือ แนวคิดนิเวศวิทยา

ชุมชนเมือง (Urban Ecology) แนวคิดภูมิทัศนเมือง (Urban Landscape) และแนวคิดเพอรมาคัล-

เชอร (Permaculture) ลวนเปนแนวคิดที่สําคัญที่มีการนํามาใชในการพัฒนาพื้นที่ตาง ๆ อยาง

แพรหลายในหลายประเทศ เพื่อใหไดมาซึ่งพื้นที่สีเขียวและการพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยสามารถสรุป

แนวคิดตาง ๆ ไดดังน้ี  

แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมือง (Urban Ecology) คือ การอยูรวมกันอยางย่ังยืนระหวาง

มนุษยและธรรมชาติ รวมไปถึงสิ่งแวดลอมและพลังงาน กิจกรรมตาง ๆ ที่มนุษยสรางข้ึนในชุมชน โดย

วัตถุประสงคหลักของแนวคิดน้ีคือ การพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งเริ่มจากบริบทของพื้นที่และสถานที่ โดย

นําไปสูการแกปญหา และแนวทางที่มีลักษณะเฉพาะตัวตามแตละบริบทของพื้นที่และสถานที่น้ัน ๆ 

แนวคิดภูมิทัศนเมือง (Urban Landscape) สรุปไดวาเปนการรับรูสภาพแวดลอมภูมิ-

ประเทศ องคประกอบของเมืองผานการมองเห็นทางสายตาและกอใหเกิดผลทางอารมณและ
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ความรูสึกตามแตประสบการณการตีความของผูที่พบเห็น ทั้งที่ปรากฏตามจริงและจากภาพลักษณใน

จิตใจที่รูสึกได 

แนวคิดเพอรมาคัลเชอร (Permaculture) เปนระบบการออกแบบที่ประสมประสานให

ภูมิประเทศและคนอยูกันอยางสมดุลและเกื้อกูล ภายใตเงื่อนไขของภูมิประเทศในแตละทองถ่ินน้ัน ๆ 

และครอบคลุมไปถึงความสัมพันธระหวางทุก ๆ อยาง โดยออกแบบใหเกื้อกูลกันอยางลงตัว ซึ่ง

แนวคิดเพอรมาคัลเชอรไมสามารถอยูอยางยาวนานไดหากปราศจากฐานการเกษตรที่มีความย่ังยืน

และการใชที่ดินอยางมีจริยธรรม 

โดยจากการคนควากรณีศึกษาการไดมาของพื้นที่สีเขียวของเมืองในตางประเทศจํานวน 

9 เมือง 8 ประเทศ พบวาสอดคลองกับทั้ง 3 แนวคิด ซึ่งแนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมืองที่เปนการดึง

ธรรมชาติเขามาสูการออกแบบพื้นที่ที่คนและธรรมชาติตางไดประโยชนซึ่งกันและกันทั้งคู  โดยไดนํา

พื้นที่ทิ้งราง หรือพื้นที่ไมไดใชประโยชนอยางเหมาะสมมาพัฒนาใหเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว ใหคน

เขาไปใชประโยชน และคํานึงถึงความย่ังยืนของระบบนิเวศธรรมชาติและมนุษย ยกตัวอยางเชน เมือง 

Copenhagen ประเทศเดนมารก ที่นําพื้นที่สุสานมาพัฒนาเปนพื้นที่สวนสาธารณะ ประเทศฮองกงที่

ไดพยายามอนุรักษสภาพธรรมชาติของพื้นที่ เดิมใหมากที่สุด พัฒนาใหเปนแหลงธรรมชาติและ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ หรือเมือง Curitiba ประเทศบราซิล ที่ออกกฎระเบียบปกปองพื้นที่สีเขียว และ

พื้นที่เปดโลงในเมือง และแนวคิดเพอรมาคัลเชอรที่เปนการเนนที่การออกแบบวิธีคิด และการปฏิบัติ

ตามแบบจริยศาสตร เพื่อใหเกิดความย่ังยืนกับการออกแบบในพื้นที่น้ัน ยกตัวอยางเชน การทําเกษตร

ในเมืองของเมือง London ประเทศอังกฤษ เมือง Vancouver ประเทศแคนนาดา เมือง Hongkong 

และ เมือง Singapore ซึ่งการพัฒนาหรือเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียวในทุกรูปแบบน้ัน ตองคํานึงถึงภูมิ-

ทัศนของเมืองและองคประกอบของเมืองดวย โดยทั้ง 9 เมือง 8 ประเทศ ลวนตอบโจทยแนวคิดที่

กลาวมาแลวทั้งสิ้น 
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บทท่ี 3 

กระบวนการศึกษาและการดําเนินงาน 

 

ในบทน้ีจะเปนการกลาวถึง การกําหนดกระบวนการและวิธีการศึกษาในเรื่อง               

“การประเมินศักยภาพการเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และ                  

เขตสัมพันธวงศ” ที่ผูวิจัยไดนํากระบวนการศึกษาและวิธีการดําเนินงานมาใชเปนแนวทางในการลงมอื

ปฏิบัติและการสรุปผลการศึกษา โดยมีข้ันตอนในการศึกษาต้ังแตเริ่มตน จนเสร็จสิ้นการดําเนินการ

ศึกษาวิจัย วามีข้ันตอนตาง ๆ อยางไรบาง ทั้งน้ีเพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวใหกับเมือง ซึ่งไดทําการศึกษาเฉพาะพื้นที่ในเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย 

และเขตสัมพันธวงศ เทาน้ัน โดยมีข้ันตอนการศึกษาดังน้ี  

1. ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมิน

ศักยภาพการเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว” 

2. ศึกษากรณีศึกษาจากตางประเทศ การไดมาของพื้นที่สีเขียว และรูปแบบของพื้นที่     

สีเขียว โดยศึกษาจากตางประเทศ 9 เมือง 8 ประเทศ 

3. ศึกษาขอมูลพื้นที่ และขอมูลพื้นที่สาธารณะสี เขียวที่มีอยูเดิมในพื้นที่ ศึกษา                 

(เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ) 

4. การกําหนดเกณฑการประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะ     

สีเขียวและตรวจสอบกรรมสิทธ์ิพื้นที่ 

5. ศึกษาขอมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่ศึกษา                 

(เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ)  

6. การศึกษาวิเคราะหขอมูลของพื้นที่ศึกษา โดยนําทฤษฎีที่เกี่ยวของและกรณีศึกษา

จากตางประเทศมาเปนกรอบในการวิเคราะหพื้นที่ศึกษา (เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และ

เขตสัมพันธวงศ)  

7. การสอบถามความคิดเห็นจากผูสัมผัสพื้นที่ เกี่ยวกับความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่

เปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว โดยใชแบบสอบถาม 

8. วิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

9. สรุปผลการศึกษา  

25 
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1. ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการศึกษาวิจัยเร่ือง “การประเมินศักยภาพการ

เปนพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียว” 

แนวความคิดและทฤษฎี เปนการศึกษารวบรวมแนวความคิดที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่อง 

“การประเมินศักยภาพการเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว” ซึ่งเปนการนําขอมูลจากที่ศึกษาแนวความคิด

และทฤษฎีมาวิเคราะหกับขอมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่

ศึกษา ซึ่งมีแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย ไดแก 

1. แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมือง (Urban Ecology) 

2. แนวคิดภูมิทัศนเมือง (Urban Landscape) 

3. แนวคิดเพอรมาคัลเชอร (Permaculture) 

 

2. ศึกษากรณีศึกษาจากตางประเทศ การไดมาของพ้ืนท่ีสีเขียว และรูปแบบของพ้ืนท่ีสีเขียว โดย

ศึกษาจากตางประเทศ 9 เมอืง 8 ประเทศ 

กรณีศึกษาจากตางประเทศ เปนการศึกษารวบรวมพื้นที่สีเขียวในที่ตาง ๆ ซึ่งไดพิจารณา

เลือกเมืองที่มีการพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยศึกษาถึงวิธีในการไดมาของพื้นที่สีเขียว และรูปแบบของ

พื้นที่สีเขียวแบบตาง ๆ ของทั้ง 9 เมือง 8 ประเทศ ไดแก 1. เมือง Portland ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(ทวีปอเมริกา) 2. เมือง Curitiba ประเทศบราซิล (ทวีปอเมริกาใต) 3. เมือง Vancouver ประเทศ

แคนาดา (ทวีปอเมริกาเหนือ) 4. ประเทศ Singapore (ทวีปเอเชีย) 5. เมือง Copenhagen ประเทศ

เดนมารก (ทวีปยุโรป) 6. เมือง London ประเทศอังกฤษ (ทวีปยุโรป) 7. เมือง New York ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (ทวีปอเมริกาเหนือ) 8. เมือง Osaka ประเทศญี่ปุน (ทวีปเอเชีย) 9. เมือง Hongkong 

ประเทศจีน (ทวีปเอเชีย) เปนตน ซึ่งจากการศึกษาและรวบรวมพื้นที่สีเขียวของทั้ง 9 เมือง แสดงให

เห็นถึงการไดมาของพื้นที่สีเขียว รูปแบบของพื้นที่สีเขียว และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในอีก

รูปแบบหน่ึง ทําใหผูศึกษาวิจัยสามารถสรุปรูปแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ไดจากการศึกษาได                  

8 รูปแบบ ดังน้ี  

1. ท า ง เ ดิ น ธ ร ร ม ช า ติ  ( Green Corridor /  Park Connector Network /                    

Green Infrastructure / Green Route / Green Way)  

2. การอนุรักษสภาพธรรมชาติด้ังเดิม  

3. การทําเกษตรในเมือง (Urban Farming / Urban Agriculture / City Farm)  

4. สวนสาธารณะในหาง  

5. พื้นที่สุสาน (Allotments and Cemeteries)  

6. สวนสาธารณะในพื้นที่ทิ้งราง  
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7. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่วาง (Clean Tech Park)  

8. อาคาร เขี ย ว  (G reen  Bu ild in g  / Garden Roof / Sky Rise Greenery /                      

Green Façade / Vertical Garden)  

โดยจากการสรุปรูปแบบของพื้นที่สาธารณะสีเขียวจะนําไปเปนกรอบในการวิเคราะห

พื้นที่เพื่อเช่ือมโยงรูปแบบของพื้นที่สาธารณะสีเขียวกับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวไดตอไป  

 

3. ศึ กษ าข อมู ล พ้ื น ท่ี แล ะข อมู ล พ้ื น ท่ี ส าธ ารณ ะสี เขี ย ว ท่ี มี อยู เ ดิ ม ใน เขต พ ระนค ร                      

เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ 

การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษาในเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และ    

เขตสัมพันธวงศ ถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่ ไดแก ตําแหนงที่ต้ัง เน้ือที่ อาณาเขตติดตอ ขอบเขตการ

ปกครอง ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการการต้ังถ่ินฐานของพื้นที่ ลักษณะสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เปนตน 

การศึกษาพื้นที่สาธารณะสีเขียวเดิมในเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และ                 

เขตสัมพันธวงศ โดยรวบรวมขอมูลจากกองนโยบายและแผนงาน สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร              

ป พ.ศ. 2554 พบวาเขตพระนครมีจํานวนพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ มีจํานวน 89 แหง คิดเปน

พื้นที่สี เขียว 6.835 ตารางเมตรตอคน  เขตปอมปราบศัตรูพายมีจํานวนพื้นที่ สี เขียวในรูป

สวนสาธารณะจํานวน 131 แหง คิดเปนอัตราสวนพื้นที่สีเขียว 5.102 ตารางเมตรตอคน และ                 

เขตสัมพันธวงศ มีจํานวนพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ จํานวน 118 แหง คิดเปนอัตราสวนพื้นที ่     

สีเขียว 1.318 ตารางเมตรตอคน ซึ่งจะเห็นไดวาอัตราสวนพื้นที่สีเขียวในแตละเขตมีจํานวนที่นอยและ

ตํ่ากวาเกณฑที่องคการอนามัยโลก (WHO) ไดกําหนดไวที่ 9 ตารางเมตรตอประชากร 1 คน ซึ่งผู

ศึกษาวิจัยพิจารณาวาการใหคํานิยามพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเปนนิยามที่แคบ ถาเพิ่มนิยาม

ใหมากข้ึนจะทําใหกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวที่มากข้ึน และมีอัตราสวนของพื้นที่สีเขียวตอจํานวน

ประชากรเพิ่มข้ึน โดยการศึกษาพื้นที่สีเขียวเดิม ผูวิจัยไมสามารถนําขอมูลเกีย่วกับพื้นทีส่วนสาธารณะ

ทุกแหงในพื้นที่ ศึกษาทั้ ง 3 เขต ที่ กลาวมาขางตน มาแสดงไวในแผนที่ ได  จึงได เลือกพื้นที่

สวนสาธารณะสีเขียวที่เปนที่รูจักมาแสดงในแผนที่ ซึ่งประกอบดวย 1. สนามหลวง 2. สวนสราญรมย 

3. สวนนคราภิรมย 4. ลานพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 5. สวนสันติชัย-

ปราการ และ 6. สวนรมณียนาถ เปนตน 
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4. การกําหนดเกณฑการประเมินพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียวและ

ตรวจสอบกรรมสิทธิ์พ้ืนท่ี 

ผูวิจัยไดทําการสํารวจพื้นที่ โดยดําเนินการสํารวจจากการใชโปรแกรม Google Earth 

และ Street View เปนเบื้องตน และไดลงพื้นที่เพื่อดูสภาพขอเท็จจริงของพื้นที่โดยการสังเกตเพื่อ

ประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพืน้ที่สาธารณะสีเขียว และสรางเกณฑในการประเมินพื้นที่

และตรวจสอบกรรมสิทธ์ิพื้นที่ ซึ่งตรวจสอบกรรมสิทธ์ิพื้นที่ทางเว็บไซตระบบภูมิสารสนเทศ                       

สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร สําหรับเกณฑในการประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียว ไดกําหนดเกณฑโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี ไดแก แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมือง 

แนวคิดภูมิทัศนเมือง และแนวคิดเพอรมาคัลเชอร และตามแนวทางในการประเมินพื้นที่จาก

กรณีศึกษาของเมืองในตางประเทศ 

 

ตารางที่ 2   ตารางแสดงแนวคิดและแนวทางที่ใชในการกําหนดเกณฑการประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

ในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

เกณฑทีก่ําหนด แนวคิดและแนวทางที่ใชในการกําหนดเกณฑ 

- ท่ีวางท่ีไมมีอาคารตั้งอยูหรือไมมีอาคารปลูกสราง 

 

 

 

 

 

 

- ขนาดพ้ืนท่ีไมต่ํากวา 3 ตารางเมตร 

 

 

- มีทางเขาออกสะดวก สามารถเขาไดท้ังคนและรถ 

- แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมือง ท่ีไดนําพ้ืนท่ีท้ิงราง 

หรือพ้ืนท่ีท่ีไมไดใชประโยชนอยางเหมาะสมมาพัฒนา

เปนพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียว และตัวอยางเมืองใน

ตางประเทศท่ีศึกษา เชน เมือง New York ประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีนํารางรถไฟเกาท่ีปลอยท้ิงรางทรุด-

โทรม มาพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะสี เขียว                

เปนตน 

- กําหนดขึ้นจากนิยามสวนดาดฟา สวนบนอาคารสูง

ของกรุงเทพมหานคร (สํานักงานสวนสาธารณะ 

สํานักสิ่งแวดลอม, ม.ป.ป.) 

- ท้ัง 3 แนวคิด ไดแก แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมือง 

แนวคิดภูมิทัศนเมือง และแนวคิดเพอรมาคัลเชอร 

- หลังคาเรียบและราบ เปนอาคารของหนวยงาน

ราชการเทาน้ัน 

 

- เขาถึงงายจากท่ีสาธารณะ 

 

- เพ่ือความสะดวกในการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ    

สีเขียว และการเจราจาขอใชพ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน

ราชการ 

- ท้ัง 3 แนวคิด ไดแก แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมือง 

แนวคิดภูมิทัศนเมือง และแนวคิดเพอรมาคัลเชอร 
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ซึ่งจากขอมูลตารางขางตน จึงสรุปเกณฑในการประเมินพื้นที่ โดยใชเกณฑช้ีวัดในเชิง

คุณภาพและปริมาณ ซึ่งแบงการพิจารณาออกเปน 2 ระดับ คือ เกณฑการพิจารณาระดับดิน และ

เกณฑการพิจารณาระดับฟา เพื่อใหผูศึกษาไดนําไปเปนขอกําหนดในการเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว เพื่อนําไปสํารวจสภาพพื้นที่และศึกษาพื้นที่ตอไป โดยมี

รายละเอียดดังน้ี  

เกณฑการพิจารณาระดับดิน 

1. ที่วางที่ไมมีอาคารต้ังอยูหรือไมมีอาคารปลูกสราง 

2. ขนาดพื้นที่ไมตํ่ากวา 3 ตารางเมตร  

3. มีทางเขาออกสะดวก สามารถเขาไดทั้งคนและรถ 

เกณฑการพิจารณาระดับฟา 

1. หลังคาเรียบและราบ เปนอาคารของหนวยงานราชการ 

2. เขาถึงงายจากที่สาธารณะ 

จากการประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวพบวามีพื้นที่ที่ 

มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 136 พื้นที่ ซึ่งมีจํานวนมาก ผูวิจัยไดคัดเลือกพื้น

ที่มาศึกษา 39 พื้นที่ วิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม โดยไมสามารถศึกษาทั้ง 136 พื้นที่ได เน่ืองจากดวย

ขอจํากัดของระยะเวลาในการศึกษาประกอบกับการศึกษาพื้นที่ 39 พื้นที่ สามารถเปนตัวแทนของ 

136 พื้นที่ไดแลว โดยนําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลพื้นที่ตอไป 

 

5. ศึกษาขอมูลพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปนพ้ืน ท่ีสาธารณะสีเขียวในพ้ืน ท่ีศึกษา                    

(เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ)  

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีทั้งหมด 136 พื้นที่ โดยผูวิจัย

เลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมาศึกษาจํานวน 39 พื้นที่ จากการสุม

เลือก ซึ่งไดศึกษาถึงขอมูลพื้นที่ สภาพทางกายภาพของพื้นที่ และประวัติความเปนมาของพื้นที่ โดย

นํามาใชในการประกอบการวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตอไป 

 

6. การศึกษาวิเคราะหขอมูลของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา โดยนําทฤษฎีท่ีเก่ียวของและกรณีศึกษาจาก

ตางประเทศมาเปนกรอบในการวิเคราะหพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

ผู วิจัยไดสรุปประเภทของพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตพื้นที่ ศึกษา (เขตพระนคร                     

เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ) และเสนอแนวทางในการพัฒนาวาแตละประเภทของ

พื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่ศึกษาสามารถพัฒนาเปนรูปแบบใดไดบาง (ตามรูปแบบที่สรุปจาก
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กรณีศึกษาจากตางประเทศ) และทําการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ ขอจํากัดในการพัฒนา 

และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ตามแตละประเภทของพื้นที่ โดยไดจัดกลุมประเภทของพื้นที่ในพื้นที่

ศึกษา (เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ) ออกเปน 6 ประเภท ทั้งน้ี เพื่อ

ความสะดวกในการศึกษาวิจัยและจัดกลุมประเภทของพื้นที่ และทําการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อทํา

แบบสอบถาม ซึ่งไดคัดเลือกพื้นที่ออกมาประเภทละ 2 พื้นที่ รวมพื้นที่ที่ทําแบบสอบถามทั้งสิ้น 12 

พื้นที่ ดังน้ี   

1. พื้นที่ริมนํ้า ไดแก คลองคูเมืองเดิม และคลองผดุงกรุงเกษม 

2. พื้นที่ถนน ไดแก ถนนราชดําเนินกลาง และถนนราชดําเนินนอก  

3. พื้นที่บริเวณสะพาน ไดแก บริเวณสะพานพระราม 8 และบริเวณสะพานสมเด็จ- 

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

4. พื้นที่ในชุมชน ไดแก วัดสังเวชวิศยาราม และชุมชนขางปอมมหากาฬ 

5. พื้นที่สํานักงาน หนวยงานราชการ พื้นที่วัด พื้นที่โรงเรียน พื้นที่เอกชน (ลานจอดรถ 

ลานอเนกประสงค อื่น ๆ) ไดแก วัดตรีทศเทพ และโรงพยาบาลกลาง 

6. ด าด ฟ า อ า ค า ร สํ า นั ก ง าน  ได แ ก  ก ร ม พั ฒ น าสั ง ค ม แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร                                

และกรมประชาสงเคราะห และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

7. การสอบถามความคิดเห็นจากผูสัมผัสพ้ืนท่ี เก่ียวกับความคิดเห็นตอการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ี

สาธารณะสีเขียว โดยใชแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับพื้นที่ทีม่ีศักยภาพในการพฒันาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียว เพื่อสํารวจความคิดเห็น ความเหมาะสมตอกิจกรรม และแนวทางการพัฒนารูปแบบ

พื้นที่สาธารณะสีเขียวตอไปในอนาคต จากการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกประชาชนที่อยูบริเวณ

โดยรอบพื้นที่และใชงานพื้นที่ ซึ่งสามารถนําผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหเพือ่หาความสมัพันธของ

ขอมูลตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

7.1 แบบสอบถามความคิดเห็นตอการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตพื้นที่ศึกษา  

มีการพัฒนาจากขอมูลดังน้ี 

  7.1.1 ศึกษาวิธีเขียนจากแบบสอบถามอื่น ๆ 

  7.1.2 นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหา โครงสรางประโยค และความถูกตองของภาษา 

7.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 7.2.1 ประชากร ในการวิจัยมีทั้งหมด 2 กลุม ไดแก  
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             7.2.1.1 ผูใชงานโดยตรง คือ ผูที่เขามาประกอบกิจกรรมในพื้นที่น้ันโดยตรง 

               7.2.1.2 ผูใชงานบริเวณโดยรอบ คือ ผูที่อยูอาศัยหรือทํางานโดยรอบพื้นที่น้ัน 

  7.2.2 กลุมตัวอยาง ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีกลุมตัวอยางพื้นที่ละ 10 คน ซึ่งมีพื้นที่

ที่เขาเก็บแบบสอบถามไดจํานวน 12 แหง จึงมีจํานวนกลุมตัวอยาง 120 คน ซึ่งไดจากการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจงที่ไมไดดูทั้ง 3 เขต แตเจาะจงเลือกเฉพาะผูที่อยูอาศัยหรือทํางานโดยรอบพื้นที่

น้ัน หรือเขามาประกอบกิจกรรมในพื้นที่ตรงน้ัน 

7.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

 7.3.1 ตัวแปรตน ไดแก กลุมผูใชงานพื้นที่และอาศัยหรือทํางานโดยรอบพื้นที่ในเขต 

พื้นที่ศึกษา (เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ) 

 7.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

         7.3.2.1 ความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่ 

         7.3.2.2 ความคิดเห็นตออุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่เปนพื้นที่สาธารณะสเีขียว 

          7.3.2.3 ความคิดเห็นตอความกังวลเมื่อเกิดการพัฒนาพื้นที่ เปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียว 

7.4 แบบสอบถามความคิดเห็นตอผูใชงานพื้นที่และผูที่อยูบริเวณโดยรอบพื้นที่ มีจํานวน        

2 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนที่ 2 แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียว

จํานวน 7 ขอ ไดแก  

1. ทานคิดวาพื้นที่น้ีควรจะทําเปนอะไรหรืออยากใหเปนอะไร 

2. ทานเห็นดวยหรือไมที่จะพัฒนาพื้นที่น้ีเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว        

3. ถาทานไมอยากใหเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวอยากใหเปนอะไร 

4. ทานคิดวาพื้นที่น้ีไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวไดเพราะเหตุใด 

5. ถาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวทานคิดวาพื้นที่น้ีเหมาะที่จะมีกิจกรรม 

อะไรเกิดข้ึน (โดยตอบไดมากกวา 1 หัวขอและใหตอบโดยใสหมายเลขหนาหัวขอตามลําดับความ

ตองการโดยเริ่มจาก 1) ไดแก 1. กิจกรรมลานออกกําลังกาย 2. ศูนยการเรียนรู/แหลงเรียนรู 3. ที่จัด

แสดงคอนเสิรต พื้นที่จัดกิจกรรมชุมชน 4. สนามเด็กเลน 5. ตลาดนํ้า/ถนนคนเดิน 6. พื้นที่น่ังเลน 

พบปะ พูดคุย 7. ทางจักรยาน/ทางเดิน เปนตน ซึ่งจากกิจกรรมที่เลือกมา ไดจากการรวบรวม

กิจกรรมที่พิจารณาวาควรที่จะมีในพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

6. กิจกรรมนอกเหนือจากน้ีที่ทานอยากใหมี หรือสนับสนุนใหเกิดข้ึน  
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7. อะไรที่ทานกังวลเมื่อเกิดการพัฒนาพื้นที่น้ีเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวและ 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

  การแปลความหมายของแบบสอบถาม ถูกออกแบบเปนทั้งคําถามปลายปดที่นําไปสู

การคํานวณคารอยละของขอมูล และคําถามปลายเปดเพื่อวิเคราะหหาขอมูลเชิงลึกและแบบแผนของ

ประเด็นที่มีรวมกันระหวางคําตอบจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนฐานขอมูลตอการวิเคราะหพื้นที่ตอไป 

7.5 การสอบถามความคิดเห็นโดยแบบสอบถาม มีการเลือกเก็บขอมูลในชวงเวลา

ดังตอไปน้ี 

  ชวงเวลาวันธรรมดา (วันทํางาน) คือ วันจันทร-ศุกร เวลา 8.00-18.00 น. เน่ืองจาก

ระยะเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่ประชาชนทั่วไปเขามาใชงานในพื้นที่เปนจํานวนมาก ทั้งน้ีแลวแต

ประเภทของพื้นที่ที่เขาไปเก็บขอมูล เชน พื้นที่ในชุมชนที่เปนที่พักอาศัยกับพื้นที่อาคารสํานักงาน วัด 

พื้นที่บริเวณสะพาน การใชงานในพื้นที่แตละชวงก็จะมีความหนาแนนแตกตางกันออกไป 

   ชวงวันหยุด คือ วันเสาร-อาทิตย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 8.00-18.00 น. 

เน่ืองจากเปนวันหยุดของประชาชนทั่วไปในพื้นที่ศึกษาบางพื้นที่จึงมีความหนาแนนของกิจกรรมการ

ใชงานมากกวาวันทํางานมาก เชน พื้นที่วัด 

  ระยะเวลาเก็บขอมูลแบบสอบถาม มีการลงพื้นที่ในชวงวันที่ 23-29 เมษายน        

พ.ศ. 2560 เปนการสุมลงพื้นที่ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด เพื่อใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบผสม

กันหลายๆ แบบทั้งผูใชงานในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร-อาทิตย คละกันไป 

 

8. วิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาประมวลผลเปนขอมูลทางสถิติ 

และนําขอมูลมาใชอางอิงอธิบายความคิดเห็นจากผูใชพื้นที่และอยูโดยรอบพื้นที่ โดยมีข้ันตอนการเก็บ

รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล มีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 

2. นําแบบสอบถามที่ไดมาบันทึกขอมูล และวิเคราะหเปนขอมูลทางสถิติตอไป 

3. นําขอมูลมาวิเคราะหจัดกลุมคนที่มีความคิดเห็นอยางเดียวกัน 
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9. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยน้ี ผูศึกษาไดสรุปผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย โดยสรุปเปนหัวขอตาง ๆ 

ตามลําดับที่ไดทําการศึกษาวิจัย คือ 

1. การไดมาและรูปแบบของพื้นทีส่าธารณะสีเขียว โดยสรุปใหเห็นวา การไดมาของพื้นที่

สาธารณะสีเขียว ตามแนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของและกรณีศึกษาพื้นที่ตัวอยางของตางประเทศ 

เปนอยางไร  

2. ประเภทของพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว ในเขตพื้นที่

ศึกษาเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพายและเขตสัมพันธวงศ โดยสรุปใหเห็นวา ในพื้นที่ดังกลาวมี

พื้นที่ประเภทใดที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวไดอยางไร 

3. ขอเสนอแนะรูปแบบในการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นสาธารณะ            

สีเขียวในเขตพื้นที่ศึกษา เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ โดยสรุปใหเห็นวา

ผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะรูปแบบในการพัฒนาพื้นที่อยางไร รวมทั้งสรุปขอมูลจากการสังเกตและการ

ตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ที่ศึกษาวาเปนอยางไร 



34 

 
 

บทท่ี 4 

ขอมูลพ้ืนท่ีศึกษา 

 

การนําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษาในเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูผาย และ             

เขตสัมพันธวงศ โดยแบงการศึกษาเปนดังน้ี 1. การศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 2. พื้นที่สีเขียวที่

มีอยูเดิมในพื้นที่ศึกษา 3. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่ศึกษา  

 

1. การศึกษาสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา 

1.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี อาณาเขตติดตอ และขอบเขตการปกครอง 

 ตําแหนงท่ีต้ัง  

 เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ อยูในกลุมเขตกรุงเทพ

กลาง เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ถือเปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลง

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม มีสถานที่สําคัญทั้งทางดานวัฒนธรรมและดาน

การเมืองการปกครองต้ังอยูเปนจํานวนมาก เปนที่ต้ังของเกาะรัตนโกสินทรในปจจุบัน 

 

  เนื้อท่ี อาณาเขตติดตอ  

  พื้นที่ทั้งสามเขตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 7.4 ตารางกิโลเมตร (เขตพระนคร 4.1 

ตารางกิ โล เมตร/เขตป อมปราบศัตรูพ าย 1.931 ตารางกิ โล เมตร/เขตสัมพันธวงศ  1.416                        

ตารางกิโลเมตร) โดยมีอาณาบริเวณติดตอกับเขตขางเคียง ดังน้ี (ภาพที ่6) 

 ทิศเหนือ ติดตอกับเขตดุสิตและเขตบางพลัด  

 ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตราชเทวีและเขตดุสิต 

 ทิศใต ติดตอกับเขตคลองสานและเขตบางรัก 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญและเขตธนบุรี 
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ภาพที ่6     แสดงอาณาเขตติดตอ 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก เว็บไซตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, เขาถึง

เมื่อ 2 มีนาคม 2560, เขาถึงไดจาก http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/NEWCPD2556/04 

_cpd56.pdf 

 

 ขอบเขตการปกครอง 

  เขตพระนคร แบงเขตการปกครองยอยออกเปน 12 แขวง มีชุมชนทั้งหมด 20 

ชุมชน ไดแก  

1. แขวงพระบรมมหาราชวัง (ชุมชนทาวัง/ชุมชนทาเตียน)  

2. แขวงวังบูรพาภิรมย (ชุมชนสามยอด)  

3. แขวงวัดราชบพิธ (ชุมชนราชบพิธพัฒนา/ชุมชนตรอกเฟองทอง – ตรอกวิสูตร)  

4. แขวงสําราญราช (ชุมชนวัดเทพธิดาราม/ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ)  

5. แขวงศาลเจาพอเสือ (ชุมชนแพรงภูธร)  

6. แขวงเสาชิงชา (ชุมชนตรอกศิลป – ตรอกตึกดิน)  

7. แขวงบวรนิเวศ (ชุมชนมัสยิดบานตึกดิน/ชุมชนหลังวัดราชนัดดา/ชุมชนตรอก- 

บวรรังสี)  

8. แขวงตลาดยอด  

9. แขวงชนะสงคราม (ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ/ชุมชนมัสยิด              

จักรพงษ) 

10. แขวงบานพานถม (ชุมชนตรอกบานพานถม/ชุมชนวัดใหมอมตรส) 

11. แขวงบางขุนพรหม (ชุมชนวัดอินทรวิหาร)  

 

http://cpd.bangkok.go.th:90/
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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12. แขวงวัดสามพระยา (ชุมชนวัดนรนาถสุนทริการาม/ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม/ 

ชุมชนวัดสามพระยา) 

  เขตปอมปราบศัตรูพายแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 5 แขวง มีชุมชนทั้งหมด 

15 ชุมชน ไดแก 1. แขวงปอมปราบ (ชุมชนตรอกมะขาม) 2. แขวงวัดเทพศิรินทร 3. แขวงคลองมหา-

นาค (ชุมชนหลังศูนยการคาวรจักร/ชุมชนมัสยิดมหานาค/ชุมชนสิตาราม/ชุมชนดํารงรักษ/ชุมชนวุฒิ-

ชัย) 4. แขวงบานบาตร (ชุมชนบานบาตร/ชุมชนวัดสระเกศ/ชุมชนบานดอกไม/ชุมชนวังแดง)                  

5. แขวงวัดโสมนัส (ชุมชนจักรพรรดิพงษ/ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน/ชุมชนวัดโสมนัส/ชุมชนศุภมิตร 

1/ชุมชนศุภมิตร 2) 

 เขตสัมพันธวงศแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 3 แขวง มีชุมชนทั้งหมด 8 ชุมชน 

ไดแก 1. แขวงจักรวรรดิ (ชุมชนสะพานหัน) 2. แขวงสัมพันธวงศ (ชุมชนพาดสาย/ชุมชนมิตรชัยภูมิ/

ชุมชนตรอกโพธ์ิ/ชุมชนกรมภูธเรศร) 3. แขวงตลาดนอย (ชุมชนโปริศสภา/ชุมชนผูคาอะไหลเกา/

ชุมชนตลาดนอย) 

 
ภาพที ่7     แสดงขอบเขตการปกครอง 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก เว็บไซตระบบภูมิสารสนเทศ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ระบบ                   

ภู มิ ส า ร ส น เท ศ , เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  2  มี น า ค ม  2 5 6 0 , เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  http://3 d-

cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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1.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน 

  กรุงเทพมหานครไดรบัการสถาปนาใหเปนเมอืงหลวงแหงใหมของประเทศในรัชสมัย

ของพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช หรือรัชกาลที่ 1 แหงราชวงศจักรี โดยประชาชนไดอาศัยอยูใน

เขตกําแพงเมืองและริมแมนํ้าลําคลอง บริเวณนอกเขตกําแพงเมืองเปนที่ลุมและปารกรางวางเปลา 

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ 4) ประชากรในเขตกําแพงเมืองเพิม่

มากข้ึน จึงโปรดใหขยายเมืองออกไปอีกช้ันหน่ึง ดวยการขุดคลองผดุงกรุงเกษมเปนคูเมืองช้ันนอก             

มีปอมปกกาต้ังอยูเปนระยะ เปลี่ยนระบบการสญัจรทางนํ้ามาเปนทางบก โดยการสรางถนนเจริญกรุง 

บํารุงเมือง เฟองนคร ถนนสีลม โดยชุมชนไดขยายมาทางทิศใตของเมือง มีการกอสรางอาคาร รานคา

ตามแบบตะวันตก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ไดทรงขยาย

เมืองออกไปทางทิศเหนือ ดวยการสรางพระราชวังดุสิต สวนและวังตาง ๆ พระราชทานแกสมเด็จพระ

เจาลูกยาเธอหลายพระองค  เชน วังจันทรเกษม สวนปารุสกวัน สวนจิตรลดา สวนอัมพร                     

สวนสุนันทา ฯลฯ นอกจากน้ีแลวยังมีการสรางถนน สะพาน สิ่งกอสรางตาง ๆ ขุดคลองเพื่อเปน

เสนทางคมนาคมการขนสงผลผลิตและการเพาะปลูก ตลอดจนการกอสรางเสนทางรถไฟ และระบบ

สาธารณูปโภคตาง ๆ เชน การประปา ไปรษณีย ฯลฯ 

  ปลายรัชกาลที่ 5 ไดแบงการปกครองออกเปนอําเภอช้ันใน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอ

พระนคร สําเพ็ง บางรัก ปทุมวัน ดุสิตบางกอกนอย บางลําพูลาง บางกอกใหญ ตอมายุบเหลือ 7 

อําเภอโดยยุบอําเภอปทุมวันไปข้ึนกับอําเภอดุสิต สวนอําเภอช้ันนอกมี 8 อําเภอ  

  สมัยรัชกาลที่ 6 ไดทรงยกเลิกอําเภอช้ันในลงเหลือ 7 อําเภอ และต้ังอําเภอข้ึนใหม 

25 อําเภอ เมื่อ 15 ตุลาคม ป พ.ศ. 2485 สวนอําเภอช้ันนอกยังมี 8 อําเภอเชนเดิม 

  สมัยรัชกาลที่ 9 การเติบโตของเมืองไดเริ่มหลังป พ.ศ. 2503 การเติบโตเหลาน้ีมา

จากการใชจายงบประมาณของรัฐบาลในเขตมหานครการลงทุนเอกชนเติบโตอยางรวดเร็วเพื่อสนอง

การขยายตัวของตลาดในเมืองใหญและถนนหนทางที่ดีข้ึนในเขตอุตสาหกรรมปรากฏอยางหนาแนน

ทําหนาที่เปนตัวเช่ือมโยงที่สําคัญระหวางตลาดภายในและตลาดตางประเทศ ตัวเมืองทําหนาที่เปน

ศูนยการคาที่สําคัญเปนทั้งศูนยกลางการเดินทาง สวนการเงิน และศูนยกลางการบริหาร ซึ่งปจจัย

เหลาน้ีทําใหเมืองเติบโตเร็วข้ึน ตอมาในป พ.ศ. 2508 ชุมชนไดเกิดการขยายตัวตามริมถนนตาง ๆ ที่

สรางข้ึน เมื่อวันที่ 21 ธันวา พ.ศ. 2514 มีประกาศจากคณะปฏิวัติฉบับที่ 14 การจัดระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานครใหมเปนลักษณะผสมระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถ่ิน หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งใหเรียกนครหลวงของประเทศไทยวา "กรุงเทพมหานคร" มี

ฐานะเปนจังหวัด มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนขาราชการการเมอืง แตงต้ังโดยคณะรัฐมนตรีเปน
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ผูรับผิดชอบ ซึ่งไดแบงพื้นที่ออกเปนเขตและแขวงทําใหกรุงเทพมหานครมีเขตรวมทั้งหมด 12 เขต 

หลังจากน้ันในป พ.ศ. 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตเปน 36 เขต 

และในป พ.ศ. 2536 ไดมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตเปน 38 เขต (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 

2549) 

1.3 ลักษณะสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

  ลักษณะภูมิอากาศ มีภูมิอากาศแบบรอนช้ืน โดยอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม 2 

ชนิด ไดแก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ซึ่งกอใหเกิดฤดูกาลที่

แตกตางกัน 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอนเริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มต้ังแตเดือน

พฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม และ ฤดูหนาวเริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม โดย

มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 29.2 องศาเซลเซียส สูงสุด 38 องศาเซลเซียสและตํ่าสุดเทากับ 19.2 

องศาเซลเซียส มีฝนตกเฉลี่ย 1,878.3 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตกปละ 146 วัน (สถานีตรวจอากาศ

กรุงเทพมหานคร ขอมูลป พ.ศ. 2545) 

 

  ทรัพยากรดิน  ชนิดของดินในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ดินเหนียวกรุงเทพ 

(Bangkok Clays) ซึ่งพบอยูตามบริเวณที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมลุมนํ้าเจาพระยา แมกลอง บางปะกง 

และสาขาอื่น ๆ ของแมนํ้าเจาพระยา เหมาะแกการปลูกขาวนาดํา หากยกทองรองสูงจะใชทําสวนผัก 

สวนผลไมไดดี ซึ่งนับเปนดินที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตร 

 

  แหลงน้ํา แหลงนํ้าในพื้นที่เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ 

ไดแก  

1. แมนํ้าเจาพระยา 

2. คลองวัดตรีทศเทพ คลองพระสวัสด์ิ คลองบวรรังษี คลองวัดปรินายก คลอง  

บางขุนพรหม คลองโองอางหรอืคลองบางลําพู คลองรอบกรุง 

3. คลองผดุงกรุงเกษม  

4. คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองวัดบูรณศิริ คลองวัดเทพธิดาราม 

5. คลองหลอดวัดราชบพิธ  

6. คลองแสนแสบ หรือคลองมหานาค 

7. คลองคูเมืองเดิม  
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1.4 ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรม 

  ลักษณะทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร ป พ.ศ. 2554–2558 ใน                 

เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ พบวาจํานวนประชากรลดลงจากปกอนๆ 

ซึ่งในป พ.ศ. 2558 มีประชากรในเขตพระนครทัง้สิน้ 35,899 คน เขตปอมปราบศัตรูพาย 48,585 คน 

และเขตสัมพันธวงศ 25,694 คน 

 ประชากรของเขตปอมปราบศัตรูพาย จัดเปนสองประเภท คือ ผูต้ังถ่ินฐานเดิมอัน

ประกอบดวยชุมชนชาวจีนและไทย อาศัยอยูบริเวณแขวงปอมปราบ วัดเทพศิรินทร บานบาตร และ

วัดโสมนัส และชุมชนชาวมุสลิม ซึ่งอาศัยอยูริมคลองแสนแสบในสุเหรามหานาค แขวงคลองมหานาค 

  จากตารางที่ 3-5 แสดงจํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน และความหนาแนนของ

ประชากร ทั้ง 3 เขต เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ ต้ังแตป พ.ศ. 2554-

2558  

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร ในเขตพระนคร  

พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) ครัวเรือน (จํานวน) ความหนาแนน (คน/กม.2) 

2554 58,771 18,468 10,616.15 

2555 57,831 18,474 10,446.35 

2556 56,684 19,257 10,239.16 

2557 55,373 19,258 10,002.34 

2558 35,899 19,273 9,736.09 

ที่มา: ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล, 

จํานวนประชากร กรุงเทพมหานคร 2560 , เข าถึงเมื่ อ  2 มีนาคม 2560 , เขาถึงไดจาก 

http://203.155.220.230/bmainfo/esp/pop/population_Dec54.htm 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร ในเขตปอมปราบศัตรูพาย  

พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) ครัวเรือน (จํานวน) ความหนาแนน (คน/กม.2) 

2554 52,093 19,334 26.98 

2555 50,930 19,575 26.37 

2556 50,092 19,529 25.94 

2557 49,280 19,529 25,520.45 

2558 48,585 19,270 25,161 

ที่มา: ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล, 

จํานวนประชากร กรุงเทพมหานคร 2560 , เข าถึงเมื่ อ  2 มีนาคม 2560 , เขาถึงไดจาก 

http://203.155.220.230/bmainfo/esp/pop/population_Dec54.htm 

 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร ในเขตสัมพันธวงศ  

พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) ครัวเรือน (จํานวน) ความหนาแนน (คน/กม.2) 

2554 28,001 13,267 19,774.72 

2555 27,426 13,277 19,368.64 

2556 26,932 13,252 19,019.77 

2557 26,359 13,234 18,615.11 

2558 25,694 13,235 18,145.48 

ที่มา: ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร กองสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล, 

จํานวนประชากร กรุงเทพมหานคร 2560 , เข าถึงเมื่ อ  2 มีนาคม 2560 , เขาถึงไดจาก 

http://203.155.220.230/bmainfo/esp/pop/population_Dec54.htm 

 

ลักษณะทางวัฒนธรรม 

งานประเพณี และศิลปะการแสดงทองถ่ินที่สําคัญในเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรู-

พาย และเขตสัมพันธวงศ เชน บานดุริยประณีตหรือบานบางลําพู เทศกาลละครกรุงเทพ (สวนสันติ-

ชัยปราการ) การแสดงละครชาตรี กลุมบานละคร บานศิลปะ ถนนหลานหลวง และการแสดงกลอง

จีน โรงเรียนสัมพันธวงศ เปนตน 
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ภาพที่ 8     แสดงศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ในเขตพื้นที่ศึกษา (เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย 

      และเขตสัมพันธวงศ) 

 

1.5 ลักษณะทางกายภาพ 

  ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง

ประมาณ 1.50-2 เมตร มีความลาดเอียงของระดับพื้นดิน ไลจากทิศเหนือคอยๆ ลาดเอียงสูอาวไทย

ทางทิศใต  

 จากภาพที่ 9 การใชประโยชนประเภทอาคารถูกใชประโยชนเปนที่อยูอาศัยเปนหลัก                  

พาณิชยกรรม สถาบันราชการ การสาธารณสุข สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และพื้นที่อนุรักษเพื่อศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีการใชประโยชนที่ดินอยางเต็มที่ มีความหนาแนนของ

ประชากรและสิ่งปลูกสรางเต็มพื้นที่ 

เทศกาลละครกรุงเทพ (สวนสันติชัยปราการ) บานดุริยประณีต 

การแสดงกลองจีน โรงเรียนสัมพันธวงศ 

 

การแสดงละครชาตรี 
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ภาพที่  9   แสดงผั งการใช ป ระโยชนประเภทอาคาร ใน เขตพื้ นที่ ศึ กษา  (เขตพระนคร                            

เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ) 

ที่มา: ดัดแปลงจากเว็บไซตระบบภูมิสารสนเทศ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร , ระบบ                    

ภู มิ ส า ร ส น เท ศ , เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  2  มี น า ค ม  2 5 6 0 , เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  http://3 d-

cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx 

 

 

http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
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2. พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีอยูเดิมในพ้ืนท่ีศึกษา  

พื้นที่สีเขียวในเขตพระนคร ปอมปราบศัตรูผาย และสัมพันธวงศ ประกอบไปดวย                 

6 พื้นที่สีเขียว ไดแก 1. สนามหลวง 2. สวนสราญรมย 3. สวนนาศราภิรมย 4. ลานพระบรมรูป-

สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  5. สวนสันติชัยปราการ และ 6. สวนรมณียนาถ โดยผูวิจัย

นําพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะที่เปนที่รูจักมาแสดงในแผนที่ ซึ่งพื้นที่สีเขียวประเภทอื่นๆ เชน 

สวนถนน สวนหยอม สวนบริเวณเกาะกลางถนน หรืออื่นๆ ผูวิจัยไมสามารถนํามาแสดงในแผนที่ได

ทั้งหมด จึงเลือกเฉพาะสวนสาธารณะที่เปนที่รูจักในพื้นที่เทาน้ัน 

 
ภาพที่ 10   แสดงพื้นที่สีเขียวที่มีอยูเดิมในพื้นที่ ศึกษา (เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย                  

       และเขตสัมพันธวงศ) 

 

จากรายงานของกองนโยบายและแผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ขอมูลป                  

พ.ศ. 2554 ไดรวมจํานวนพื้นที่สีเขียวในแตละแหงในพื้นที่ ศึกษา ซึ่งไดมีการจําแนกพื้นที่สีเขียว

ออกเปน 7 ประเภท โดย 5 ประเภทแรกจําแนกตามหนังสือมาตรฐานผังเมือง ไดแก 1. พื้นที่สีเขียวที่

มีขนาดพื้นที่นอยกวา 500 ตารางเมตร 2. พื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะขนาดพื้นที่มากกวา 500 

ตารางเมตร-2 ไร 3. พื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะขนาดพื้นที่มากกวา 2 ไร-20 ไร 4. พื้นที่สีเขียว
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ในรูปสวนสาธารณะขนาดพื้นที่มากกวา 20 ไร-100 ไร และ 5. พื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะขนาด

พื้นที่ มากกวา 100 ไร (คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ , อางถึงใน สํานักผังเมือง 

กรุงเทพมหานคร, 2554) และอีก 2 ประเภท ตามสํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดลอม คือ        

6. สวนถนน และ 7. สวนเฉพาะทาง โดยเขตพระนครมีจํานวนพื้นที่สีเขียว 89 แหง และมีอัตราสวน

พื้นที่สีเขียวตอจํานวนประชากร 6.835 ตารางเมตร/คน เขตปอมปราบศัตรูพายมีพื้นที่สีเขียวในรูป

สวนสาธารณะ 131 แหง คิดเปนพื้นที่สีเขียว 5.102 ตารางเมตรตอคน และเขตสัมพันธวงศมีจํานวน

พื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะจํานวน 118 แหง คิดเปนพื้นที่สีเขียว 1.318 ตารางเมตรตอคน ซึ่งมี

รายละเอียดในการแสดงจํานวนพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่ ประเภทพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะของ

พื้นที่ศึกษาทั้ง 3 เขต เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ ดังตารางที่ 6-8 

(สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2554: 8-11) 

 

 ตารางที่ 6  ตารางแสดงจํานวนพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่ ประเภทพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ              

เขตพระนคร        
ประเภทพ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะเขต

พระนคร 

จํานวน พ้ืนที ่(ตร.ม.) พ้ืนที่เขต  

(ตร.ม.) 

รอยละ ประชากร ตร.ม./

ประชากร 

1. พ้ืนที่สีเขียวที่มีขนาดพ้ืนที่นอยกวา 500 

เมตร 

2. พ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะขนาด

พ้ืนที่มากกวา 500 ตารางเมตร-2 ไร  

3. พ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะขนาด

พ้ืนที่มากกวา 2 ไร-20 ไร  

4. พ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะขนาด

พ้ืนที่มากกวา 20 ไร-100 ไร  

5. พ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะขนาด

พ้ืนที่มากกวา 100 ไร 

6. สวนสาธารณะประเภทสวนถนน 

7. สวนเฉพาะทางหรือสวนอเนกประสงค 

21 

23 

 

13 

 

3 

 

0 

 

26 

3 

3,540.50 

34,406.00 

 

105,807.00 

 

193,488.00 

 

0.00 

 

55,070.40 

9,380.00 

 0.06 

0.62 

 

1.91 

 

3.50 

 

0 

 

0.99 

0.17 

  

รวม 89 401,692.20 5,536,000.00 7.26 58,771 6.835 

ที่มา: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. พ้ืนท่ีสีเขียวในรูปสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร 2554 ,

เขาถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy 

/DATA54_55/9GREEN.pdf 
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ตารางที่ 7  ตารางแสดงจํานวนพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่ ประเภทพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ                    

เขตปอมปราบศัตรูพาย         
ป ร ะ เภ ท พ้ื น ที่ สี เ ขี ย ว ใ น รู ป

สวนสาธารณะเขตปอมปราบศัตรูพาย         

จํานวน พ้ืนที่ (ตร.ม.) พ้ืนที่เขต  

(ตร.ม.) 

รอยละ ประชากร ตร.ม./

ประชากร 

1. พ้ืนที่สีเขียวที่มีขนาดพ้ืนที่นอยกวา 

500 เมตร 

2. พ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ

ขนาดพ้ืนที่มากกวา 500 ตาราง

เมตร-2 ไร  

3. พ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ

ขนาดพ้ืนที่มากกวา 2 ไร-20 ไร  

4. พ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ

ขนาดพ้ืนที่มากกวา 20 ไร-100 ไร  

5. พ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ

ขนาดพ้ืนที่มากกวา 100 ไร 

6. สวนสาธารณะประเภทสวนถนน 

7. ส ว น เฉ พ า ะ ท า ง ห รื อ ส ว น

อเนกประสงค 

45 

10 

 

8 

 

1 

 

0 

 

66 

1 

6262.40 

15943.00 

 

60520.00 

 

56000.00 

 

0.00 

 

126767.2 

30.00 

 0.33 

0.83 

 

3.13 

 

2.90 

 

0 

 

6.56 

0 

  

รวม 131 265,522.60 1931000.00 13.75 52,093 5.102 

ที่มา: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. พ้ืนท่ีสีเขียวในรูปสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร 2554 ,

เขาถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy 

/DATA54_55/9GREEN.pdf 

 

ตารางที่ 8  ตารางแสดงจํานวนพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่ ประเภทพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ           

เขตสัมพันธวงศ 
ประเภทพ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ

เขตปอม-ปราบศัตรูพาย         

จํานวน พ้ืนที่ (ตร.ม.) พ้ืนที่เขต  

(ตร.ม.) 

รอยละ ประชากร ตร.ม./

ประชากร 

1. พ้ืนที่ สีเขียวที่มีขนาดพ้ืนที่นอยกวา 

500 เมตร 

2. พ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะขนาด

พ้ืนที่มากกวา 500 ตารางเมตร-2 ไร  

3. พ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะขนาด

พ้ืนที่มากกวา 2 ไร-20 ไร  

4. พ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะขนาด

พ้ืนที่มากกวา 20 ไร-100 ไร  

5. พ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะขนาด

พ้ืนที่มากกวา 100 ไร 

47 

11 

 

0 

 

0 

 

0 

 

60 

7892.00 

11557.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

17447.96 

 0.56 

0.82 

 

0 

 

0 

 

0 
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ตารางที่ 8  ตารางแสดงจํานวนพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่ ประเภทพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ           

เขตสัมพันธวงศ (ตอ) 

ที่มา: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. พ้ืนท่ีสีเขียวในรูปสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร 2554 ,

เขาถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy 

/DATA54_55/9GREEN.pdf 

 

3. พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียวในพ้ืนท่ีศึกษา 

ไดพิจารณาและทําการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

โดยใชเกณฑช้ีวัดในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ไดอธิบายไวใน

บทที่ 3 โดยผูศึกษาวิจัยไดแบงเกณฑการพิจารณาพื้นที่ออกเปน 2 ระดับ คือ เกณฑการพิจารณา

ระดับดิน และเกณฑการพิจารณาระดับฟา เพื่อนําไปเปนขอกําหนดในการเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

เกณฑการพิจารณาระดับดิน 

1. ที่วางที่ไมมีอาคารต้ังอยูหรือไมมีอาคารปลกูสราง 

2. ขนาดพื้นที่ไมตํ่ากวา 3 ตารางเมตร  

3. มีทางเขาออกสะดวก สามารถเขาไดทั้งคนและรถ 

เกณฑการพิจารณาระดับฟา 

1. หลังคาเรียบและราบ เปนอาคารของหนวยงานราชการ 

2. เขาถึงงายจากที่สาธารณะ 

เมื่อนําเกณฑขางตนไปสํารวจพื้นที่ทั้ง 3 เขต ในพื้นที่ศึกษา พบวามีพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวทั้งหมด 136 แหง แบงเปน เขตพระนครมีพื้นที่สาธารณะ              

สีเขียวที่มีศักยภาพ จํานวน 80 แหง เขตปอมปราบศัตรูพายมีพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีศักยภาพ 

จํานวน 32 แหง และเขตสัมพันธวงศมีพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีศักยภาพ จํานวน 20 แหง พื้นที่

สาธารณะสีเขียวที่มีศักยภาพของทั้งสองเขตรวมกัน (เขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ) 2 แหง ไดแก 

ริมแมนํ้าเจาพระยา และถนนเจริญกรุง และพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีศักยภาพทั้งสามเขตรวมกัน              

ประเภทพ้ืนที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ

เขตปอม-ปราบศัตรูพาย         

จํานวน พ้ืนที่ (ตร.ม.) พ้ืนที่เขต  

(ตร.ม.) 

รอยละ ประชากร ตร.ม./

ประชากร 

6. สวนสาธารณะประเภทสวนถนน 

7. ส ว น เ ฉ พ า ะ ท า ง ห รื อ ส ว น

อเนกประสงค 

0 0.00  0   

รวม 118 36,896.96 1416000.00 2.61 28,001 1.318 
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2 แหง ไดแก คลองผดุงกรุงเกษมและถนนกรุงเกษม ซึ่งแสดงตําแหนงพื้นที่และสัญลักษณของพื้นที่

ทั้งหมดไวในภาพที่ 11 และภาพที่ 12 

และจากภาพที่ 13 เปนการแสดงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาฯ 136 พื้นที่ ที่แสดงให

เห็นพื้นที่ที่ผานเเกณฑการพิจารณาระดับดิน เกณฑการพิจารณาระดับฟา และเกณฑที่ผานการ

พิจารณาทั้งระดับดินและระดับฟา โดยพื้นที่ที่ผานเกณฑการพิจารณาระดับดินมีทั้งหมด 128 แหง 

และพื้นที่ที่ผานเกณฑการพิจารณาระดับฟามี 1 แหง คือ กรมเจาทา และพื้นที่ที่ผานเกณฑการ

พิจารณาทั้งระดับดินและเกณฑการพิจารณาระดับฟามี 7 แหง คือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

และกรมประชาสงเคราะห สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาคาร 2 สํานักงานสรรพากรภาคที่ 3 สถานีตํารวจนครบาล และ

เมกาพลาซา เปนตน  
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ภาพที่ 11   แสดงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพฒันาเปนพื้นทีส่าธารณะสีเขียว 136 พื้นที่ 

ที่มา: ดัดแปลงจากเว็บไซตระบบภูมิสารสนเทศ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร , ระบบ                    

ภู มิ ส า ร ส น เท ศ , เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  1 7  มี น า ค ม  2 5 6 0 , เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  http://3 d-

cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx 

http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
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ภาพที่ 12   แสดงสัญลักษณพื้นทีท่ี่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นทีส่าธารณะสีเขียว 136 พื้นที ่
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ภาพที่ 13   แสดงพื้นที่ทีผ่านเกณฑการพจิารณาระดับดิน ระดับฟา และพื้นที่ทีผ่านเกณฑการ 

พิจารณาทัง้สองระดับ (136 พื้นที่) 

ที่มา: ดัดแปลงจากเว็บไซตระบบภูมิสารสนเทศ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร , ระบบ                    

ภู มิ ส า ร ส น เท ศ , เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  1 7  มี น า ค ม  2 5 6 0 , เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  http://3 d-

cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx 

 

http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
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สําหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวทั้ง 136 แหง โดยผูวิจัย

ไดเลือกพื้นทข้ึีนมา 39 แหง มาศึกษาเพิ่มเติม โดยเห็นวาพื้นที่ 39 แหง สามารถเปนตัวแทนของพื้นที่

ทั้ง 139 ไดแลว ซึ่ งจากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา 39 พื้นที่  แบงตามเขตพื้นที่ ศึกษา มี

รายละเอียดดังน้ี 

เขตพระนคร มี 25 แหง ไดแก วัดสังเวชวิศยาราม วัดตรีทศเทพ บริเวณสะพานพระราม 

8 รานดอกไมทิพย วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร บริษัททีโอทีจํากัด มหาชน โรงเรยีนเพาะชาง 

บริเวณสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช คลองรอบกรุง หนาสถานีตํารวจนครบาล

พระราชวัง หนวยบัญชาการรักษาดินแดน คลองหลอดวัดราชบพิธ เกาะกลางถนนดานขางวัดสุทัศน 

กรมแผนที่ทหาร ราชนาวีสโมสร คลองคูเมืองเดิม ถนนราชดําเนินนอก คลองหลอดหลังวัดราชนัดดา 

ถนนราชดําเนินกลาง บริเวณสะพานสมเด็จพระปนเกลา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาอาคาร 2 สํานักงานสรรพากรภาคที่ 3 วัดบวรนิเวศ ชุมชนขางปอมมหากาฬ  

เขตปอมปราบศัตรูพาย มี 10 แหง ไดแก วัดโสมมนัสราชวรวิหาร สถานีตํารวจนครบาล-

นางเลิ้ง อาคารโบเบทาวนเวอร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมประชาสงเคราะห สํานักงาน

ปลัดบัญชีกองทัพบก  

เขตสัมพันธวงศ มี 3 แหง ไดแก ธนาคารยูโอบี ที่จอดรถพาหุรัด กรมเจาทา และรวมทั้ง 

3 เขต มี 1 แหง ไดแก คลองผดุงกรุงเกษม โดยแสดงตําแหนงพื้นที่ สัญลักษณของพื้นที่ (ภาพที่ 14) 

และแสดงพื้นที่ที่มีศักยภาพฯ 39 พื้นที่ แสดงการแบงพื้นที่ที่ผานเกณฑการพิจารณาระดับดินและ

เกณฑการพิจารณาระดับฟา หรือเกณฑที่ผานการพิจราณาทั้งระดับดินและระดับฟา (ภาพที่ 15) 
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ภาพที่ 14   แสดงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพฒันาเปนพื้นทีส่าธารณะสีเขียว 39 พื้นที่ 

ที่มา: ดัดแปลงจากเว็บไซตระบบภูมิสารสนเทศ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร , ระบบ                    

ภู มิ ส า ร ส น เท ศ , เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  1 7  มี น า ค ม  2 5 6 0 , เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  http://3 d-

cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx 

http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
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ภาพที่ 15    แสดงพื้นที่ที่ผานเกณฑการพิจารณาระดับดิน ระดับฟา และพื้นที่ทีผ่านเกณฑการ 

พิจารณาทัง้สองระดับ (39 พื้นที่) 

ที่มา: ดัดแปลงจากเว็บไซตระบบภูมิสารสนเทศ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร , ระบบ                    

ภู มิ ส า ร ส น เท ศ , เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  1 7  มี น า ค ม  2 5 6 0 , เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  http://3 d-

cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx 

http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
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1. วัดสังเวชวิศยาราม 

1.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูในซอยสามเสน 1 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 

เช่ือมระหวางถนนพระอาทิตยกับถนนสามเสน มีเน้ือที่ประมาณ 5.5 ไร (เน้ือที่ชุมชนวัดสังเวช-               

วิศยาราม) โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 2,025      

ตารางเมตร ซึ่งวัดสังเวชศยารามกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย     

กรมศาสนา และของเอกชน  

 
 

 

ภาพที่ 16   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดสังเวชวิศยาราม 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  18 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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1.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน: 

  เมื่อป พ.ศ. 2544 ชุมชนวัดสังเวชฯเกิดไฟไหมบานเรือนบริเวณริมแมนํ้าเจาพระยา

ใกลสวนสันติชัยปราการ เกิดจากเหตุไฟฟาลัดวงจรทําใหบานเรือนเสียหายไปประมาณ 10 ถึง 15 

หลังคาเรือน เหตุการณในครั้งน้ันทําใหคนในชุมชนเกิดความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลกันเพิ่มมาก

ข้ึน ในชุมชนวัดสังเวชฯมีแหลงเรียนรูในชุมชน ไดแก 1. มูลนิธิดุริยประณีต (เปนแหลงเรียนรูในชุมชน

ที่เปดสอนเกี่ยวกับดนตรีไทยและนาฏศิลปสําหรับผูที่สนใจ ซึ่งเริ่มกอต้ังต้ังแตปลายสมัยรัชกาลที่ 5 

มาจนถึงปจจุบัน นอกจากการสอนแลวมูลนิธิดุริยประณีตยังหารายไดโดยการไปทําการแสดงตามงาน

ตาง ๆ จนเปนที่รูจักของคนในสมัยน้ัน) 2. วัดสังเวชวิศยาราม (เปนวัดที่สมเด็จกรมพระราชวังบวร-

มหาสุรสิงหนาท วังหนาในรัชกาลที่ 1 โดยเปนอีกหน่ึงวัดที่ทรงอุปถัมภไว เดิมมีช่ือวา วัดบางลําพู ซึ่ง

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดทรงทํานุบํารุงวัดและเปลี่ยนช่ือวัดเปนวัดสังเวชวิศยารามมาจนถึงปจจุบัน 

ภายในวัดมีแหลงความรู คือ หองสมุดพระเทพมณีุ ซึ่งหองสมุดแหงน้ีมีหนังสือที่ใหความรูทางดานพระ

พุทธศานา โดยภายในวัดสังเวชฯนอกจากจะเปนสถานที่ทําพิธีกรรมทางศาสนาแลวยังเปนที่พักผอน

หยอนใจอีกสถานที่หน่ึงของคนในชุมชนวัดสังเวชฯ เน่ืองจากบรรยากาศภายในวัดมีความสะอาด 

เงียบ และสงบเปนอยางมาก อีกทั้งมีตนไมใหญ จึงทําใหคนในชุมชนวัดสังเวชฯเขามาพักผอนหยอนใจ

ภายในวัด 3. รานแมเพียงบางลําพู ซึ่งเปนรานทําขนมเบื้องญวนที่เกาแกและข้ึนช่ือในชุมชน             

วัดสังเวชฯ และภายในชุมชนยังมีการสงเสริมสุขภาพ โดยมีการใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ การปฐม

พยาบาลเบื้องตน และการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน การเตนแอโรบิค เปนตน 

1.3 ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนที่ดินโดยรอบวัดสังเวชวิศยาราม 

เปนชุมชนอยูอาศัยหนาแนน ทั้งเปนอาคารพาณิชยกรรม และบานเด่ียว ซึ่งบริเวณใกลเคียงที่นาสนใจ 

คือ พิพิธภัณฑบางลําพู และสวนสันติชัยปราการ ซึ่งเปนพื้นที่ออกกําลังกายหลากหลายประเภท เชน               

รํามวยจีน การเตนแอโรบิค และเปนสถานที่จัดงานตอนรับแขกจากตางประเทศ เปนสถานที่จัด

กิจกรรมลอยกระทง สงกรานต เปนตน และมีคลองในพื้นที่ที่สําคัญ คือ คลองบางลําพูหรือคลองโอง-

อาง         
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ภาพที่ 17    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดสังเวชวิศยาราม 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 18 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

2. วัดตรีทศเทพ 

2.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบนถนนประชาธิปไตย แขวงบานพานถม เขตพระนคร 

มีเน้ือที่ประมาณ 10 ไร 2 งาน (เน้ือที่ชุมชนบานพานถม) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 3,150 ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของวัดตรีทศเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 18   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดตรีทศเทพ 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  18 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

  

2.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน: เดิมที่เหลาน้ีเคยเปนสวน

ทองรองมากอน จัดเปนชุมชนเกาแกชุมชนหน่ึงมีอายุมากกวา 150 ป  นับต้ังแตรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชการที่ 1 ทรงสรางกรุงเทพมหานครทรงโปรดให

สรางกําแพงพระนครและคูพระนครข้ึน เรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่ 3 กรุงเทพมหานครยังคงมีความสําคัญ

แตในกําแพงพระนครเทาน้ัน (เทพชู ทัพทอง, 2519:5 อางถึงใน อรอุมา บัวสงา, 2540: 35) สมัยน้ัน

https://www.google.co.th/maps/
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ชุมชนบานพานถมเปนเพียงชุมชนเล็ก ๆ นอกกําแพงพระนคร มีสภาพเปนชนบท พื้นที่เปนเรือกสวน

และผูคนยังคงมีไมมากนัก 

ป พ.ศ. 2326 ในสมัยรัชการที่ 1 คลองบางลําพู ไดถูกขุดข้ึนคราวสรางพระนคร คลองน้ี

ไดเอื้อประโยชนในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการคมนาคม การอุปโภคบริโภคตลอดจนการทําการเกษตร 

เดิมเปนคลองที่ใสสะอาด มีปลาชุกชุม ตกเย็นจะมีเด็กมาเลนนํ้าบริเวณสะพานเฉลิมวันชาติ 

ป พ.ศ. 2541 กรุงเทพมหานครกอสรางทอบําบัดนํ้าเสียเพื่อปรับสภาพนํ้าในคลองใหมี

สภาพที่ดีข้ึน เปนการพัฒนาชุมชนในดานการระบายของเสียจากบานเรือน เน่ืองจากมีการระบายของ

เสียตาง ๆ ของชาวบานบริเวณวัดปริณายก เดิมเคยเปนสถานีจอดรถประจําทางสาย 17 ทําใหนํ้าใน

คลองเต็มไปดวยคราบนํ้ามัน 

ในสมัยกอนชุมชนบานพานถมเปนที่รูจักกนัวาเปนยานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องถม พบวา

การทําเครื่องถมของชาวบานเลิกทํากันมาหลายสิบปแลว ชวงที่มีการทําอยู ชาวบานแทบทุกบานจะ

รับจางทําเครื่องถมขันถมกันเปนสวนใหญ โดยคนในชุมชนรับมาจากโรงงานภายนอกจางคนในชุมชน

อีกทอดหน่ึง การทําเครื่องถมจะทําดวยมือลวน ๆ 

ภายหลังมีการพัฒนาเสนทางคมนาคม ทําใหมีผูคนเขามาอาศัยอยูกันอยางหนาแนน 

ชาวบานไดหันไปประกอบอาชีพอื่น เน่ืองจากมีการนําเครื่องจักรทุนแรงมาใช ทําใหโรงงานเลิกจาง 

ชาวบานจึงเลิกทําและหันไปผลิตจําพวกอลูมิเนียมกันมากข้ึน จนบัดน้ีก็เปนเพียงคําบอกเลาวาเคย

เปนแหลงผลิตอุตสาหกรรมเครื่องถมที่สําคัญแหงหน่ึงของกรุงรัตนโกสินทร 

2.3 ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนที่ดินโดยรอบวัดตรีทศเทพเปนที่

อยูอาศัย อาคารสํานักงาน และอาคารพาณิชยกรรม บริเวณใกลเคียงที่นาสนใจ เชน กระทรวงเกษตร

และสหกรณ กระทรวงคมนาคม โรงเรียนกรมแผนที่ทหาร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ตลาด

บางลําพู และตลาดเทเวศร ซึ่งบริเวณดานหนาทางเขาวัด มีการปลูกตนไมเพื่อความสวยงาม เปนไม-

พุม และมีพื้นที่บริเวณฟุตบาทที่กวาง 

  
ภาพที่ 19    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดตรีทศเทพ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 18 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 
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3. บริเวณสะพานพระราม 8 

3.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบนถนนวิสุทธ์ิกษัตริย แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 

มีเน้ือที่ประมาณ 4 ไรเศษ (เน้ือที่ชุมชนวัดสามพระยา) โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวมีเน้ือที่ประมาณ 11,250 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่บริเวณสะพานเปนพื้นที่สาธารณะ

ประโยชน 

 
 

 

ภาพที่ 20    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณสะพานพระราม 8 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  18 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

https://www.google.co.th/maps/
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3.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: พื้นที่บริเวณโดยรอบเปนพื้นที่ยานราชการ และ

อาคารพาณิชยกรรมหองแถว 2 ช้ัน ประกอบกิจการการคา รานขายขาวแกง รานตัดผม รานขาย

หนังสือพิมพ โดยทิศเหนือติดกับธนาคารแหงประเทศไทย ทิศตะวันตกติดกับโรงพิมพธนบัตร           

ทิศตะวันออกติดกับวัดเอี่ยมวรนุช ทิศใตติดกับวัดบางขุนพรหม โดยพื้นที่บริเวณใตสะพานเปนที่จอด

รถตุกๆ รถตู และรถเข็นขายของ บริเวณใกลเคียงที่นาสนใจ ไดแก วัดสามพระยา วัดเอี่ยมวรนุช 

ธนาคารแหงประเทศไทย พระราชวังบางขุนพรหม และวัดอินทราวรวิหาร เปนตน 
 

 
 

 
ภาพที่ 21    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณสะพานพระราม 8 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 18 กุมภาพันธ  2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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4. คลองผดุงกรุงเกษม 

4.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: เปนคลองที่เช่ือมทั้ง 3 เขต เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรู-

พาย และเขตสัมพันธวงศ โดยอยูติดกับถนนกรุงเกษม ซึ่งเปนคลองรอบพระนครช้ันนอก โดยพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีเน้ือที่ประมาณ 64,000 ตารางเมตร ซึ่งการถือ

ครองที่ดินตลอดแนวขางคลองผดุงกรุงเกษมเปนพื้นที่สาธารณะประโยชน 

 
ภาพที่ 22    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  18 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 
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4.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน:   

  คลองผดุงกรุงเกษม ขุดเมื่อ พ.ศ. 2394 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-

เจาอยูหัว (รัชการที่ 4) เน่ืองจากบานเมืองมีความเจริญข้ึน คนมากข้ึนกวาครั้นตอนเริ่มสรางกรุงจึง

เห็นวาควรขยับขยายพระนครออกไป จึงโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง 

บุนนาค) วาที่สมุหพระกลาโหมเปนแมกองเจาหมื่นไวยวรนาถเปนกงสี จางจีนขุดคลองพระนคร

ออกไปอีกช้ันหน่ึง โดยขุดถัดจากคลองรอบกรุงออกไปทางชานพระนคร เริ่มขุดจากปากคลองริม

แมนํ้าเจาพระยาบริเวณวัดเทวราชกุญชร (วัดสมอแครง) ยานเทเวศร มีแนวขนานไปกับคลองคูเมือง

เดิม ผานยานหัวลําโพง ตัดผานคลองมหานาคไปทะลุแมนํ้าเจาพระยาอีกดานหน่ึงตรงบริเวณวัดแกว

แจมฟาสี่พระยา และขุดเสร็จในป พ.ศ. 2395 โดยไดรับพระราชทานนามวา "คลองผดุงกรุงเกษม"  

ซึ่งคลองน้ีตัดผานคลองมหานาค บริเวณสี่แยกมหานาค ซึ่งเปนยานการคาที่สําคัญ ผานบริเวณหัว

ลําโพงในปจจุบัน ผานวัดมหาพฤฒาราม (เดิมเรียกวา วัดทาเกวียน) ซึ่งในสมัยที่ทําการขุดมีขนาด

กวาง 20 เมตร ลกึ 3 เมตร ยาว 5.5 กิโลเมตร 

 คลองผดุงกรุงเกษมเปนเสนทางคมนาคมขนสงสินคาที่สําคัญของกรุงรัตนโกสินทร 

บริเวณริมคลองเปนตลาดสินคาประเภทตาง ๆ และโรงสี มีเรือบรรทุกสินคาเขามาจอดอยูตามริม

คลองเปนระยะ เชน ปากคลองตอนเหนือ (บริเวณวัดเทวราชกุญชร) ลงไปถึงสะพานเทวกรรมรังรักษ

และนางเลิ้ง  โดยมีเรือคาขาว อิฐ  ปูนขาว  และกระเบื้อง จากสะพานเทวกรรมรังรักษลงไปถึงสี่แยก

มหา-นาค และสะพานเจริญสวัสด์ิ  มีการคาขายสินคาหลายประเภท อาทิ ขาว ไม เสา ไมกระดาน 

และวัสดุที่ทําดวยปูนซิเมนต บริเวณสี่แยกมหานาคมีเรือผลไมมาชุมนุมซื้อขายมาก บริเวณกรมรถไฟ

และหนาวัดเทพศิรินทราวาสเปนที่พักของไมเสา ปูนขาว และหิน ซึ่งรถไฟบรรทุกมาจากตางจังหวัด 

รอการบรรทุกเรือหรือรถยนตไปขายยังแหลงอื่นตอไป ถัดไปจนถึงสะพานพิทยเสถียรมีสินคาประเภท

โอง กระถาง ที่ผลิตในประเทศและมาจากประเทศจีน และมีโรงสี โรงนํ้าแข็ง โกดังสินคาตาง ๆ ต้ัง

รายสองฟากคลองไปจนจรดแมนํ้าเจาพระยา 

  ปจจุบันริมคลองผดุงกรุงเกษมยังเปนแหลงชุมนุมคาขาย บริเวณเทเวศรและมหา-

นาค ซึ่งสภาพคลองโดยทั่วไปต้ืนเขินนํ้าเนาเสีย เรือสามารถผานไดบางตอนเมื่อนํ้าข้ึน โดยสองขาง

คลองเปนคันคอนกรีตยาวตลอดแนว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อ พ.ศ. 2510 ใหคลองผดุงกรุงเกษมเปน

คลองที่ตองอนุรักษไว 

  กรมศิลปากรไดข้ึนทะเบียนคลองผดุงกรุงเกษมตลอดแนวคลองใหเปนโบราณสถาน

สําคัญของชาติ โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 93 ตอนที่  68 วันที่  29 เมษายน 

พุทธศักราช 2519 
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4.3 ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี: เปนคลองที่มีฟุตบาลใหญและถนนทั้งสองเสน

ขนาบทั้ง 2 ฝงคลอง คือ ถนนลูกหลวง และถนนกรุงเกษม มีการปลูกตนไมเปนแนวยาวตลอดคลอง 

โดยคลองมีความกวาง และมีสะพานขามคลองหลายจุดที่รถสามารถขามได ซึ่งมีการใชประโยชนที่ดิน

บริเวณรอบคลองที่หลากหลาย ทั้งเปนยานที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน วัด โรงเรียน ชุมชน                   

และยานการคา เปนตน 
 

  
 

  
 

  
ภาพที่ 23    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 18 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 
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5. รานดอกไมทิพย 

5.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูติดกับถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 

โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีเน้ือที่ประมาณ 700 ตารางเมตร (ที่ใช

ประโยชนเปนที่จอดรถของรานดอกไมทิพย) โดยกรรมสิทธ์ิที่ ดินเปนของเอกชนเปนของราน                 

ดอกไมทิพย ซึ่งพื้นที่บริเวณดานหนาที่ใชประโยชนเปนพื้นที่จอดรถของรานดอกไมทิพยมีศักยภาพใน

การพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวได 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ภาพที่ 24   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณรานดอกไมทิพย 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  18 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

https://www.google.co.th/maps/
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5.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่โดยรอบเปนอาคาร

พาณิชยกรรม และอาคารที่อยูอาศัย ติดกับคลองผดุงกรุงเกษม และขามฝงคลองจะเปนสํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
 

  
ภาพที่ 25    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณรานดอกไมทิพย 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล งจ าก  Google Street View, เข า ถึ ง เมื่ อ  18 ก .พ . 2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

6. วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร  

6.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูริมถนนกรุงเกษมและอยูติดกับคลองผดุงกรุงเกษม              

แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร ซึ่งวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร มีเน้ือที่ 31 ไร 3 งาน 77   

ตารางวา และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 7,000     

ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร 

 
ภาพที่ 26    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  18 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

https://www.google.co.th/maps/
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6.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน: 

  วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร สรางข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-

เจาอยูหัว รัชการที่ 4 หลังจากขุดคลองผดุงกรุงเกษมเปนคูพระนครช้ันนอก ทรงพระกรุณา                 

โปรดเกลาฯ ใหมีวัดเรียงรายอยูตามชายคลองเหมือนกรุงศรีอยุธยา จึงใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหา

ศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เปนแมกองกอสราง และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาชุมสาย กรมขุน

ราชสีหวิกรม เปนนายชางสรางวัดข้ึนเคียงคูกับวัดโสมนัสราชวรวิหาร กอสรางแลวเสร็จในป                    

พ.ศ. 2411 ในตอนแรกใหเรียกช่ือวัดตามนามบัญญัติเปนการช่ัวคราวกอน เมื่อสิ้นรัชกาลจึงเรียกวา 

วัดมกุฏกษัตริยาราม อันเปนนามตามพระปรมาภิไธย โดยวัดมกุฏกษัตริยารามมีเสมา 2 ช้ัน ช้ันแรก

เรียกวา มหาสีมา อยูในซุมที่มุมกําแพงรอบวัด และยังมีเสมารอบพระอุโบสถอีกเรียกวา ขัณฑสีมา ใน

วัดที่มีเสมา 2 ช้ันเชนน้ี พระสงฆสามารถประชุมทําสังฆกรรมไดทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร ซึ่ง

อาคารสําคัญในวัด ไดแก พระวิหารและพระอุโบสถ มีลายพระมหามงกุฎอันเปนตราประจํารัชกาลที่ 

4 ทั้งที่หนาบันและดานบนของซุมประตูหนาตางเชนเดียวกัน ผนังดานในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรม

อันหลากหลายแตกตางจากวัดอื่น เชน เรื่องพระสาวกในบาลีและอรรถกถา พระอัครสาวก 11 

พระองค อัครสาวิกา 8 องค ภาพการบําเพ็ญกรรมฐาน สิ่งที่พึงปฏิบัติเน่ืองดวยธรรมวินัย ธุดงควัตร 

บนบานหนาตางและบานประตูดานในเขียนพระสูตรที่เปนคาถาดวยตัวอักษรบรรจง เปนตน 

6.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนที่ดินโดยรอบพื้นที่เปนโรงเรียน 

สํ านัก งานที่ ดินสวนพระมหากษัตริย  และที่ อ ยู อา ศัย  บริ เวณ ใกล เคียงที่ น าสนใจ  ได แก 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟก กรมการเงิน

ทหารบก เวทีราชดําเนิน เปนตน โดยพื้นที่บริเวณฟุตบาทหนาวัดมีความแคบ มีการปลูกตนไมเปน

แนวตลอดทางเดินฟุตบาท บริเวณดานในที่ใชเปนที่จอดรถมีลักษณะที่กวาง โดยใชเปนที่จอดรถของ

วัดและโรงเรียน 

  
 

ภาพที่ 27   พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดมกุฏกษัตริยาราม   

ราชวรวิหาร 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 18 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

https://www.google.co.th/maps/
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7. บริษัททีโอทีจํากัด มหาชน 

7.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูริมถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร พื้นที่ 

ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีเน้ือที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร (พื้นที่เบอร 

1) และ 1,150 ตารางเมตร (พื้นที่เบอร 2) โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของเอกชน 

 
ภาพที่ 28   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณบริษัททีโอทีจํากัด มหาชน 

ที่ ม า :  ดั ด แ ป ล ง จ า ก  Google Map, เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  18 ก .พ .  2560, เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

  
 

  
ภาพที่ 29   พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณบริษัททีโอทีจํากัด 

มหาชน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 18 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

1 1 

2 
2 
2 

https://www.google.co.th/maps/
https://www.google.co.th/maps/
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7.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: พื้นที่ดานหนาบริษัท TOT (พื้นที่เบอร 1) และพื้นที่

ดานขาง (พื้นที่เบอร 2) เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา โดยมีขนาดที่กวาง ซึ่งมีรถจอดเปน

จํานวนมากทั้งภายในรั้วและบริเวณริมฟุตบาท มีรถสัญจรไปมาเปนจํานวนมาก การใชประโยชนที่ดิน

ของพื้นที่โดยรอบ เปนที่อยูอาศัย อาคารสํานักงานทั้งของภาครัฐและเอกชน อาคารพาณิชยกรรม 

และบริเวณใกลเคียงที่นาสนใจ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนตน  

 

 

8. วัดโสมนัสราชวรวิหาร 

8.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูริมถนนกรุงเกษมและอยูติดกับคลองผดุงกรุงเกษม       

แขวงโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย มีพื้นที่ 1,200 ตารางวา (พื้นที่ชุมชนโสมนัส) โดยสวนใหญ

สภาพการถือครองที่ดินในลักษณะเชาบานและเชาที่ดินของกรมศาสนา (วัดโสมนัส) โดยพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 9,500 ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิ

ที่ดินเปนของวัดโสมมนัสราชวรวิหาร  

 
ภาพที่ 30    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดโสมนัสราชวรวิหาร 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  18 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

8.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน: 

  ชุมชนวัดโสมนัสเกิดข้ึนพรอมกับการกอสรางวัดโสมนัส โดยวัดโสมนัสราชวรวิหาร

สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2395 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 ผูคนสวนใหญ

ย าย ถ่ินฐานมาตามลุ มแม นํ้ าเจ าพ ระยาแถบตะวันตกของเขตกรุ งธนบุ รี  ไดแก  จั งห วัด

พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อางทอง เปนตน โดยเขามาต้ังรกรากเปนชุมชนขนาดเล็ก ประกอบ

https://www.google.co.th/maps/
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อาชีพเกษตรกรรม โดยตอมาไดขุดคลองข้ึนเพื่อการคมนาคมและการเกษตร เกิดเปนคลองผดุงกรุง-

เกษม และไดสรางวัดโสมนัสข้ึนในเวลาตอมา ซึ่งในอดีตบานเรือนบริเวณรอบวัดเปนเรอืนไมหลังคามุง

จาก โดยมีทานํ้าอยูที่หนาวัดซึ่งเปนทาจอดเรือและจุดขายสินคาทางการเกษตรที่สําคัญของชุมชน ซึ่ง

ไดมีการทําการคากับชาวจีนอยูบาง  

  โรงเรียนวัดโสมนัสเปดทําการสอนครั้งแรกเมื่อปพุทธศักราช 2475 โดยอาศัยศาลา

การเปรียญของวัดโสมนัสราชวรวิหารเปนที่ศึกษาเลาเรียน (ปจจุบันเปนณาปนสถานของกองทัพบก) 

ตอมาไดสรางอาคารเรียนบริเวณหนาวัดโสมนัสราชวรวิหารข้ึน  

  ในป พ.ศ. 2509 ไดกอต้ังศูนยเยาวชนวัดโสมนัส สังกัดฝายพัฒนาเยาวชน 1 กอง

นันทนาการ สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยเปดสอนดนตรไีทย ดนตรี

สากล และนาฏศิลป 

8.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนที่ดินของพื้นที่โดยรอบ เปนสถานที่

ราชการ ชุมชน วัด ซึ่งมีอาคารสํานักงานในพื้นที่ ไดแก ธรรมเนียบรัฐบาล อาคารสหประชาชาติ 

สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เปนตน โดยฟุตบาทบริเวณดานหนาวัดมีขนาดไมใหญมากนัก และมี

จุดน่ังรอรถประจําทาง ซึ่งมีรถจอดบริเวณฟุตบาทของทั้ง 2 ฝง โดยดานหนาติดกับคลองผดุงกรุง-

เกษมและภายในวัดพื้นที่ที่จะพัฒนามีขนาดกวาง  
 

  
 

  
 

ภาพที่ 31    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดโสมนัสราชวรวิหาร 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 18 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

3 

1

 

2 

1

 

3

 

https://www.google.co.th/maps/
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9. สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง 

9.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูริมถนนนครสวรรค ถนนราชดําเนินนอกและถนน-

กะออม แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร ซึ่งกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนที่ของสถานีตํารวจนคร-

บาลนางเลิ้ง 

 
 

 

 

ภาพที่ 32   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณสถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 



71 

 

9.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน:  

  สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง ต้ังอยูในชุมชนนางเลิ้ง ซึ่งเปนชุมชนเกาแกต้ังแต             

สมัยตนกรุงรัตนโกสินทร มีตลาดนางเลิ้งที่มีอายุยาวนานกวา 100 ป คําวา “นางเลิ้ง” เดิมเปนช่ือ

ชุมชนที่ประชาชนทํามาเลี้ยงชีพดวยการปนโองขาย เรียกวา โองอีเลิ้ง โดยมีประวัติความเปนมาของ

ชุมชนด้ังเดิม ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4 ตอมาเมื่อถึงรัชกาลที่ 6 คําวา “อีเลิ้ง” กลายเปนคําไมสุภาพ             

จึงเรียกใหมเปน “นางเลิ้ง” ต้ังแตบัดน้ัน  

โรงพักนางเลิ้งกอต้ังมาต้ังแตป พ.ศ. 2456 เดิมเรียกวา “สถานีตํารวจแขวงนางเลิ้ง” 

ตรงขามตลาดนางเลิ้งใกลวัดโสมนัสราชวรวิหาร สภาพเดิมเปนเรือนไมสองช้ัน เชนเดียวกับสถานี

ตํารวจภูธร  บางแห งในปจจุบัน จนถึงป  พ .ศ. 2475 ได เปลี่ ยนแปลงการปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตย จึงไดเปลี่ยนช่ือมาเปน “สถานีตํารวจนคร

นางเลิ้ง” จนถึงป พ.ศ. 2495 ไดเปลี่ยนช่ืออีกครั้งเปน “สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง”  

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2516 สน.นางเลิ้งรวมทัง้กองบญัชาการตํารวจนครบาลได

ถูกเผา และตอมาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ไดเกิดความไมสงบข้ึนในกลุมนักเรียน นักศึกษา 

และประชาชน ซึ่งไดขับไลรัฐบาลที่มี พลเอกสุจินดา คราประยูร เปนนายกรัฐมนตรี อาคารที่ทําการ

ของ สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้งถูกเผาอีกครั้ง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางมาก และหลังจากน้ัน

กรมตํารวจไดปรับปรุงอาคารเดิมสรางเสร็จเรียบรอยเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยใชเปนที่ทํา

การมาจนถึงปจจุบัน (ที่มา: สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง) 

9.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง ต้ังอยูบริเวณสถานที่

ทองเที่ยว และหนวยงานราชการเปนจํานวนมาก ซึ่งบริเวณใกลเคียงที่นาสนใจ ไดแก วัดปรินายก-

วรวิหาร กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนตน โดยบริเวณฟุตบาทฝ ง                   

ถนนนครสวรรคมีการปลูกตนไมริมรั้ว ปลูกไมพุม และตนไมยืนตนเปนแนวยาว และพื้นที่บริเวณ            

ถนนกะออมเปนพื้นที่จอดรถของสถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง 
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 1  

ภาพที่ 33   พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณสถานีตํารวจนครบาล 

นางเลิ้ง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

10. อาคารโบเบทาวเวอร 

10.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูในซอยดํารงรักษ แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบ-

ศัตรูพาย พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 1,800 ตาราง

เมตร โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของเอกชน ซึ่งชุมชนที่อยูบริเวณพื้นที่คือ ชุมชนดํารงรักษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1

 

2

 

1

 

1 

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 34   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณอาคารโบเบทาวเวอร 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

10.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: ถนนเสนน้ีเน่ืองแนนไปดวยผูคน เน่ืองจากเปนยาน

การคา อาคารสํานักงานและที่อยูอาศัย โดยบริเวณใกลเคียงที่นาสนใจ ไดแก กรมประชาสงเคราะห 

https://www.google.co.th/maps/
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กระทรวงทรัพยากรและความมั่นคงของมนุษย อาคารโบเบทาวเวอร 2 เปนตน โดยมุมถนนดํารงรักษ

ปจจุบันเปนที่ต้ังของอาคารโบเบทาวเวอร และโรงแรมปริ๊นซพาเลซ  

 
 

 
ภาพที่ 35    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณอาคารโบเบทาวเวอร 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

11. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมประชาสงเคราะห 

11.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบนถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตปอมปราบศัตรู-

พาย พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 5,800 ตารางเมตร 

โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนที่ราชพัสดุ 

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 36    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมประชาสงเคราะห 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

  

11.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนของพื้นที่โดยรอบเปนอาคาร         

พาณิชยกรรม สถานที่ราชการ และที่อยูอาศัย โดยอยูติดกับคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งบริเวณใกลเคียงที่

นาสนใจ ไดแก อาคารโบเบทาวเวอร ตลาดผดุงกรุงเกษม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ เปนตน 
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ภาพที่ 37   พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณกรมพัฒนาสังคม                   

และสวัสดิการ และกรมประชาสงเคราะห 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

12. วัดเทพศิรินทราวาส 

12.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบนถนนพลับพลาชัย แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอม-

ปราบศัตรูพาย พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 6,700 

ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของวัดเทพศิรินทราวาส 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 38   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดเทพศิรินทราวาส 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

  

12.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน  

วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิด ราชวรวิหาร 

สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2419 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 สรางในขณะ

ที่มีพระชนมายุครบ 25 ชันษา โดยโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาวัดเทพศิรินทราวาสข้ึนเพื่อเฉลิม              

พระเกียรติ และอุทิศพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณแหงองคสมเด็จพระบรมราชชนนี             
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สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี  ซึ่ งสิ้นพระชนมในขณะที่ รัชกาลที่  5 ยังทรงพระเยาว                   

และพระราชทานนามวา “ วัดเทพศิรินทราวาส ” ตามพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนี 

เปนวัดเดียวที่มีสุสานหลวงต้ังอยู ซึ่งสรางตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ                  

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ภายในบริเวณสุสานหลวงมีสิ่งสําคัญที่รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จ   

พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 โปรดใหสรางข้ึน เชน พลับพลาอิศริยาภรณ ซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรดใหสราง

เพื่อเปนที่ต้ังพระศพพระเจาลูกเธอพระองคเจาอิศริยาภรณ ซึ่งนับเปนรายแรกที่พระราชทานเพลิง         

ณ สุสานหลวงน้ี ตอมาโปรดใหใชเปนพลบัพลาที่เสด็จพระราชทานเพลิงศพตอมาจนถึงปจจุบัน สุสาน

หลวงแหงน้ีใชเปนที่สําหรับพระราชทานเพลิงพระศพเจานายและพระบรมวงสานุวงศมาต้ังแตในสมัย

รัชกาลที่ 5 

รัชการที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระเมรุข้ึนเมื่อคราวเตรียมการ

พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ และใชเปนที่พระราชทานเพลิง

ศพตลอดมาจนปจจุบัน 

 การวางแผนผังวัดเทพศิรินทราวาส ถือวาเปนการวางแปลนที่เหมาะสม โดยวางไว

ทางดานทิศตะวันออก หนาวัดและเขตพุทธาวาสอยูสวนกลาง และสุสานอยูทางดานทิศตะวันตก ซึ่ง

เปรียบดุจชีวิตคนซึ่งเดินตามดวงตะวัน เริ่มดวยวัยเด็ก วัยกลางคน และปจฉิมวัยซึ่งไปสุดสิ้นที่สุสาน 

ซึ่งสิ่งกอสรางที่เปนที่รูจักกันดี คือ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ 

  ในป พ.ศ. 2439 โปรดเกลาฯ ใหสรางสุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาสไวในวัด โดยมี

พระราชประสงคใหเปนฌาปนสถานสําหรับ พระราชวงศซึ่งไมไดสรางพระเมรุฯ ที่ทองสนามหลวง

และสําหรับชนทุกช้ัน นับเปนเรื่องพิเศษ เน่ืองจากโดยปกติแลวจะไมมีฌาปนสถานในพระอาราม

หลวง 

12.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืน ท่ี : พื้ นที่ โดยรอบอยู ติดกับ วัดพลับพลาชัย               

โรงพยาบาลกลาง สํานักงานสรรพากร ดานหนาวัดเปนอาคารพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหองแถว

สองช้ันและสามช้ัน สวนใหญประกอบกิจการเกี่ยวกับซอมรถยนตหรือขายอะไหลรถยนต 
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ภาพที่ 39    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดเทพศิรนิทราวาส 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

13. วัดดิสานุการาม 

13.1 ตําแหนงท่ี ต้ัง เนื้ อ ท่ี : ต้ังอ ยูระหวางถนนดิสมารค  และซอยสวนมะลิ  1                      

แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย พื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมี

พื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิเปนของวัดดิสานุการาม 

 
ภาพที่ 40   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดดิสานุการาม 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

13.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน  

วัดดิสานุการาม เดิมช่ือ วัดจางวางดิษฐ สรางข้ึนในป พ.ศ. 2350 ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 3 สันนิษฐานวาสรางโดยขาราชการช้ันสูงใน               

กรมมหาดเล็กนาม “จางวางดิษฐ” ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4                  

ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา วัดดิสานุการามปจจุบันเปนวัดราษฎรสังกัดของคณะสงฆนิกาย

https://www.google.co.th/maps/
https://www.google.co.th/maps/
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มหายาน โดยมีตํานานเลาขานวา จางวางดิษฐผูพี่ ไดสรางวัดจางวางดิษฐข้ึน สวนจางวางพวงผูนองได

สรางวัดจางวางพวงข้ึน (ปจจุบันเรียก วัดเทวีวรญาติ) ที่ตําบลสวนมะลิ ซึ่งอยูคนละสองฝงคลอง และ

หลังจากน้ันคลองแหงน้ีถูกถมเปนถนน และเรียกกันติดปากวาคลองถมหรือถนนมหาจักรในปจจุบัน 

13.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนที่ดินของพื้นที่โดยรอบเปนยาน              

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย อยูภายในซอยเดียวกันกับวัดเทวีวรญาติ สวนใหญดานลางของอาคาร

พาณิชยกรรมประกอบการคาขายอะไหลรถยนต และลักษณะของซอยเปนซอยที่แคบ มีการจอดรถ

บริเวณดานหนารานคาตลอดแนวยาวของถนน สวนดานกําแพงวัดเปนกําแพงสูงทึบ ไมสามารถ

มองเห็นเขาไปในวัดได และมีรถเข็นขายอาหารบริเวณกําแพงวัด และยังเปนที่จอดรถตุกๆ อีกดวย 

  
 

 

ภาพที่ 41    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดดิสานุการาม 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

https://www.google.co.th/maps/
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14. วัดเทวีวรญาติ 

14.1 ตํ าแหน ง ท่ี ต้ั ง เนื้ อ ท่ี : ต้ั งอ ยู บ นซอยสวนมะลิ  1 แขวงวัด เทพ ศิรินท ร                              

เขตปอมปราบศัตรูพาย พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 

1,500 ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของวัดเทวีวรญาติ และอยูใกลกันกับวัดดิสานุการาม 

 
ภาพที่ 42    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดเทวีวรญาติ 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

14.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: มีลักษณะกายภาพของพื้นที่คลายกันกับวัดดิสานุ-

การาม เพราะต้ังอยูในถนนเสนเดียวกัน โดยบริเวณดานหนาของวัดเปนอาคารพาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัย โดยช้ันลางสวนใหญจะประกอบกิจการการคาเกี่ยวกับขายอะไหลรถยนต โดยบริเวณดานหนา

รานคาสองฝงของถนนมีรถจอดเพื่อขนสงสินคาของรานคาอยูเปนจํานวนมาก และพื้นที่บริเวณ

ดานขางของกําแพงวัดเปนที่รานคาประเภทรถเข็น มีการสัญจรของคน รถยนต รถจักรยานยนตและ

รถขนสงสินคา ผานไปมาบนเสนน้ีเปนจํานวนมาก 

 
ภาพที่ 43    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดเทวีวรญาติ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

https://www.google.co.th/maps/
https://www.google.co.th/maps/
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15. ธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนชาต สาขาสวนมะล ิ

15.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบนถนนยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอมปราบ-

ศัตรูพาย พื้นที่ที่มี ศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสี เขียวมีพื้นที่ประมาณ 1,140                  

ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของเอกชน 

 
 

 

ภาพที่ 44    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบรเิวณธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนชาต สาขาสวนมะลิ 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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15.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: บริเวณพื้นที่โดยรอบเปนอาคารสํานักงาน ธนาคาร                   

อาคารพาณิชยกรรม ตึกแถว โดยธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนชาตอยูเย้ืองกันคนละฝงของถนน 

ซึ่งบริเวณถนนหนาอาคารมีลักษณะกวางเปนถนน 4 เลน โดยฝงธนาคารกรุงไทยมีตนไมใหญและ

ฟุตบาทที่กวาง ตนไมรมรื่น สภาพรั้วมีความโปรงดูเขาถึงงายและไมอึดอัด 

  
 

  
ภาพที่ 45   พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณธนาคารกรุงไทย                        

และธนาคารธนชาต สาขาสวนมะลิ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

16. โรงพยาบาลกลาง 

16.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบนถนนหลวง แขวงปอมปราบ เขตปอมปราบศัตรูพาย 

มีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 3,850 ตารางเมตร โดย

กรรมสิทธ์ิที่ดินเปนที่ราชพัสดุ 

 

 

 
 

 

1

 

2

 

1

 

2

 

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 46    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณโรงพยาบาลกลาง 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

16.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน: เริ่มกอสรางเมื่อ วันที่ 20 

มิถุนายน พ.ศ. 2441 สรางเปนโรงพยาบาลสําหรับรักษาหญิงโสเภณีกับประชาชน (ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการที่  4) แต เมื่อสรางโรงพยาบาลแลวเสร็จ               

กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลไมมีงบประมาณในการดําเนินการตอทางโรงพยาบาลกรมพล

ตระเวน หรือโรงพยาบาลตํารวจในขณะน้ัน โดยไดขอเชาเรือนโรงพยาบาลเพื่อใชในการรักษาหญิง

โสเภณีของกรมสุขาภิบาล ซึ่งตอนน้ันยังไมไดเปดใหบริการ ดังน้ันจึงใชช่ือโรงพยาบาลวา โรงพยาบาล

https://www.google.co.th/maps/
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กรมพลตระเวน เปดใหบริการแกพลตระเวนและผูปวยจากคดีตาง ๆ ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2443 

เมื่อเปดมีพลเรือนมารับการรักษา 

16.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: บริเวณพื้นที่โดยรอบอยูติดกับยานการคาและที่อยู

อาศัย บริเวณดานหนาเปนอาคารหองแถว โดยขางลางประกอบกิจการการคาทั้งรานคาขายอาหาร 

ธนาคาร สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ซึ่งถนนหลวงจะเปนยานการคาเกี่ยวกับประเภทซอม

รถจักรยานยนต แบตเตอรรี่ โดยดานในบริเวณที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว เปนลานที่มี

ลักษณะกวางและอยูติดกับถนนดานหนา 

  
 

 
ภาพที่ 47   พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณโรงพยาบาลกลาง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

17. ธนาคารยูโอบ ี

17.1 ตําแหนงท่ี ต้ัง เนื้อท่ี : ต้ังอยูบนถนนเจริญกรุง และถนนพระราม 4 แขวง                 

ตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 

600 ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนที่ราชพัสดุ 

 

 

https://www.google.co.th/maps/


86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 48   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณธนาคารยูโอบี 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

17.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนของพื้นที่โดยรอบ เปนยานการคา 

อยูบริเวณสี่แยกหมอมี ระหวางถนนเจริญกรงุ ถนนพระรามที่สี่ และถนนมิตรพันธ อยูบริเวณหัวมุม

ถนน และขนาดพื้นที่ที่จะสามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีขนาดไมใหญมากนัก ซึ่งบริเวณ

ใกลเคียงที่นาสนใจ ไดแก โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย วัดไตรมิตรวิทยาลัย โรงพยาบาลเทียนฟามูลนิธิ 

ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เปนตน 

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 49    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณธนาคารยูโอบี 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

18. โรงเรียนเพาะชาง 

18.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบนถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร อยู

ในพื้นที่ชุมชนสามยอดมีขนาดพื้นที่ 6.5 ไร กรรมสิทธ์ิที่ดินทั้งหมดของชุมชนเปนของสํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่

ประมาณ 2,250 ตารางเมตร  

 
ภาพที่ 50   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณโรงเรียนเพาะชาง 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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18.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน  

โรงเรียนเพาะชางเปนโรงเรียนศิลปะการชาง กอต้ังข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยถือเอาวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2456 เปนวันกําเนิดโรงเรียนเพาะชาง ซึ่งเปน

วันชุมนุมศิษยเกาของทุกป ปจจุบันโรงเรียนเพาะชางมีช่ือเต็มคือ วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร 

 คําวา "เพาะชาง" ไดรับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ในวาระที่ไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดโรงเรียนเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2456 สืบ

เน่ืองมาจากงานเฉลิมพระชนมพรรษา ในการที่โรงเรียนเพาะชางไดรับพระราชทานกําเนิดจาก 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวน้ันก็เพราะพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ซึ่งทรงหวงใยในศิลปะการชางของไทยจะถูกอิทธิพลของศิลปวัฒนธรรมตางชาติ โดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกที่แพรหลายเขาครอบงํา อาจถึงคราวเสื่อมสูญได จึงมีพระราชประสงคจะ

ทํานุบํารุงศิลปะการชางของไทย ใหพัฒนาถาวรสืบไปจนถึงปจจุบัน ปจจุบันโรงเรียนเพาะชางไดเปด

หลักสูตรการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ป ทั้งภาคปกติและภาคสบทบ มีทั้งหมด 4 กลุมวิชา คือ 

ศิลปะประจําชาติ ศิลปหัตถกรรม วิจิตรศิลป และออกแบบ โดยสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

18.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: ต้ังอยูในบริเวณที่ลอมรอบไปดวยวัด พิพิธภัณฑ 

สถานศึกษา ไดแก วัดราชบูรณะราชวรวิหาร สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

ปากคลองตลาด ศาลาเฉลิมกรุง วัดทิพยวารีวิหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ฯลฯ โดยขนาดพื้นที่

ที่สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีขนาดไมกวางมากนัก 

  

ภาพที่ 51    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณโรงเรยีนเพาะชาง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

https://www.google.co.th/maps/
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19. ท่ีจอดรถพาหุรัด 

19.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบนถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร 

อยูในพื้นที่ชุมชนสามยอดมีขนาดพื้นที่ 6.5 ไร กรรมสิทธ์ิที่ดินทั้งหมดของชุมชนเปนของสํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่

ประมาณ 2,500 ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของที่ราชพัสดุ 

 
 

 

ภาพที่ 52   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณที่จอดรถพาหุรัด 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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19.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: บริเวณพื้นที่โดยรอบอยูติดกับวัดราชบูรณะ       

ศาลรัฐธรรมนูญ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช การไฟฟานครหลวง                 

ศาลเจาแมทับทิม และอยูติดกับยานการคาหางสรรพสินคาเมกลาพลาซา 

  

ภาพที่ 53    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณที่จอดรถพาหุรัด 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

20. บริเวณสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

20.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบนถนนสะพานพุทธ แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร 

พื้นที่ที่มศัีกยภาพในการพัฒนามีพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 1,375 ตารางเมตร โดยพื้นที่

บริเวณสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเปนพื้นที่สาธารณะประโยชน 

 

ภาพที่ 54   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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20.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน 

เมื่อป พ.ศ. 2472 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) 

เน่ืองในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 150 ป ทรงโปรดเกลาฯ ใหมีพระราชพิธีฉลองพระนคร

ครบ 150 ป ดวยพระราชดําริที่จะสรางสิ่งที่ เปนอนุสรณถึงความรําลึกในพระกรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ผูทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร โดยมีพระราชดําริ

วาควรสรางพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และสราง

สะพานพระพุทธยอดฟา ซึ่งสะพานพระพุทธยอดฟาเปนสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาเช่ือมจังหวัดพระ

นครกับธนบุรีเขาดวยกัน เพื่อใหการคมนาคมติดตอสะดวก ทั้งยังเปนการขยายพระนครอีกดวย จึง

โปรดเกลาฯ ใหคิดแบบพระบรมราชานุสาวรีย และสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาข้ึนประกอบกันเปน

ปฐมบรมราชานุสรณที่ปลายถนนตรีเพชร ถือเปนสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาแหงที่ 2 ถัดจากสะพาน

พระราม 6 ที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 6 

เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราช

ดําเนินทรงเปดสะพานเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2475 

20.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: เปนลานจอดรถยนตที่อยูบริเวณดานขางของ

สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซึ่งพื้นที่บริเวณโดยรอบติดกับทาเรือสะพานพุทธ 

และแมนํ้าเจาพระยา โดยบริเวณพื้นที่จอดรถถูกลอมรอบดวยรั้ว ซึ่งบริเวณใกลเคียงที่นาสนใจ ไดแก 

ปากคลองตลาด วัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเพาะ-

ชาง เปนตน 
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ภาพที่ 55    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นทีส่าธารณะสีเขียวบรเิวณสะพานสมเด็จพระพุทธ- 

ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

21. คลองรอบกรุง  

21.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: คลองรอบกรุงที่เช่ือมตอกับพื้นที่ทั้ง 3 เขต เขตพระนคร                

เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ โดยมีขนาดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 52,500 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่คลองรอบกรุงเปนพื้นที่สาธารณะ

ประโยชน 

 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 56   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณคลองรอบกรุง 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  21 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

21.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน:  

คลองรอบกรุงขุดข้ึนในสมัยเมื่อแรกสรางกรุง พ.ศ. 2326 จากบางลําพูทาง               

ทิศเหนือไปออกแมนํ้าเจาพระยาทางทิศใต บริเวณใกลวัดเชิงเลน ระยะทางราว 3.6 กิโลเมตร โดย

สรางกําแพงอิฐ ปอม และประตูเมืองไวโดยรอบพระนคร ซึ่งบันทึกไววามีประตูใหญ 16 ประตู ประตู

ชองกุด 47 ประตูและมีปอมทั้งสิ้น 14 ปอม ปจจุบันเหลือ 2 ปอม คือ ปอมพระสุเมรุและปอม-

มหากาฬ โดยเรียกช่ือคลองเสนน้ีแตกตางกันไปตามยานชุมชนหรือวัด เชน ตอนตนเรียก "คลอง

บางลําพู" ตามช่ือตําบล เมื่อผานสะพานหัน เรียก "คลองสะพานหัน" เมื่อผานวัดเชิงเลน (วัดบพิตร-

พิมุขวรวิหาร) เรียก "คลองวัดเชิงเลน" และชวงสุดทายเรียก "คลองโองอาง" เพราะเคยเปนแหลง

คาขายโอง กระถาง และภาชนะตาง ๆ ที่ปนดวยดินเผาของชาวมอญและชาวจีน โดยคลองบางลําพู

ในอดีตมีเรือจํานวนมากลองมาคาขายและจอดเรียงรายอยูริมคลอง ดวยความที่ภูมิสถานของคลองมี

ตนลําพูอยูมาก ยามคํ่าคืนจะมีหิ่งหอยมาเกาะตามตนลาํพูสองแสงระยิบระยับ จึงเรียกช่ือบางดังกลาว
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วา "บางลําพู" ดวยเหตุน้ีเมื่อมีการขุดลอกคลองเพื่อขยายพระนครในป พ.ศ. 2326 เพื่อเช่ือมแมนํ้า

เจาพระยาหนาวัดสังเวชวิศยารามไปจรดคลองมหานาค ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว คลองบางลําพูเคยเปนเสนทางเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมาร 

ครอบพระนคร เมื่อ พ.ศ. 2394 หลังจากน้ันเปนตนมา บางลําพูก็มีความเจริญเพิ่มข้ึนโดยลําดับ มี

ผูคนเขามาต้ังบานเรือนริมคลอง ดวยอาศัยคลองเปนเสนทางคมนาคมและทําการคาขายเปนจํานวน

มาก ทั้งเปนแหลงคาขายสินคาจําพวกผลหมากรากไมและเรือตาง ๆ เชน เรือประทุน หรือเรือสําปน 

เปนตน เมื่อลวงเขารัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีการตัดถนนและสะพานแทน

การคมนาคมดวยคลอง ทําใหเกิดความเจริญและมีตลาดรานรวงมากมาย ในยุคหลังคลองบางลําพูมี

ปญหาดานมลพิษ อนุชนรุนหลังจึงไดมีการจดักิจกรรมเพื่ออนุรักษคลองไว โดยการปรับสภาพนํ้า และ

ปรับภูมิทัศนริมคลอง จนไดรับการพิจารณาจากผังเมืองกรุงเทพมหานครใหเปน "คลองตนแบบ                

การพัฒนา” ตอมาเน่ืองในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 7 

ธันวาคม พ.ศ. 2525 ใหเรียกช่ือคลองน้ีใหถูกตองเพื่อเปนอนุสรณทางประวัติศาสตรวา "คลองรอบ-

กรุง"  

21.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: บริเวณพื้นที่โดยรอบคลองรอบกรุงการใชประโยชน

ที่ดินเปนที่อยูอาศัย ชุมชน พาณิชยกรรม วัด สวนสันติชัยปราการ และพื้นที่ทางประวัติศาสตร โดย

พื้นที่ริมคลองรอบกรุงเขาถึงไดโดยการเดินเทาผานชุมชน หรือวัดเขาไป 

  
          ประชาธิปไตย               ถนนราชดําเนินกลาง 

  
ถนนบํารุงเมือง                   ถนนหลวง 

ภาพที่ 57    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณคลองรอบกรุง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 21 กุมภาพันธ  2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

https://www.google.co.th/maps/
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22. หนาสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง 

22.1 ตําแหนงท่ี ต้ัง เนื้ อ ท่ี : ต้ั งอ ยูบนถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง                  

เขตพระนคร พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีขนาดพื้นที่ประมาณ 400 

ตารางเมตร ซึ่งใชเปนพื้นที่จอดรถบริเวณหนาสถานีตํารวจนครบาล โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนพื้นที่

สาธารณะประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 58   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณหนาสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

https://www.google.co.th/maps/
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22.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน:  

สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง เดิมต้ังอยูในตลาดทาเตียนตรงขามกับโบสถ             

พระนอน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สรางอยูในที่ของทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ตอมาในป

พุทธศักราช 2457 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดโยกยายมาต้ังอยู                  

ณ วังทายวัด พระเชตุพน (วังที่หา) ซึ่งเปนวังที่ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา

โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางข้ึนเพื่อพระราชทานแดพระราชโอรส 5 พระองค (สมเด็จกรมหมื่น

มาตยาพิทักษพระราชโอรสพระองคแรก แตเน่ืองจากคับแคบจึงสรางวังใหม ตอมาทรงพระราชทาน

เปนที่ประทับของกรมหมื่นอุดมรัตนรังสี (ราษี) ไดอยูมาจนสิ้นพระชนม) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ไดพระราชทานใหเปนที่ทําการของสถานีตํารวจนครบาล

พระราชวัง (ที่มาจากคอลัมภ เย่ียมวัง โดยฉัตรชัย เครือเสนา) เปนอาคารหลังเล็กช้ันเดียวกะทัดรัดอยู

ตรงมุมถนนมหาราชบรรจบกับถนนราชินี โดยไดรับอิทธิพลสถาปตยกรรมศิลปะตะวันตกแบบบารอค 

ขณะที่ยายมาจากโรงพักทาเตียนตัวอาคารสถานีตํารวจ และอาคารบานพักของขาราชการตํารวจยัง

สรางไมเสร็จสมบูรณแตตองรับขาราชการตํารวจที่ประจําอยูโรงพักพาหุรัด ซึ่งถูกกองตํารวจจราจรไล

ที่มารวมอยูดวย ดังน้ันสถานที่ซึ่งไดมาต้ังใหมน้ี จึงรวมเอาสองโรงพกัไวดวยกันคือ โรงพักทาเตียนและ

โรงพักพาหุรัด จากน้ันจึงไดเปลี่ยนช่ือเปนสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง  

  ตอมาไดเกิดเพลิงไหมที่ตลาดพาหุรัดเผาผลาญบานเรือนครอบครัวของขาราชการ

ตํารวจโรงพักพาหุรัดหมดไป โดยบรรดาครอบครัวของขาราชการตํารวจดังกลาวจึงอพยพเขามาอาศัย

รวมอยูในอาณาเขต บริเวณสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง โดยในชวงที่เริ่มยายมาต้ังใหมๆ น้ัน               

มีกําลังตํารวจรวม 80 นาย 

 22.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: บริเวณโดยรอบพื้นที่อยูติดกับ มิวเซียมสยาม 

วัดโพธ์ิ กรมที่ดิน หนวยบัญชาการรักษาดินแดน โรงเรียนราชินี และตลาดปากคลองตลาด และติดกับ

คลองรอบกรุง  
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ภาพที่ 59    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณหนาสถานีตํารวจนคร- 

บาลพระราชวัง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

23. หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 

 23.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบนถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 1,100 ตารางเมตร โดย

กรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของหนวยบัญชาการรักษาดินแดน 

 
ภาพที่ 60    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณหนวยบัญชาการรักษาดินแดน 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

23.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนของพื้นที่โดยรอบอยูติดกับวัดโพธ์ิ             

วัดพระแกว พระบรมมหาราชวัง สวนสาธารณะสราญรมย โรงเรียนวัดราชบพิตร สํานักงานที่ดิน             

เปนตน มีการเวนพื้นที่วางระหวางฟุตบาทกับพื้นที่ดานขางและดานหนาอาคาร โดยมีขนาดพื้นที่ที่

กวาง มีการปลูกหญาและตนไมยืนตนบริเวณดานหนาและดานขางของอาคาร 

https://www.google.co.th/maps/
https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 61   พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณหนวยบัญชาการรักษา 

ดินแดน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

24. คลองหลอดวัดราชบพิธ 

24.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบนถนนอัษฎางค ถนนเฟองฟา และถนนตรีเพชร           

แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่

ประมาณ 7,500 ตารางเมตร โดยพื้นที่คลองหลอดวัดราชบพิธเปนพื้นที่สาธารณะประโยชน 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 62    แสดงตําแหนงทีต้ั่ง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณคลองหลอดวัดราชบพิธ 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  19 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

24.2: ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน  

คลองน้ีมี ช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา "คลองสะพานถาน" และเมื่อป พ.ศ. 2525 

คณะรัฐมนตรีมีมติใหเรียกช่ือคลองน้ีวา "คลองหลอดวัดราชบพิธ" ขุดข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2326 ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชการที่ 1) เมื่อครั้งยายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรี

มาอยูฝงพระนคร เปนคลองที่เช่ือมระหวางคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง โดยใชสัญจรไปมาของ

คนสมัยน้ัน เมื่อขุดคลองแหงน้ียังไมมีวัดราชบพิธ โดยวัดราชบพิธสรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งคลอง

แถบน้ันยังเปนบานเรือนขุนนาง เปนที่วาง และสวนปาละเมาะ มีทาซื้อขายถาน ทําใหสะพานขาม

คลองถูกเรียกวา สะพานถาน ซึ่งตอมาเปนชุมชนของผูหญิง ที่เรียกกันวา โสเภณี ที่เปนที่รูจักกันใน
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หมูบุรุษสมัยน้ัน โดยคลองหลอดเปนคลองทีก่วางขวาง ในปจจุบันใชเปนคลองสําหรับชักนํ้าระหวาง

คลองคูเมืองเดิม (คูเมืองธนบุรีฟากตะวันออก) กับคลองรอบกรุงที่ขุดข้ึนใหม   

24.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนที่ดินโดยรอบพื้นที่คลองหลอดวัด

ราชบพิตร เปนวัด อาคารพาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย ตึกแถว 2 ช้ัน ทั้งอาคารเกาและอาคารใหม                

ซึ่งอาคารพาณิชยจะทําการคาประเภทซอมรถยนตและรถจักรยานยนตเปนหลัก โดยบริเวณทางเทา

ของทั้ง 2 ฝงเมื่อเทียบกับคลองหลอดวัดราชนัดดา คลองหลอดวัดราชบพิตรมีขนาดพื้นที่ที่มี                 

ศักยภาพฯ มีขนาดพื้นที่กวางกวาและมีสภาพนํ้าในลําคลองมีสภาพที่ดีกวา 

   
               (บนถนนอัษฏางค)                                             (บนถนนเฟองฟา) 

  
(บนถนนตรีเพชร) 

ภาพที่ 63    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณคลองหลอดวัดราชบพิธ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 19 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

25. เกาะกลางถนนดานขางวัดสุทัศน 

25.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบนถนนศิริพงษ แขวงสําราญราษฎร เขตพระนคร 

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 3,500 ตารางเมตร โดย

พื้นที่บริเวณเกาะกลางถนนดานขางวัดสุทัศนเปนพื้นที่สาธารณะประโยชน 
 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 64    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณเกาะกลางถนนดานขางวัดสุทัศน 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  20 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

https://www.google.co.th/maps/
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25.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนของพื้นที่โดยรอบ เปนวัด โรงเรียน 

อาคารพาณิชยกรรม และสวนสาธารณะ ไดแก วัดสุทัศน โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนวัดสุทัศน 

สวนรมณีนาถ เปนตน โดยเกาะกลางถนนมรีถยนตและรถจักรยานยนตจอดรอบพื้นที่ 

  
 

  
ภาพที่ 65    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณเกาะกลางถนนดานขาง  

วัดสุทัศน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 20 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

26. กรมแผนท่ีทหาร  

26.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบริเวณถนนสนามไชย บริเวณสวนสราญรมย และ

บริเวณดานหนากรมแผนที่ทหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร พื้นที่ที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 4,300 ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนพื้นที่

สาธารณะประโยชน 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 66    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณกรมแผนที่ทหาร 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  20 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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26.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนของพื้นที่โดยรอบเปนวัด สถานที่

ราชการ  สวนสราญรมย วัดราชบพิ ธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงกลาโหม วัดพระแกว และอยูติดกับคลองคูเมืองเดิม พื้นที่ดานหนาของกรมแผนที่ทหารมี

ความกวาง แตเน่ืองจากมีการปลูกตนไมและปูหญาบริเวณดานหนาทําใหเกิดความรมรื่นสวยงามมาก

ข้ึน 

  
 

  
 

 

ภาพที่ 67   พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณกรมแผนที่ทหาร 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 20 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

1 1 

2 2 

2 

https://www.google.co.th/maps/
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27. ราชนาวีสโมสร 

27.1 ตําแหนงท่ี ต้ัง เนื้อท่ี : ต้ังอยูริมแมนํ้าเจาพระยา แขวงพระบรมมหาราชวัง         

เขตพระนคร อยูบนถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวังใกลสวนนาคราภิรมย พื้นที่ที่มีศักยภาพ

ในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปน

ของราชนาวีสโมสร 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 68   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณราชนาวีสโมสร 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  20 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

https://www.google.co.th/maps/
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27.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: บริเวณพื้นที่โดยรอบอยูติดกับพระบรมมหาราชวัง 

แมนํ้าเจาพระยา สวนนคราภิรมย และมหาวิทยาลัยศิลปากร บริเวณฟุตบาทดานหนาทางเขามีการ

ขายของเปนบางจุด เปนจุดจอดของรถประจําทาง เปนจุดที่มีคนมายืนรอรถเปนจํานวนมากและอยู

ใกลกับทาเรือทาชาง 
 

  
 

 
ภาพที่ 69    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณราชนาวีสโมสร 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 20 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

28. คลองคูเมืองเดิม (คลองโรงไหม คลองหลอด คลองตลาด) 

28.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังขนานกับซอยราชินี ทิศเหนือติดกับถนนราชดําเนิน ทิศใต

ติดกับแมนํ้าเจาพระยา ทิศตะวันออกติดกับถนนอัษฎางค ทิศตะวันตกติดกับศาลฎีกา ศาลเจาพอเสือ 

กระทรวงกลาโหม กรมที่ดิน สวนสราญรมย เปนคลองที่แบงเขตเกาะรัตนโกสินทรช้ันในและช้ันนอก 

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 32,000 ตารางเมตร ซึ่งการ

ถือครองที่ดินแนวขางคลองคูเมืองเดิมเปนที่สาธารณะประโยชน 

1 1 

2 

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 70    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ทีม่ีศักยภาพในการพฒันาเปนพื้นที ่

สาธารณะสเีขียวบรเิวณคลองคูเมืองเดิม 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  20 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 
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28.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน:  

ขุดข้ึนในสมัยกรุงธนบุรีระยะทางราว 2.4 กิโลเมตร เมื่อยายพระนครมาอยูทางฝง

ตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยาจึงใชคลองเสนน้ีเปนเสนทางคมนาคม แทนที่คูเมืองและกําแพงปองกัน

เมือง และใชเปนเสนทางนํ้าสําหรับเดินทางและขนสงสินคาของประชาชนในพระนคร  

ชุมชนคลองคูเมืองเดิม เปนชุมชนที่เกิดข้ึนราวสมัยรัชกาลที่ 5 ในระยะน้ันบริเวณ

รอบเมืองพระนครมักจะมีการขุดคลองเพื่อใชในการเดินทาง โดยมีคลองคูเมืองเดิมเปนคลองสายหลัก 

ชุมชนน้ีเปนชุมชนหน่ึงที่อยูใกลเขตพระบรมมหาราชวังและเคยเปนวังเกาของพระบรมวงศานุวงศ 

รวมทั้ งเปนที่พักอาศัยของ ขาราชการ ขาราชบริพาร และชางฝมือในพระราชวังในอดีต โดย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ไดพระราชทานที่ดินในเขตน้ีใหเปนที่อยูอาศัยของคนใน

สังคมช้ันสูงที่มักจะเปนเช้ือพระวงศ เมื่อขาราชบริพารเหลาน้ีเสียชีวิตลงประกอบกับบางสวนไดยาย

ออกไปอยูที่อื่น ตอมาชาวจีนพากันอพยพเขามาอยูอาศัยแทน เปนเหตุทําใหคนในชุมชนสวนใหญเปน

คนไทยเช้ือสายจีน เมื่อลูกหลานของชาวจีนเหลาน้ีเติบโตข้ึนก็ไดยายออกไปอยูที่อื่น อาชีพสวนใหญ

ของคนในชุมชนมักจะเปนอาชีพคาขาย อีกทั้งชุมชนสามแพรงเปนตัวอยางที่สําคัญของการเปลี่ยน

ผานจากการอยูรวมกันของวังกับบาน โดยมีการสรางวังพรอมกับการสรางตึกแถวใหผูคนเชาบริเวณ

หนาวังหรือรอบวังเพื่อหารายได   

สภาพชุมชนสามแพรงในอดีตถือเปนยานทางเศรษฐกิจที่สําคัญในยุคสมัยน้ัน 

เน่ืองจากมีการพัฒนาระบบสัญจรทางบก ทั้งแนวทางรถรางและรถประจําทาง ในสมัยตอมามีการ

สรางตึกพาณิชยอยูอาศัยข้ึนในพื้นที่ดังกลาว จึงมีการประกอบการคาที่เฟองฟูมาก เพราะที่ต้ังชุมชนมี

ทําเลอยูในตําแหนงที่เปนตัวเช่ือมของเมืองเกาที่ออกสูเมืองช้ันนอกที่สําคัญ  และดวยชีวิตความ

เปนอยูของผูคนในกรุงเทพฯ สมัยกอนน้ันคอนขางรุงเรือง ทําใหยานดังกลาวกลายเปนแหลงที่จับจาย

ซื้อของและเสนทางในการสัญจร ดังน้ันรานคาในยานน้ันจึงเปนรานที่มีช่ือเสียงไดรับการยอมรับจาก

ผูคนจนมาถึงปจจุบัน 

กลุมชุมชนริมคลองคูเมืองเดิม ชุมชนแพรงนรา ชุมชนแพรงภูธร เปนสังคมเมืองที่

ยังคงมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองโดยเฉพาะกับสวนวิชาชีพหรือการคาเปนสวนใหญ ไดแก 

รานชางทอง โดยมาเปนรานชุบทองหรอืโลหะมีคาประเภทอื่น ๆ ในสวนพื้นที่สามแพรงยังคงมีอยูบาง

เล็กนอย แตไมไดอยูรวมกันเปนกลุมกอนใหญเชนสมัยกอนที่ตรอกชางทองยังมีช่ือเสียง คงเหลืออยู

อยางกระจัดกระจายไปภายในทั้งสามแพรง รานอาหารและรานขนมมีช่ือเสียงเปนอยางมากและขาย

ตอเน่ืองกันมายาวนานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ชุมชนสามแพรงถือเปนยานการคาที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร สถาปตยกรรม  และทั้งยานที่อยูอาศัย สืบทอดวิถีชีวิตมาถึงสามช่ัวอายุคน ซึ่งผูคนใน
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ชุมชนสามแพรงตางตระหนักถึงความสําคัญของสถาปตยกรรมภายในชุมชน จึงพยายามอนุรักษสิ่ง

เดิมใหคงอยูตลอดไป 

28.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี:  

ดานการใชที่ดิน บริเวณพื้นที่โดยรอบคลองคูเมืองเดิมทั้งสองฝงคลอง เปนพื้นที่

เปดโลงที่มีการจัดใหเปนทางเดินเทายาวตลอดแนว 2 ฝงคลอง ลักษณะการใชพื้นที่บริเวณน้ีจะเปน

ที่ต้ังของอาคารโบราณสถาน ศาสนา อาคารของหนวยงานราชการเปนสวนใหญ รวมถึงอาคารเดิมที่

ยังคงมีการคาขายมาต้ังแตในอดีต  

ดานการคมนาคม ทั้งสองฝงของคลองคูเมืองเดิมเปนถนนเลียบคลองทั้งสองฝง 

โดยใชเปนที่จอดรถของบุคคลที่มาติดตอราชการและพอคาแมคาที่ขายของบริเวณรอบคลอง 

ดานสิ่งแวดลอม ลักษณะนํ้าในคลองเปนนํ้าเนาเสียและไมไดใชประโยชนทางดาน

การคมนาคมเหมือนในอดีต มีลักษณะต้ืนเขิน 

  
 

  
ภาพที่ 71    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณคลองคูเมืองเดิม 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 20 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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29. ถนนราชดําเนินนอก 

29.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ถนนราชดําเนินนอก อยูในแขวงบานพานถม และแขวงบาง-

ขุนพรหม เขตพระนคร โดยขอบเขตพื้นที่ศึกษาเริ่มจากสะพานผานฟาลีลาศและสิ้นสุดที่คลองผดุง-

กรุงเกษม พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 47,000           

ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของสาธารณประโยชน 

 

ภาพที่ 72    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณถนนราชดําเนินนอก 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  20 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

29.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน:  

ถนนราชดําเนินนอก สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2442 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ-

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รชัการที่ 5) เพื่อใชเปนทีเ่สด็จพระราชดําเนินระหวางพระบรมมหาราชวังกับ

พระราชวังดุสิต จึงมีพระราชประสงคใหสรางถนนราชดําเนินใหกวางที่สุด ถนนราชดําเนินชวงแรกที่

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึน คือ ถนนราชดําเนินนอก เมื่อใกลเสร็จก็จัดสรางถนนราช-

ดําเนินกลางตอมาในราวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2444 ใหมีลักษณะเหมือนถนนราชดําเนินนอก 

จากน้ันจึงดําเนินการสรางถนนราชดําเนินใน ซึ่งสรางเสร็จครบทั้งหมดในป พ.ศ. 2446 และ

พระราชทานนามถนนทั้งสามสายเรียกรวมกันวา “ถนนราชดําเนิน” สาเหตุของการตัดถนน

เน่ืองมาจากมีพระราชดําริวา ทองที่ ตําบลบานพานถมถึงทองที่ตําบลปอมหักกําลังดัสกรเปนที่

เรือกสวนเปลี่ยวอยูระหวางถนนพฤฒิบาศ (ปจจุบัน คือ ถนนนครสวรรค) กับถนนสามเสน ยังไมเปน

ที่สมบูรณทันเสมอทองที่ตําบลอื่น เพราะยังไมมีถนนหลวงที่จะทําใหประชาชนทําการคาขายสะดวก

https://www.google.co.th/maps/
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ข้ึน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางถนนข้ึนโดยตัดต้ังแตปลายถนนพระสุเมรุขามคลองรอบกรุง

ที่ตําบลบานพานถม ตรงไปยังปอมหักกําลังดัสกร ขามคลองผดุงกรุงเกษมบรรจบกับถนนเบญจมาศ 

(ถนนเบญจมาศ ปจจุบัน คือสวนหน่ึงของถนนราชดําเนินนอก)  

29.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: ถนนราชดําเนินนอกเปนที่ต้ังของสถานที่ราชการ

ใหญๆ ซึ่งไดแก กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

กองบัญชาการกองทัพบก เวทีราชดําเนิน เปนตน เปนถนนที่มีความกวาง มีความสวยงามและมีรถ

ผานไปมาเปนจํานวนมาก 

  
 

  

ภาพที่ 73    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณถนนราชดําเนินนอก 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 20 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

30. คลองหลอดหลังวัดราชนัดดา 

30.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: คลองหลอดหลังวัดราชนัดดา ต้ังอยูระหวางถนนตะนาว 

ถนนดินสอและถนนมหาไชย เขตพระนคร พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมี

เน้ือที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร ซึ่งการถือครองที่ดินแนวขางคลองหลอดหลังวัดราชนัดดาถือเปนที่

สาธารณะประโยชน 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 74    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ทีม่ีศักยภาพในการพฒันาเปนพื้นที ่

สาธารณะสีเขียวบริเวณคลองหลอดหลังวัดราชนัดดา 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  20 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

30.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน:   

เมื่อ พ.ศ. 2326 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช                

(รัชการที่ 1) โปรดเกลาฯ ใหขุดคลองข้ึนเพื่อประโยชนทางยุทธศาสตร และการคมนาคม โดยขุดเพื่อ

เช่ือมระหวางคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง คลองน้ีเดิมเรียกวา "คลองหลอด" ไมมีช่ือเฉพาะ แต

ตอมาเรียกกันตามจุดที่ผาน เชน "คลองบุรณศิริฯ" "คลองวัดมหรรณพ" "คลองวัดราชนัดดา" และ 

"คลองวัดเทพธิดา" เมื่อป พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติใหเรียกช่ือคลองน้ีวา "คลองหลอดวัดราช-

นัดดาราม"  โดยชุมชนวัดราชนัดดา เปนชุมชนที่อยูติดกับคลองหลอด เปนชุมชนเกาแกที่มีหลักฐาน

https://www.google.co.th/maps/
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วาอยูอาศัยมาต้ังแตตนรัตนโกสนิทร (โดยในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดมีการโปรดเกลาฯ สรางวัดราชนัดดา

รามวรวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติแกพระเจาหลานเธอพระองคเจาหญิงโสมนัสวัฒนาวดีพระอัครมเหสี

องคแรกของรัชกาลที่ 4 และสรางโลหะปราสาทในวัดแทนพระเจดีย) ตอมาไดพระราชทานที่ดิน

บริเวณวัดราชนัดดาใหขาราชบริพารอยูอาศัย ซึ่งแตเดิมพื้นที่บริเวณน้ีเปนสวนผักและผลไมอยูริม

กําแพงพระนคร ในสมัยกอนคลองน้ีมีขนาดกวางกวาปจจุบันมาก และเคยมีเรือบรรทุกขาวขนาดเล็ก

เขามาขายมีบานเรือนอยูริมคลองทั้งสองฝากฝง ตอมาราว พ.ศ. 2482 มีการสรางเข่ือนริมคลอง

ปองกันตลิ่งพังและรื้อสะพานตึกดึน ซึ่งเปนสะพานขางคลองหลอดวัดราชนัดดา บริเวณปากตรอก

ศิลปและตรอกวัดราชนัดดา และสรางสะพานใหมซึ่งอยูในแนวเดียวกับถนนดินสอ จึงสงผลใหเรือ

สัญจรไม ได  (ปราณี  กล่ําสม 2544, 122-131 อางถึงใน ดร.ณัฐวุฒิ  อัศวโกวิทวงศ , มนตท วี                         

จิระวัฒนทวี, ผุสดี รอดเจริญ, ดร.ปนายุ ไชยรัตนานนท) 

30.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนที่ดินของพื้นที่โดยรอบคลองหลอด

หลังวัดราชนัดดา มีวัด ชุมชน และสถานที่ราชการ การเขาถึงพื้นที่ริมคลองเขาถึงไดทางเทาเทาน้ัน ซึ่ง

เปนทางเดินแคบ ๆ ที่พอสวนกันได ยกเวนบริเวณตรอกสาเกที่มีฟุตบาทเล็ก ๆ ขนาบทั้ง 2 ขางคลอง 

โดยบริเวณน้ันมีการคาขายของรถเข็น รานแผงลอย และใชเปนที่จอดรถจักรยานยนตและรถตุกๆ ซึ่ง

ขาดความเปนระเบียบเรียบรอย ไมสะอาด ไมนามอง ซึ่งลักษณะโครงสรางของพื้นที่บานเรือนมี

ลักษณะที่ปลูกบานติดกัน มีทั้งบานไม 2 ช้ัน อาคารพักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม และลักษณะของชุมชน

มีเพื่อการอยูอาศัยเปนหลัก  

  
ภาพที่ 75   พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณถนนดินสอ (ภาพขวา)  

และถนนตะนาว (ภาพซาย)  

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 20 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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31. ถนนราชดําเนินกลาง  

31.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ถนนราชดําเนินกลาง ต้ังอยูในแขวงตลาดยอด แขวงบวร- 

นิเวศ เขตพระนคร โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 

48,000 ตารางเมตร ซึ่งเริ่มจากสะพานพิภพลีลาไปทางทิศตะวันออกผานแยกคอกวัว อนุสาวรีย

ประชาธิปไตย และปอมมหากาฬ สิ้นสุดที่สะพานผานฟาลีลาศ  

 

ภาพที่ 76    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณถนนราชดําเนินกลาง 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  21 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

31.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน:  

ในป พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสราง

ถนนราชดําเนิน เพื่อเปนที่เสด็จพระราชดําเนินระหวางพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิต เพื่อ

ความสงางามของบานเมืองและเพื่อใหประชาชนไดเดินเที่ยวพักผอน ประกอบดวยถนนสามชวง ไดแก 

ถนนราชดําเนินใน ถนนราชดําเนินกลาง และถนนราชดําเนินนอก จึงมีพระราชประสงคใหสรางถนน

ราชดําเนินใหกวางที่สุด และใหสองฟากของถนนเปนที่ต้ังวังและสถานที่ราชการใหญๆ มิใหสราง

ตึกแถวหรือรานเล็ก ๆ  

ถนนราชดําเนินเปนถนนที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรการเมืองไทย เพราะเปน

เสมือนสัญลักษณของประชาธิปไตย โดยจะถูกใชเปนสถานที่ชุมนุมทางการเมืองในชวงวิกฤตการณ

ของประเทศหลายตอหลายครั้ง บางครั้งจุดเปลี่ยนทางการเมืองไทยก็เริ่มตนที่ถนนสายน้ี เชน 

เหตุการณการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เหตุการณ 14 ตุลา เปนตน 

https://www.google.co.th/maps/
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  ถนนราชดําเนินใชเปนที่จัดนิทรรศการและงานสําคัญตาง ๆ เหตุการณสําคัญ

เหตุการณหน่ึงคือ การเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549  

 
ภาพที่ 77    ภาพถนนราชดําเนินครั้งอดีต 

ที่มา: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประวัติถนนราชดําเนินกลาง, เขาถึงเมื่อ 25 

กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/site/ratchadamnoenr/history  

 

31.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: เปนถนนที่โดดเดนกวาถนนเสนอื่น มีประวัติศาสตร 

ความเปนมาอันยาวนาน เปนถนนที่เสมือนประตูเขาสูราชธานีรัตนโกสินทร ถนนราชดําเนินเปนที่ต้ัง

ของ วังสถานที่ราชการใหญๆ และเปนยานการคา พื้นที่สําคัญในถนนราชดําเนินกลาง ไดแก อนุสรณ

สถาน 14 ตุลา ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร อนุสาวรียประชาธิปไตย สะพานผานฟาลีลาศ 

อาคารนิทรรศนรัตนโกสินทร หอสมุดกรุงเทพมหานคร เปนตน 

  
ภาพที่ 78    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 21 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

https://sites.google.com/site/ratchadamnoenr/history
https://www.google.co.th/maps/
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32. บริเวณสะพานสมเด็จพระปนเกลา 

32.1 ตําแหนงท่ี ต้ัง เนื้อท่ี: อยูบนถนนเจาฟาและซอยราชินี แขวงชนะสงคราม             

เขตพระนคร โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 4,000 

ตารางเมตร ซึ่งการถือครองที่ดินบริเวณสะพานสมเด็จพระปนเกลาเปนที่สาธารณะประโยชน 

 
 

 

ภาพที่ 79    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณสะพานสมเด็จพระปนเกลา 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  20 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 
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32.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน: 

สะพานสมเด็จพระปนเกลา หรือที่นิยมเรียกกันวา สะพานปนเกลา เปนสะพาน

ขามแมนํ้าเจาพระยา เช่ือมถนนสมเด็จพระปนเกลาระหวางเขตพระนคร (ฝงพระนคร) กับเขต

บางกอกนอย (ฝงธนบุรี) กรุงเทพมหานคร โดยสะพานพระปนเกลาเปนสะพานแบบคอนกรีตอัดแรง

ชนิดตอเน่ือง มีจํานวนชองทางรถว่ิง 6 ชองทางจราจร ความกวางของสะพาน 26.60 เมตร ความยาว 

622 เมตร สรางข้ึนเพื่อผอนคลายความคับค่ังของการจราจร โดยไดรับความรวมมือจากรัฐบาล

ประเทศญี่ปุน ในการสํารวจออกแบบสะพาน และใหความชวยเหลือทางการเงินแกรัฐบาลไทย โดยให

เงินกูสมทบกับเงนิงบประมาณของรฐับาลไทย เริ่มลงมือกอสรางเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2514 และ

สรางเสร็จทําพิธีเปดการจราจรเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยไดรับพระราชทานนามวา 

"สะพานสมเด็จพระปนเกลา" เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว กรม

พระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เน่ืองจากพื้นที่ของ

สะพานทางฝงพระนครน้ันเคยเปนเขตของพระราชวังบวรสถานมงคล 

32.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: บริเวณโดยรอบเปนสถาบันการศึกษา พื้นที่

ศิลปวัฒนธรรม เชน มหาลัยธรรมศาสตร วิทยาลัยนาฏศิลป โรงเรียนขาวทหารบก สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ บริเวณถนนซอยราชินีมีเกาะกลางถนนที่ปลูก

ตนไมไวอยางสวยงาม ดานขางสะพานฝงซอยราชินีเปนที่จอดรถของทางราชการ และมีรถผานไปมา

เปนจํานวนมาก 

  
 

  
 

ภาพที่ 80   พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณสะพานสมเด็จพระปน- 

เกลา 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 20 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

https://www.google.co.th/maps/
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33. วัดบวรนิเวศ 

33.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูริมถนนบวรนิเวศ และถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ 

เขตพระนคร ชุมชนตรอกบวรรังษีมีพื้นที่ประมาณ 6 ไร เจาของที่ดิน คือ วัดบวรนิเวศ โดยพื้นที่ที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร และกรรมสิทธ์ิ

ที่ดินเปนของวัดบวรนิเวศ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 81    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดบวรนิเวศ 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  20 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

https://www.google.co.th/maps/
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33.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน:  

เมื่อป พ.ศ. 2526 เกิดไฟไหมใหญทําใหชาวบานในแถบน้ียายที่อยูไปแถบตลิ่งชัน 

เน่ืองจากรัฐไดใหความชวยเหลือเรื่องที่อยูอาศัยและในขณะเดียวกันชาวบานบางสวนก็ไดซอมแซม

บานจากเหตุไฟไหม เมื่อสรางเสร็จก็ยายกลบัมาอยูที่ชุมชนเหมือนเดิม โดยเชาที่ของวัดบวรนิเวศน ซึ่ง

ปจจุบันชาวบานยังคงเชาที่ดินของวัดอยู โดยสวนใหญจะทําเปนบานใหเชาอีกตอหน่ึง กลาวคือคนใน

ชุมชนที่อยูมากอนทําสัญญาเชาที่ดินจากวัดเปนรายเดือนเพื่อสรางบานอยูอาศัยแลวตอมาใหคนที่ยาย

มาอยูใหมเชาเปนรายเดือน ทําใหในปจจุบันจึงมีคนยายเขามาอยูในชุมชนบวรรังสีกันมาก เน่ืองจาก

สะดวกในการประกอบอาชีพใกลกับบางลําพู ตรอกขาวสาร โดยสวนมากเปนคนที่มาจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในสมัยกอนชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพตีทองคําเปลว แตเมื่อเกิดไฟไหมใหญ

ทําใหชางทองอพยพไปอยูที่อื่นกันมาก ที่กลับมาอยูในชุมชนมีนอย ในปจจุบันมีอยูสองบานที่ยังทําอยู

คือ บานปาแจม และบานพี่นองของปาแจม สาเหตุที่เหลือชางทําทองเพียงสองบานน้ันเน่ืองจากรุน

ลูกหลานไมสืบตอเพราะการตีทองเปนงานที่เหน่ือยมาก 

33.3 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนของพื้นที่โดยรอบ เปนวัด ที่อยู

อาศัย โรงเรียน อาคารพาณิชยกรรม เชน โรงเรียนวัดบวรนิเวศน โรงเรียนสตรีวิทยา ชุมชนมัสยิดบาน

ตึกดิน ชุมชนตรอกบวรรังสี เปนตน โดยบริเวณถนนพระสุเมรุฝงตรงขามวัดบวรรังษีใชพื้นที่ดานหนา

อาคารเปนที่จอดรถยนต 
 

  

  
ภาพที่ 82    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณวัดบวรนิเวศ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 20 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

1

 

2

 

3

 

3

 

https://www.google.co.th/maps/


120 

 

34. สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 

34.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูติดกับถนนราชดําเนินนอกและถนนกรุงเกษม แขวง 

วัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่

ประมาณ 2,115 ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของสํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 

 
 

 

ภาพที่ 83    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ทีม่ีศักยภาพในการพฒันาเปนพื้นที ่

สาธารณะสีเขียวบริเวณสํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  20 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 
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34.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนของพื้นที่โดยรอบเปนวัด อาคาร

สํานักงาน สถานที่ราชการ ชุมชน เชน วัดโสมนัสราชวรวิหาร โรงเรียนวัดมงกุฎกษัตริยติยาราม 

ทําเนียบรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน 

  
ภาพที่ 84    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณสํานักงานปลัดบัญชี- 

กองทัพบก 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 20 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

35. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

35.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูติดกับถนนพระอาทิตย แขวงชนะสงคราม เขตพระ- 

นคร พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร 

โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
ภาพที่ 85    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  20 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

https://www.google.co.th/maps/
https://www.google.co.th/maps/


122 

 

35.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: อยูติดกับแม นํ้าเจาพระยาบริเวณสะพาน                     

สมเด็จพระปนเกลา ติดกับสถานที่ราชการ มหาลัยธรรมศาสตร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สํานักงาน

สรรพากรภาคที่สาม โรงเรียนขาวทหารบกสํานักงานคณะการกฤษฎีกาอาคารสอง กรมการทองเที่ยว 

สํานักวัฒนธรรม และอยูในซอยถนนพระอาทิตยเช่ือมไปทางมหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร  

  

ภาพที่ 86    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณสํานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 20 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

36. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาคาร 2 

36.1ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูติดกับถนนพระอาทิตย แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 1,458 ตารางเมตร โดย

กรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาคาร 2 

 

ภาพที่ 87   แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาคาร 2 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  20 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

https://www.google.co.th/maps/
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36.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: เปนอาคารที่อยูติดกับสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษ ฎีก า  ส ะพ านส ม เด็ จ พ ระป น เก ล า  อ ยู ติ ดกั บ แม นํ้ า เจ าพ ระย า  ส ถานที่ ร าชก าร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สํานักงานสรรพากรภาคที่ 3 อาคารยูนิเซฟ

ประเทศไทย โรงเรียนขาวทหารบก เปนตน 

 

ภาพที่  88    พื้นที่ที่ มี ศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ สาธารณะสีเขียวบริ เวณสํานักงาน     

คณะกรรมการกฤษฎีกาอาคาร 2 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 20 กุมภาพันธ  2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

37. สํานักงานสรรพากรภาคท่ี 3 

37.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูติดกับถนนเจาฟา แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนามีพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร โดย

กรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของสํานักงานสรรพากรภาคที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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ภาพที่ 89    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณสํานักงานสรรพากรภาคที่ 3 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  21 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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37.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: พื้นที่อยูในเขตที่เปนแหลงประวัติศาสตรสําคัญ 

แหลงทองเที่ยวของกรุงเทพมหานคร อยูติดกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป 

สะพานสมเด็จพระปนเกลา โรงเรียนขาวทหารบก เปนตน 
 

  
 

 
ภาพที่ 90    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณสํานักงานสรรพากร   

ภาคที่ 3 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 21 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

 

https://www.google.co.th/maps/
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38. กรมเจาทา 

38.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูติดกับถนนโยธา แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ 

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร โดย

กรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของกรมเจาทา 

 
 

 

ภาพที่ 91    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ 

สาธารณะสีเขียวบริเวณกรมเจาทา 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  21 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 
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38.2 สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนที่ดินของพื้นที่โดยรอบอยูติดกับ

แมนํ้าเจาพระยาและทาเรือ กรมเจาทา ธนาคารไทยพานิชย สาขาตลาดนอย วัดพระแมพระ

ลูกประคํา วิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา เปนตน 
 

  

ภาพที่ 92    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณกรมเจาทา 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Google Street View, เข าถึงเมื่ อ 21 กุมภาพันธ 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

 

39. ชุมชนขางปอมมหากาฬ 

39.1 ตําแหนงท่ีต้ัง เนื้อท่ี: ต้ังอยูบริเวณเชิงสะพานผานฟาลีลาศ ติดกับถนนมหาไชย 

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีพื้นที่

ประมาณ 7,500 ตารางเมตร โดยกรรมสิทธ์ิที่ดินชุมชนขางปอมมหากาฬเปนที่สาธารณะประโยชน 

 
ภาพที่ 93    แสดงตําแหนงที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่ และตําแหนงพื้นที่ทีม่ีศักยภาพในการพฒันาเปนพื้นที ่

สาธารณะสเีขียวบรเิวณชุมชนขางปอมมหากาฬ 

ที่ ม า : ดั ด แ ป ล ง จ าก  Google Map, เข า ถึ ง เมื่ อ  21 กุ ม ภ าพั น ธ  2560, เข า ถึ ง ได จ า ก 

https://www.google.co.th/maps/ 

 

https://www.google.co.th/maps/
https://www.google.co.th/maps/
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39.2 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และการต้ังถ่ินฐาน: ปอมมหากาฬสรางข้ึนใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ในป พ.ศ. 2326 เปนปอม 1 ใน 14 ปอมที่

โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนเพื่อปองกันรักษาพระนคร มีลักษณะรูปแปดเหลี่ยม มีกําแพงลอมรอบ 2 ช้ัน 

เปนปอมประจําพระนครดานตะวันออก ปจจุบันปอมมหากาฬเปน 1 ใน 2 ปอมที่ยังคงเหลืออยูใน

กรุงเทพมหานคร อีกปอมหน่ึง คือ ปอมพระสุเมรุ ตอมาทางกรุงเทพมหานคร และกรมศิลปากรได

บูรณะซอมแซมปอมมหากาฬเมื่อคราวพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป ในป พ.ศ. 2525 

และไดมีการบูรณะเรื่อยมาจนมีสภาพที่เห็นในปจจุบัน ซึ่งที่ต้ังดานหน่ึงของปอมเปนที่อยูของชุมชนที่

มีช่ือเสียงดานลิเกโบราณ ผูที่ศึกษาดานการมีสวนรวมของชุมชนทั้งชาวไทยและตางประเทศมักจะมา

สํารวจและทําวิจัยเรื่องการมีสวนรวมฯ ณ ชุมชนแหงน้ี โดยมีประวัติการชุมนุมและตอสูมายาวนาน

กวาสองทศวรรษ โดยในสมัยรัชกาลที่ 1-4 เปนบานพักขุนนางช้ันสูงหลายทาน เชน เจาพระยายมราช 

(ครุฑ) เสนาบดีกรมเวียง (กรมเมือง) ฯลฯ เปนตน และภายหลังไดมีการรื้อบานที่อยูติดกับปอม-

มหากาฬ คงเหลือไวแคบานที่จะอนุรักษ และบริเวณที่ไดมีการรื้อบานจะพัฒนาเปนสวนสาธารณะ

ตอไป 

39.3 ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี: การใชประโยชนที่ดินโดยรอบพื้นที่ เปนพื้นที่ที่

อยูใกลแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทางประวัติศาสตร และอยูติดกับครองรอบกรุง คลองมหานาค ใกลกับ

ทาเรือผานฟาลีลาศ วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร ถนนราชดําเนินกลาง 

พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว อาคารนิทรรศนรัตนโกสินทร เปนตน 

 

ภาพที่ 94    พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณชุมชนขางปอมมหากาฬ 
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จากการสํารวจสภาพพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขต

พื้นที่ศึกษาเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ พบวาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาตามกรณีศึกษาการไดมาของพื้นที่สาธารณะเขียวจากตางประเทศน้ัน มีพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การพัฒนาอยู 136 พื้นที่ แตเลือกมาวิเคราะห 39 พื้นที่ และแตละพื้นที่มีรูปแบบของพื้นที่ สภาพ

พื้นที่ การใชประโยชนของพื้นที่ที่แตกตางกันไป ซึ่งแตละพื้นที่เปนสถานที่สําคัญ อยูติดกับสถานที่

สําคัญทางประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยว และยังเปนจุดที่มีรถ และผูคนผานไปมา มาใชพื้นที่ ซึ่งไม

ควรละเลยตอพื้นที่เหลาน้ี โดยพื้นที่เหลาน้ีสามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวใหแกเมอืงได และ

เปนประโยชนตอประชาชน สังคม สิ่งแวดลอม อีกทั้งยังสรางความสวยงามและสงเสริมทัศนียภาพ

ของเมืองใหสวยงามข้ึนอีกดวย โดยตองชวยกันดูแล บํารุงรักษา และเอาใจใสใหมีความเปนระเบียบ

เรียบรอยและดูดีอยูเสมอ 
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บทท่ี 5 

ผลการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล 

 

พื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ เปน

พื้นที่ที่มีความสําคัญเปนอยางมาก โดยมีสวนชวยใหเมืองมีความสวยงาม รมรื่น นาอยู มีภูมิทัศนที่

งดงามแกผูพบเห็น ซึ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่ศึกษาน้ันมีเปน

จํานวนมาก แตไมไดนําพื้นที่เหลาน้ีมาใชประโยชนใหเหมาะสม และบางพื้นที่ยังไมไดรับการพัฒนา 

โดยจากการศึกษาขอมูลจากตางประเทศของการไดมาของพื้นที่สีเขียว มีการนําพื้นที่ทิ้งราง พื้นที่

ราชการ พื้นที่สุสาน พื้นที่เอกชน พื้นที่ริมนํ้า เปนตน มาพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวเปนจํานวน

มาก และเกิดเปนพื้นที่สีเขียวข้ึนมาหลายรูปแบบดังที่ไดสรุปไวในบทที่ 2 ทําใหมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมาก

ข้ึนในเมือง ซึ่งในบทน้ีจะเปนการวิเคราะหพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว

และการเช่ือมโยงพื้นที่สาธารณะสีเขียวแตละพื้นที่ โดยการวิเคราะหและกําหนดรูปแบบแนวทางใน

การพัฒนาวาสามารถพัฒนาเปนพื้นที่แบบใดไดบาง  

สําหรับรูปแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียวในกรุงเทพมหานครน้ันมีไมมากนักเมื่อเทียบกับ

กรณีศึกษาจากตางประเทศ และมีขอจํากัดในเรื่องพื้นที ่ขนาดพื้นที่ ที่ตองอาศัยความรวมมือ และการ

มีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ ดวยขอจํากัดตาง ๆ ทําใหพื้นที่สีเขียวมีไมเพียงพอตอคนในเมือง โดย

จากการศึกษาวิจัยการประเมนิศักยภาพฯ ในเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสมัพันธ-

วงศน้ัน มีขอคิดเห็นจากประชาชนผูใชพื้นที่อยางหลากหลาย ซึ่งสามารถจัดหมวดหมูการสอบถาม

ความคิดเห็นจากผูสัมผัสพื้นที่ตามแตละประเภทพื้นที่ไดตอลักษณะของรูปแบบของพื้นที่สาธารณะ     

สีเขียวโดยเลือกพื้นที่เพื่อสอบถามความคิดเห็นประเภทละ 2 พื้นที่ ซึ่งผลที่ไดสามารถนํามาวิเคราะห

เพื่อเปนขอมูลสําหรับการสรุปผลการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพใน

การพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวไดตอไปอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

ซึ่งจากการศึกษาพื้นที่สามารถแบงประเภทพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่ศึกษาได 6 

ประเภท ไดแก 1. พื้นที่ริมนํ้า 2. พื้นที่ถนน 3. พื้นที่บริเวณสะพาน 4. พื้นที่ในชุมชน 5. พื้นที่

สํานักงาน หนวยงานราชการ พื้นที่วัด พื้นที่โรงเรียน พื้นที่เอกชน (ที่ใชประโยชนเปนลานจอดรถ ลาน

อเนกประสงค หรืออื่น ๆ) และ 6. ดาดฟาอาคารสํานักงาน เปนตน โดยแสดงรายละเอียดแนวทางใน

การพัฒนาพื้นที่ตามแตละประเภทของพื้นที่ ดังน้ี
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ตารางที่ 9   ตารางแสดงการวิเคราะหพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตพื้นที่ศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางในการพัฒนาของ 

เมืองในตางประเทศ และแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว 

  

ปร
ะเ

ภท
ขอ

ง

พ
ื้นที่

สีเ
ขีย

ว 1. พ้ืนท่ีริมน้ํา 2. พ้ืนท่ีถนน 3. พ้ืนท่ีบริเวณสะพาน 4. พ้ืนท่ีในชุมชน 5.  พ้ืน ท่ีสํ านักง าน หนวยงาน

ราชการ พ้ืนท่ีวัด พ้ืนท่ีโรงเรียน 

พ้ืนท่ีเอกชน (ลานจอดรถ ลาน

อเนกประสงค  อ่ืน ๆ) 

6. ดาดฟาอาคารสํานักงาน 

แน
วท

าง
ใน

กา
รพ

ัฒ
นา

 (ต
าม

ที่ไ
ด

สรุ
ปจ

าก
กร

ณี
ศึก

ษา
ตา

งป
ระ

เท
ศ)

 - ทางเดินธรรมชาติ  

-  ก า ร อ นุ รั ก ษ ส ภ า พ

ธรรมชาติด้ังเดิม  

- สวนสาธารณะในพ้ืนท่ี

ท้ิงราง 

- ทางเดินธรรมชาติ - สวนสาธารณะในพ้ืนท่ี

ท้ิงราง  

- อาคารเขียว  

- การเกษตรในเมือง  

- การทําเกษตรในเมือง  

- สวนสาธารณะในพ้ืนท่ีท้ิง-

ราง  

- อาคารเขียว  

- ทางเดินธรรมชาติ  

- สวนสาธารณะในหาง  

- สวนสาธารณะในพ้ืนท่ีท้ิงราง  

- อาคารเขียว  

- ทางเดินธรรมชาติ  

- การทําเกษตรในเมือง  

 

- อาคารเขียว 

- การเกษตรในเมือง 

แน
วคิ

ดใ
นก

าร
พ

ัฒ
นา

พ
ื้นที่

สีเ
ขีย

ว 

แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชน

เมือง  

แนวคิดเพอรมาคัลเชอร 

 

แนวคิดภูมิทัศนเมือง 

แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมือง 

 

แนวคิดเพอรมาคัลเชอร 

แนวคิดภูมิทัศนเมือง 

แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชน

เมือง 

แนวคิดเพอรมาคัลเชอร 

 

แนวคิดภูมิทัศนเมือง 

แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมือง 

 

แนวคิดเพอรมาคัลเชอร 

 

แนวคิดภูมิทัศนเมือง 

แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมือง 

 

แนวคิดเพอรมาคัลเชอร 

 

แนวคิดภูมิทัศนเมือง 

แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชน

เมือง  

แนวคิดเพอรมาคัลเชอร 

 

แนวคิดภูมิทัศนเมือง 
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พื้นที่สีเขียวของทั้ง 9 เมือง 8 ประเทศ มีรูปแบบของพื้นที่สีเขียวมีทั้งหมด 8 รูปแบบ 

ไดแก 1. ทางเดินธรรมชาติ 2. การอนุรักษสภาพธรรมชาติด้ังเดิม 3. การทําเกษตรในเมือง                

4. สวนสาธารณะในหาง  5. พื้นที่สุสาน 6. สวนสาธารณะในพื้นที่ทิ้งราง 7. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 

พื้นที่วาง 8. อาคารเขียว โดยสามารถนํามาปรับใชกับการพัฒนาพื้นที่ศึกษาได 6 รูปแบบยกเวนพื้นที่

รูปแบบที่ 5. พื้นที่สุสาน และพื้นที่ที่ 7. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่วาง เน่ืองจากในพื้นที่ศึกษาไม

มีพื้นที่ที่เปนสุสาน และพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่วาง   

หมายเหตุ: ประเภทของพื้นที่ที่ 5 (พื้นที่สํานักงาน หนวยงานราชการ พื้นที่วัด พื้นที่

โรงเรียน พื้นที่เอกชน (ลานจอดรถ ลานอเนกประสงค อื่น ๆ) สามารถพัฒนารวมกันกับประเภท              

พื้นที่ที่ 2 (พื้นที่ถนน) และประเภทพื้นที่ที่ 6 (ดาดฟาอาคารสํานักงาน) และประเภทพื้นที่ที่ 3 (พื้นที่

บริเวณสะพาน) สามารถพัฒนารวมกับประเภทพื้นที่ที่ 2  (พื้นที่ถนน) และประเภทพื้นที่ที่ 5 (พื้นที่

สํานักงาน หนวยงานราชการ พื้นที่วัด พื้นที่โรงเรียน พื้นที่เอกชน (ลานจอดรถ ลานอเนกประสงค     

อื่น ๆ) เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่อยูติดกันสามารถพัฒนารวมกันได 
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ภาพที่ 95    แสดงการเช่ือมโยงสรุปรูปแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียวกับประเภทของพื้นที่ในเขตพื้นที่ศึกษา     

       และแสดงตําแหนงของพื้นที่สาธารณะสเีขียว 39 พื้นที่ 
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ภาพที่ 96    แผนที่แสดงรัศมีคนเดินเทาของพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว

ใน 39 พื้นที่ 

ที่มา: ดัดแปลงจากเว็บไซตระบบภูมิสารสนเทศ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ระบบ                    

ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ , เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  1 7  มี น า ค ม  2 5 6 0 , เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  http: / / 3 d-

cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx 

 

รัศมี 400 เมตร ระยะเวลาการเดินประมาณ 5-10 นาที 

(ที่มา: ประพนัธ ศักดาศักดิ์, 2557) 

134 

http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
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ภาพที่ 97   แสดงรูปแบบของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตพื้นที่ศึกษา 39 พื้นที่ 

ที่มา: ดัดแปลงจากเว็บไซตระบบภูมิสารสนเทศ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ระบบ                    

ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ , เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  1 7  มี น า ค ม  2 5 6 0 , เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  http: / / 3 d-

cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx 

http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx
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1. ประเภทพ้ืนท่ีริมน้ํา (ทางเดินธรรมชาติ การอนุรักษสภาพธรรมชาติด้ังเดิม และสวนสาธารณะใน

พื้นที่ทิ้งราง) 

ไดแก  4   21   24  28  30   

1.1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี   4  คลองผดุงกรุงเกษม 

  1.1.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีคลองผดุงกรุงเกษม 

1.  ศักยภาพของพื้นที่: เปนคลองที่มีขนาดใหญและสวยงาม มีศูนยรวมชุมชน

เกาตลอดแนวคลองจนถึงปจจุบัน เปนคลองที่มีประวัติศาสตรยาวนานต้ังแตสมัยรัชการที่ 4 ใชเปน

เสนทางคมนาคมครั้งต้ังแตอดีต อยูใกลแหลงชุมชน ตลาด วัด สถานศึกษา อาคารสํานักงาน ฯลฯ     

มีพื้นที่บริเวณฟุตบาทริมสองฝงคลองมีความกวาง ติดกับถนนสายหลัก ถนนกรุงเกษมและฝงคลองอกี

ดานหน่ึงติดกับถนนลูกหลวง ทําใหมองเห็นไดโดยงาย และเปนพื้นที่ที่เขาถึงงาย 

2.  ขอจํากัดในการพัฒนา: พื้นที่ริมคลองถูกจับจองโดยตลาด เชน ตลาด

เทเวศร ตลาดผดุงกรุงเกษม ตลาดโบเบ เปนตน มีการคาขายริมคลอง ซึ่งบทบังทัศนียภาพของพื้นที่

ริมคลอง เกิดความไมสวยงาม ไมนามองของทัศนียภาพ และขาดความเปนระเบียบ พื้นที่ริมคลอง

เขาถึงไดแคบางสวน ทําใหการเดินริมคลองเกิดความไมตอเน่ือง 

3.  แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะริมคลอง ที่

ดึงเอาระบบนิเวศธรรมชาติกลับมา โดยการฟนฟูระบบนิเวศวิทยาโดยใชพรรณไมทองถ่ิน สราง

กิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับบริบทโดยรอบของพื้นที่ โดยอาจปรับปรุงสภาพนํ้าในคลองใหใส

สะอาด ใหคนในชุมชนและเจาของพื้นที่ชวยกันดูแลรักษา และสามารถพัฒนาทางเดินริมนํ้า                 

ลานอเนกประสงค ลานกิจกรรม ใหคนไดใกลชิดกับนํ้ามากที่สุด  

  1.1.2 วิเคราะหแบบสอบถาม 

 1.1.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=10) 

ตารางที่ 10 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามคลองผดุงกรงุเกษม 

ชนิดของขอมูล รายการขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

ขอมูลเพศ 

 

ชาย 6 60 

หญิง 4 40 

ขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 20 ป - - 

อายุ 20-40 ป 7 70 

อายุ 41-60 ป 2 20 

อายุมากกวา 60 ป 1 10 
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามคลองผดุงกรงุเกษม (ตอ) 

ชนิดของขอมูล รายการขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

 

ขอมูลระดับการศึกษา 

 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 5 50 

ปริญญาตร ี 4 40 

สูงกวาปริญญาตร ี 1 10 

ขอมูลอาชีพ 

 

 

นักเรียน นักศึกษา 2 20 

คาขาย - - 

ธุรกิจ 1 10 

ลูกจางเอกชน/พนักงาน 2 20 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 2 20 

รับจางทั่วไป 1 10 

แมบาน/พอบาน - - 

อื่น ๆ 2 (พระ สัตวแพทย) 20 

ขอมูลระยะเวลาที่อยู

ในพื้นที่ 

นอยกวา 1 ป 2 20 

1 ป – 5 ป 2 20 

มากกวา 5 ป 6 60 

 

ตารางที่ 11 ตารางแสดงการประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม 

1. ความเห็นตอพื้นที่วาตองการให

พัฒนาเปนอะไร 

2. ความเห็นตออุปสรรค

ที่คิดวาไมสามารถพัฒนา

เ ป น พื้ น ที่ ส า ธ า ร ณ ะ              

สีเขียวได 

3. ความเห็นตอความกังวลเมื่อ

เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า เ ป นพื้ นที่

สาธารณะสีเขียวแลว 

− มีการปรับปรุงภูมิทัศนและปลูก

ตนไมเพิ่มมากข้ึน รมรื่นข้ึน 

− เปนสวนหยอม 

− ลานกฬีา 

− สวนสาธารณะ  

- - 

 

 

 



138 

 

ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการประเมินลําดับสําคัญของกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม 

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

กาย 

2.  

พื้ น ที่ จั ด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศู น ย

ก า ร

เ รี ยนรู /

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น าม

เ ด็ ก

เลน 

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน 

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

1 

6** 

60 
- 

2 

20 

2 

20 
- - - - 

ลําดับที่ 

2 
- 

3 

33.2 

1 

11.2 
- 

4** 

44.4 

1 

11.2 
- - 

ลําดับที่ 

3 

1 

11.2 
- 

3** 

33.2 

3** 

33.2 
- 

1 

11.2 
- 

1 

11.2 

หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นไมครบทุกอันดับ  

  

1.1.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามจากผูใชพ้ืนท่ี และอยูโดยรอบ

พ้ืนท่ีคลองผดุงกรุงเกษม 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกกวาเพศหญิง ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีอายุอยูในชวง 20-40 ป และมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ซึ่งมีสัดสวนมากกวาปริญญา

ตรีเพียงเล็กนอย โดยสวนมากประกอบอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ลูกจางเอกชน/พนักงาน และ

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอยูในพื้นที่มามากกวา 5 ป 

ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอพื้นที่วาตองการใหพัฒนาเปนสวนหยอม 

สวนสาธารณะ ลานกีฬา และมีการปรับปรุงภูมิทัศน เพิ่มตนไมใหญ ใหเกิดความรมรื่นมากย่ิงข้ึน  

ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว จากการ

ตอบแบบสอบถามทั้ง 10 คน เห็นดวย 10 คน โดยกิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมา

เปนลําดับที่ 1 คือ ลานออกกําลังกาย รองลงมา คือ สนามเด็กเลน และลําดับที่ 3 คือ พื้นที่น่ังเลน 

พบปะ พดูคุย และศูนยการเรียนรูแหลงเรียนรูตามลําดับ ซึ่งกิจกรรมนอกเหนือจากน้ีที่อยากใหมี คือ 

จัดกิจกรรมทางธรรมชาติ โดยการรักษานํ้าใหใสสะอาด ดูแลรักษาความสะอาด และมีเรือแลนในพื้นที่ 
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1.2 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  21 คลองรอบกรุง (คลองสังเวช/คลองโองอาง) 

   1.2.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีคลองรอบกรุง (คลองสังเวช/คลองโองอาง) 

1. ศักยภาพของพื้นที่: เห็นกลิ่นอายของวิถีชีวิตชุมชนริมนํ้า ที่มีความสวยงาม

ทางทัศนียภาพตลอดแนวคลองหลงเหลืออยู สภาพคลองถูกปดลอมโดยอาคารบานเรือน ชุมชน วัด 

อาคารที่อยูอาศัย ทําใหเห็นถึงวิถีชีวิต ประวัติศาสตรความเปนมาของคลองแหงน้ี ทําใหตองเขาถึงโดย

การเดินเทาเทาน้ัน 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: ตลอดแนวคลองยังมีจุดที่มีทัศนียภาพที่ไมสวยงาม 

ขาดการดูแล ปรับปรุงหรือพัฒนาพื้นที่ใหสวยงามหนามองตลอดแนวสองฝงคลอง มีการทิ้งขยะและ

ของเสียลงแมนํ้าลําคลองเน่ืองจากมีบานเรือนอาศัยอยูติดกับคลองมาก 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะริมคลองได 

โดยพื้นที่ริมคลองรอบกรุง มีประวัติความเปนมาของพื้นที่ตลอดแนวคลอง ใหคนเขาไปใชประโยชน

เปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว โดยอาจจะใหชุมชนเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนาโดยเริ่มจากการปรับปรุง

ภูมิทัศนริมคลอง เพิ่มตนไมใหรมรื่นสองฝงคลอง และใหคนในชุมชนชวยกันดูแล มีการคาขายทางนํ้า

และใหอาคารที่อยูติดกับคลองทําการคาขาย เพื่อสรางความมีชีวิตชีวา ความสวยงาม ย่ังยืน ใหกับ

พื้นที่  

1.3 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  24  คลองหลอดหลังวัดราชบพิตร  

  1.3.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีคลองหลอดหลังวัดราชบพิตร 

1. ศักยภาพของพื้นที่: เปนคลองที่เช่ือมกับคลองคูเมืองเดิมและคลองรอบ-

กรุง ติดกับชุมชน วัด และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในเมือง ติดกับสวนสาธารณะทั้งสองสวน คือ       

สวนสราญรมยและสวนรมณีนาถ 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: มีการทําการคาบริเวณฟุตบาทและใชเปนพื้นทีจ่อด

รถของรานคาซอมรถยนตและรถจักรยานยนต ขาดความเปนระเบียบเรียบรอย ขาดความสะอาด 

และการบริหารจัดการดูแลตนไมและการจัดระเบียบถนน เน่ืองจากมีรานคาริมคลองทําใหเกิดความ

สกปรกแกแมนํ้าลําคลอง 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาเปนทางเดินธรรมชาติ ซึ่ง

อาจจะปรับปรุงทางเทาสองฝงของคลอง และปลูกตนไมตลอดแนวเพื่อสรางความรมรื่นใหสามารถ

เดินไปไดตลอดจนสุดคลอง โดยมีการชวยกันดูแลของชาวบาน แมคา และคนในชุมชนเพื่อความ

สวยงามและความย่ังยืนตอไป 
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1.4 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  28  คลองคูเมืองเดิม 

  1.4.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีคลองคูเมืองเดิม 

1. ศักยภาพของพื้นที่: เน่ืองจากคลองคูเมืองเดิมเปนคลองที่ต้ังอยูใกลกับ

สถานที่สําคัญ เชน วัดพระแกว พระบรมมหาราชวัง กระทรวงกลาโหม สวนสราญรมย พิพิธภัณฑการ

เรียนรูแหงชาติ ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวและมีหนวยงานราชการ รานคา เมื่อเกิดการพัฒนาพื้นที่แหงน้ี

จะทําใหพื้นที่แหงน้ีเปนพื้นที่สาธารณะ พื้นที่พักผอนหยอนใจ ที่งายกับการเขาถึง จะมีผูไดรับ

ประโยชนอีกเปนจํานวนมาก จะทําใหมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเพิ่มมากข้ึน โดยพื้นที่แหงน้ีเปนคลอง

ที่เช่ือมกับคูคลองอื่น ๆ อยูหลายสาย 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: 1. มีการรุกล้ําเขามาจับจองการขายสิ่งของบนทาง

เทาของพอคาแมคา ซึ่งขยายพื้นที่ไปถึงบนถนนรอบอาคารบริเวณที่อยูริมคลองทําใหเกิดทัศนียภาพที่

ไมสวยงามของคลองคูเมืองเดิม ซึ่งเกิดจากการขาดการควบคุมดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยและ

การเอาจริงเอาจังกับผูบุกรุกรวมถึงยังไมมีนโยบายดานการบริหารที่แนนอน 2. เน่ืองจากเปนพื้นที่

อนุรักษที่เปนโบราณสถานที่ข้ึนโดยกรมศิลปากร และมีหนวยงานที่เกี่ยวของอีกเปนจํานวนมาก เชน 

กรมชลประทาน กรมเจาทา สํานักการระบายนํ้ากรุงเทพมหานคร ซึ่งถาจะผานโครงการไปไดตองผาน

หนวยงานทั้งหมดที่เกี่ยวของ รวมถึงนโยบายของกรุงเทพที่ตองมีสวนรวมจึงจะสามารถดําเนินการ

ตอไปได 3. นํ้าในคลองมีลักษณะเนาเสียและไมไดใชประโยชน 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะริมคลอง 

และทางเดินธรรมชาติเลียบคลอง โดยสามารถฟนฟูธรรมชาติสองฝงคลอง ซึ่งอาจจะสรางนํ้าพุตลอด

แนวคลอง เพิ่มตนไมใหญทั้งสองขางทางของฝงคลอง โดยการเนนความสะอาด การดูแลบริหาร

จัดการทางทัศนียภาพของสวน ซึ่งอาจจะปรับสภาพนํ้าในคลองใหใสสะอาดจนคนสามารถลงไปเลนได 

ยกตัวอยางเชน ประเทศเกาหลีใต กรุงโซล คลองชองกเยชอน (ซึ่งเปนคลองที่ไหลผานกลางกรุงโซล

เปนคลองโบราณในสมัยราชวงศโชซอนอายุกวา 600 ป เปนคลองที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร)  
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  1.4.2 วิเคราะหแบบสอบถาม 

1.4.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=10) 

ตารางที่ 13 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามคลองคูเมืองเดิม 

 

ชนิดของขอมูล 

 

รายการขอมูล 

 

จํานวน (คน) 

 

รอยละ 

ขอมูลเพศ 
ชาย 6 60 

หญิง 4 40 

 

ขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 20 ป - - 

อายุ 20-40 ป 8 80 

อายุ 41-60 ป 1 10 

อายุมากกวา 60 ป 1 10 

 

ขอมูลระดับการศึกษา 

 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 5 50 

ปริญญาตร ี 5 50 

สูงกวาปริญญาตร ี - - 

 

ขอมูลอาชีพ 

 

 

นักเรียน นักศึกษา 1 10 

คาขาย 1 10 

ธุรกิจ 1 10 

ลูกจางเอกชน/พนักงาน 3 30 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ - - 

รับจางทั่วไป 4 40 

แมบาน/พอบาน - - 

อื่น ๆ - - 

ขอมูลระยะเวลาที่อยู

ในพื้นที่ 

นอยกวา 1 ป - - 

1 ป – 5 ป 4 40 

มากกวา 5 ป 6 60 
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ตารางที่ 14 ตารางแสดงการประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่คลองคูเมืองเดิม 

1. ความเห็นตอพื้นที่วาตองการให

พัฒนาเปนอะไร 

2. ความเห็นตออุปสรรคที่

คิดวาไมสามารถพัฒนาเปน

พื้นที่สาธารณะสีเขียวได 

3. ความเห็นตอความกังวลเมื่อ

เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า เ ป นพื้ นที่

สาธารณะสีเขียวแลว 

− สวนสาธารณะที่มีตนไมมากข้ึน 

− ปรับปรุงภูมิทัศนใหดูสวยงาม 

− เปนแหลงวัฒนธรรม 

− เปนที่พักอาศัยและทําการคา 

- - 

 

ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการประเมินลําดับสําคัญของกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่คลองคูเมืองเดิม 

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

กาย 

2.  

พื้ น ที่ จั ด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศูนย

ก า ร

เรียนรู/

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น า ม

เด็กเลน

  

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน  

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

1 

5** 

55.6 

1 

11.1 

1 

11.1 
- 

1 

11.1 

1 

11.1 
- - 

ลําดับที่ 

2 

2 

22.2 

3** 

33.4 
- 

2 

22.2 

1 

11.1 
- - 

1 

11.1 

ลําดับที่ 

3 

1 

14.3 

1 

14.3 

3** 

42.8 
- - - - 

2 

28.6 

หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นไมครบทุกอันดับ  

 

1.4.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากผูใชพ้ืนท่ี และอยูโดยรอบ

พ้ืนท่ีคลองคูเมืองเดิม 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกกวาเพศหญิง ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีอายุอยูในชวง 20-40 ป มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และมีสัดสวนเทากับปริญญาตรี 

โดยสวนมากประกอบอาชีพรับจางทั่วไป ซึ่งมีสัดสวนมากกวาอาชีพลูกจางเอกชน/พนักงาน เพียง

เล็กนอย และอยูในพื้นที่มามากกวา 5 ป 
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   ผู ตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอพื้นที่ว าตองการใหพัฒนาเปน

สวนสาธารณะ มีตนไมเพิ่มมากข้ึน โดยปรับปรุงภูมิทัศนใหดูสวยงามย่ิงข้ึน เปนแหลงวัฒนธรรม เปน

ที่พักอาศัยและทําการคา 

   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 10 คน เห็นดวย 9 คน โดยผูที่ไมเห็นดวยกลัววาจะไปรื้อที่และตัวเอง

ไมได ใชประโยชน ซึ่ งกิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสํา คัญมาเปนลําดับที่  1 คือ                        

ลานออกกําลังกาย รองลงมา คือ พื้นที่จัดกิจกรรมชุมชน และลําดับที่ 3 คือ พื้นที่น่ังเลน พบปะ 

พูดคุย  

1.5 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  30 คลองหลอดหลังวัดราชนัดดา   

1.5.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีคลองหลอดหลังวัดราชนัดดา   

1. ศักยภาพของพื้นที่: อยูใกลแหลงชุมชน และใกลแหลงสถานที่ทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตรของชุมชนและเมือง 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: ขาดความเปนระเบียบของบานเรือนและการ

จัดการพื้นที่ สภาพนํ้ามีลักษณะเนาเสีย ตนไมขาดการดูแล ไมสามารถเดินเลาะคลองไดตลอดแนว 

เน่ืองจากมีสิ่งกีดขวางของรานคา รถเข็นขายของ และของของเจาของบาน 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาเปนทางเดินธรรมชาติ โดย

ปลูกตนไมทั้งสองฝงคลอง ปรับปรุงภูมิทัศนใหสามารถเดินเขาถึงไดสะดวก เปนระเบียบเรียบรอย 

และอาจจะปรับสภาพนํ้าในคลองใหใสสะอาดมากข้ึน 

  

 

2. ประเภทพ้ืนท่ีถนน (ทางเดินธรรมชาติ) ไดแก 29 ถนนราชดําเนินนอก   31  ถนนราชดําเนินกลาง   

2.1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี 29 ถนนราชดําเนินนอก 

  2.1.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีถนนราชดําเนินนอก 

1. ศักยภาพของพื้นที่: ฟุตบาทมีความกวาง เปนเสนที่มีความสําคัญตอ

ประวัติศาสตรเช่ือมตอกับพระราชวังดุสิต ลานพระบรมรูปทรงมา และวัดพระแกว เปนถนนที่มี

สถานที่ราชการที่สําคัญตลอดเสนของถนน และเปนถนนที่มีความกวาง และมีความสวยงาม 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: เปนถนนที่มีรถผานไปมาเปนจํานวนมาก สภาพ

จราจรมีความติดขัด ซึ่งอาจจะมีปญหาในดานมลพิษ มลภาวะ ฝุนละออง และเสียงดังจากเครื่องยนต  

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาเปนทางเดินธรรมชาติ โดยการ

เพิ่มตนไมใหญใหมีความหนาแนนข้ึน รมรื่นข้ึน ปรับปรุงทางเทา จุดรอรถประจําทาง และอาจจะ
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ปรับปรุงทางสัญจรคนเดินเทาใหเปนไปตามมาตรฐาน และใหอาคารที่อยูโดยรอบพื้นที่มีการเพิ่มพื้นที่

สีเขียวบริเวณดานหนาอาคาร และในอาคารใหมีทัศนียภาพที่สวยงามตอเน่ือง   

2.1.2 วิเคราะหแบบสอบถาม 

2.1.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=10) 

ตารางที่ 16 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามถนนราชดําเนินนอก 

 

ชนิดของขอมูล 

 

รายการขอมูล 

 

จํานวน (คน) 

 

รอยละ 

ขอมูลเพศ 
ชาย 7 70 

หญิง 3 30 

 

ขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 20 ป - - 

อายุ 20-40 ป 4 40 

อายุ 41-60 ป 6 60 

อายุมากกวา 60 ป - - 

 

ขอมูลระดับการศึกษา 

 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 6 60 

ปริญญาตร ี 3 30 

สูงกวาปริญญาตร ี 1 10 

 

ขอมูลอาชีพ 

 

 

นักเรียน นักศึกษา - - 

คาขาย 2 20 

ธุรกิจ - - 

ลูกจางเอกชน/พนักงาน - - 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 4 40 

รับจางทั่วไป 2 20 

แมบาน/พอบาน - - 

อื่น ๆ 2 (รปภ. ทหาร) 20 

ขอมูลระยะเวลาที่อยูในพื้นที ่

นอยกวา 1 ป 1 10 

1 ป – 5 ป 4 40 

มากกวา 5 ป 5 50 
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงการประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดําเนินนอก 

1. ความเห็นตอพื้นที่วาตองการ

ใหพัฒนาเปนอะไร 

2. ความเห็นตออุปสรรคที่คิด

วาไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวได 

3. ความเห็นตอความกังวลเมื่อ

เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า เ ป น พื้ นที่

สาธารณะสีเขียวแลว 

− สวนสาธารณะ 

− สถานที่ออกกําลังกาย 

− พัฒนาเปนพิพิธภัณฑ 

− มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากข้ึน 

− สนามกีฬา 

− เพิ่มตนไมมากข้ึน 

- 

− คนเรรอน 

− ปญหาการมั่วสุม 

− ปญหาจราจร รถติด 

− ขยะ 

 

 

ตารางที่ 18  ตารางแสดงผลการประเมินลําดับสําคัญของกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดําเนิน-

นอก 

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

กาย 

2.  

พื้นที่จัด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศูนย

ก า ร

เรียนรู/

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น า ม

เด็กเลน

  

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน  

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

1 

5** 

50 
- 

2 

20 

2 

20 
- 

1 

10 
- - 

ลําดับที่ 

2 
- - 

1 

16.7 

2** 

33.2 

1 

16.7 

1 

16.7 
- 

1 

16.7 

ลําดับที่ 

3 

1 

20 

2** 

40 

1 

20 
- - - - 

1 

20 

หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นไมครบทุกอันดับ  
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2.1.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากผูใชพ้ืนท่ี และอยูโดยรอบ 

พ้ืนท่ีถนนราชดําเนินนอก 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกกวาเพศหญิง ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีอายุอยูในชวง 41-60 ป และมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี โดยสวนมากประกอบอาชีพ

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอยูในพื้นที่มามากกวา 5 ป ซึ่งมีสัดสวนมากกวา 1 ป–5 ป เพียงเล็กนอย 

ผู ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต อพื้นที่ ว าตองการใหพัฒนาเปน

สวนสาธารณะ สถานที่ออกกําลัง สนามกีฬา โดยมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากข้ึน เพิ่มตนไมใหมากข้ึน และ

พัฒนาเปนพิพิธภัณฑ  มีความเห็นตอความกังวลเมื่อเกิดการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว คือ 

ปญหาคนเรรอน ปญหาการมั่วสุม ปญหาการจราจรที่ติดขัด และปญหาขยะ เปนตน 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 10 คน เห็นดวย 10 คน ซึ่งกิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญมาเปนลําดับที่ 1 คือ ลานออกกําลัง รองลงมา คือ ศูนยการเรียนรู/แหลงเรียนรู และ

ลําดับที่ 3 คือ พื้นที่จัดกิจกรรมชุมชน 

2.2 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  31  ถนนราชดําเนินกลาง 

  2.2.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีถนนราชดําเนินกลาง 

1. ศักยภาพของพื้นที่: ฟุตบาทมีความกวาง และเปนทางเขาสูราชธานี

รัตนโกสินทรเปนเสนที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตร เปนถนนทองเที่ยว หลากหลายผูคนและ

กิจกรรม ทั้งเปนยานการคา สถานที่ราชการ โดยเปนถนนเสนหลักที่สําคัญที่มีรถและผูคนเขามาใช

เปนจํานวนมาก เปนจุดรอรถประจําทาง 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: พื้นฟุตบาทยังมีลักษณะที่ไมเรียบ อาจเกิดอันตราย

แกคนเดินเทาได และยังมีการขายของบริเวณฟุตบาทในบางจุด อาจทําใหเกิดความไมเปนระเบียบ ไม

เรียบรอย ไมสวยงาม  

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาเปนทางเดินธรรมชาติ  โดย

การเพิ่มตนไมใหญสองขางฝงของถนนใหหนาแนนข้ึน รมรื่นข้ึน ปรับปรุงทางเทา ทางสัญจรคนเดิน

เทาใหเปนไปตามมาตรฐาน และอาคารที่อยูบริเวณพื้นที่มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณดานหนาอาคาร 

และในอาคาร ใหมีทัศนียภาพที่สวยงามตอเน่ือง ซึ่งอาจจะเพิ่มกิจกรรมใหเปนพื้นที่น่ังเลนบริเวณ

ฟุตบาทบนถนนราชดําเนินกลาง 
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  2.2.2 วิเคราะหแบบสอบถาม 

2.2.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=10) 

ตารางที่ 19 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามถนนราชดําเนินกลาง 

 

ชนิดของขอมูล 

 

รายการขอมูล 

 

จํานวน (คน) 

 

รอยละ 

ขอมูลเพศ 

 

ชาย 4 40 

หญิง 

 

6 60 

 

ขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 20 ป 1 10 

อายุ 20-40 ป 6 60 

อายุ 41-60 ป 2 20 

อายุมากกวา 60 ป 1 10 

 

ขอมูลระดับการศึกษา 

 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 3 30 

ปริญญาตร ี 5 50 

สูงกวาปริญญาตร ี 2 20 

 

ขอมูลอาชีพ 

 

 

นักเรียน นักศึกษา 1 10 

คาขาย 1 10 

ธุรกิจ - - 

ลูกจางเอกชน/พนักงาน 2 20 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 4 40 

รับจางทั่วไป 2 20 

แมบาน/พอบาน - - 

อื่น ๆ - - 

ขอมูลระยะเวลาที่อยู

ในพื้นที่ 

นอยกวา 1 ป 2 20 

1 ป – 5 ป 1 10 

มากกวา 5 ป 7 70 
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ตารางที่ 20 ตารางแสดงการประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดําเนินกลาง 

1. ความเห็นตอพื้นที่วาตองการให

พัฒนาเปนอะไร 

2. ความเห็นตออุปสรรคที่

คิดวาไมสามารถพัฒนาเปน

พื้นที่สาธารณะสีเขียวได 

3. ความเห็นตอความกังวล

เมื่อเกิดการพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวแลว 

− เ ป นแหล ง เ ผยแพรและรวม

ศิลปวัฒนธรรมของไทย  

− ทางจักรยาน ทางเทา ที่จอด

รถจักรยาน 

− เปนถนนคนเดินมีคนเขามาใช

มากข้ึน 

− พื้นที่ สาธารณะและพื้นที่ น่ั ง

พักผอน 

− เปนแหลงเรียนรูสําหรับผูสัญจร

ไปมาบนถนนเสนน้ี 

− ขาดความรวมมือของ

ภาคสวน 

− มีคนมาก 

 

− ขยะ 

− การดูแลตนไม รักษา

ตนไม 

− ขายของ 

− การจราจรติดขัด 

 

 

ตารางที่ 21 ตารางแสดงผลการประเมินลําดับสําคัญของกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดําเนิน-

กลาง 

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

ก า ย

  

2.  

พื้ น ที่ จั ด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศูนย

ก า ร

เรียนรู/

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น า ม

เด็กเลน

  

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน  

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

1 
- 

2 

20 
- 

6** 

60 
- 

2 

20 
- - 

ลําดับที่ 

2 

3** 

30 

2 

20 

2 

20 

1 

10 
- - - 

2 

20 

ลําดับที่ 

3 
- 

2** 

40 

2** 

40 

1 

20 
- - - - 

หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นไมครบทุกอันดับ  
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2.2.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากผูใชพ้ืนท่ี และอยูโดยรอบ

พ้ืนท่ีถนนราชดําเนินกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีอายุอยูในชวง 20-40 ป และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยสวนมากประกอบอาชีพ

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอยูในพื้นที่มามากกวา 5 ป  

ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอพื้นที่วาตองการใหพัฒนาเปนแหลง

เผยแพรและแหลงรวมศิลปวัฒนธรรมของไทย มีทางจักรยาน ทางเทา ที่จอดรถจักรยาน เปน

สวนสาธารณะ และที่น่ังพักผอน โดยตองการใหเปนถนนที่มีคนเขามาใชมากข้ึน ซึ่งความเห็นตอ

อุปสรรคที่คิดวาไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวได คือ การขาดความรวมมือของภาคสวน 

โดยความเห็นตอความกังวลเมื่อเกิดการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว คือ ปญหาขยะ การดูแล

รักษาตนไม การขายของ และการจราจรที่ติดขัด 

ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว จากการ

ตอบแบบสอบถามทั้ง 10 คน เห็นดวยทั้ง 10 คน ซึ่งกิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมา

เปนลําดับที่ 1 คือ ศูนยการเรียนรู/แหลงเรียนรู รองลงมา คือ ลานออกกําลังกาย และลําดับที่ 3 คือ 

พื้นที่จัดกิจกรรมชุมชน และพื้นที่น่ังเลน พบปะ พูดคุย ซึ่งกิจกรรมนอกเหนือจากน้ีที่อยากใหมี คือ 

การสงเสริมวัฒนธรรมไทยอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้ง และกิจกรรมที่ทําเพื่อเด็ก 

 

 

3. ประเภทพ้ืนท่ีบริเวณสะพาน (สวนสาธารณะในพื้นที่ทิ้งราง การทําเกษตรในเมือง และอาคาร

เขียว)  

ไดแก  3  บริเวณสะพานพระราม 8   20  บริเวณสะพานพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  32  บริเวณ-

สะพานพระปนเกลา    

หมายเหตุ: ประเภทพื้นที่ที่ 3 พื้นที่บริเวณสะพาน สามารถพัฒนารวมกับประเภทพื้นทีท่ี่ 2 พื้นที่ถนน

และประเภทพื้นที่ที่ 5 พื้นที่ทิง้รางเน่ืองจากพื้นที่อยูติดกัน 

3.1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  3  บริเวณสะพานพระราม  8    

  3.1.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีบริเวณสะพานพระราม 8    

1. ศักยภาพของพื้นที่: ใกลชุมชนวัดสามพระยา ใกลสถานที่ราชการ วัด 

สํานักงาน มีการเขาถึงไดสะดวก มีรถผานเขาออกไมมากจนเกินไป คนไมพลุกพลาน 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: เสาทางดวนมีขนาดใหญ บดบังมุมมอง ทําใหเกิด

ทัศนียภาพไมตอเน่ืองในเรื่องความสวยงาม ซึ่งอาจทําใหเกิดมุมอับในบางพื้นที่ และขนาดพื้นที่

ฟุตบาทแตละชวงเสามีขนาดไมเทากันบางพื้นที่กวาง บางพื้นที่แคบยากตอการพัฒนา โดยพื้นที่              
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ใตสะพานขางรั้วโรงพิมพธนบัตรและธนาคารแหงประเทศไทย เปนที่จอดรถตู รถตุกๆ รถจักรยานยนต 

มีรานคารถเข็น ทําใหเกิดความไมสวยงามและไมเปนระเบียบ  

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว

บริเวณสะพาน โดยอาจจะปลูกตนไม เพื่อใหมีเกิดความรมรื่น สวยงาม เปนที่พักผอนหยอนใจ และยัง

สามารถเปนพื้นที่ปลูกผักสวนครัวได โดยใหคนในพื้นที่เขามาจับจองแปลงของตนเอง ซึ่งอาจเกิดเปน

กิจกรรมและเปนประโยชน แทนที่จะปลูกเพื่อความสวยงามเทาน้ัน แตยังสามารถนําไปรับประทานได

อีกดวย 

3.1.2 วิเคราะหแบบสอบถาม 

3.1.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=10) 

ตารางที่ 22 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามบริเวณสะพานพระราม 8    

 

ชนิดของขอมูล 

 

รายการขอมูล 

 

จํานวน (คน) 

 

รอยละ 

ขอมูลเพศ 

 

ชาย 5 50 

หญิง 5 50 

 

ขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 20 ป - - 

อายุ 20-40 ป 2 20 

อายุ 41-60 ป 7 70 

อายุมากกวา 60 ป 1 10 

 

ขอมูลระดับการศึกษา 

 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 1 10 

ปริญญาตร ี 5 50 

สูงกวาปริญญาตร ี 4 40 

 

ขอมูลอาชีพ 

 

 

นักเรียน นักศึกษา - - 

คาขาย 1 10 

ธุรกิจ - - 

ลูกจางเอกชน/พนักงาน 1 10 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 8 80 

รับจางทั่วไป - - 

แมบาน/พอบาน - - 

อื่น ๆ 

 

- - 
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ตารางที่ 22 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามบรเิวณสะพานพระราม 8 (ตอ) 

ชนิดของขอมูล รายการขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

ขอมูลระยะเวลาที่อยู

ในพื้นที่ 

นอยกวา 1 ป 3 30 

1 ป – 5 ป - - 

มากกวา 5 ป 7 70 

 

ตารางที่ 23 ตารางแสดงการประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่บริเวณสะพานพระราม 8    

1. ความเห็นตอพื้นที่วาตองการ

ใหพัฒนาเปนอะไร 

2. ความเห็นตออุปสรรคที่คิด

วาไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวได 

3. ความเห็นตอความกังวลเมื่อ

เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า เ ป น พื้ น ที่

สาธารณะสีเขียวแลว 

- ทาเรือ 

- สวนสาธารณะ มีตนไมเพิ่มข้ึน  

- เปดขายของริมทางเทา 

- พื้นที่พักผอนหยอนใจสําหรับ

ประชาชน 

- 

− ขาดการดูแลอยางตอเน่ือง

กล าย เ ป นพื้ นที่ ทิ้ ง ร า ง    

ทรุดโทรมและเปลี่ยว 

− ปญหาจราจร รถติด 

− คนเขามาตกปลาในพื้นที่ 

 

ตารางที่ 24 ตารางแสดงผลการประเมินลําดับสําคัญของกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณสะพาน         

พระราม 8    

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

กาย 

2.  

พื้ น ที่ จั ด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศูนย

ก า ร

เรียนรู/

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น า ม

เด็กเลน

  

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน  

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

1 

7** 

77.8 
- 

1 

11.1 

1 

11.1 
- - - - 

ลําดับที่ 

2 
- - 

1 

33.4 
- 

2** 

66.6 
- - - 

ลําดับที่ 

3 
- - 

2** 

66.6 
- 

1 

33.4 
- - - 

หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นไมครบทุกอันดับ 
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3.1.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากผูใชพ้ืนท่ี และอยูโดยรอบ

พ้ืนท่ีบริเวณสะพานพระราม 8    

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายสัดสวนเทากบัเพศหญิง ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-60 ป และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสัดสวนผูที่มีการศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรีเพียงเล็กนอย โดยสวนมากประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอยูในพื้นที่มา

มากกวา 5 ป  

ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอพื้นที่วาตองการใหพัฒนาเปนทาเรือ เปน

สวนสาธารณะ โดยมีตนไมเพิ่มข้ึน เปนสวนหยอม เปนพื้นที่ขายของริมทางเทา และเปนพื้นที่พักผอน

หยอนใจสําหรับประชาชน ซึ่งความเห็นตอความกังวลเมื่อเกิดการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

คือ เรื่องปญหาจราจร รถติด การดูแลพื้นที่อยางตอเน่ือง ไมใหกลายเปนพื้นที่ทิ้งราง ทรุดโทรมและ

เปลี่ยว  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 10 คน เห็นดวยทั้ง 9 คน ซึ่งกิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญมาเปนลําดับที่ 1 คือ ลานออกกําลังกาย รองลงมา คือ สนามเด็กเลน และลําดับที่ 3 คือ 

พื้นที่น่ังเลน พบปะ พูดคุย โดยมีขอเสนอแนะที่อยากใหมีในพื้นที่ คือ หองนํ้าสาธารณะ 

  

3.2 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  20 บริเวณสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก-

มหาราช 

  3.2.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีบริเวณสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา-

โลกมหาราช 

1. ศักยภาพของพื้นที่: อยูติดกับยานการคาปากคลองตลาด โรงเรียนสวน-

กุหลาบ โรงเรียนเพาะชาง สวนสาธารณะสะพานพุทธ เปนจุดจอดของรถโดยสารประจําทางและใกล

กับทาเรือสะพานพุทธ พื้นที่บริเวณริมคลองสามารถพัฒนาเปนทางเดินธรรมชาติได 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: เน่ืองจากเปนพื้นที่จอดรถของรถโดยสารประจํา

ทางทําใหบดบังทัศนียภาพที่สวยงามริมแมนํ้าเจาพระยาและพื้นที่บริเวณลานดานขางสะพานที่ใชเปน

ที่จอดรถ มีความไมเปนระเบียบเรียบรอย ตนไมไมไดรับการดูแลเทาที่ควร 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาพื้นที่จอดรถบริเวณดานขาง

สะพานพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โดยการเพิ่มตนไมใหญ เปดรั้วเพื่อใหเปนพื้นที่สาธารณะหรือ

พื้นที่น่ังเลนพักผอนของคนที่มารอเรือ ที่ทาเรือสะพานพุทธและบริเวณฟุตบาทริมแมนํ้าเจาพระยา

สามารถพัฒนาเปนทางเดินธรรมชาติเพิ่มตนไมใหญปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงามตลอดแนวทางเดิน 

โดยสามารถเช่ือมตอกับลานพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชได 
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3.2.2 วิเคราะหแบบสอบถาม 

3.2.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=10) 

ตารางที่ 25 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามบริเวณสะพานพุทธยอดฟาจุฬาโลก-

มหาราช 

 

ชนิดของขอมูล 

 

รายการขอมูล 

 

จํานวน (คน) 

 

รอยละ 

ขอมูลเพศ 

 

ชาย 5 50 

หญิง 5 50 

 

ขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 20 ป - - 

อายุ 20-40 ป 5 50 

อายุ 41-60 ป 4 40 

อายุมากกวา 60 ป 1 10 

 

ขอมูลระดับการศึกษา 

 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 8 80 

ปริญญาตร ี 2 20 

สูงกวาปริญญาตร ี - - 

 

ขอมูลอาชีพ 

 

 

นักเรียน นักศึกษา 1 10 

คาขาย - - 

ธุรกิจ - - 

ลูกจางเอกชน/พนักงาน 3 30 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 1 10 

รับจางทั่วไป 3 30 

แมบาน/พอบาน 2 20 

อื่น ๆ - - 

ขอมูลระยะเวลาที่อยู

ในพื้นที่ 

นอยกวา 1 ป 2 20 

1 ป – 5 ป 1 10 

มากกวา 5 ป 7 70 
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ตารางที่ 26 ตารางแสดงการประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่บริเวณสะพานพุทธยอดฟาจุฬา-

โลกมหาราช 

1.  ค ว า ม เ ห็ น ต อ พื้ น ที่ ว า

ตองการใหพัฒนาเปนอะไร 

2. ความเห็นตออุปสรรคที่คิด

วาไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวได 

3. ความเห็นตอความกังวลเมื่อ

เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า เ ป น พื้ น ที่

สาธารณะสีเขียวแลว 

- สวนหยอม 

- สวนสาธารณะ 

- พื้นที่ขายของ 

- ศูนยการเรยีนรู 

- สนามเด็กเลน 

- สิ่งแวดลอม/สภาพแวดลอม 

 

− คนเรรอน โจร 

− แหลงมั่วสุม 

− ความปลอดภัยในพื้นที่ 

 

ตารางที่ 27 ตารางแสดงผลการประเมินลําดับสําคัญของกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณสะพานพุทธ-

ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

กาย 

2.  

พื้ น ที่ จั ด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศูนย

ก า ร

เรียนรู/

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น า ม

เด็กเลน

  

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน  

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

1 

5** 

55.6 
- 

2 

22.2 

1 

11.1 
- - - 

1 

11.1 

ลําดับที่ 

2 

2** 

25 

2** 

25 

2** 

25 
- 

1 

12.5 

1 

12.5 
- - 

ลําดับที่ 

3 

1 

12.5 
- 

2 

25 

1 

12.5 
- - 

1 

12.5 

3** 

37.5 

หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นไมครบทุกอันดับ 
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3.2.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากผูใชพ้ืนท่ี และอยูโดยรอบ

พ้ืนท่ีบริเวณสะพานพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายสัดสวนเทากบัเพศหญิง ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีอายุอยูในชวง 20-40 ป และมีสัดสวนมากกวาชวงอายุ 41-60 ป เพียงเล็กนอย และมี

ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี โดยสวนมากประกอบอาชีพลูกจางเอกชน/พนักงาน และรับจาง

ทั่วไป โดยอยูในพื้นที่มามากกวา 5 ป  

ผู ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต อพื้นที่ ว าตองการใหพัฒนาเปน

สวนสาธารณะ สวนหยอม สนามเด็กเลน มีพื้นที่ขายของ และเปนศูนยการเรียนรู ซึ่งความเห็นตอ

อุปสรรคที่คิดวาไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวได คือ สิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่

ไมเอื้ออํานวย โดยความเห็นตอความกังวลเมื่อเกิดการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว คือ ปญหาคน

เรรอน และกลายเปนแหลงมั่วสุม โดยหวงความปลอดภัยของคนที่จะเขามาใชพื้นที่ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 10 คน เห็นดวยทั้ง 9 คน ซึ่งกิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญมาเปนลําดับที่ 1 คือ ลานออกกําลังกาย รองลงมา คือ ลานออกกําลังกาย พื้นที่จัด

กิจกรรมชุมชน และพื้นที่น่ังเลน พบปะ พูดคุย และลําดับที่ 3 คือ ตลาดนํ้า/ถนนคนเดิน 

3.3 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี   32  บริเวณสะพานพระปนเกลา 

  3.2.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีบริเวณสะพานพระปนเกลา 

1. ศักยภาพของพื้นที่: ต้ังอยูในยานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และอาคาร

สํานักงาน อยูบริเวณจุดที่คนมายืนรอรถประจาํทางเปนจํานวนมาก มีรถผานไปมาและคนใชพื้นที่มาก 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: เกิดมลภาวะจากฝุนละออง ควัน เสียงดังจาก

จราจร และพื้นที่บริเวณที่สะพานที่ลาดเอียงลงมาทําใหเกิดความรูสึกอึดอัดบริเวณปลายสุดของ

สะพาน 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: พื้นที่สามารถพัฒนาไดอยางหลากหลาย ทั้ง

สวนสาธารณะในพื้นที่ทิ้งราง การทําเกษตรในเมือง และสามารถปลูกตนไมบริเวณเสาหรือกําแพง 

โดยอาจจะพัฒนาใหเปนที่น่ังพักผอน ใหเกิดความรมรื่น และสบายตา 
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4. ประเภทพ้ืนท่ีในชุมชน (สวนสาธารณะในพื้นที่ทิ้งราง การทําเกษตรในเมือง ทางเดินธรรมชาติ 

และอาคารเขียว) 

ไดแก  1   วัดสังเวชวิศยาราม 39 ชุมชนขางปอมมหากาฬ 

4.1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี    1  วัดสังเวชวิศยาราม 

  4.1.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีวัดสังเวชวิศยาราม 

1. ศักยภาพของพื้นที่: มีเรื่องราวประวัติศาสตร ภูมิปญญา วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรม ความเปนมาของพื้นที่เปนชุมชนต้ังแตตนกรุงรัตนโกสินทร ใกลสวนสาธารณะ (สวนสันติ-

ชัยปราการ) โรงเรียน ชุมชน และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ เชน พิพิธภัณฑบางลําพู 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: บริเวณซอยสามเสน 1 มีลักษณะที่แคบ รถว่ิงทาง

เดียว มีการต้ังขายของของรานอาหารบริเวณดานขางกําแพงวัด ซึ่งดูไมเปนระเบียบ เรียบรอย และ

อาจเกิดอันตรายได 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาพื้นที่ดานในของโรงเรียน และ

พื้นที่ริมนํ้าดานในโรงเรียนทําเปนพื้นที่สาธารณะ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มตนไมใหญ หรือมีแปลง

ปลูกผักในพื้นที่ และพื้นที่บริเวณดานในวัดที่เปนพื้นที่โลงอาจพัฒนาโดยการทุบกําแพงวัดเพื่อเปด

พื้นที่ใหกวางข้ึน หรือทําเปนกําแพงสีเขียวธรรมชาติ และพัฒนาพื้นที่ลานสีเขียวหนาวัดใหสวยงาม 

และคนในพื้นที่และนักทองเที่ยวสามารถใชประโยชนได    

  4.1.2 วิเคราะหแบบสอบถาม 

4.1.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=10) 

ตารางที่ 28 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวัดสังเวชวิศยาราม 

 

ชนิดของขอมูล 

 

รายการขอมูล 

 

จํานวน (คน) 

 

รอยละ 

ขอมูลเพศ 

 

ชาย 5 50 

หญิง 

 

5 50 

 

ขอมูลอายุ 

 

 

 

 

ตํ่ากวา 20 ป - - 

อายุ 20-40 ป 5 50 

อายุ 41-60 ป 2 20 

อายุมากกวา 60 ป 3 30 
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ตารางที่ 28 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวัดสังเวชวิศยาราม (ตอ) 

ชนิดของขอมูล รายการขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

 

ขอมูลระดับการศึกษา 

 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 3 30 

ปริญญาตร ี 5 50 

สูงกวาปริญญาตร ี 2 20 

 

ขอมูลอาชีพ 

 

 

นักเรียน นักศึกษา 2 20 

คาขาย 1 10 

ธุรกิจ 1 10 

ลูกจางเอกชน/พนักงาน 1 10 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 1 10 

รับจางทั่วไป 2 20 

แมบาน/พอบาน 1 10 

อื่น ๆ 1 10 

ขอมูลระยะเวลาที่อยู

ในพื้นที่ 

นอยกวา 1 ป 1 10 

1 ป – 5 ป 1 10 

มากกวา 5 ป 8 80 

 

ตารางที่ 29 ตารางแสดงการประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่วัดสังเวชวิศยาราม 

1. ความเห็นตอพื้นที่วาตองการ

ใหพัฒนาเปนอะไร 

2. ความเห็นตออุปสรรคที่

คิดวาไมสามารถพัฒนาเปน

พื้นที่สาธารณะสีเขียวได 

3. ความเห็นตอความกังวลเมื่อ

เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า เ ป น พื้ น ที่

สาธารณะสีเขียวแลว 

- พื้นที่แหลงเรียนรูของเด็กรุน

หลัง 

- สวนหยอม 

- พื้ นที่ ข า ยขอ ง  ข ายขน ม       

ขายอาหารของชุมชน 

- สนามกีฬา  

- สนามเด็กเลน 

- พื้นที่สีเขียวเพื่อน่ังทําสมาธิ 

- ราคาที่ดิน 

- พื้นที่มีขนาดเล็กเกินไป 

− เกิดเสียงดังรบกวนการ

ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ข อ ง

พระสงฆ 

− กลายเปนแหลงมั่วสุม 

− ขาดความรวมมือของคน

ในพื้นที่ 

− การดูแลรักษารวมกันของ

คนในชุมชน 

− การสรางความรูสึกรักและ

หวงแหนในพื้นที่สาธารณะ 
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ตารางที่ 30 ตารางแสดงผลการประเมินลําดับสําคัญของกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่วัดสังเวชวิศยาราม 

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

ก า ย

  

2.  

พื้ น ที่ จั ด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศูนย

ก า ร

เรียนรู/

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น า ม

เด็กเลน

  

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน  

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

1 

2 

22.2 

5** 

55.6 

2 

22.2 
- - - - - 

ลําดับที่ 

2 

3 

33.2 

1 

11.2 

1 

11.2 

3** 

33.2 

1 

11.2 
- - - 

ลําดับที่ 

3 

1 

14.3 

1 

14.3 

3** 

42.8 

1 

14.3 

1 

14.3 
- - - 

หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นไมครบทุกอันดับ  

 

4.1.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากผูใชพ้ืนท่ี และอยูโดยรอบ

พ้ืนท่ีวัดสังเวชวิศยาราม 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายสัดสวนเทากับเพศหญิง ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีอายุอยูในชวง 20-40 ป และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยสวนมากประกอบอาชีพ

รับจางทั่วไป และอยูในพื้นที่มามากกวา 5 ป  

ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอพื้นที่วาตองการใหพัฒนาพื้นที่เปนแหลง

เรียนรูของเด็ก เปนพื้นที่ขายของ ขายขนม ขายอาหารของคนในชุมชน เปนสวนหยอม สนามกีฬา 

สนามเด็กเลน และเปนพื้นที่สีเขียวสําหรับน่ังทําสมาธิ เปนตน ซึ่งความเห็นตออุปสรรคที่คิดวาไม

สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวได คือ ในเรื่องของขนาดพื้นที่ และเรื่องเสียง ที่อาจจะเขาไป

รบกวนการปฏิบัติธรรมของพระสงฆได โดยความเห็นตอความกังวลเมื่อเกิดการพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียว คือ กลายเปนแหลงมั่วสุม การขาดการดูแลรักษารวมกันของคนในชุมชน และขาด

ความรวมมือของคนในพื้นที่ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 10 คน เห็นดวยทั้ง 9 คน โดยที่ไมเห็นดวย เน่ืองจากเห็นวาพื้นที่มี

ขนาดเล็กและแคบจนเกินไป และจะเปนการรบกวนการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ ซึ่งกิจกรรมที่ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญมาเปนลําดับที่ 1 คือ พื้นที่จัดกิจกรรมชุมชน รองลงมา คือ ศูนยการ
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เรียนรู/แหลงเรียนรู และลําดับที่ 3 คือ พื้นที่น่ังเลน พบปะ พูดคุย โดยกิจกรรมนอกเหนือจากน้ีที่

ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอมา คือ กิจกรรมจําลองประวัติศาสตรทองถ่ิน หองสมุดชุมชน และการ

แสดงธรรม 

4.2 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  39  ชุมชนขางปอมมหากาฬ 

  4.2.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีชุมชนขางปอมมหากาฬ 

1. ศักยภาพของพื้นที่: อยูติดกับพื้นที่ริมคลองรอบกรุง และอยูใกลกับสถานที่

ทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) อาคารนิทรรศน

รัตนโกสินทร ติดกับถนนราชดําเนิน และทาเรือสะพานผานฟาลีลาศ เปนตน 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: บริเวณพื้นที่ชุมชนขางปอมมหากาฬดูไมเปน

ระเบียบ เรียบรอย ดูไมปลอดภัย และมีความเปลี่ยว 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที:่ สามารถพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมคลอง และ

เปดใหนักทองเที่ยวและคนในพื้นที่ไดเขาไปใชประโยชนเปนพื้นที่สาธารณะและพื้นที่น่ังเลนพักผอน

หยอนใจ โดยอาจจะปรับปรุงภูมิทัศน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและตนไมใหญใหมีความรมรื่นมากข้ึน 

  4.2.3 วิเคราะหแบบสอบถาม 

4.2.3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=10) 

ตารางที่ 31 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามชุมชนขางปอมมหากาฬ 

ชนิดของขอมูล รายการขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

ขอมูลเพศ 
ชาย 3 30 

หญิง 7 70 

 

ขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 20 ป 2 20 

อายุ 20-40 ป 5 50 

อายุ 41-60 ป 2 20 

อายุมากกวา 60 ป 1 10 

ขอมูลระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 4 40 

ปริญญาตร ี 5 50 

สูงกวาปริญญาตร ี 1 10 

ขอมูลอาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา 2 20 

คาขาย 1 10 

ธุรกิจ 1 10 

ลูกจางเอกชน/พนักงาน 5 50 
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ตารางที่ 31 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามชุมชนขางปอมมหากาฬ (ตอ) 

ชนิดของขอมูล รายการขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

 

ขอมูลอาชีพ 

 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 1 10 

รับจางทั่วไป - - 

แมบาน/พอบาน - - 

อื่น ๆ - - 

ขอมูลระยะเวลาที่อยู

ในพื้นที่ 

นอยกวา 1 ป 3 30 

1 ป – 5 ป 2 20 

มากกวา 5 ป 5 50 

 

ตารางที่ 32 ตารางแสดงการประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่ชุมชนขางปอมมหากาฬ 

1. ความเห็นตอพื้นที่วาตองการ

ใหพัฒนาเปนอะไร 

2. ความเห็นตออุปสรรคที่คิด

วาไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวได 

3. ความเห็นตอความกังวลเมื่อ

เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า เ ป น พื้ น ที่

สาธารณะสีเขียวแลว 

- สวนสาธารณะ 

- อยากใหเกิดประโยชนตอ

ชุมชนมากที่สุด 

- ส ถ า น ที่ ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง

ประวัติศาสตร 

-  

- การจัดสรรงบประมาณ 

- กลายเปนแหลงมั่วสุมของ

กลุมวัยรุนในตอนกลางคืน 

 

ตารางที่ 33 ตารางแสดงผลการประเมินลําดับสําคัญของกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนขางปอม-

มหากาฬ 

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

ก า ย

  

2.  

พื้ น ที่ จั ด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศูนย

ก า ร

เรียนรู/

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น า ม

เด็กเลน

  

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน  

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

1 

6** 

60 
- 

1 

10 

2 

20 
- - - 

1 

10 
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ตารางที่ 33 ตารางแสดงผลการประเมินลําดับสําคัญของกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนขางปอม-

มหากาฬ (ตอ) 

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

ก า ย

  

2.  

พื้ น ที่ จั ด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศูนย

ก า ร

เรียนรู/

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น า ม

เด็กเลน

  

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน  

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

2 

1 

14.3 
- 

1 

14.3 

2 

28.6 

3** 

42.8 
- - - 

ลําดับที่ 

3 

1** 

25 
- 

1** 

25 
- - 

1** 

25 

- 1** 

25 

หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นไมครบทุกอันดับ  

 

4.2.4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากผูใชพ้ืนท่ี และอยูโดยรอบ

พ้ืนท่ีชุมชนขางปอมมหากาฬ 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกกวาเพศชาย ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีอายุอยูในชวง 20-40 ป และมีระดับการศึกษาปริญญาตร ีมีสัดสวนการศึกษามากกวา    ตํ่า

กวาปริญญาตรี เพียงเล็กนอย โดยสวนมากประกอบอาชีพลูกจางเอกชน/พนักงาน และอยูในพื้นที่มา

มากกวา 5 ป  

ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอพื้นที่วาตองการใหพัฒนาพื้นที่ เปน

สวนสาธารณะ เปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และอยากใหเกิดประโยชนตอชุมชนมากที่สุด 

โดยความเห็นตอความกังวลเมื่อเกิดการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว คือ จะกลายเปนแหลงมั่วสมุ

ของวัยรุนในเวลากลางคืน และเรื่องการจัดสรรงบประมาณ  

ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว จากการ

ตอบแบบสอบถามทั้ง 10 คน เห็นดวยทั้ง 10 คน ซึ่งกิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมา

เปนลําดับที่ 1 คือ ลานออกกําลังกาย รองลงมา คือ สนามเด็กเลน และลําดับที่ 3 คือ ลานออกกําลัง-

กาย พื้นที่น่ังเลน พบปะ พูดคุย ทางจักรยาน/ทางเดิน และตลาดนํ้า/ถนนคนเดิน  



162 

 

5. ประเภทพ้ืนท่ีสํานักงาน หนวยงานราชการ พ้ืนท่ีวัด พ้ืนท่ีโรงเรียน พ้ืนท่ีเอกชน (ลานจอดรถ            

ลานอเนกประสงค อ่ืน ๆ) (สวนสาธารณะในพ้ืนท่ีท้ิงราง อาคารเขียว การทําเกษตรในเมือง 

ทางเดินธรรมชาติ และสวนสาธารณะในหาง)  

หมายเหตุ: ประเภทพื้นที่ที่ 5 พื้นที่ทิ้งราง สามารถพัฒนารวมกับประเภทพื้นที่ที่ 2 พื้นที่ถนนและ

ประเภทพื้นที่ที่ 6 พื้นที่ดาดฟาอาคารสํานักงาน เน่ืองจากบางพื้นที่อยูติดกันหรืออยูในพื้นที่เดียวกัน 

ไดแก  2   5   6   7   8   9  10  12 13  14  15  16 17  18 19  22   23  25  26  27  33  

5.1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี 2  วัดตรีทศเทพ 

  5.1.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีวัดตรีทศเทพ 

1. ศักยภาพของพื้นที่: ฟุตบาทดานหนาวัด และบริเวณที่จอดรถดานในวัดมี

ความกวาง เหมาะแกการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว มีการปลูกตนไมที่สวยงามเปนระเบียบตรง

ทางเขาวัด 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา:  ถนนหนาวัดตรีทศเทพ ถนนประชาธิปไตยมี

การจราจรหนาแนนทําใหมีมลภาวะจากฝุน ละออง ควันพิษ และเสียงดัง จากการสัญจร 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว โดย

เพิ่มตนไมริมทางฟุตบาท ปรับพื้นที่ลานจอดรถใหมีตนไมเพิ่มมากข้ึน สามารถเปนทั้งลานกิจกรรม 

ลานอเนกประสงคสีเขียวที่มีความรมรื่น เปนพื้นที่พักผอนหยอนใจ 

  5.1.2 วิเคราะหแบบสอบถาม 

5.1.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=10) 

ตารางที่ 34 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวัดตรีทศเทพ 

 

ชนิดของขอมูล 

 

รายการขอมูล 

 

จํานวน (คน) 

 

รอยละ 

ขอมูลเพศ 
ชาย 5 50 

หญิง 5 50 

 

ขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 20 ป 2 20 

อายุ 20-40 ป 2 20 

อายุ 41-60 ป 4 40 

อายุมากกวา 60 ป 2 20 

 

ขอมูลระดับการศึกษา 

 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 5 50 

ปริญญาตร ี 4 40 

สูงกวาปริญญาตร ี 1 10 
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ตารางที่ 34 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวัดตรีทศเทพ (ตอ) 

ชนิดของขอมูล รายการขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

 

ขอมูลอาชีพ 

 

 

นักเรียน นักศึกษา 2 20 

คาขาย 1 10 

ธุรกิจ 3 30 

ลูกจางเอกชน/พนักงาน - - 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 1 10 

รับจางทั่วไป 1 10 

แมบาน/พอบาน 1 10 

อื่น ๆ 1 10 

ขอมูลระยะเวลาที่อยู

ในพื้นที่ 

นอยกวา 1 ป 2 20 

1 ป – 5 ป 1 10 

มากกวา 5 ป 7 70 

 

ตารางที่ 35 ตารางแสดงการประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่วัดตรีทศเทพ 

1. ความเห็นตอพื้นที่วาตองการ

ใหพัฒนาเปนอะไร 

2. ความเห็นตออุปสรรคที่คิด

วาไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวได 

3. ความเห็นตอความกังวลเมื่อ

เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า เ ป น พื้ น ที่

สาธารณะสีเขียวแลว 

- สวนสาธารณะ 

- อยากใหเปนพื้นที่พักผอน

หยอนใจใหกับผูคนที่เดิน

มารอรถหรือเดินมาออก-

กําลังกาย 

- พื้นที่จอดรถที่มีความรมรื่น 

- เ ป น ที่ อ อ ก กํ า ลั ง ก าย /

สถานที่ออกกําลังกาย 

- มีตนไมเพิ่มข้ึน 

- ที่ จ อ ด ร ถ ไ ม เ พี ย ง พ อ 

เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่มีรถ

เข ามาจอดเปนจํานวน

มาก 

 

- ขยะ 

- ก า ร บุ ก รุ ก ข อ ง แ ห ล ง

การคา 

- ที่จอดรถไมเพียงพอ 

- กลายเปนแหลงมั่วสุมของ

คนจรจัด วงเหลา 

- เกิดเสียงดังรบกวนการ

ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ 

- การแตงกายที่ไมเหมาะสม 
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ตารางที่ 36 ตารางแสดงผลการประเมนิลําดับสําคัญของกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่วัดตรีทศเทพ 

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

ก า ย

  

2. 

 พื้นที่จัด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศูนย

ก า ร

เรียนรู/

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น า ม

เด็กเลน

  

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน  

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

1 

4** 

40 

1 

10 

1 

10 

2 

20 

2 

20 
- - - 

ลําดับที่ 

2 

1 

14.3 
- 

3** 

42.8 

2 

28.6 
- - 

1 

14.3 
- 

ลําดับที่ 

3 

1 

16.7 

2** 

33.2 

1 

16.7 
- 

1 

16.7 
- - 

1 

16.7 

หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นไมครบทุกอันดับ  

 

5.1.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากผูใชพ้ืนท่ี และอยูโดยรอบ

พ้ืนท่ีวัดตรีทศเทพ 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายสัดสวนเทากับเพศหญิง ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-60 ป และมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีสัดสวนระดับการศึกษา

มากกวาปริญญาตรี เพียงเล็กนอย โดยสวนมากประกอบอาชีพธุรกิจ และอยูในพื้นที่มามากกวา 5 ป  

ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอพื้นที่วาตองการใหพัฒนาพื้นที่ เปน

สวนสาธารณะ เปนสถานที่ออกกําลังกาย และพื้นที่พักผอนหยอนใจใหกับผูคนที่เดินมารอรถหรือเดิน

มาออกกําลังกาย มีที่จอดรถที่มีความรมรื่น มีตนไมเพิ่มข้ึน ซึ่งความเห็นตออุปสรรคที่คิดวาไมสามารถ

พัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวได คือ จํานวนที่จอดรถมีไมเพียงพอ เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่มีรถเขามา

จอดเปนจํานวนมาก โดยความเห็นตอความกังวลเมื่อเกิดการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว คือ 

ขยะ การบุกรุกของแหลงการคา จํานวนที่จอดรถที่ไมเพียงพอ กลายเปนแหลงมั่วสุมของคนจรจัด    

วงเหลา เกิดเสียงดังรบกวนการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ และการแตงกายที่ไมเหมาะสมของคนที่เขา

มาใชพื้นที่ 

ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว จากการ

ตอบแบบสอบถามทั้ง 10 คน เห็นดวยทั้ง 10 คน ซึ่งกิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมา
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เปนลําดับที่ 1 คือ ลานออกกําลังกาย รองลงมา คือ พื้นที่น่ังเลน พบปะ พูดคุย และลําดับที่ 3 คือ 

พื้นที่จัดกิจกรรมชุมชน 

5.2 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี   5  รานดอกไมทิพย 

  5.2.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีรานดอกไมทิพย 

1. ศักยภาพของพื้นที่: มีขนาดพื้นที่กวาง สามารถพฒันาได ใกลแหลงที่อยู

อาศัย รานคา อยูติดกับถนนเสนหลกั ถนนกรุงเกษมและเช่ือมกับพื้นที่รมิคลองผดุงกรงุเกษม 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: เน่ืองจากเปนพื้นที่เอกชน อาจจะยากตอการเจรจา 

ในการที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาที่ดินโดยดึงแนวคิดในการเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวเขามาเหมือนกรณีศึกษาจากตางประเทศของหางในประเทศญี่ปุน ในเมืองโอซากา โดย

การเพิ่มตนไมและพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวใหคนเขาไปใชประโยชน   

5.3 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี   6  วัดมงกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร 

  5.3.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีวัดมงกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร 

1. ศักยภาพของพื้นที่: ใกลสถานที่ราชการ ชุมชน ติดกับถนนเสนหลักที่มีรถ

สัญจรไปมาตลอด เขาถึงไดงาย อยูติดกับคลองผดุงกรุงเกษม ภายในวัดบริเวณที่ใชประโยชนเปนที่

จอดรถมีขนาดกวางเหมาะแกการพัฒนา 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: ฟุตบาทมีความแคบ  

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว    

ริมทางเดินฟุตบาท และพื้นที่ลานจอดรถภายในวัด ใหคนที่ผานไปมาไดเขาไปใชประโยชน โดยอาจจะ

เพิ่มพื้นที่สเีขียว ที่สรางความรมรื่น ใหวัดและโรงเรียน โดยใหวัดและโรงเรียนมีสวนชวยในการดูแล

รักษาและพัฒนา 

5.4 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี   7   บริษัท TOT จํากัดมหาชน 

  5.4.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีบริษัท TOT จํากัดมหาชน 

1. ศักยภาพของพื้นที่: ใกลชุมชน สํานักงาน ติดกับถนนเสนหลักที่มีรถผาน

ตลอด เขาถึงงาย มีขนาดพื้นที่กวาง สามารถพัฒนาไดมาก 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: มีการจอดรถบริเวณริมทางฟุตบาท ซึ่งดูไมเปน

ระเบียบ และพื้นที่ 1 เปนพื้นที่ของบริษัท TOT ซึ่งอาจจะยากตอการเจรจาในการพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวใหคนไดเขาไปใชประโยชน 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว เพิ่ม

ตนไม เปนที่พักผอนหยอนใจ โดยอาจจะนํากําแพงรั้วออกเพื่อการเขาถึงที่งายและมีปฏิสัมพันธกับคน
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เดินเทา และปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณริมถนนและพื้นที่จอดรถใหมีความเขียวของตนไม มีความ

สวยงาม เปนระเบียบ และนามอง 

5.5 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี   8  วัดโสมนัสราชวรวิหาร 

  5.5.1 วิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีวัดโสมนัสราชวรวิหาร 

1. ศักยภาพของพื้นที่: ใกลแหลงชุมชนและสถานที่ราชการสําคัญๆ มีพื้นที่

กวาง เช่ืองโยงกับคลองผดุงกรุงเกษม 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: มีการจอดรถบรเิวณฟุตบาททัง้ 2 ฝงบริเวณทางเขา

วัด ซึ่งดูไมเปนระเบียบเรียบรอย 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว

บริเวณลานจอดรถ และทางเดินฟุตบาทหนาวัด และพื้นที่ลานจอดรถภายในวัดใหมีความรมรื่น เกิด

ประโยชนแกคนทีผ่านไปมาและคนที่อยูอาศัยในพื้นที่และอาศัยโดยรอบพื้นที่ โดยบริหารจัดการดูแล

รักษาพื้นที่และพัฒนาพื้นที่ โดยโรงเรียนและวัด ซึ่งพื้นที่น้ีสามารถพัฒนาไดอีกหลายรูปแบบ โดยอาจ

พัฒนาหลายรูปแบบในพื้นที่เดียว 

5.6 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี   9  สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง 

  5.6.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีสถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง 

1. ศักยภาพของพื้นที่: อยูติดกับพื้นที่ในเขตพระนคร ที่มีสถานที่ทองเที่ยว

และหนวยงานราชการเปนจํานวนมาก ขนาดพื้นที่ที่จะใชเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวมีความกวาง 

เน่ืองจากเปนพื้นที่ออกกําลังกายของหนวยงาน 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: มีการจราจรคับค่ังบริเวณถนนราชดําเนินนอก ทํา

ใหมีมลภาวะจากฝุนละออง ควันพิษ และเสียงดังจากการจราจร 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: พื้นที่มีความกวาง สามารถพัฒนาไดหลาย

รูปแบบ โดยอาจพัฒนาหลายรูปแบบในพื้นที่เดียว โดยอาจเปดรั้วเพื่อใหเกิดความมีปฏิสัมพันธกับคน

เดินเทาบริเวณฟุตบาท สรางความรมรื่น สวยงาม และเปนระเบียบ 

5.7 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  10  อาคารโบเบทาวนเวอร  

  5.7.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีอาคารโบเบทาวนเวอร 

1. ศักยภาพของพื้นที่: ขนาดพื้นที่มีความกวาง อยูในซอยที่มีรถผานตลอด อยู

ติดกับโรงแรมปรินซพาเลซ เปนยานการคาที่ผูคนคับค่ังตลอด เน่ืองจากเปนตลาดขายสงเสือ้ผา และมี

ทาเรือผานฟาลีลาศที่ไมไกลกับพื้นที่มากนัก เหมาะที่จะพัฒนาเปนที่สาธารณะสีเขียว 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: บริเวณดานขางของถนนทั้ง 2 ฝงหนาอาคารโบเบ 

เปนที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต และรถเข็นขายของ และรานคาบริเวณดานหนาอาคาร ซึ่งทําให

เกิดความไมสวยงาม ไมเปนระเบียบ และนามอง 
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3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถปรับปรุงพื้นที่ดานหนาอาคารโบเบ

ทาวเวอร และถนนซอยดํารงรักษ โดยการเพิ่มตนไม จัดระเบียบที่จอดรถ รานคา ใหมีความเปน

ระเบียบเรียบรอย และนามองมากย่ิงข้ึน เปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่หางที่ดึงแนวคิดในการเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวเขามาเหมือนกรณีศึกษาจากตางประเทศที่โอซากา ประเทศญี่ปุน อาจจะเคลียรพื้นที่ ยาย

ที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต รถเข็นขายของ และรานคาที่ต้ังอยูบริเวณดานหนาอาคารออกและ

พัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

5.8 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  12  วัดเทพศิรินทร 

  5.8.1 วิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีวัดเทพศิรินทร 

1. ศักยภาพของพื้นที่ : ขนาดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวที่ใชประโยชนเปนลานจอดรถ มีขนาดพื้นที่ขนาดใหญ 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: มีการจอดรถบริเวณริมทางฟุตบาททั้งหนาวัดและ

ดานหนาอาคารพานิชยกรรม 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที:่ สามารถพัฒนาไดหลายรูปแบบ โดยการเพิ่ม

ตนไมใหญและอาจจะเปดพื้นที่บริเวณรั้วเพื่อเช่ือมตอระหวางพื้นที่ทางเดินเทาฟุตบาทดานหนาวัด

และพื้นที่ลานจอดรถภายในวัด โดยพัฒนาหลายๆ รูปแบบไดในพื้นที่เดียว 

5.9 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  13 วัดดิสานุการาม 

  5.9.1 วิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีวัดดิสานุการาม 

1. ศักยภาพของพื้นที่: ลานหนาวัดมีความกวาง อยูใกลที่พักอาศัยชุมชน และ

แหลงทองเที่ยว 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: กําแพงวัดมีความสูงทึบ ทําใหถนนในซอยดูเล็ก

และแคบ มีการคาขายบนฟุตบาทริมกําแพงดานขางของวัด และบริเวณดานหนาทางเขาวัด ทําใหดูไม

เปนระเบียบ เรียบรอย ไมนามอง เน่ืองจากมีรานคามากทําใหมีรถขนสงสินคาผานเขาออกและจอด

บริเวณดานหนารานเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหจราจรติดขัดในบางครั้ง 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดย

อาจจะปรับกําแพงใหมีชองเปด และอาจใชตนไมมาทําเปนกําแพง เพื่อเพิ่มความสวยงามรมรื่น ปรับ

ลานดานหนาวัดใหเปนลานอเนกประสงค ลานกิจกรรม โดยดึงความเปนธรรมชาติ เอกลักษณของ

พื้นที่เขาไป และจัดระเบียบรานคาที่ขายของบริเวณฟุตบาทใหเปนระเบียบเรียบรอย และใหคนใน

พื้นที่ชวยกันดูแลรักษาใหเกิดความย่ังยืนในพื้นที่ตอไป  
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5.10 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  14  วัดเทวีวรญาติ 

5.10.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีวัดเทวีวรญาติ 

1. ศักยภาพของพื้นที่: มีชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เยอะ อยูในยานชุมชนที่

พักอาศัย ใกลโรงพยาบาล วัดและแหลงทองเที่ยว พื้นที่จอดรถภายในวัดที่จะใชเปนพื้นที่สาธารณะ    

สีเขียวมีขนาดพอเหมาะ เหมาะแกการพัฒนา 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: มีรถพกุพาน ดูวุนวายไมเปนระเบียบและมีการ

ขายของบริเวณกําแพงกอนทางเขาวัดและมีการทําการคา คาขายประเภทขายอะไหลประเภทรถยนต

ทําใหมีรถจักรยานยนตและรถยนตจอดบริเวณหนารานเปนจํานวนมากทั้ง 2 ฝงของฟุตบาท ทําใหไม

เปนระเบียบ และเกิดความไมสวยงามและนามอง 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: บริเวณกําแพงวัดดานหนาทางเขาวัด 

สามารถพัฒนาบริเวณฟุตบาทเปนทางเดินธรรมชาติ มีการปลูกตนไมใหญสองฝงของถนน ปรับปรุง

ภูมิทัศนบริเวณทางเขาดานหนากําแพงวัด อาจจะปรับโดยการทําเปนกําแพงสีเขียว โดยการปลูก

ตนไมหรือทุบกําแพงออกเพื่อเช่ือมตอกับพื้นที่ลานจอดรถภายในวัดและพัฒนาลานจอดรถภายในวัด

โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเขาไปบริเวณลานจอดรถ    

5.11 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  15  ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนชาต สาขาสวน-

มะล ิ

5.11.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนชาต 

สาขาสวนมะลิ 

   1. ศักยภาพของพื้นที่: อยูในยานอาคารสํานักงานและอาคารพาณิชยกรรม

ทําใหมีคนเขามาใชประโยชนในพื้นที่เปนจํานวนมาก โดยธนาคารธนชาตและธนาคารกรุงไทย มีพื้นที่

ที่ที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว และเน่ืองจากพื้นที่ที่จะพัฒนาฯ เปนพื้นที่ของเอกชนทําให

พื้นที่ไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี 

   2. ขอจํากัดในการพัฒนา: ดานขางของธนาคารธนชาตใชเปนที่จอดรถของ

รถสามลอ ซึ่งทําใหดูไมเปนระเบียบเรียบรอย และพื้นที่ที่จะพัฒนาฯเปนพื้นที่ของเอกชนซึ่งอาจจะ

ยากตอการเจรจาขอพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

   3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: ธนาคารกรุงไทยริมฟุตบาทสามารถปรับพื้น

ตรงทางเทาใหมีระเบียบมากข้ึน โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณลานจอดรถใหมากข้ึน บริเวณ

ธนาคารธนชาตอาจจะปรับพื้นที่ริมฟุตบาทและพื้นที่ลานจอดรถที่อยูติดกันใหเช่ือมตอกันและเพิ่ม

ตนไมใหญ ปรับปรุงทัศนียภาพใหสวยงามนามอง ดูรมรื่นสบายตาตอผูที่เดินผานไปมาและพบเห็น

สามารถเขาไปใชประโยชนได 
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5.12 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี 16 โรงพยาบาลกลาง 

5.12.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีโรงพยาบาลกลาง 

1. ศักยภาพของพื้นที่: ขนาดพื้นที่มีความกวาง ใกลยานการคาชุมชน

ที่พักอาศัย มีรถประจําทาง ผานไปมาจํานวนมาก เปนถนนที่เขาสูเกาะรัตนโกสินทรและสถานที่สําคัญ

ทางประวัติศาสตรอีกมากมาย ดวยฟุตบาทดานขางของกําแพงรั้วโรงพยาบาลมีการทําเปนซุมตนไม

เดินลัดเลาะมารอบโรงพยาบาล มีคนเดินอยูพอสมควร มีขนาดฟุตบาทที่กวาง มีการปลูกตนไมของฝง

ของทางเดินฟุตบาทสลับกับตนไมยืนตนและไมพุม 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา:  เน่ืองจากมีจราจรติดขัดอาจจะทําใหเกิด

ฝุนควัน มลภาวะ และเสียงจากจราจร ที่อาจจะกระทบกับการใชพื้นที่และในเรื่องของความปลอดภัย 

เน่ืองจากพื้นที่มีขนาดใหญอาจจะดูแลรักษายาก โดยทางโรงพยาบาลตองเปนผูที่ดูแลรักษา และ

ปรับปรุงพื้นที่เพื่อใหเกิดความย่ังยืนตอไป 

3.  แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ :  สามารถพัฒนาลานเดิมของ

โรงพยาบาลกลาง โดยเพิ่มตนไมใหรมรื่นข้ึน เปดพื้นที่เพื่อเช่ือมตอกับพื้นที่บริเวณริมทางฟุตบาทของ

ถนนใหคนเขาถึงงายข้ึน โดยใหโรงพยาบาลเปนผูดูแลพื้นที่ และอาจจะปดกั้นพื้นที่บางสวนซึ่งไมใช

กําแพง อาจทําเปนกําแพงตนไมแทน หรือพัฒนาโดยเพิ่มกิจกรรมอยางเชน การปลูกผักใน

โรงพยาบาล โดยใหเจาหนาที่ในโรงพยาบาล หรือคนที่อยูละแวกพื้นที่น้ันมีสวนรวมในกิจกรรมน้ี 

5.12.2 วิเคราะหแบบสอบถาม 

5.12.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=10) 

ตารางที่ 37 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลกลาง 

ชนิดของขอมูล รายการขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

ขอมูลเพศ 
ชาย 7 70 

หญิง 3 30 

 

ขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 20 ป - - 

อายุ 20-40 ป 6 60 

อายุ 41-60 ป 3 30 

อายุมากกวา 60 ป 1 10 

 

ขอมูลระดับการศึกษา 

 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 7 70 

ปริญญาตร ี 2 20 

สูงกวาปริญญาตร ี

 

1 10 



170 

 

ตารางที่ 37 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโรงพยาบาลกลาง (ตอ) 

ชนิดของขอมูล รายการขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

ขอมูลเพศ 
ชาย 7 70 

หญิง 3 30 

 

ขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 20 ป - - 

อายุ 20-40 ป 6 60 

อายุ 41-60 ป 3 30 

อายุมากกวา 60 ป 1 10 

 

ขอมูลระดับการศึกษา 

 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 7 70 

ปริญญาตร ี 2 20 

สูงกวาปริญญาตร ี 1 10 

 

ขอมูลอาชีพ 

 

 

นักเรียน นักศึกษา - - 

คาขาย - - 

ธุรกิจ 1 10 

ลูกจางเอกชน/พนักงาน - - 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 6 60 

รับจางทั่วไป 2 20 

แมบาน/พอบาน 1 10 

อื่น ๆ - - 

ขอมูลระยะเวลาที่อยู

ในพื้นที่ 

นอยกวา 1 ป 1 10 

1 ป – 5 ป 3 30 

มากกวา 5 ป 6 60 

 

ตารางที่ 38 ตารางแสดงการประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลกลาง 

1.  ค ว า ม เ ห็ น ต อ พื้ น ที่ ว า

ตองการใหพัฒนาเปนอะไร 

2. ความเห็นตออุปสรรคที่คิด

วาไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวได 

3. ความเห็นตอความกังวลเมื่อ

เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า เ ป น พื้ น ที่

สาธารณะสีเขียวแลว 

- มี ค ว า ม เ ป น ร ะ เ บี ย บ 

สะอาดและสวยงาม 

 

- เน่ืองจากเปนพื้นที่ราชการ

มีบุคลากรอาศัย  

- กลายเปนแหลงมั่วสุม 

- การรักษาความปลอดภัย

ของหนวยงาน 
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ตารางที่ 38 ตารางแสดงการประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลกลาง (ตอ) 

1. ความเห็นตอพื้นที่วาตองการ

ใหพัฒนาเปนอะไร 

2. ความเห็นตออุปสรรคที่คิด

วาไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวได 

3. ความเห็นตอความกังวลเมื่อ

เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า เ ป น พื้ น ที่

สาธารณะสีเขียวแลว 

- อยากให เปนพื้นที่ที่ เกิด

ประโยชนกับทุกกลุมทกุคน

ใหใชประโยชนไดหลาย

ดาน 

- พื้นที่สีเขียว 

- พื้ น ที่ ป ลู ก ต น ไ ม แ ล ะ

นันทนาการ 

- สวนสาธารณะ 

- พื้ น ที่ จั ด กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

หนวยงาน 

- ลานจอดรถของผูมาติดตอ

โรงพยาบาล 

- สถานที่จัดแสดงสินคาเพื่อ

สุขภาพ อาหารโอทอป 

อยูเปนจํานวนมากทําให

ก า ร ค ว บ คุ ม ค ว า ม

ปลอดภัยทําไดคอนขาง

ยาก 

- การจราจร 

 

- ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ค ว า ม

สะอาด 

- การจราจรติดขัด 

- ปญหาการจอดรถ 

- มิจฉาชีพ โจร 

 

ตารางที่ 39 ตารางแสดงผลการประเมนิลําดับสําคัญของกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลกลาง 

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

ก า ย

  

2.  

พื้ น ที่ จั ด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศูนย

ก า ร

เรียนรู/

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น า ม

เด็กเลน

  

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน  

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

1 

3** 

37.5 

3** 

37.5 

1 

12.5 

1 

12.5 
- - - - 
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ตารางที่ 39 ตารางแสดงผลการประเมินลําดับสําคัญของกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลกลาง 

(ตอ) 

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

ก า ย

  

2.  

พื้ น ที่ จั ด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศูนย

ก า ร

เรียนรู/

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น า ม

เด็กเลน

  

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน  

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

2 

2 

25 

2 

25 

3** 

37.5 

1 

12.5 
- - - - 

ลําดับที่ 

3 

3** 

49.9 
- 

1 

16.7 

1 

16.7 

1 

16.7 
- - - 

หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นไมครบทุกอันดับ  

 

5.12.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากผูใชพ้ืนท่ี และอยู

โดยรอบพ้ืนท่ีโรงพยาบาลกลาง 

ผู ตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกว า เพศหญิง  ผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 20-40 ป และมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี โดย

สวนมากประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอยูในพื้นที่มามากกวา 5 ป  

ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอพื้นที่วาตองการพัฒนาพื้นที่ใหมี

ความเปนระเบียบ สะอาดและสวยงาม โดยอยากใหเปนพื้นที่ที่เกิดประโยชนกับทกุกลุมทุกคน และใช

ประโยชนไดหลากหลาย มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน มีพื้นที่สําหรับปลูกตนไมและนันทนาการ เปน

สวนสาธารณะ เปนพื้นที่จัดกิจกรรมของหนวยงาน เปนลานจอดรถของผูมาติดตอโรงพยาบาล และ

เปนสถานที่จัดแสดงสินคาเพื่อสุขภาพ อาหารโอทอป ซึ่งความเห็นตออุปสรรคที่คิดวาไมสามารถ

พัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวได คือ ปญหาการจราจร และความปลอดภัยของคนที่ใชพื้นที่ โดย

ความเห็นตอความกังวลเมื่อเกิดการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว คือ ปญหาจราจร รถติดขัด 

ปญหาการจอดรถ การดูแลรักษาความสะอาด การคํานึงถึงความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย

ของหนวยงาน และการกลายเปนแหลงมั่วสุมของมิจฉาชีพ และโจร 

ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 10 คน เห็นดวย 8 คน ซึ่งกิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

มาเปนลําดับที่ 1 คือ ลานออกกําลังกาย และพื้นที่จัดกิจกรรมชุมชน รองลงมา คือ พื้นที่จัดกิจกรรม
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ชุมชน และลําดับที่ 3 คือ ลานออกกําลังกาย โดยกิจกรรมนอกเหนือจากน้ีที่ผูตอบแบบสอบถามได

เสนอมา คือ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (ขายอาหาร ผัก และสินคาปลอดสารพิษ) 

5.13 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  17  ธนาคารยูโอบี 

5.13.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีธนาคารยูโอบ ี

1. ศักยภาพของพื้นที่: ใกลแหลงสถานที่ทองเที่ยว ศูนยประวัติศาสตร 

มีความสะดวกและงายแกการเขาถึง มีรถประจําทางผานเขาออกตลอดเวลา 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: มีการจอดรถบริเวณริมทางฟุตบาทของ

รถยนตและรถจักรยานยนต และเน่ืองจากพื้นที่เปนที่ของเอกชน อาจจะยากตอการใหความรวมมือ

เพื่อใชพื้นที่เปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณลาน

ดานหนาธนาคารยูโอบี และปรับพื้นที่ฟุตบาทโดยรอบใหสวยงามเปนระเบียบมากข้ึน 

  5.14 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  18  โรงเรียนเพาะชาง 

5.14.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีโรงเรียนเพาะชาง 

1. ศักยภาพของพื้นที่: อยูในยานสถานศึกษา วัด ยานพาณิชยกรรม 

และที่อยูอาศัย มีรถสัญจรไปมาผานถนนเสนน้ีเปนจํานวนมาก เปนถนนเสนใหญ 5 เลน 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: ถนนเสนน้ีการจราจรคอนขางมาก                  

มีมลพิษ มลภาวะ และเสียงดังจากการจราจร 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาพื้นที่บริเวณดานหนา

โรงเรียนเพาะชาง บริเวณฟุตบาทโดยการเพิ่มตนไมใหรมรื่นตลอดแนว เช่ือมตอกับพื้นที่ลานจอดรถ

ภายในโรงเรียนใหมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากข้ึน ดูรมรื่น เปนระเบียบตอคนที่ผานไปมาในพื้นที่ 

5.15 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  19  ท่ีจอดรถพาหุรัด 

5.15.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีท่ีจอดรถพาหุรัด 

1. ศักยภาพของพื้นที่: ใกลแหลงชุมชนยานการคา วัด สถานที่

ทองเที่ยว ทําใหงายแกการเขาถึงพื้นที่ โดยพื้นที่มีความกวางสามารถพัฒนาไดหลายรูปแบบ 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: ถนนดานหนาการจราจรติดขัด อาจจะมี

ฝุนควัน มลภาวะ และเสียงที่เปนพิษตอคนที่จะเขามาใชพื้นที่แหงน้ี 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะ            

สีเขียวโดยใหคนในพื้นที่มีสวนรวมในการพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สเีขียวโดยการเพิม่ตนไมใหญหรืออาจจะ

พัฒนาไดหลายรูปแบบอยางเชน การปลูกผักในเมือง ทางเดินธรรมชาติ และการพัฒนาพื้นที่

สาธารณะในพื้นที่ทิ้งราง โดยใหเปนพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กิจกรรมของคนในเมือง ใหเกิดความรมรื่น

และมีสิ่งแวดลอม สภาพแวดลอมที่ดีข้ึน แทนที่จะเปนที่จอดรถแตเพียงอยางเดียว 



174 

 

5.16 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  22 หนาสถานีตํารวจนครบาล 

5.16.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีหนาสถานีตํารวจนครบาล 

1. ศักยภาพของพื้นที่: พื้นที่ที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวอยู

บริเวณหัวมุมถนน เปนจุดเดนและงายแกการมองเห็น อยูระหวางถนนมหาราชและถนนสนามไชย 

ใกลคลองรอบกรุง 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา ที่อยู

บริเวณดานหนาสถานีตํารวจนครบาลพระราชวังเปนที่จอดรถของรถยนตและรถจักรยานยนตของ

สถานีตํารวจนครบาล มีความไมเปนระเบียบ 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาพื้นที่บริเวณดานหนา

สถานีตํารวจนครบาล ใหเปนพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกตนไม ทําไหลทางถนนใหชัดเจนข้ึน กําหนดจุด

จอดของรถยนตและรถจักรยานยนตใหเปนระเบียบ เรียบรอยและสวยงามมากข้ึน 

  5.17 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี 23  หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 

5.17.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีหนวยบัญชาการรักษาดินแดน 

1. ศักยภาพของพื้นที่: มีการเวนพื้นที่ดานหนาอาคารสํานักงานกับ

ฟุตบาท ทําใหถนนดูกวางและไมอึดอัด มีตนไมใหญและมีการปลูกสวน ปูหญา ปลูกไมพุมบริเวณที่ตอ

กับฟุตบาททําใหพื้นที่ดูกวางข้ึน 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: มีการจอดรถยนตบริเวณพื้นที่ดานขาง

ฟุตบาทของทั้งสองฝงถนนและมีประชาชนเขาไปน่ังบริเวณใตตนไมซึ่งดูไมเปนระเบียบเรียบรอยและ

ปลอดภัย สวนยังดูไมสวยงามเทาที่ควร 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถจัดภูมิทัศนใหสวยงามมาก

ข้ึนได โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณดานหนาและดานขางอาคารใหมีความสวยงามรมรื่นกวาที่

เปนอยู จัดระเบียบที่น่ังบรเิวณพื้นที่และจัดการรถจกัรยานยนต โดยหามเขาไปในพื้นที่ที่มีการจัดพืน้ที่

สีเขียวไวโดยปลูกตนไมใหหนาแนนข้ึน ดูสวยงามข้ึน และยังทําใหพื้นที่บริเวณวัดโพธ์ิ ดูรมรื่นและ

สวยงามข้ึนอีกดวย 

5.18 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  25  เกาะกลางถนนดานขางวัดสุทัศน 

5.18.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีเกาะกลางถนนดานขางวัดสุทัศน 

1. ศักยภาพของพื้นที่: อยูใกลกับสวนสาธารณะ สวนรมณีนาถ ใกล

กับสถานที่สําคัญและแหลงทองเที่ยว  

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: การจอดรถยนตบริเวณรอบฟุตบาททําให

ถนนแคบลงและดูไมเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และมีคนภายนอกมานอนและอาศัยอยูบริเวณ

เกาะกลางถนนทําใหดูไมปลอดภัย พื้นที่ฟุตบาทมีความยาวแตไมคอยเกิดประโยชนหรือเกิดกิจกรรม
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ในการใชพื้นที่มากนัก อาจจะเปนเพราะการออกแบบที่ไมเอื้อตอการใชประโยชนของคนในพื้นที่ และ

สวนมีความทึบและถูกบังดวยรถยนตที่มาจอดบริเวณรอบริมทางฟุตบาทอาจจะทําใหเกิดความรูสึกไม

ปลอดภัยและดูไมนาเขาไปใช 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาโดยการเพิ่มพื้นที่สี

เขียวในเกาะกลางถนนใหหนาแนนข้ึน เพิ่มตนไมใหญและพัฒนาพื้นที่ใหดูโปรงโลง ปรับปรุงมุมมองให

สวยงาม มองเห็นตลอดแนวยาวของถนน ซึ่งการไมใหรถยนตมาจอดบริเวณรอบฟุตบาทหรอืออกแบบ

ใหสวนไมถูกบดบังดวยรถทีจ่อดโดยรอบ และจัดระเบียบพื้นที่ โดยพื้นที่อาจพัฒนาไดหลายรูปแบบ

เน่ืองจากพื้นที่มีความยาว  

  5.19 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  26  กรมแผนท่ีทหาร 

5.19.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีกรมแผนท่ีทหาร 

1. ศักยภาพของพื้นที่ : พื้นที่มีความกวาง แตคนไมไดเขาไปใช

ประโยชนมากเทาที่ควร สวนยังมีความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยของตนไม 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: คนไมไดเขาไปใชประโยชนในพื้นที่

เทาที่ควร มีการจอดรถตุกๆบริเวณฟุตบาทและมีรถเข็นขายของในบางจุดที่ทําใหไมเปนระเบียบและ

นามอง  

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถเพิ่มตนไมใหหนาแนนข้ึน 

ดูแลรักษาตนไมใหมีความสวยงามมากข้ึนกวาเดิม จัดระเบียบพื้นที่โดยอาจจะเพิ่มกิจกรรมเขาไป

บริเวณพื้นที่หนากรมแผนที่ทหารใหมีความสวยงามเปนเอกลักษณและโดดเดนมากย่ิงข้ึน 

  5.20 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี   27  ราชนาวีสโมสร 

5.20.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีราชนาวีสโมสร 

1. ศักยภาพของพื้นที่: ขนาดพื้นที่กวาง สามารถพัฒนาไดหลากหลาย 

ทํ า เ ล ที่ ต้ั ง อ ยู ใ นทํ า เ ล ที่ ดี อ ยู ติ ด กั บ แม นํ้ า เ จ า พ ร ะย า  พ ร ะบ ร มมห าร าช วั ง  ท า ช า ง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และเปนจุดจอดรถโดยสารประจําทางหลายสายอีก

ดวย 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: เน่ืองจากพื้นที่ใชเปนที่จอดรถ ซึ่งทําใหบด

บังทัศนียภาพริมคลอง และมีการขายของบริเวณฟุตบาทบางเปนบางจุด ซึ่งทําใหเกิดความไมเปน

ระเบียบเรียบรอยของพื้นที่ 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: พื้นที่มีความกวาง สามารถพัฒนาได

หลายรูปแบบ โดยอาจพัฒนาหลายรูปแบบในพื้นที่เดียว 
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  5.21 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี   33 วัดบวรนิเวศ   

5.21.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีวัดบวรนิเวศ   

1. ศักยภาพของพื้นที่: เน่ืองจากพื้นที่อยูในเขตพระนครเปนสถานที่

ทองเที่ยวประวัติศาสตรวัฒนธรรม ใกลแหลงชุมชน วัด และสถานที่สําคัญ มีคนใชประโยชนในพื้นที่

เปนจํานวนมาก ซึ่งบริเวณถนนหนาวัดมีความกวาง และพื้นที่ฝงตรงขามที่ใชเปนพื้นที่จอดรถสามารถ

พัฒนาได และพื้นที่บริเวณฟุตบาท (พื้นที่เบอร 3) มีการปลูกตนไมทําใหรมรื่น 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: มีจราจรติดขัดบริเวณดานหนาวัดและ

ถนนมีสามเลนไมกวางมาก อาจจะมีปญหาเรื่อง ฝุนละออง ควัน มลพิษและเสียงดังจากจราจร 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาพื้นที่จอดรถบริเวณวัด

โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มตนไมใหญใหรมรื่น บริเวณที่จอดรถและบริเวณกําแพงวัด โดยฝงตรงขาม

ที่เปนที่จอดรถอาจจะพัฒนาพื้นที่โดยตกแตงตนไมสรางความรมรื่นและความสวยงาม อาจจะปลูก

ตนไมที่ไมใชไมประดับ เปนตนไมพื้นถ่ิน ตนไมที่มีผลนําไปกินได หรือปลูกเพื่อแกปญหามลพิษ และ

พื้นที่เกาะกลางถนน (พื้นที่เบอร 3) ดานขางวัดบนถนนซอยบวรนิเวศ เน่ืองจากพื้นที่มีความกวางและ

ยาว สามารถเพิ่มตนไมใหญ ปรับพื้นที่ใหรมรื่น สวยงาม โดยอาจจะพัฒนาพื้นที่ไดหลายรูปแบบใน

พื้นที่เดียว 

 

 

6. ประเภทดาดฟาอาคารสํานักงาน (อาคารเขียว)  

ไดแก 11  34  35  36 37   38 

หมายเหตุ : ประเภทดาดฟาอาคารสํานักงานสามารถพัฒนารวมกับประเภทพื้นที่ทิ้งราง และประเภท

พื้นที่ถนนไดเน่ืองจากพื้นอยูที่เดียวกัน 

6.1 การ วิ เคราะหข อมู ล พ้ืน ท่ี  11 กรมพัฒนาสั งคมและส วัส ดิการ  และ                                 

กรมประชาสงเคราะห 

  6.1.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ         

กรมประชาสงเคราะห 

1. ศักยภาพของพื้นที่: มีขนาดพื้นที่ไมเล็กมาก อยูติดกับบริเวณฟุตบาท ใกล

สถานที่ราชการ สํานักงาน ตลาดโบเบ ที่มีคนผานไปมาบริเวณพื้นที่แหงน้ีเปนจํานวนมาก มีปายรอ

ประจําทางอยูดานหนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: พื้นที่ดานหนาอาคารกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการถัดจากฟุตบาทเขาไปเปนพื้นที่จอดรถยนต และรถจักรยานยนตเปนจํานวนมากทําใหดูไม

เปนระเบียบเรียบรอย 
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3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาพื้นที่ที่ติดกับฟุตบาทดานหนา

อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยการเพิ่มตนไม ปรับปรุงพื้นที่จุดจอดรถยนตและ

รถจักรยานยนตใหมีความเปนระเบียบ เพิ่มตนไมใหญปรับปรุงภูมิทัศนใหฟุตบาทกับพื้นที่ที่ใชเปนที่

จอดรถใหเช่ือมโยงกันโดยคนที่ไดใชพื้นที่หรือที่ผานไปมาไดใชประโยชนรวมดวย และดานบนอาคาร

ช้ันดาดฟาสามารถพัฒนาเปนสวนไดอีกดวย 

6.1.2 วิเคราะหแบบสอบถาม 

6.1.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=10) 

ตารางที่ 40 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ              

กรมประชาสงเคราะห 

ชนิดของขอมูล รายการขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

ขอมูลเพศ 
ชาย 1 10 

หญิง 9 90 

 

ขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 20 ป - - 

อายุ 20-40 ป 9 90 

อายุ 41-60 ป 1 10 

อายุมากกวา 60 ป - - 

 

ขอมูลระดับการศึกษา 

 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 1 10 

ปริญญาตร ี 6 60 

สูงกวาปริญญาตร ี 3 30 

 

ขอมูลอาชีพ 

 

 

นักเรียน นักศึกษา - - 

คาขาย - - 

ธุรกิจ - - 

ลูกจางเอกชน/พนักงาน 5 50 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 4 40 

รับจางทั่วไป - - 

แมบาน/พอบาน - - 

อื่น ๆ 1 10 

ขอมูลระยะเวลาที่อยู

ในพื้นที่ 

นอยกวา 1 ป 1 10 

1 ป – 5 ป 4 40 

มากกวา 5 ป 5 50 
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ตารางที่ 41 ตารางแสดงการประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

และกรมประชาสงเคราะห 

1. ความเห็นตอพื้นที่วาตองการ

ใหพัฒนาเปนอะไร 

2. ความเห็นตออุปสรรคที่คิด

วาไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวได 

3. ความเห็นตอความกังวลเมื่อ

เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า เ ป น พื้ นที่

สาธารณะสีเขียวแลว 

- สวนดาดฟา 

- ลานออกกําลังกาย 

- สวนหยอม 

- พื้นที่น่ังเลน 

- สนามกีฬา 

- รานอาหาร 

- ความเห็นตางของแตละ

บุคคล 

- ความสะอาดและการดูแล

พื้นที่ 

 

ตารางที่ 42 ตารางแสดงผลการประเมินลําดับสําคัญของกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ และกรมประชาสงเคราะห  

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

ก า ย

  

2.  

พื้ น ที่ จั ด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศูนย

ก า ร

เรียนรู/

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น า ม

เด็กเลน

  

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน  

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

1 

6** 

60 
- 

4 

40 
- - - - - 

ลําดับที่ 

2 

2 

25 

3** 

37.5 

2 

25 

1 

12.5 
- - - - 

ลําดับที่ 

3 
- - 

2 

40 

3** 

60 
- - - - 

หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นไมครบทุกอันดับ  
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6.1.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากผูใชพ้ืนท่ี และอยูโดยรอบ

พ้ืนท่ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมประชาสงเคราะห 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีอายุอยูในชวง 20-40 ป และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยสวนมากประกอบอาชีพลูกจาง

เอกชน/พนักงาน มีสัดสวนมากกวา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ เพียงเล็กนอย และอยูในพื้นที่มามากกวา 

5 ป โดยมีสัดสวนมากกวา 1 ป–5 ป เพียงเล็กนอย 

ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอพื้นที่วาตองการใหพัฒนาพื้นที่ เปน

สวนสาธารณะ สวนดาดฟา ลานออกกําลังกาย สวนหยอม และมีพื้นที่น่ังเลน มีรานอาหาร ซึ่ง

ความเห็นตออุปสรรคที่คิดวาไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวได คือ ความเห็นตางของ      

แตละบุคคล โดยความเห็นตอความกังวลเมื่อเกิดการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว คือ ความ

สะอาดและการดูแลพื้นที่ 

ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว จากการ

ตอบแบบสอบถามทั้ง 10 คน เห็นดวยทั้ง 10 คน ซึ่งกิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมา

เปนลําดับที่ 1 คือ ลานออกกําลังกาย รองลงมา คือ พื้นที่จัดกิจกรรมชุมชน และลําดับที่ 3 คือ ศูนย

การเรียนรู/แหลงเรียนรู 

6.2 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี 34  สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก  

  6.2.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีสาํนักงานปลัดบัญชกีองทัพบก 

1. ศักยภาพของพื้นที่:  ใกลกับสถานที่ราชการ หนวยงาน วัด เปนพื้นที่ที่รถ

ผานไปมาไดสะดวก ติดกับคลองผดุงกรุงเกษม แยกมัฆวาน และถนนราชดําเนินนอก 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: ตองไดรับความรวมมือกับอาคารเพื่อเขาไปใชพื้นที่

บนดาดฟาอาจจะยากตอการเจรจาขอใชพื้นที่ 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: พื้นที่บนดาดฟา สามารถพัฒนาเปนสวนบน

ดาดฟาหรือปลูกผักบนดาดฟาได 

6.3 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  35  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  6.3.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

1. ศักยภาพของพื้นที่: ทําเลที่ต้ังอยูในทําเลดีใกลกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อยูบริเวณสถานที่ราชการ สํานักงานตาง ๆ เชน สํานักงานสรรพากรภาคที่สาม พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ หอศิลป กองการทองเที่ยวสํานักวัฒนธรรม องคการยูนิเซฟประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาอาคารสอง อยูในเขตพื้นทีพ่ระนคร ซึ่งเปนแหลงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยว

ของชาวไทยและชาวตางชาติ ทําใหงายตอการเขาถึง โดยสามารถมองเห็นวิวของแมนํ้าเจาพระยาได 
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2. ขอจํากัดในการพัฒนา: ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานในการจะขอ

เขาไปใชพื้นที่ เพื่อขอพัฒนาพื้นที่บนดาดฟา และบริเวณทางเขาไปสูอาคารสํานักงานกฤษฎีกา มีการ

จอดรถบริเวณขางหน่ึงของฟุตบาทซึ่งดูไมเปนระเบียบ 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: สามารถพัฒนาพื้นที่บนดาดฟา เชน สวน

ดาดฟา สวนผัก โดยใหสํานักงานราชการมีสวนชวยในการดูแล รักษา เพื่อใหเกิดความสวยงามย่ังยืน

ตอไปในพื้นที่  

  6.3.2 วิเคราะหแบบสอบถาม 

6.3.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=10) 

ตารางที่ 43 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ชนิดของขอมูล รายการขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

ขอมูลเพศ 
ชาย 5 50 

หญิง 5 50 

 

ขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 20 ป - - 

อายุ 20-40 ป 3 30 

อายุ 41-60 ป 6 60 

อายุมากกวา 60 ป 1 10 

 

ขอมูลระดับการศึกษา 

 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 5 50 

ปริญญาตร ี 4 40 

สูงกวาปริญญาตร ี 1 10 

 

ขอมูลอาชีพ 

 

 

นักเรียน นักศึกษา 1 10 

คาขาย - - 

ธุรกิจ 1 10 

ลูกจางเอกชน/พนักงาน - - 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 5 50 

รับจางทั่วไป 1 10 

แมบาน/พอบาน - - 

อื่น ๆ 2 20 

ขอมูลระยะเวลาที่อยู

ในพื้นที่ 

นอยกวา 1 ป 2 20 

1 ป – 5 ป 2 20 

มากกวา 5 ป 6 60 
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ตารางที่ 44 ตารางแสดงการประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพื้นที่สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

1. ความเห็นตอพื้นที่วาตองการ

ใหพัฒนาเปนอะไร 

2. ความเห็นตออุปสรรคที่คิด

วาไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวได 

3. ความเห็นตอความกังวลเมื่อ

เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า เ ป น พื้ น ที่

สาธารณะสีเขียวแลว 

- สวนสาธารณะ 

- พื้นที่น่ังเลนมีตนไมรมรื่น 

- สถานที่จอดรถ 

- ตองตรวจเช็คสภาพอาคาร

กอน 

- ไม มี คนจั ดการต อ ก า ร

พัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะ

สีเขียว 

- กลัวไม ได รับความเปน

ส วน ตั วและ เกิ ด ความ

วุนวาย 

- สภาพอาคารอายุอาคาร   

มีความเหมาะสมหรือไม 

 

ตารางที่ 45 ตารางแสดงผลการประเมินลําดับสําคัญของกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

กิจกรรม 1.  ลาน

อ อ ก

กํ า ลั ง

ก า ย

  

2.  

พื้ น ที่ จั ด

กิจกรรม

ชุมชน 

3. 

พื้ น ที่

น่ังเลน 

พบปะ 

พูดคุย 

4.  ศูนย

ก า ร

เรียนรู/

แ ห ล ง

เรียนรู 

5. 

ส น า ม

เด็กเลน

  

6.  ท า ง

จักรยาน/

ทางเดิน  

7.  ที่ จั ด

แ ส ด ง

คอนเสิรต 

8. 

ต ล า ด

นํ้ า /

ถ น น

คนเดิน 

ลําดับที่ 

1 

4** 

44.4 
- 

3 

33.4 

2 

22.2 
- - - - 

ลําดับที่ 

2 

2 

22.2 

3** 

33.4 

2 

22.2 

1 

11.1 

1 

11.1 
- - - 

ลําดับที่ 

3 

1 

20 

1 

20 

3** 

60 
- - - - - 

หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นไมครบทุกอันดับ  

 

6.3.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากผูใชพ้ืนท่ี และอยู

โดยรอบพ้ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายสัดสวนเทากับเพศหญิง ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-60 ป และมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีสัดสวนมากกวาระดับ
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การศึกษาปริญญาตรี เพียงเล็กนอย โดยสวนมากประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอยูในพื้น

ที่มามากกวา 5 ป  

ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอพื้นที่วาตองการใหพัฒนาพื้นที่ เปน

สวนสาธารณะ มีพื้นที่น่ังเลน มีตนไมรมรื่น และเปนสถานที่จอดรถ ซึ่งความเห็นตออุปสรรคที่คิดวาไม

สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวได คือ สภาพอาคาร ซึ่งตองมีการตรวจสอบวามีความ

แข็งแรงหรือไม โดยความเห็นตอความกังวลเมื่อเกดิการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว คือ การไมได

รับความเปนสวนตัว และอาจกอใหเกิดความวุนวายได และอายุการใชงานของอาคารมีความเหมาะสม

หรือไม 

ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว จากการ

ตอบแบบสอบถามทั้ง 10 คน เห็นดวย 9 คน ซึ่งกิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาเปน

ลําดับที่ 1 คือ ลานออกกําลังกาย รองลงมา คือ พื้นที่จัดกิจกรรมชุมชน และลําดับที่ 3 คือ พื้นที่

น่ังเลน พบปะ พูดคุย โดยกิจกรรมนอกเหนือจากน้ีที่ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอมา คือ สนามบอล 

(หญาเทียม) 

6.4 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี   36  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 2 

6. 4. 1 วิ เคราะหข อมู ลสภาพพ้ืน ท่ีสํ า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            

อาคาร 2 

1. ศักยภาพของพื้นที่: อยูในเขตพื้นที่เขตพระนครที่เปนแหลงทองเที่ยว

ประวัติศาสตรสําคัญของกรุงเทพ เขาถึงไดงายอยูใกลกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและสถานที่สําคัญ 

สถานที่ราชการตาง ๆ สามารถมองเห็นวิวแมนํ้าเจาพระยาได 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: เน่ืองจากตองเขาไปใชพื้นที่บริเวณดานบนของ

อาคารอาจจะยากตอการเจรจาตอรองมาทําเปนพื้นที่สวนดาดฟาใหคนเขาไปใชประโยชน 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: ขนาดพื้นที่บนอาคารดาดฟาสามารถพัฒนา

เปนสวนผักในเมือง หรือสวนดาดฟาใหคนภายนอกไดเขาไปใชประโยชนได 

6.5 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี   37  สํานักงานสรรพพากรภาคท่ี 3  

6.5.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีสาํนักงานสรรพพากรภาคท่ี 3 

1. ศักยภาพของพื้นที่ : ใกลกับสถานที่สําคัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          

หอศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และพื้นที่สํานักงาน เขาถึงได

โดยงาย 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: เน่ืองจากตองเขาไปใชพื้นที่บริเวณดานบนของ

อาคารอาจจะยากตอการเจรจาตอรองมาทําเปนพื้นที่สวนดาดฟาใหคนเขาไปใชประโยชน 
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3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: ขนาดพื้นที่บนอาคารดาดฟาสามารถพัฒนา

เปนสวนผักในเมือง หรือสวนดาดฟาใหคนภายนอกไดเขาไปใชประโยชนได 

6.6 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนท่ี  38  กรมเจาทา 

6.6.1 การวิเคราะหขอมลูสภาพพ้ืนท่ีกรมเจาทา 

1. ศักยภาพของพื้นที่ : พื้นที่ติดกับแมนํ้า ชุมชน ศาลเจา มหาวิทยาลัย             

ซึ่งสามารถใหคนในชุมชนไดมาใชประโยชนไดเปนอยางดี 

2. ขอจํากัดในการพัฒนา: อาคารพื้นที่อยูในซอยอาจจะยากแกการเขาถึง เกิด

ความสับสนได และตองขอความรวมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนสวนบนดาดฟา อาจจะยากแกการเจรจา 

3. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่: ขนาดพื้นที่บนอาคารดาดฟาสามารถพัฒนา

เปนสวนผักในเมือง หรือสวนดาดฟาใหคนภายนอกไดเขาไปใชประโยชนได 

  

  

7. การวิเคราะหขอมูลรวมของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

7.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=120) 

ตารางที่ 46  ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ชนิดของขอมูล รายการขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

ขอมูลเพศ 
ชาย 59 49.2 

หญิง 61 50.8 

 

ขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 20 ป 5 4.2 

อายุ 20-40 ป 62 51.6 

อายุ 41-60 ป 40 33.4 

อายุมากกวา 60 ป 13 10.8 

 

ขอมูลระดับการศึกษา 

 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 53 44.1 

ปริญญาตร ี 50 41.7 

สูงกวาปริญญาตร ี 17 14.2 

ขอมูลอาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา 12 10 

คาขาย 8 6.7 

ธุรกิจ 9 7.5 

ลูกจางเอกชน/พนักงาน 22 18.3 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 37 30.8 
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ตารางที่ 46  ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ตอ) 

ชนิดของขอมูล รายการขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

ขอมูลอาชีพ 

รับจางทั่วไป 19 15.8 

แมบาน/พอบาน 6 5 

อื่น ๆ 7 5.8 

ขอมูลระยะเวลาที่อยู

ในพื้นที่ 

นอยกวา 1 ป 20 16.7 

1 ป – 5 ป 25 20.8 

มากกวา 5 ป 75 62.5 

  

7.2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามจากผูใชพ้ืนท่ี และอยูโดยรอบพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 

  ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง โดยมีสัดสวนมากกวาเพศชายเพียงเล็กนอย 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 20-40 ป และมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี โดย

สวนมากประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอยูในพื้นที่มามากกวา 5 ป  

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นตอการพัฒนาพื้นที่ของทุกพื้นที่วาตองการ

ใหพัฒนาเปนสวนสาธารณะ ที่มีตนไมเพิ่มมากข้ึน มีการปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย รมรื่น และสวยงาม เปนพื้นที่สําหรับออกกําลังกาย น่ังเลนพักผอน โดยตองการใหมีคนเขา

มาใชประโยชนในพื้นที่มากที่สุด ซึ่งความเห็นสวนใหญตออุปสรรคที่คิดวาไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวได โดยแบงเปนปญหาในเรือ่งของสภาพแวดลอม เชน ปญหาการจราจร รถติด ขนาด

ของพื้นที่ที่อาจจะมีขนาดเล็กจนเกินไป และลักษณะของอาคารความเหมาะสมของอายุของอาคาร 

สวนปญหาทางสังคม เชน การขาดความรวมมือของภาคสวน ความรวมมือของคนในชุมชน และ

ความเห็นตางของแตละบุคคล และในเรื่องของกิจกรรม เชน เสียงที่อาจจะไปรบกวนวัด และปญหา

ดานความปลอดภัยซึ่งอาจจะทําใหควบคุมและจัดการไดยาก โดยความเห็นตอความกังวลเมื่อเกิดการ

พัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวแลว คือเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ ทั้งกลายเปนแหลงมั่วสุม 

และปญหาในเรื่องของขยะ การดูแลรักษาสภาพตนไม ปญหาการจราจร ปญหาการขาดความรวมมือ

ของคนในพื้นที่ เปนตน 

  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว จากการตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 120 คน เห็นดวย 113 คน ไมเห็นดวย 7 คน ซึ่งกิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถาม

ใหความสําคัญมาเปนลําดับที่ 1 คือ ลานออกกําลังกาย รองลงมา คือ พื้นที่จัดกิจกรรมชุมชน และ

ลําดับที่ 3 คือ พื้นที่น่ังเลน พบปะ พูดคุย  
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  พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในหลายๆ พื้นที่ยังสามารถ

ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ใหเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวไดอีกเปนจํานวนมาก ตามความเหมาะสมของ

สภาพพื้นที่ ที่ต้ัง และบริบทของพื้นที่ โดยเห็นวาประชาชนสวนใหญ ยังขาดแคลนและมีความตองการ

พื้นที่สาธารณะสีเขียว ใหคนเขามาใชประโยชนรวมกัน โดยบางพื้นที่ที่ไมใชพื้นที่สาธารณะ ตองอาศัย

ความมีสวนรวมของหนวยงาน ราชการ เอกชน ชุมชน วัด เขามาจัดการพื้นที่และดูแลพื้นที่ เพื่อให

เกิดประโยชนและเกิดความย่ังยืนตอพื้นที่ และเหมาะสมกับความตองการของเจาของพื้นที่และ

ประชาชนที่จะเขามาใชประโยชนในพื้นที่อยางแทจริง  

 

 

8. อภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล   

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลของการไดมาของพื้นที่สีเขียว ตามแนวคิดทฤษฎี และ

กรณีศึกษาจากตางประเทศ จะเห็นไดวา มีการไดพื้นที่สีเขียวมาหลายรูปแบบไมวาจะเปน การออก

กฎระเบียบปกปองพื้นที่สีเขียว การซื้อที่ดิน การบูรณะและพัฒนาสวนสาธารณะที่มีอยูเดิมหรือ

เปลี่ยนจากพื้นที่ที่ไมไดใชประโยชนมาพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว การสนับสนุนอาคารที่มีความ

พรอมที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว เปนตน หากกรุงเทพมหานครตระหนักและใหความสําคัญ

กับพื้นที่เหลาน้ี นําพื้นที่เหลาน้ีมาพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวจะทําใหคนในเมืองมีพื้นที่สีเขียวที่

มากข้ึนและเขาถึงพื้นที่ไดโดยงาย และเกิดการพัฒนาพื้นที่ใหมีประโยชนและเหมาะสมเพิ่มข้ึน ซึ่ง

สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่มีอยูเดิมรองรับคนที่อยูโดยรอบและคนที่มาใชจากที่ไกล ๆ  แต

ถาเพิ่มพื้นที่สาธารณะ   สีเขียวเหลาน้ี จะทําใหเกิดพื้นที่สีเขียวเปนจํานวนมาก เกิดประโยชนกับคน

ในพื้นที่ที่อยูใกลสวนสาธารณะแหงน้ี สามารถเขาถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวไดงายไมตองเดินทางไปใช

สวนสาธารณะจากที่ไกล ๆ และทําใหมีพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มากข้ึนอีกดวย แตทั้งน้ีทั้งน้ันก็ตอง

อาศัยความรวมมือของเจาของพื้นที่ หนวยงานที่เกี่ยวของที่จะสงเสริม สนับสนุน และดูแลพื้นที่

สาธารณะสีเขียวใหเกิดการพัฒนาพื้นที่และมีความย่ังยืนตอไป  

สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร ไดนิยามพื้นที่สีเขียวไว 7 

ประเภท โดยการใหคํานิยามประเภทของพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครไมสามารถทําใหอัตราสวน

พื้นที่สีเขียวตอประชากรเพิม่ข้ึน มีอัตราสวนพื้นที่สีเขียวตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด ซึ่งองคการอนามัย-

โลก (WHO) กําหนดไวที่ 9 ตารางเมตรตอคน อยางไรก็ตามหากเปลี่ยนแปลงคํานิยามของพื้นที่สเีขียว

ข้ึนใหม โดยใหความหมายประเภทของพื้นที่สีเขียวที่มากข้ึนกวาที่ใหคํานิยามไวเดิม จะทําใหได

จํานวนพื้นที่สีเขียวตอประชากรเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม โดยผูวิจัยไดคํานวณพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในพื้นที่ศึกษาทั้ง 39 พื้นที่ และรวมพื้นที่สวนสาธารณะที่มีอยูเดิมใน

พื้นที่ศึกษา 6 พื้นที่สีเขียว ไดแก สนามหลวง สวนสราญรมย สวนนาศราภิรมย ลานพระบรมรูป-
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สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  สวนสันติชัยปราการ และสวนรมณียนาถ มีจํานวนพื้นที่

สาธารณะสีเขียวทั้งสิ้น 643,905 ตารางกิโลเมตร โดยมีอัตราสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากร 12.43 

ตารางเมตรตอคน โดยจะเห็นวาถานําพื้นที่ดังกลาวมาพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะ จะทําใหประชากรใน

กรุงเทพมหานครมีอัตราสวนของพื้นที่สีเขียวที่มากข้ึนกวาเดิม 

โดยความคิดเห็นจากแบบสอบถามความตองการพื้นที่สาธารณะสีเขียว ผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากเห็นดวยที่จะพัฒนาพื้นสาธารณะสีเขียวโดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนพื้นที่สาธารณะ

อยูแลว เชน พื้นที่ริมนํ้า พื้นที่ถนน ซึ่งพื้นที่ที่ไมใชพื้นที่สาธารณะยังมีขอกังวลในเรื่อง อาจกลายเปน

แหลงมั่วสุม เกิดความไมปลอดภัยในพื้นที่ เกิดปญหาขยะ และปญหาจราจรติดขัด และบางพื้นที่ที่

ไมใชพื้นที่สาธารณะ เชน อาคารสํานักงาน วัด โรงพยาบาล ยังตองการความเปนสวนตัว ความ

ปลอดภัยในพื้นที่ อาจมีขยะที่เพิ่มข้ึน ถูกบุกรุกของรานคา เปนตน ซึ่งจากความคิดเห็นของผูวิจัยมี

ความเห็นวา การพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวลวนเกิดประโยชนและผลดีแกคนในชุมชน ผูใชพื้นที่ที่มี

ความกังวลหรือกลัววาการพัฒนาจะสรางปญหาตาง ๆ  โดยผูวิจัยมีความเห็นวาคนในพื้นที่อาจจะยังไม

เขาใจและไมเห็นภาพการพัฒนาที่ชัดเจน และเห็นตัวอยางของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่

ประสบความสําเร็จมาแลว โดยแตละประเภทพื้นที่และแตละสถานที่ก็มีบริบทของพื้นที่ ผูคน 

วัฒนธรรม สถาพแวดลอมที่แตกตางกัน ดังน้ันการพัฒนาพื้นที่ใหเกิดความย่ังยืนไดน้ันตองคํานึงถึงสิ่ง

ตาง ๆ เหลาน้ีดวย 
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บทท่ี 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยการประเมินศักยภาพการเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตพระนคร               

เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ เปนการศึกษาวิจัยการไดมาของพื้นที่สีเขียวและรูปแบบ

ของพื้นที่สเีขียว ศึกษาวิเคราะหและประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว 

และเปนการศึกษาเพื่อเสนอแนะรูปแบบในการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่

สาธารณะสีเขียว ในพื้นที่ที่ศึกษา โดยใชวิธีการศึกษาวิจัย คือ การศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียว ศึกษาคนควารวบรวมกรณีศึกษาพื้นที่ตัวอยางการ

พัฒนาพื้นที่สีเขียวในตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ เมื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษาพื้นที่

ตัวอยางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในตางประเทศแลว จึงไดทําการศึกษาขอมูลของพื้นที่ที่ศึกษา โดย

ศึกษาถึงสภาพของพื้นที่ในปจจุบัน ในเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ            

แลวนําขอมูลตาง ๆ ของพื้นที่มาวิเคราะห เพื่อประเมินพื้นที่ตาง ๆ  วามีพื้นที่ใดที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาใหเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวไดอยางไรบาง ทั้งน้ีตามแนวคิด ทฤษฎี และตัวอยางกรณีศึกษา

ของตางประเทศ รวมทั้งไดศึกษาโดยการลงสํารวจขอมูลในพื้นที่ศึกษา โดยใชการสังเกต และวิธีการ

การรับฟงความเห็นจากประชาชน โดยใหประชาชนตอบแบบสอบถาม เพื่อรับฟงวามีความเห็นตอ

การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ศึกษาอยางไร ทั้งน้ี พื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัยการประเมินศักยภาพการ

เปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ ในเบื้องตนได

ทําการศึกษาขอมูลของพื้นที่ที่มีศักยภาพ จํานวน 39 แหง โดยแบงพื้นที่ศึกษาดังกลาวออกเปน 6 

ประเภท คือ 1. พื้นที่ริมนํ้า 2. พื้นที่ถนน 3. พื้นที่บริเวณสะพาน 4. พื้นที่ในชุมชน 5. พื้นที่สํานักงาน 

หนวยงานราชการ พื้นที่วัด พื้นที่โรงเรียน พื้นที่เอกชน คือ พื้นที่ที่ใชประโยชนเปนลานจอดรถ ลาน

อเนกประสงคหรืออื่น ๆ และ 6. พื้นที่ดาดฟาอาคารสํานักงาน จากน้ันไดคัดเลือกพื้นที่ในแตละ

ประเภท จํานวนประเภทละ 2 แหง เพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตและการตอบ

แบบสอบถาม เพื่อจะไดทําการวิเคราะหตอไป รวมเปนพื้นที่ที่ดําเนินการรวบรวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 

จํานวน 12 แหง จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะห และอภิปรายผลการศึกษาตอไป  

จากการศึกษาวิจัยการประเมินศักยภาพการเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตพระนคร       

เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ ทําใหไดผลของการศึกษาวิจัย สรุปได ดังน้ี 
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1. การไดมาและรูปแบบของพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียว 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดนิเวศวิทยาชุมชนเมือง 

(Urban Ecology)  แนวคิด ภูมิทั ศน เ มื อ ง  (Urban Landscape)  แนว คิด เพอร ม า คัล เ ชอ ร  

(Permaculture) และจากกรณีศึกษาพื้นที่ตัวอยางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของตางประเทศ จํานวน 9 

แห ง  ไดแก  เมือง  Portland ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือง  Vancouver ประเทศแคนาดา                        

เมือง Curitiba ประเทศบราซิล เมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือง London ประเทศ

อังกฤษ เมือง Copenhagen ประเทศเดนมารก เมือง Hongkong ประเทศจีน ประเทศ Singapore 

และ เมือง Osaka ประเทศญี่ปุน สรุปไดวา การไดมาของพื้นที่สีเขียว ตามแนวความคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวของและกรณีศึกษาพื้นที่ตัวอยางของตางประเทศ มีการไดพื้นที่สาธารณะสีเขียวมาหลายอยาง 

หลายวิธีการแตกตางกันออกไป ไดแก การซื้อที่ ดิน การออกกฎระเบียบปกปองพื้นที่สีเขียว                

การพัฒนาหรือบูรณะพื้นที่สวนสาธารณะที่มีอยูเดิม การนําพื้นที่ที่ไมไดใชประโยชนมาพัฒนาเปน

พื้นที่สาธารณะสีเขียว การสนับสนุนอาคารที่มีความพรอมที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว              

เปนตน โดยแนวความคิดจากทฤษฎีที่ศึกษาจะเปนการดึงนําเอาธรรมชาติเขาสูคน โดยดูลักษณะของ

พื้นที่ ที่จะตองออกแบบใหมีความเกื้อกูลกันและอยูตอไปไดอยางย่ังยืน เมื่อมีการไดพื้นที่มาพัฒนา

เปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวจําเปนตองดูลักษณะพื้นที่ ความเช่ือมโยง และบริบทโดยรอบ สภาพทาง

ธรรมชาติประกอบควบคูกันไปจึงจะทําใหการพัฒนาพื้นที่ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี และจาก

การศึกษาการไดมาของพื้นที่สาธารณะสีเขียวทําใหสามารถสรุปรูปแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียวของทั้ง 

9 เมือง ไดดังน้ี 

1. ท า ง เ ดิ น ธ ร ร ม ช า ติ  ( Green Corridor /  Park Connector Network /                                 

Green Infrastructure / Green Route / Green Way)  

2. การอนุรักษสภาพธรรมชาติด้ังเดิม  

3. การทําเกษตรในเมือง (Urban Farming / Urban Agriculture / City Farm)  

4. สวนสาธารณะในหาง  

5. พื้นที่สุสาน (Allotments and Cemeteries)  

6. สวนสาธารณะในพื้นที่ทิ้งราง  

7. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่วาง (Clean Tech Park)  

8. อาคาร เ ขียว  ( G r een  Bu i ld i ng /  Garden Roof /  Sky Rise Greenery /                   

Green Façade / Vertical Garden)  
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2. ประเภทของพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปนพ้ืนสาธารณะสีเขียว ในเขตพ้ืนท่ีศึกษา              

เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ 

จากการศึกษาพื้นที่ศึกษา เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ 

พบวา มีพื้นที่ศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียว จํานวน 136 แหง และเลือกพื้นที่

ศักยภาพมาวิเคราะหเพิ่มเติม 39 พื้นที่ และสามารถจําแนกประเภทของพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปน

พื้นที่สาธารณะสีเขียว ออกเปน 6 ประเภท คือ 

1. พื้นที่ริมนํ้า จํานวน 5 แหง คือ คลองผดุงกรุงเกษม คลองรอบกรุง คลองหลอดหลัง-  

วัดราชบพิตร คลองหลอดหลังวัดราชนัดดา และคลองคูเมืองเดิม 

2. พื้นที่ถนน จํานวน 2 แหง คือ ถนนราชดําเนินกลาง และถนนราชดําเนินนอก 

3. พื้นที่บริเวณสะพาน จํานวน 3 แหง คือ สะพานพระปนเกลา สะพานพระราม 8 และ

สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

4. พื้นที่ในชุมชน จํานวน 2 แหง คือ ชุมชนขางปอมมหากาฬ และวัดสังเวชวิศยาราม 

5. พื้นที่สํานักงาน หนวยงานราชการ พื้นที่วัด พื้นที่โรงเรียน พื้นที่เอกชน คือ พื้นที่ที่ใช

ประโยชนเปนลานจอดรถ ลานอเนกประสงคหรืออื่น ๆ จํานวน 21 แหง คือ วัดตรีทศเทพ                        

รานดอกไมทิพย วัดมงกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร บริษัท TOT จํากัดมหาชน วัดโสมนัสราชวรวิหาร 

สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง อาคารโบเบทาวนเวอร วัดเทพศิรินทร วัดดิสานุการาม วัดเทวีวรญาติ 

ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนชาต สาขาสวนมะลิ โรงพยาบาลกลาง ธนาคารยูโอบี โรงเรียนเพาะ-

ชาง ที่จอดรถพาหุรัด สถานีตํารวจนครบาล หนวยบัญชาการรักษาดินแดน เกาะกลางถนนดานขางวัด

สุทัศน กรมแผนที่ทหาร ราชนาวีสโมสร และวัดบวรนิเวศ  

6. พื้นที่ดาดฟาอาคารสํานักงาน จํานวน 6 แหง คือ สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาคาร 2 สํานักงานสรรพากร-

ภาคที่ 3 กรมเจาทา และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมประชาสงเคราะห 

 

3. ขอเสนอแนะรูปแบบในการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปนพ้ืนสาธารณะสีเขียวใน

เขตพ้ืนท่ีศึกษา เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตและการตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ที่ศึกษา 

พบวา พื้นที่ที่ศึกษาเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวได มากนอยแตกตาง

กันไป ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับขอมูลเฉพาะของพื้นที่น้ัน ๆ เปนสําคัญ การศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่

สาธารณะสีเขียวในเขตพระนคร  เขตปอมปราบศัตรูพายและเขตสัมพันธวงศ โดยแบงตามประเภท

ของพื้นที่ ออกเปน 6 ประเภท น้ัน พบวาในแตละพื้นที่สามารถทําการพัฒนาพื้นที่ไดหลายรูปแบบ 

ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลักษณะของการใชประโยชนของพื้นที่ และความตองการของคนในพื้นที่  โดยสามารถ
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สรุปรูปแบบในการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นสาธารณะสีเขียวในเขตพื้นที่ศึกษา 

แตละประเภทได ดังน้ี 

1. ประเภทพื้นที่ริมนํ้า สามารถพัฒนาใหเปนพื้นที่สีเขียวสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ 

ไดแก ทางเดินธรรมชาติ การอนุรักษสภาพธรรมชาติด้ังเดิม และสวนสาธารณะในพื้นที่ทิ้งราง 

2. ประเภทพื้นที่ถนน สามารถพัฒนาใหเปนพื้นที่สีเขียวสาธารณะในรูปแบบทางเดิน

ธรรมชาติ 

3. ประเภทพื้นที่บริเวณสะพาน สามารถพัฒนาใหเปนพื้นที่สีเขียวสาธารณะในรูปแบบ

ตาง ๆ ไดแก สวนสาธารณะในพื้นที่ทิ้งราง การเกษตรในเมือง และอาคารเขียว 

4. ประเภทพื้นที่ในชุมชน สามารถพัฒนาใหเปนพื้นที่สีเขียวสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ  

ไดแก การทําเกษตรในเมือง สวนสาธารณะในพื้นที่ทิ้งราง อาคารเขียว และทางเดินธรรมชาติ  

5. ประเภทพื้นที่สํานักงาน หนวยงานราชการ พื้นที่วัด พื้นที่โรงเรียน พื้นที่เอกชน คือ 

พื้นที่ที่ใชประโยชนเปนลานจอดรถ ลานอเนกประสงคหรืออื่น ๆ  สามารถพัฒนาใหเปนพื้นที่สีเขียว

สาธารณะในรูปแบบตาง ๆ ไดแก สวนสาธารณะในหาง สวนสาธารณะในพื้นที่ทิ้งราง อาคารเขียว 

การเกษตรในเมือง และทางเดินธรรมชาติ 

6. ประเภทพื้นที่ดาดฟาอาคารสํานักงานสามารถพัฒนาใหเปนพื้นที่สีเขียวสาธารณะใน

รูปแบบตาง ๆ ไดแก อาคารเขียว และการทําเกษตรในเมือง  

ความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ศึกษา พบวาประชาชนมีความตองการพื้นที่

สาธารณะสีเขียวเปนอยางมาก เน่ืองจากยังขาดแคลนพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทํากิจกรรม โดย

กิจกรรมที่อยากใหเกิดข้ึน คือ ลานออกกําลังกาย และตองการใหมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและตนไมใหญ 

โดยพื้นที่ในสวนที่เปนสาธารณะ เชน พื้นที่ถนน พื้นที่ริมนํ้า มีความเห็นวาสามารถทําไดเลย และ

กอใหเกิดประโยชน เขาถึงไดโดยงาย แตพื้นที่ที่เปนพื้นที่วัด พื้นที่อาคารสํานักงาน หรือพื้นที่บน

อาคารดาดฟา ประชาชนโดยทั่วไปยังมีความเห็นในเรื่องการเขาไปใชพื้นที่และบางพื้นที่อาจจะไม

เหมาะสมตอการพัฒนาเน่ืองจากตองการความเปนสวนตัว สวนดานอุปสรรคเมื่อเกิดการพัฒนา 

ประชาชนยังมีความเห็นเปนสวนมากวา พื้นที่เมื่อเกิดการพัฒนาแลวอาจจะมีความไมปลอดภัยแกคน

ที่เขาไปใชพื้นที่ อันไดแก ปญหาคนเรรอน ปญหาแหลงมั่วสุม อาชญากร ปญหาขยะ เปนตน 

  

4. ขอเสนอแนะทําการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ตอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ใน

แตละประเภทของพื้นที่ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาพื้นที่ และตอบโจทยตอความตองการของ

คนในพื้นที่มากที่สุด 



191 
 

2. ควรมีการศึกษาปญหาดานสังคม กับการใชพื้นที่เพื่อแกปญหาทางสังคมเพื่อเอื้อให

เกิดการรวมกลุมประกอบกิจกรรมของคนในพื้นที่ 

3. ควรมีการศึกษาขอกฎหมายและนโยบาย ตอการใหประโยชนกับพื้นที่ที่เปนอาคาร

เอกชน หางสรรพสินคา ใหสามารถพัฒนาเปนพื้นที่สาธารณะสีเขียวได 
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  แบบสอบถาม เร่ือง “การประเมินศักยภาพในการเปนพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขยีว” 

                          (สาํหรับสอบถามบคุคลท่ีอยูในบริเวณรอบๆพ้ืนท่ี………………………..…………..…) 

 

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

คําช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการพัฒนาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียวใหกับเมืองใน

กรุงเทพมหานคร ใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากขึ้น โดยการเก็บขอมูลคร้ังน้ีเพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความ

ตองการของประชาชนท่ีอยูบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีและใชงานพ้ืนท่ี เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีให

สอดคลองกับความตองการของผูอยูอาศัย ผูใชประโยชนพ้ืนท่ี และเปนประโยชนแกสาธารณะ เพ่ือนํามา

ประกอบการวิเคราะหแนวทางและรูปแบบในการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับความตองการของการ

ใชประโยชนพ้ืนท่ีตอไปในอนาคต 

เพ่ือเปนประโยชนแกการศึกษา จึงขอความกรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ โดยตอบคําถามให

ครบตรงตามความเปนจริงมากท่ีสุด โดยขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนในการวิจัยเฉพาะในวิทยานิพนธ เร่ือง 

“การประเมินศักยภาพในการเปนพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียว ในเขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย และ          

เขตสัมพันธวงศ” ของ นางสาวธนพร  สีนาคลวน เทาน้ัน 

 

คํานิยามที่ใชในการวิจัย 

“พ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียว” หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีคนสามารถเขาไปใชประโยชนไดทุกเพศทุกวัย เปน

พ้ืนท่ีกลางแจง และก่ึงกลางแจงท่ีมีขอบเขตท่ีดนิท้ังหมดหรือบางสวนปกคลุมดวยพืชพรรณท่ีปลูกบนดินท่ีซึม

นํ้าได มีตนไมยืนตนเปนองคประกอบหลักและไดรับการบํารุงรักษาใหคงอยูอยางยั่งยืน  
 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตวั 

1. เพศ        ชาย       หญงิ 

2. อาย ุ       ต่ํากวา 20 ป      อายุมากกวา 20-40 ป       อายุมากกวา 40-60 ป      อายุมากกวา 60 ป            

3. ระดับการศึกษา       ต่ํากวาปริญญาตรี       ปริญญาตรี        สูงกวาปริญญาตรี 

4. สถานะผูใหขอมูล 

 นักเรียน นักศึกษา   ลูกจางเอกชน/พนักงาน  แมบาน/พอบาน  
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 คาขาย      ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  อื่น ๆ (ระบุ)............. 

 ธุรกิจ          รับจางท่ัวไป 

5. ทานอยูอาศยัหรือทํางานในพ้ืนท่ีน้ีเปนเวลา      นอยกวา 1 ป 1 ป – 5 ป มากกวา 5 ป 

ตอนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นตอการพัฒนาพ้ืนทีท่ี่เปนพ้ืนทีส่าธารณะสีเขียว 

6. ทานคิดวาพ้ืนท่ีน้ีควรจะทําเปนอะไรหรืออยากใหเปนอะไร....................................................................... 

7. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีน้ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขยีว       เห็นดวย (ขามไปขอ 10)       ไม

เห็นดวย 

8. ถาทานไมอยากใหเปนพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียวอยากใหเปนอะไร…………………….………………………………. 

9. ทานคิดวาพ้ืนท่ีน้ีไมสามารถพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขยีวไดเพราะเหตุใด…….……….…………..…….. 

10. ถาเปนพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขยีวทานคดิวาพ้ืนท่ีน้ีเหมาะท่ีจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้น (ตอบไดมากกวา 1 

หัวขอและใหตอบโดยใสหมายเลขหนาหัวขอตามลําดับความตองการโดยเร่ิมจาก 1)  

  ลานออกกําลงักาย   ศูนยการเรียนรู/แหลงเรียนรู ท่ีจดัแสดงคอนเสิรต 

 พ้ืนท่ีจดักิจกรรมชุมชน  สนามเด็กเลน   ตลาดนํ้า/ถนนคนเดิน 

 พ้ืนท่ีน่ังเลน พบปะ พูดคยุ  ทางจักรยาน/ทางเดิน   

11. กิจกรรมนอกเหนือจากน้ีท่ีทานอยากใหมี หรือสนับสนุนใหเกิดขึน้  

 มี 

(คือ)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไมมี  

12. อะไรท่ีทานกังวลเม่ือเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีน้ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียว 

 มี 

(คือ)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไมมี  

ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

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

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



199 

 
ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกุล   

ที่อยู 

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2556 

 

     พ.ศ. 2557                        

 

      

 

      

      

 

 

นางสาวธนพร  สีนาคลวน 

23/22  ซอยสุขุมวิท 52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

10260 

 

สําเร็จการศึกษาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบงั 

ศึกษาตอระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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