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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาบริบทพืนทีชุมชนเมืองเพือการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed methods) ทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ภายใต้โครงการวิจัยเพือ

พัฒนาพืนทีสร้างสรรค์เพือสุขภาวะ:  กรณีนําร่องพืนทีบริบทเมือง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  มี

วัตถุประสงค์ คือ   )  พัฒนาเครืองมือเพือจัดทาํข้อมูลพืนฐาน  และสาํรวจพืนทีเขตภาษีเจริญ  2)  ศึกษา

บริบท  สถานภาพพืนทีเขตภาษีเจริญ 3)  จัดทาํข้อเสนอต่อการพัฒนาพืนทีสุขภาวะเขตภาษีเจริญ 

ระยะเวลาดาํเนินงาน     เดือน  ตังแต่เดือนมิถุนายน     ถึงพฤษภาคม     มีการดาํเนินงาน     

ขันตอน  คือ   )  การพัฒนาเครืองมือและการศึกษาเอกสาร   )  การสาํรวจและการศึกษาเชิงคุณภาพ   )  

การวิเคราะห์  สงัเคราะห์ข้อมูลเพือจัดทาํข้อเสนอต่อการพัฒนาพืนทสีร้างสรรค์เพือสุขภาวะเขตภาษีเจริญ 

เครืองมือการวิจัยได้แก่  แบบสาํรวจ  การสนทนากลุ่ม  (focus group) ยืนยันและปรับปรุงข้อมูล  โดยใช้

หลักการเทคนิคแบบสามเส้า  (triangular technique)  กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง  (purposive 

sampling) ตามตาํแหน่งหน้าทใีนฐานะแกนนาํชุมชน  ตัวแทนหน่วยงาน  และด้วยความสมัครใจในฐานะ

สมาชิกชุมชน  จาํนวนตัวอย่าง  คือ  การสาํรวจแกนนาํชุมชน     คน  การสนทนากลุ่ม  ประกอบด้วย  แกนนาํ

ชุมชน     คน สมาชิกชุมชน     ชุมชนๆ  ละ     คน  รวม     คน  ผู้แทนวัด  โรงเรียน  สถาน

ประกอบการ  สถานพยาบาลจาก     ชุมชน     คน  ผู้แทนหน่วยงาน  ภาคี     คน 

ผลการศึกษา  สรุปคือ   )  การพัฒนาเครืองมือในการสาํรวจข้อมูล  เพือจัดทาํฐานข้อมูลเรียกว่า  

“แผนทชุีมชน”  (Community Mapping) มีองค์ประกอบ  4  ประการได้แก่ ข้อมูลพืนทสีาธารณะ  ข้อมูล

พืนทใีช้ประโยชน์ ข้อมูลทรัพยากรบุคคลของชุมชน  และข้อมูลการดาํเนินกิจกรรมการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  

2)  บริบทพืนทีเขตภาษีเจริญ  ตามองค์ประกอบของแผนทีชุมชน  สรุปคือ  มีพืนทีรกร้าง     แห่งใน     

แขวง  พืนทีชุมชนแออัด     พืนที  ตลาดและตลาดนัด     แห่ง  สถานศึกษา     แห่ง  วัด     วัด  

โรงพยาบาล     แห่ง  ศูนย์บริการสาธารณสุข     ศูนย์  จุดหาบเร่/แผงลอย     แผง  ห้างสรรพสินค้า  1 

ห้าง  โรงแรม     แห่ง  ร้านอาหาร   ร้าน  โรงงานทขึีนทะเบียน  690 โรงงาน  ลานกีฬาหรือสนามกีฬา     

แห่ง  พืนทีสีเขียวประเภทสวนหย่อม     พืนที  รวมขนาดพืนที   , .   ตารางเมตร  ผู้นาํชุมชน     

คน  ปราชญ์ชาวบ้าน  30  คน มีพืนท ี    ชุมชน     แขวง  เป็นพืนทนีาํร่องเพือพัฒนาพืนทเีพือสร้างสรรค์สุข

ภาวะใน     มิติ  คือ   )  พัฒนาพืนทเีพือดาํเนินกิจกรรมด้านอาหาร     )  พัฒนาพืนทีเพือดาํเนินกิจกรรม

ด้านการออกกาํลังกาย   )  พัฒนาพืนทเีพือดาํเนินกจิกรรมการปรับภมิูทศัน์  

ข้อเสนอต่อการพัฒนาพืนทีสร้างสรรค์เพือสุขภาวะ  คือ  สาํนักงานเขตภาษีเจริญและหน่วยงานที

เกียวข้อง  ควรส่งเสริมกระบวนการร่วมคิด  ร่วมทาํของชุมชน  เพือยกระดับให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการ

ตนเอง  มีการจัดตังคณะทาํงานทปีระกอบด้วยผู้แทนชุมชน  ผู้แทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วน  ร่วมกับภาคี

เครือข่ายกาํหนดผังเมือง  และจัดการสภาพแวดล้อมเมืองอย่างจริงจัง ค้นหาแนวทางลดข้อจาํกัด  หรือ

ปัญหาทีเกิดขึนจากการมีพืนทีสุ่มเสียงต่อสุขภาวะ  หามาตรการแรงจูงใจแนวร่วมในการพัฒนาพืนที

สร้างสรรค์เพือสุขภาวะ ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของการจัดการพืนทีสุขภาวะ  และจัดทาํ

ฐานข้อมูลพืนทตีามองค์ประกอบของแผนทชุีมชนทมีีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน   



ข 
 

Abstract 

The context study of urban communities of Pasi Charoen District for healthy space 

development is mixed of qualitative and quantitative research method. This study is a part of the 

research project for Healthy Space Development: A Pilot Project in Pasi Charoen District, Bangkok. 

The objectives of this study are 1) to develop a tool for survey baseline data in the area of Pasi 

Charoen District 2) to study the context of Pasi Charoen District and 3) to propose the 

recommendations for healthy space development of Pasi Charoen District. The 3 steps of 

implementation period started from June 2012 to May 2013 were 1) to develop tools and review 

the documents, 2) survey and qualitative study using focus group and 3) analyze and synthesize 

recommendations. Survey and focus group were being used to collect the data through triangular 

technique to verify and update. Purposive random sampling was being designed to select the 

respondents from community leaders, representative agency and as a voluntary member of the 

community. 80 community leaders were being randomized to answer the questionnaire. Focus 

group was being done by the rest, 15 community leaders, 450 community members from 15 

communities, 60 representatives of 7 communities and 80 representatives of member agencies. 

The conclusions are the following: 1) data explorer called community mapping was 

developed with four components namely: information of public area, information of space 

utilization, information of resource person in the community, and information of activities related to 

healthy   space   development,   2)   according   to   community   mapping,   Pasi   Charoen’s   context   is  

composed of 19 useless areas in 6 sub-district, 40 congested areas, 10 markets, 35 schools, 1 

university, 1 college, 27 temples, 8 hospitals and health centers, 468 outdoor shops, 1 department 

store, 4 hotels, 257 food shops, 690 factories, 18 exercise fields and 60 green fields with total 

land area is 5,108.75 square meters. There are 451 community leaders, 30 local wisdoms and 7 

communities from 4 sub-districts are the leaders of this first year project to develop the healthy 

space with 3 components: 1) the development of the area to carry out food activities, 2) to conduct 

the exercise activities and 3) to develop the area for landscaping activities. 

The recommendations are 1) the involved organizations should promote the process of 

community participation to be self-management communities, 2) should establish a working group 

which consists of community representatives, representatives from departments in all sectors and 

collaborates with all related networks to define the concrete plan, and develop the urban 

environment sustainably, 3) identify the limitations or problems to reduce the risky areas of health, 

4) motivate to add more networking to develop healthy space, 5) enhance the learning process as a 

learning community for the management of healthy space and 6) update the existing database every 

now and then. 
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คํานาํ 

 

 ด้วยเจตนารมณ์ของการพัฒนาภาษีเจริญให้เป็นพืนทนีาํร่อง  สู่การเป็นพืนทสีุขภาวะ  เขต

แรกของกรุงเทพมหานคร  ศูนย์วิจัยเพือพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยสยาม  สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  และภาคีเครือข่าย  จึงร่วมมือพัฒนาขับเคลือนให้เขตภาษีเจริญ  เป็นพืนทีนํา

ร่องในการสร้างสรรค์พืนทีแห่งความสุขของคนกรุงเทพมหานคร  ในการเริมต้นของก้าวเดินอย่างมี

ประสิทธิภาพ  คณะผู้วิจัยและภาคี  ต่างเหน็ว่า  ก้าวแรกต้องทาํความรู้จัก  เข้าใจ  ในพืนที  ด้วยการจัดทาํ

โครงการศึกษาบริบทพืนทชุีมชนเมือง  เพือการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ด้วย

ความมุ่งหวังให้ได้เครืองมือเป็นแนวทางในการสาํรวจ  จัดเกบ็ข้อมูล  ทนีาํมาใช้ประโยชน์ร่วมกันของภาคี  

เครือข่ายและชุมชน  ด้วยเครืองมือและข้อมูลพืนฐาน  ทเีรียกว่า  “แผนทชุีมชน” 

 

การดาํเนินโครงการ  เป็นไปด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  และหน่วยงานทเีกียวข้อง  ด้วย

ความคาดหวังผลงานทมิีเพียงต้องการได้มาซึงข้อมูลพืนฐานทสีะท้อนบริบทพืนทเีขตภาษีเจริญเท่านัน  ยัง

มุ่งหวังทจีะทาํให้เกดิการหยิบยกประเดน็ปัญหาและความปรารถนาร่วมกันของคนในชุมชน  ในการกาํหนด

ประเดน็ร่วมเพือพัฒนาพืนทีสุขภาวะให้เกิดขึนอย่างเป็นรูปธรรม  เอกสารเล่มนี  ได้รวบรวม  วิเคราะห์  

สงัเคราะห์ผลการศึกษา  ซึงได้นาํเสนอในรูปแบบของเนือหาทสีะท้อนผลงานทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ซึงผู้อ่านสามารถรับทราบถึงประเดน็ในการพัฒนา  ในขณะเดียวกัน  รายละเอียดของข้อมูลพืนฐานภายใต้

องค์ประกอบของเครืองมือ  “แผนทชุีมชน”  คณะผู้วิจัย  ได้จัดทาํรายละเอยีดไว้ในเอกสารชือ  ข้อมูลพืนฐาน  

“แผนทชุีมชน”  บริบทพืนทชุีมชนเมือง  เพือการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ซึง

ผู้อ่านสามารถติดตามและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ 

 

คณะผู้วิจัย  หวังว่า  เอกสารความรู้นีจะเป็นประโยชน์สาํหรับใช้ประกอบในการวางแผนการพัฒนา

พืนทีเขตภาษีเจริญให้เป็นพืนทีสุขภาวะ  ทังนี  ข้อมูลบางส่วน  คณะผู้วิจัย  จะมีการดาํเนินการพัฒนาให้มี

ความสมบูรณ์อย่างต่อเนือง  คณะผู้วิจัยขอใช้โอกาสนี  ขอบพระคุณหน่วยงาน  ชุมชน  ภาคี  ทีให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดียิง  จนทาํให้การศึกษาครังนีประสบความสาํเรจ็ตามวัตถุประสงค์ 

 

คณะผู้วิจัย 

  กนัยายน    
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 4. เครืองมือในการศึกษาวิจัย  

 5. ขนัตอนการดาํเนินงาน  

บทท ี   ผลการศึกษา  

 ส่วนทหีนึง  ผลการพัฒนาเครืองมือเพือการสาํรวจบริบทพืนทเีขต 

                            ภาษีเจริญ 

 

 ส่วนทสีอง  บริบทพืนทเีขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  

 ส่วนทสีาม  ประเดน็การพัฒนาพืนทสีร้างสรรค์เพือสขุภาวะ  

บทท ี   สรุป  อภิปรายและข้อเสนอแนะ  

บรรณานุกรม   

ภาคผนวก   

 



จ 
 

สารบญัตาราง 

 
  หนา้ 

ตารางท ี   แสดงจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลในกระบวนการสนทนากลุ่ม  จาํแนกตาม

กจิกรรม 

 

ตารางท ี   แสดงข้อมูลชุมชน  จาํแนกตามจาํนวนชุมชน  ประชากร  ครัวเรือน                            

(รามอพาร์ทเมนต์/คอนโดมิเนียม/หอพัก)  และจาํนวนพืนท ี ปี    

 

ตารางท ี   แสดงจาํนวนสถานศึกษาประเภทโรงเรียน  และระดับอุดมศึกษาในพืนท ี    

แขวง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางท ี   แสดงข้อมูลวัดในเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  

ตารางท ี   แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกบับริบทพืนทแีละการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  

แขวงบางด้วน 

 

ตารางท ี   แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกบับริบทพืนทแีละการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  

แขวงคลองขวาง 

 

ตารางท ี   แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกบับริบทพืนทแีละการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  

แขวงบางจาก 

 

ตารางท ี   แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกบับริบทพืนทแีละการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  

แขวงบางหว้า 

 

ตารางท ี   แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกบับริบทพืนทแีละการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  

แขวงคูหาสวรรค์ 

 

ตารางท ี   แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกบัความร่วมมือของสมาชิกชุมชน  แขวงคูหา

สวรรค์ 

 

ตารางท ี   แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกบัความพร้อมในการเข้าร่วมพัฒนาพืนทสีขุ

ภาวะ  แขวงคูหาสวรรค์ 

 

ตารางท ี   แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกบับริบทพืนทแีละการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  

แขวงปากคลองภาษีเจริญ 

 

ตารางท ี   แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกบัความร่วมมือและความพร้อมของสมาชิก

ชุมชน  ในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  แขวงปากคลองภาษีเจริญ 

 

ตารางท ี   แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกบับริบทพืนทแีละการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  

แขวงบางแวก 

 

ตารางท ี   แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกบัความร่วมมือของสมาชิกชุมชน  แขวงบาง

แวก 

 

ตารางท ี   แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกบัความพร้อมในการเข้าร่วมการพัฒนาพืนที

สขุภาวะ  แขวงบางแวก 

 

 



ฉ 
 

สารบญัตาราง  (ต่อ) 

 
  หนา้ 

 

ตารางท ี   แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกบัประเดน็ปัญหาและความต้องการ                

การพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  จากผู้เข้าร่วมประชุม     แขวง     ชุมชน   

 

ตารางท ี   แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะของ     ชุมชน  ในพืนที

แขวงบางด้วน  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํชุมชน 

 

ตารางท ี   แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะของชุมชนพูนบาํเพญ็  

ในพืนทแีขวงคลองขวาง  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํชุมชน 

 

ตารางท ี   แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะของ     ชุมชน  ในพืนที

แขวงบางจาก  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํชุมชน 

 

ตารางท ี   แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะของ     ชุมชน    ใน

พืนทแีขวงบางหว้า  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํชุมชน 

 

ตารางท ี   แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะของชุมชนหลังวัดคูหา

สวรรค์  ในพืนทแีขวงคูหาสวรรค์  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํชุมชน 

 

ตารางท ี   แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะของชุมชนกาํแพงทอง

พัฒนา  ในพืนทแีขวงปากคลองภาษีเจริญ  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํ

ชุมชน 

 

ตารางท ี   แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะของ     ชุมชน  ในพืนที

แขวงบางแวก  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํชุมชน 

 

ตารางท ี   แสดงผลการยืนยันประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะผ่านเวที

ชุมชนของ     ชุมชน    ในพืนทแีขวงบางด้วน   

 

ตารางท ี   แสดงผลการยืนยันประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะผ่านเวที

ชุมชนของสมาชิกชุมชนพูนบาํเพญ็    ในพืนทแีขวงคลองขวาง   

 

ตารางท ี   แสดงผลการยืนยันประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะผ่านเวที

ชุมชนของ     ชุมชน    ในพืนทแีขวงบางจาก   

 

ตารางท ี   แสดงผลการยืนยันประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะผ่านเวที

ชุมชนของสมาชิกชุมชนหน้าวัดโคนอน    ในพืนทแีขวงบางหว้า 

 

 

 

 



ช 
 

สารบญัภาพ 

 
  หนา้ 

ภาพท ี   แสดงแผนทแีขวง  ชุมชน  ในเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  

ภาพท ี   แสดงสรุปประเดน็     ชุมชน     แขวง  นาํร่องในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  เขต

ภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 

 

ภาพท ี   แสดงขนัตอนการดาํเนินงานศึกษาวิจัย  

ภาพท ี   แสดงจาํนวนตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลททีาํการศึกษา  

ภาพท ี   สรุปปัญหาพืนท ี ความร่วมมือ  ความเป็นไปได้ในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  

เขตภาษีเจริญ 

 

ภาพท ี   สรุปบริบทพืนททีสีาํคัญ  ประเดน็ปัญหา  และประเดน็การพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  

 

สารบญัแผนภูมิ 

 
  หนา้ 

แผนภมิูท ี   กรอบคิดในการศึกษาวิจัย  

แผนภมิูท ี   แสดงขนัตอนการดาํเนินงานศึกษาวิจัย  

แผนภมิูท ี   แสดงองค์ประกอบของแผนทชุีมชน  (community mapping)  

แผนภมิูท ี   แสดงจาํนวน     แขวง     ชุมชน  ในเขตภาษีเจริญ  

แผนภมิูท ี   แสดงจาํนวนประชากรชาย  หญิง  ในเขตภาษีเจริญ  

แผนภมิูท ี   แสดงจาํนวนประชากรชาย  หญิง  ตามช่วงอายุ  

แผนภมิูท ี   แสดงจาํนวนพืนทรีกร้าง  ใน     แขวง  เขตภาษีเจริญ  

แผนภมิูท ี   แสดงจาํนวนชุมชนแออดั  ใน     แขวง  เขตภาษีเจริญ  

แผนภมิูท ี   แสดงจาํนวนวัดใน     แขวง  เขตภาษีเจริญ  

แผนภมิูท ี   แสดงจาํนวนตลาด/ห้าง  ใน     แขวง  เขตภาษีเจริญ  

แผนภมิูท ี   แสดงจาํนวนจุดแผงลอย/หาบเร่  ใน     แขวง  เขตภาษีเจริญ  

แผนภมิูท ี   แสดงจาํนวนร้านอาหาร  จาํแนกตามแขวง  ในเขตภาษีเจริญ  

แผนภมิูท ี   แสดงจาํนวนโรงงาน  จาํแนกตามแขวง  ในเขตภาษีเจริญ  

แผนภมิูท ี   แสดงจาํนวนลานกฬีา  ใน     แขวง  เขตภาษีเจริญ  

แผนภมิูท ี   แสดงจาํนวนพืนทสีีเขียว  ใน     แขวง  เขตภาษีเจริญ  

แผนภมิูท ี   แสดงจาํนวนผู้นาํชุมชน  ใน     แขวง  เขตภาษีเจริญ  

แผนภมิูท ี   แสดงทรัพยากรบุคคล  ใน     แขวง  เขตภาษีเจริญ  

 



บทที    

บทนาํ 

 

ความเป็นมาและความสําคญั 

 

ด้วยสถานการณ์การเปลียนแปลงของประเทศ  ทมีาพร้อมกับความเจริญในทุกด้าน  โดยเฉพาะการ

พัฒนาด้านโครงสร้างทางกายภาพ  เพือรองรับสถานการณ์ทีประเทศต้องแข่งขันกับนานาประเทศ  

กรุงเทพมหานคร  (กทม.)  ในฐานะทีเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย  เป็นเมืองทีได้รับโอกาสของการ

พัฒนาในด้านต่าง  ๆ  มากทีสุด  จนกลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ  ทีผู้คนต่างหลังไหลเข้ามาเพือไขว่คว้าหา

โอกาสในการเลียงชีพ  จากรายงานสาํนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  กรุงเทพมหานคร  ( )  ได้ระบุว่า  

มีประชากรทีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครถึง   .   ล้านคน  ในขณะทีมีประชากรทีอาศัยในเขตเมืองทัว

ประเทศเพียง .   ล้านคน  นอกจากนีได้คาดประมาณว่า  ในอีก     ปีข้างหน้า  จํานวนประชากรใน

กรุงเทพ  ฯ  และปริมณฑลจะเพิมขึนเป็น     ล้านคน  ซึงจะมีความต้องการด้านโครงสร้างพืนฐาน  ระบบ

สาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  รวมทงัการบริการทางสังคมต่าง  ๆ    เกิดการขยายการใช้ประโยชน์ทดิีนและ

ผลต่อการเปลียนแปลงด้านกายภาพ  การเปลียนแปลงทางสงัคม  เศรษฐกจิ  และวิถีชีวิตของคนไทยในเมือง

หลวง  ทีเพิมความหลากหลายของผู้คน  ทีต่างวัฒนธรรม  และพฤติกรรม  ทีนับวันการแข่งขันทวีความ

รุนแรงยิง  ๆ  ขึน  สิงเหล่านี  มิเพียงส่งผลทางเชิงบวกทีทาํให้ประเทศมีความเจริญทางด้านวัตถุและ

เศรษฐกิจ  ยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม  และผู้คนทีอาศัยในเขตเมือง  ทีพบว่ามีการเปลียนแปลงของ

พฤติกรรม  และวัฒนธรรม  สิงแวดล้อมเสือมโทรม  บ้านทอียู่อาศัยต้องอยู่อยู่แออัด  เกิดพืนทรีกร้าง  ผู้คน

ขาดความตระหนักในการดูแลสขุภาพ  ขาดการออกกาํลังกายและมีพฤติกรรมบริโภคทไีม่ถูกสุขลักษณะ  สิง

เหล่านี  ล้วนส่งผลต่อการมีสขุภาวะของผู้คนในกรุงเทพมหานคร  

 

 ความท้าทายต่อปัญหาสุขภาพดังกล่าว  Center for Disease Control and Prevention (CDC) 

สหรัฐอเมริกา ได้ตีพิมพ์บทความระบุถึง  10 ความท้าทายต่อปัญหาสุขภาพสาธารณะ  โดย  4 ใน  10 หัวข้อ  

เชือมโยงกับลักษณะพืนทีและการออกแบบเมือง  ได้แก่  การรวมกิจกรรมทางกายให้เป็นส่วนหนึง
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ชีวิตประจาํวัน  การรักษาความสะอาดและปกป้องสภาพแวดล้อม  การคาํนึงถึงสภาวะทางจิตโดยรวม  และ

การลดความรุนแรงในสังคม  (Jackson and Kochtitzky 2010) ซึงปัญหาดังกล่าวมีงานวิจัยสนับสนุนว่า  

หากปัญหานันได้ถูกจัดการด้วยการเชือมโยงกับการวางแผนการจัดการพืนทีทดีี  การจัดสิงแวดล้อมสรรค์

สร้าง (Built Environment) ทนีาํไปสู่พืนทสีุขภาวะ  (Healthy Space) จะเป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ทสีาํคัญ  

ทส่ีงผลต่อการบรรเทาปัญหาข้างต้น 

 

แนวคิดการการสร้างสรรค์สิงแวดล้อมทีดี ดังกล่าว  สอดรับกับหลักการการพัฒนาของ

กรุงเทพมหานคร  ทสีะท้อนให้เหน็ว่า  การพัฒนาทผ่ีานมา  แสดงให้เหน็ถึงศักยภาพของกรุงเทพมหานคร

ในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้า  การบริการ  ทงัในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้  อย่างไรกดี็  ด้วยปัญหาทเีป็นผลกระทบจากการพัฒนา  โดยเฉพาะการเกิดพืนทีชุมชน

แออัด  ความไม่เท่าเทยีมกันทางสังคมและความเสือมโทรมของสภาพแวดล้อมทมีีมาอย่างต่อเนือง  ส่งผล

ให้กรุงเทพมหานคร  กาํหนดวิสัยทศัน์การพัฒนากรุงเทพ  ฯ  ด้วยหลักการประสานการพัฒนาอย่างสมดุล  

นาํสู่การเป็น  “มหานครน่าอยู่อย่างยังยืน  “  (Sustainable Metropolis) เพือให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมที

เอืออาํนวยต่อความเป็นอยู่ทีดี  ซึงจะส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกรุงเทพ  ฯ  ให้เป็นมหา

นครระดับโลก  ควบคู่ไปกับการสร้างบริการสาธารณะทีมีคุณภาพดีและสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม  

เกดิความเทา่เทยีมกนัของประชาชน  โดยมีนโยบายหลักในการทาํให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่  สรุป

คือ 1)  กรุงเทพมหานคร  ชีวิตไม่ติดขัด 2) กรุงเทพมหานครสะอาด  สวย  สงิแวดล้อมดี  ผู้คนมีความสุข 

3) กรุงเทพมหานครปลอดภัย  อุ่นใจทุกครอบครัว 4) กรุงเทพมหานครน่าอยู่  ทุกคนมีคุณภาพชีวิตทดีี  

5) กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส  ทุกคนตังตัวและเติบโตดี 

 

  ปัญหาและการดาํเนินงานดังกล่าว  มีความจาํเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการหนุนเสริมจาก

องค์กร  หน่วยงาน  ภาคีทุกภาคส่วน  และประชาชนในกรุงเทพมหานคร  โดยสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสขุภาพ  (สสส.)  และภาคี  ซึงเป็นภาคส่วนทสีาํคัญในการสรรค์สร้าง  สนับสนุนการมีสุขภาวะทดีี  

ได้ให้ความสาํคัญกับการสร้างสรรค์พืนทสีุขภาวะให้เกิดขึนในกรุงเทพมหานคร  จึงได้กาํหนดเป้าหมายให้

เกดิพืนทสีขุภาวะ  20 พืนทใีนเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง โดยกาํหนดให้เขตภาษีเจริญเป็น

เขตสุขภาวะนาํร่อง  ทาํการพัฒนาพืนทีสุขภาวะใน  3 ลักษณะพืนท ี คือ  1. พืนทโีรงเรียน  2.  พืนทสีถาน

ประกอบการ  3. พืนทสีาธารณะ  โดยในแต่ละระดับจะมีการจัดสร้างพืนทสีขุภาวะอย่างน้อย  1 พืนท ี
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ในการขับเคลือนการดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายทีกาํหนด  สสส.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม  ซึง

เป็นมหาวิทยาลัยในพืนทีเขตภาษีเจริญ  จัดทาํ  “โครงการวิจัยเพือพัฒนาพืนทีสร้างสรรค์เพือสุขภาวะ  

(Healthy Space):  กรณีนาํร่องพืนทบีริบทเมือง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร”  ขึน  เพือเป็นกลไกการ

บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  ควบคู่กับการพัฒนาพืนทีทางกายภาพ  เพือให้เกิด

ความยังยืนในระยะยาว  ด้วยการจัดตังคณะกรรมการบริหารจัดการพืนท ี อนัประกอบไปด้วยผู้แทนทสีาํคัญ

ทงัจากภาครัฐ  ภาคประชาชน  ภาคการศึกษา  ภาคประชาสังคม  (NGOs) และภาคเอกชน  นอกจากนี  ยัง

เป็นกลไกในการประสานความร่วมมือ  การสนับสนุนด้านวิชาการเพิมเติม  และกิจกรรมจากภายนอก  

เพือให้ก่อให้เกดิกจิกรรม  การสนับสนุนด้านวิชาการ  และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพืนทต่ีอไป ซึงใน

การดาํเนินงานใน  ปี     ซึงถือเป็นปีแรกของการดาํเนินงาน  มีความจาํเป็นอย่างยิงในการทบทวนองค์

ความรู้  ทาํความเข้าใจและสาํรวจข้อมูลพืนฐานเกียวกับบริบทพืนที  ทังในเชิงโครงสร้างกายภาพ    การ

ดาํเนินงานทเีกยีวข้องกบัการพัฒนาพืนทเีขตภาษีเจริญ  ความเป็นอยู่  ปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหา

เชิงพืนทขีองประชาชนทไีด้รับผลกระทบทงัเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาความเป็นเมืองทผ่ีานมา  และ

จะเป็นไปในอนาคต  ด้วยการทาํการศึกษาบริบทพืนทีชุมชนเมืองเพือการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  เขตภาษี

เจริญ  ซึงจะเป็นเขตพืนทนีาํร่องของกรุงเทพมหานครต่อไป 

 

วตัถุประสงค ์

 

1. พัฒนาเครืองมือในการสาํรวจพืนทีเขตภาษีเจริญ  และจัดทาํข้อมูลพืนฐานเพือใช้ในการวาง

แผนการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ 

 

2. ศึกษาบริบท  สถานภาพพืนทเีขตภาษีเจริญตามองค์ประกอบทกีาํหนดในเครืองมือ 

 

3. จัดทาํข้อเสนอต่อการพัฒนาพืนทสีขุภาวะในเขตภาษีเจริญ 
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ขอบเขตของการวิจยั 

  

การศึกษานี  เป็นการศึกษาบริบทพืนทีเฉพาะในเขตภาษีเจริญ  และดาํเนินการสาํรวจพืนทภีายใต้

องค์ประกอบของเครืองมือทพัีฒนาขึน  เพือใช้ในการวางแผนการพัฒนาพืนทสีขุภาวะเขตภาษีเจริญเทา่นัน 

 

นยิามศพัท ์

 

พนืทีสุขภาวะ  หมายถึง  พืนททีีถูกวางแผน ออกแบบ และ ดาํเนินการโดยตังใจ (Intentional 

Design) ซึงเป็นได้ทังพืนทีทเีป็นส่วนทีมนุษย์สร้าง (Built Environment) และ ส่วนทเีป็นธรรมชาติ 

(Natural Environment) โดยพืนทดัีงกล่าวเป็นปัจจัยทส่ีงเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางสุขภาพทดีีในทุกมิติ

ทงัทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสติปัญญา และทางสังคม ของประชาชนทอียู่ในละแวกพืนทีนัน ผ่าน

โครงสร้างทางกายภาพทสีร้างขึน กิจกรรมทเีกิด และ การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและยังยืนของทุก

ภาคส่วนทเีกียวข้องในพืนท ี โดยขนาดและคุณลักษณะของพืนทสีุขภาวะ อาจมีความหลากหลายแตกต่าง

กันไปตามบริบท และสภาพพืนท ี ตังแต่ ตัวอาคาร พืนทว่ีางเปล่าขนาดเลก็ในชุมชน พืนทสีาธารณะใน

ระดับย่าน เครือข่ายเส้นทางสัญจรเบา (จักรยาน และการเดิน) ย่านพืนทใีนเมือง หรือ เมืองทงัเมือง แต่

ไม่ว่าจะมีขนาดและคุณลักษณะใด พืนทสีุขภาวะกจ็ะตังอยู่บนฐานคิดและเป้าหมายสาํคัญ 3 เรืองคือ การ

ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) การส่งเสริมให้เกิดการปรับภูมิทัศน์และการ

ปฏสิัมพันธ์ทดีีของสังคม (Social Inclusion) และการส่งเสริมการบริโภคทปีลอดภัยและยังยืน (Healthy 

and Sustainable Food) 

 

คําสําคญั 

 

ชุมชนเมือง   พืนทสีขุภาวะ 

Urban area Healthy space 
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ประโยชนที์ไดร้บั 

 

 การศึกษาครังนี  ทาํให้ทราบบริบทพืนท ี องค์ประกอบ  ประเดน็ปัญหา  ความต้องการของประชาชน

ในเขตภาษีเจริญในการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  ซึงนาํไปสู่การพัฒนาประเดน็และขับเคลือนการดาํเนินงาน

พัฒนาพืนทสีขุภาวะในเขตภาษีเจริญอย่างเป็นรูปธรรม  สอดรับกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  

นอกจากนี  กระบวนการได้มาซึงข้อมูล  เป็นกระบวนการสร้างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  จึงเป็น

กระบวนการทีนาํไปสู่การระดมภาคีเครือข่าย  รวมทงัภาคประชาชนซึงเป็นพลังสาํคัญ  เข้าร่วมขับเคลือน

การพัฒนาพืนทสีขุภาวะด้วยการรับเป็นเจ้าภาพในประเดน็ต่าง  ๆ  สู่การพัฒนาทเีป็นรูปธรรมอย่างยังยืน 

 



บทที    

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 

 

ด้วยการศึกษาวิจัยครังนี  มุ่งสู่การพัฒนาเครืองมือในการสาํรวจพืนทีเขตภาษีเจริญ  และจัดทาํ

ข้อมูลพืนฐานทสีะท้อนบริบท  สถานภาพพืนทเีขตภาษีเจริญ  เพือใช้ในการวางแผนการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  

ดังนัน  เพือให้คณะผู้วิจัยได้เรียนรู้ข้อมูลเบืองต้น  และสามารถสังเคราะห์องค์ประกอบของเครืองมือทีใช้

เพือการสาํรวจได้อย่างครอบคลุม  สนองต่อการตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา  คณะผู้วิจัยจึงได้ทาํการ

ทบทวนเอกสารและงานวรรณกรรมทเีกยีวข้องพอสงัเขป  ในประเดน็ต่อไปนี 

   

1. องค์ความรู้ว่าด้วยความเป็นเมืองและผลกระทบจากการพัฒนาเมือง 
2. แนวคิดว่าด้วยการสร้างสรรค์สงิแวดล้อมและเมืองสขุภาวะ 
3. องค์ความรู้ว่าด้วยกรุงเทพมหานคร 

 

ทังนี  การศึกษาทบทวนในประเดน็ดังกล่าว  คณะผู้วิจัย  ขอนําเสนอสรุปสาระสาํคัญของเนือหา  

ดังต่อไปนี 

 

1. องคค์วามรูว่้าดว้ยความเป็นเมืองและผลกระทบจากการพฒันาเมือง 

 

ความหมายของความเป็นเมือง 

 

จากการทบทวนการกาํหนดนิยามของความเป็นเมือง พบว่า  มีการกาํหนดความหมายทไีม่แตกต่าง

กันมากนัก  ดังเช่น  กฤษ  เพิมทันจิตต์  ( )  กล่าวไว้ว่า  เมือง  หมายถึง  การตังถินฐานอย่างถาวรของ
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มนุษย์ทปีระกอบด้วยสงิปลูกสร้างถาวร  มีสงิอาํนวยความสะดวกด้านการสาธารณูปโภคเป็นทอียู่อาศัยของ

พลเมืองจาํนวนมาก  มีความหนาแน่นของประชากรทีต่างเพศ  ต่างวัย  และต่างสถานภาพ  อยู่ในระดับสูง  

อาชีพพืนฐานของประชากรเมืองจะไม่ใช่อาชีพเกตรกรรม   

 

ในขณะที  สกุนตลา  ปัญจากุล  (http://cpd.bangkok.go.th/cpd/tp/liveablebma.htm  สืบค้น     

กันยายน   )  เสนอว่า  เมือง  คือ  พืนทีหรืออาณาบริเวณทีอยู่รวมกันของคนทีมีกิจกรรมหรือภารกิจ

ร่วมกนัหรือ  แยกจากกนั  อนัเกดิจากการกระทาํของคนทอียู่ในเมืองนัน  ๆ  ทงัทต้ีองการหรือไม่ต้องการ  ทงั

ทสีอดคล้องหรือขัดแย้งกัน  ทงัในสถานะของแขง็  ของเหลว  หรือกา๊ซ  เมืองทีมีคนอยู่รวมกันมากเป็นกลุ่ม

ใหญ่  เป็นเมืองใหญ่  มีปัญหามาก  เมืองทมีีคนอยู่รวมกนัน้อยเป็นกลุ่มเลก็เป็นเมืองเลก็  ปัญหาน้อย  การอยู่

รวมกันของมนุษย์ทาํให้เกิดเมือง  ซึงเป็นพฤติกรรมของมนุษย์นัน  คือ  กิจกรรมหรือภารกิจของคนทีต้อง

เกยีวพันกบักจิกรรมนัน  ๆ  

 

ส่วนสํา นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรร มชาติและสิงแวดล้อม   (http://chm-

thai.onep.go.th/chm/city/index.html สบืค้น     กนัยายน    )    เ สนอ ว่ า    เ มื อ ง    คื อ    พื นที ซึ ง มี

ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและจาํนวนประชากรในพืนทีเมืองมีมากจนเกินขีดความสามารถในการ

รองรับ  (Carrying Capacity) ของระบบนิเวศ ในการผลิตอาหารและนาํ  เพือตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชากรในพืนทดัีงกล่าว 

 

นอกจากนี  เมือทบทวนการบัญญัติในพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

(http://www.royin.go.th/th/printing/detail.php?ID=   สืบค้น     กันยายน   ) พบคาํว่า  เมือง  

คือ  พืนทีตังชุมชน  ซึงมีขนาดใหญ่กว่าหมู่บ้านมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  โดยมีองค์กรปกครอง

ท้องถินดูแลและจัดการ  อาจเรียกเมืองต่างๆ  ตามลักษณะกิจกรรมทสีาํคัญในเมืองนันๆ  เช่น  เมืองการค้า  

เมืองอุตสาหกรรม   

 

การให้นิยามของความเป็นเมืองดังกล่าว  สะท้อนให้เห็นว่า  องค์ประกอบของเมืองทีสาํคัญคือ  

จาํนวนประชากรทอียู่อาศัย  สงิอาํนวยความสะดวก  สงิก่อสร้าง  และยังหมายถึงความสามารถในการรองรับ

ของระบบนิเวศด้านต่าง  ๆ  ทีตอบสนองความต้องการของผู้ทีอยู่อาศัย  ซึงนาํไปสู่การจัดระดับของความ

http://cpd.bangkok.go.th/cpd/tp/liveablebma.htm
http://www.royin.go.th/th/printing/detail.php?ID=201
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เป็นเมืองตามพัฒนาการ  ขนาด  และลักษณะทแีตกต่างกันออกไป  จนผลักดันให้เกิดการขยายตัวของเมือง

ในรูปแบบต่าง  ๆ  กนั 

 

รูปแบบการขยายตวัของเมือง 

 

การขยายตัวของเมืองเกิดจากอิทธิพลของปัจจัยหลาย  ๆ  อย่าง  โดยอิทธิพลการพัฒนาด้าน

คมนาคมขนส่ง  เป็นปัจจัยหลักทนีาํไปสู่การเลือกตังถินฐานของคน  เพือการเข้าถึงทสีะดวก  รวมทงัการเป็น

ศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง  ๆ  ทีเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการขยายเมือง  โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  คณะ

สถาปัตยกรรมและการออกแบบสงิแวดล้อม  (http://coursewares.mju.ac.th สืบค้น     กันยายน   )  

สรุปรูปแบบการขยายตัวของเมืองทสีาํคัญคือ 

 

1) รูปแบบตาราง  (Grid Pattern) คือ  รูปแบบการขยายตัวของเมืองทมีีโครงข่ายของถนนเป็น

ตามตาราง  ทาํให้เมืองมีรูปแบบทีถูกจัดแบ่งเป็นบล๊อก  (Block) เป็นรูปสีเหลียมจัตุรัส  หรือรูป

สเีหลียมผืนผ้า 

 

2) รูปแบบวงแหวน  (Concentric Patter) คือ  รูปแบบการขยายตัวของเมืองทเีกิดจากการการ

พัฒนาของเมืองทมีีการอยู่รวมกันของผู้คน  สิงก่อสร้างทกีระจุกตัวกันอย่างหนาแน่น  และค่อย  ๆ  ขยายตัว

ออกไปในลักษณะของวงแหวนโดยแนวถนน  จะเป็นตัวแบ่งพืนทขีองเมืองออกเป็นส่วน  ๆ   

 

3) รูปแบบการขยายตัวในแนวยาว  (Linear Pattern) คือ  รูปแบบการขยายตัวทมีีพัฒนาการมา

จากการตังถินฐานตามแนวเส้นทางคมนาคมหรือเมืองทตัีงอยู่บริเวณทรีาบระหว่างหุบเขาหรือริมนาํ  ซึงการ

ขยายตัวถูกจาํกดั  ด้วยลักษณะทางด้านกายภาพและภมูิประเทศ 

 

4) รูปแบบดวงดาว  (Star Pattern) คือ  รูปแบบการขยายตัวของเมือง  โดยเมืองมีบทบาทเป็น

ศูนย์กลางการคมนาคมของถนนหลายสายและมีการตังถินฐานทอียู่ไปตามแนวยาวของถนน  มีรูปแบบการ

ขยายตัวทขียายออกจากศูนย์กลางเมืองไปในแนวรัศมี  รูปแบบนีทาํให้มีการกระจายตัวของเมืองเป็นกระจุก  

ตามเส้นทางของถนนอกีด้วย 
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5) รูปแบบกลุ่มดาว  (Galaxy Pattern)  คือรูปแบบการกระจายตัวของเมืองทีมีการพัฒนาจาก

รูปแบบดวงดาว  โดยเมือเมืองมีขนาดใหญ่ขึน  จนศูนย์กลางของเมือง  ทีเดิมมีเพียงแห่งเดียวไม่สามารถ

รองรับหรือบริการให้แก่ชุมชนทขียายไปได้อย่างทวัถึงด้วยระยะทางทขียายออกไป  จนทาํให้เกิดการพัฒนา

ตัวของระบบชุมชนเมืองในรูปแบบของศูนย์กลางระดับท้องถินขึน  ทาํให้การกระจายตัวของชุมชนเมือง  มี

ความหนาแน่นสมําเสมอมากกว่าแบบดวงดาว  และสามารถทาํหน้าทีในการบริการหรือรองรับความ

ต้องการของชุมชนท้องถนิได้อย่างทวัถึง 

 

   จากรูปแบบการขยายตัวของเมืองดังกล่าว  ชูชาติ  เดชะโพธวิรคุณ  ( )  ได้วิเคราะห์รูปแบบการ

ขยายตัวของกรุงเทพมหานครพบว่า  มีลักษณะของการขยายตัวแบบวงแหวน  (Concentric) และกาํลัง

พัฒนาไปเป็นแบบดวงดาว  (Star) แต่ยังไปไม่ถึงระดับทีเป็นกลุ่ม  (Galaxy) กล่าวคือ  ยังคงมีความ

หนาแน่นในเขตชันใน  และเริมมีการกระจายความหนาแน่นออกสู่ชานเมือง  โดยเฉพาะตามถนนสายหลัก  

และการขยายตัวส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวของพืนททีอียู่อาศัย   

 

ผลกระทบจากการขยายตวัของเมือง 

 

การเปลียนแปลงทีมาพร้อมกับความเจริญทังเชิงโครงสร้าง  การขยายตัวของเมือง  การเพิมของ

ประชากร  และอนื  ๆ    ล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่  วิถีชีวิตของคนเมือง  โดยเฉพาะคนในเมืองหลาง

เช่นกรุงเทพมหานคร  โดยผลกระทบมีทังผลดีและผลเสีย  ต่อความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม  โดย  นิธ ิ 

เอียวศรีวงค์  (http://www.human.cmu.ac.th/courseonline/huge/0503/pdf/moung1.pdf สืบค้น     

กนัยายน   )  ได้สะท้อนถึงเมืองในสงัคมไทยสมัยใหม่  และผลกระทบทเีกดิขึนจากความเป็นเมือง  สรุป

คือ 

 

1) เมืองในสังคมไทยสมัยใหม่ ทาํหน้าทใีนหลายด้าน เป็นทตัีงของรัฐบาล  เป็นแหล่งทุน  เป็น

ศูนย์กลางการสอืสารคมนาคม เป็นแหล่งจ้างงาน เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา เป็นแหล่งเปิดรับวัฒนธรรม

และแบบแผนการดาํรงชีวิตของต่างชาติ 
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2) มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยัง  โดยเฉพาะประชากร จากการเปลียนแปลงทาง

เศรษฐกจิ  การเพิมสัดส่วนของการผลิตภาคหัตถอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจไทย ทาํให้ต้องการแรงงานและ

การบริหารจัดการตงัอยู่ในเขตเมืองมากขึน และเกดิขนึจากการอพยพของคนในชนบทเข้าสู่เมือง 

 

3) เกดิความเปลียนแปลงทางด้านวัฒนธรรม  จากเดิมทชุีมชนมักเป็นกลุ่มคนทมีีสายสัมพันธ์กัน

ทางวัฒนธรรมหรือเครือญาติ  มีการควบคุมดูแลและอุปถัมภ์คาํจุนกันเอง โดยผ่านระบบเครือญาติ 

วัฒนธรรมของกลุ่มและวัด เริมสลายลงไป  ขาดความสัมพันธ์กับกลุ่มทเีป็นเจ้าของเดิมอย่างรวดเรว็จาก

การมีจาํนวนผู้เข้ามาอยู่ข้ามถิน  ต้อง “   ต่างคนต่างอยู่”  และ “ตัวใครตัวมัน”   เมืองกลายเป็นเขตทมีีสถิติ

อาชญากรรมสงู ทงัเป็นอาชญากรรมทรุีนแรง เมืองไม่ใช่ทปีลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยอกีต่อไป 

 

4) สภาพแวดล้อมเสอืมลงอย่างรวดเรว็ สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจากการกระทาํของชาวเมืองเอง เกิด

ชุมชนแออดัหรือสลัม  ปัญหาสังคม ความไร้ระเบียบของเมือง ปัญหาการจราจร การใช้ทางเท้าผิดประเภท 

การมีพืนทีรกร้าง  การลดลงของพืนทีสีเขียว  ทีเกิดจากการเปลียนผ่านจากอาชีพเกษตรกรรม  เป็น

อุตสาหกรรม  และการเกดิขยะมูลฝอยและสงิปฏกูิล 

 

 ปัญหาต่าง  ๆ    เหล่านี  เกิดขึนจากการขยายตัวของเมือง  เพือรองรับความต้องการและการเข้าถึง

บริการของประชาชนทมีีจาํนวนทเีพิมมากขึน  จนเกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในเขตเมือง  ซึงสารานุกรม

ไทย  (http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=17 สืบค้น     กันยายน  

)    ได้สรุปไว้คือ 

 

1) ปัญหาทางด้านมลพิษ  ได้แก่   
 

x การเกิดอากาศเสีย จากการทสีภาวะอากาศมีสารมลพิษเจือปนมากจนเป็นอันตราย

ต่อชีวิตผู้คน  สัตว์  พืช  ตลอดจนคามเสียหายทเีกิดขึนกับสภาพบ้านเรือนและทรัพย์สิน  สาเหตุมาจากการ

ทาํให้เกดิสารมลพิษจากรถยนต์  รถบรรทุก  รถจักรยานยนต์  การเผาไหม้เชือเพลิง  เป็นต้น 

 

x นาํเสีย  ซึงเกิดจากการตังถินฐานของชุมชนเมืองริมแม่นาํลําคลอง  และอาศัยนําใน

แหล่งนาํทงัการอุปโภค  บริโภค  การคมนาคม  ตลอดจนใช้เป็นแหล่งรองรับนาํเสีย  เมือประชากรมีจาํนวน

มากขึน  ทาํให้การปล่อยนาํลงแม่นาํลาํคลองมากขึน  จนเกินระดับทีแหล่งนาํจะรองรับ  จึงเกิดการเน่าเสีย  



11 
 

ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม  ทังนี  การระบายนํา   มีทังจากบ้านเรือนทีพักอาศัย  โรงงาน

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

 

x ขยะมูลฝอย เป็นสิงทีเหลือจากการอุปโภค  บริโภค  ในอดีตไม่มีการจัดการใด  ๆ  

เพราะไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม  เมือมีประชากรในเมืองเพิมขึน พืนทใีนการรองรับน้อยลง  และไม่มี

การจัดการกับมูลฝอยทีเกิดขึน  ปัญหาปริมาณของขยะจึงเกิดขึนอย่างรวดเร็ว  เกินกว่าทขีีดความสามารถ

ของหน่วยงานทีรับผิดชอบในการเกบ็และกาํจัดจะดาํเนินการได้ทัน  ทาํให้ชุมชนขาดความสะอาด  นาํเน่า  

อากาศเสยีตามมาในทสีดุ 

 

2) ปัญหาทางสงัคม  ไดแ้ก่ 

 

x ชุมชนแออัด เป็นปัญหาทเีกิดขึนในชุมชนเมือง  มีการสร้างบ้านพักอาศัยรวมกันอยู่

อย่างแออัด  ส่วนใหญ่สร้างจากเศษไม้ทหีาได้ง่าย  ตังใกล้แหล่งงาน หรือในบริเวณทไีม่มีใครแสดงตนเป็น

เจ้าของทีดินอย่างเด่นชัด  ลักษณะทางกายภาพทีเหน็ได้ชัดคือ  บ้านเรือนทอียู่อาศัยทีปลูกติดกันหนาแน่น  

แออัด  ไม่ถูกสุขลักษณะ    ทางเท้า  ทางเดินแคบ  ขาดแคลนท่อระบายนาํ  ชุมชนแออัด หรือภาษาอังกฤษว่า 

“Crowded  Community”  ใช้แทนคาํว่า “สลัม”  ซึงให้ความหมายในเชิงตาํต้อย ผู้ทอีาศัยรู้สึกตนเป็นคนชัน

ล่าง คือ หมายถึงช่องว่างทางสงัคมอนัอาจก่อให้เกดิผลลบได้  

 

  ตามคาํนิยามของการเคหะแห่งชาติ ชุมชนแออัด  หมายถึง “ชุมชนทีส่วนใหญ่มีอาคาร

หนาแน่นไร้ระเบียบและชาํรุดทรุดโทรม ประชากรอยู่กันอย่างแออัด มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอันอาจ

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและชุมชนทมีีปัญหาด้านเศรษฐกิจและ

สงัคม” 

 

x การขาดแคลนพืนทีสีเขียว  เมือมีจาํนวนประชากรอาศัยอยู่อย่างแออัด  ด้วยลักษณะ

ของความเป็นเมือง  ทดิีนส่วนใหญ่  จึงถูกใช้ประโยชน์เพือทอียู่อาศัย  และการประกอบอาชีพ ดังนัน  พืนทสีี

เขียวและพืนทเีพือการนันทนาการ  ได้แก่  สวนหย่อม  สนามเดก็เล่น  สนามหญ้า  สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  

จึงลดน้อยลง  ไม่เพียงพอต่อปริมาณของประชาชนในพืนท ี ซึงมาตรฐานทวัไป  กาํหนด     ไร่ต่อประชากร  

,   คน 
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x แผ่นดินทรุด  นําท่วม    เกิดจากการสูบนาํบาดาลขึนมาใช้เพือการอุปโภค  บริโภคใน
ปริมาณมาก  จนทาํให้เกิดปัญหาทรุดตัวของพืนดิน  เนืองจากนาํบาดาลตามธรรมชาติ  ไม่สามารถไหลมา

ทดแทนในชันดินทีถูกนาํนําบาดาลขึนมาใช้ทัน  จึงทาํให้ดินและแรงดันของนาํบาดาลในชันนัน  ๆ  ลดลง  

เมือแรงดันนําบาดาลทีอยู่ใต้พืนดินลดลง  นําหนักของดินส่วนบนและสิงปลูกสร้างต่าง  ๆ  จะกดชันดิน

ระดับล่างให้แน่นขึนและมีช่องว่างลดลง  ทาํให้ชันดินส่วนบนทรุดตามลงมา 

 

ปัญหาต่าง  ๆ  ทีเกิดขึน  ส่งผลกระทบเชิงลบจากการขยายของเมืองดังกล่าว   เป็นเพียงการ

ยกตัวอย่างของการเกิดปัญหาทางด้านมลพิษและสังคมเท่านัน  แต่ยังมีผลกระทบทีเกิดขึนทางด้าน

วัฒนธรรมและศีลธรรมทีทาํให้เกิดการเปลียนแปลงจากการรับวัฒนธรรมทีมาพร้อมกับความเจริญ  และ

การลดลงของศีลธรรม  จริยธรรมของคนในเมืองอกีมากมาย  จนก่อเกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรม  ปัญหา

เดก็วัยรุ่น  ปัญหาจากการติดสารเสพติด  และอืน  ๆ  อีกมากมาย  ทีหน่วยงานทีเกียวข้องและประชาชนใน

พืนทเีขตเมือง  ต้องระดมความคิดเหน็ในการร่วมสร้างสรรค์ความเป็นพืนททีน่ีาอยู่ควบคู่กับความเจริญเชิง

กายภาพอย่างสมดุลต่อไป 

 

2. องคค์วามรูว่้าดว้ยกรุงเทพมหานคร 

 

พฒันาการของกรุงเทพมหานคร  (สาํนักผังเมือง  กรุงเทพมหานคร,   ) 

  

กรุงเทพมหานคร มีประวัติความเป็นมาในฐานะเมืองหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยาวนานกว่า 

226 ปีบนเส้นทางทผ่ีานมา  ได้สร้างความเจริญเติบโตและการพัฒนาทหีลากหลายด้านอย่างต่อเนือง ใน

แต่ละช่วงเวลามีกรอบแห่งการพัฒนาซึงได้รับการปรับปรุงให้ทนัสมัยอยู่เสมอเพือให้มหานครแห่งนีมีการ

พัฒนาทสีมดุลและน่าอยู่อาศัยทงัในปัจจุบันและอนาคต 

 

กรุงเทพฯ เดิมเรียกกันว่า “เมืองบางกอก”   เมือพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช ทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองบางกอก

ขึนเป็นเมืองหลวงใหม่แทนกรุงธนบุรี  โดยสืบทอดขนบทางศิลปวัฒนธรรมจากกรุงศรีอยุธยา  โดย
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พระราชทานนามพระนครนีว่า “กรุงเทพมหานคร  บวรรตันโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรตั

นราชธานีบูรีรมย ์อุดมราชนิเวศนม์หาสถาน อมรพิมานอวตารสถิตสกักะทตัติยวษิณุกรรมประสิทธิ” 

 

ต่อมาในสมัยรัชกาลท ี4 ทรงเปลียนชือพระนครจาก บวรรตันโกสินทร์ เป็น อมรรตันโกสินทร์ 

มีฐานะในการปกครองส่วนท้องถินเป็นจังหวัดพระนคร ในสมัยรัชกาลที 5 ทรงให้จัดการปกครอง

กรุงเทพฯ ซึงเป็นนครหลวงแบบ Board of Councillorship โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรม

วงศานุวงศ์และข้าราชการทมีีความรู้ความเข้าใจงานปกครองท้องถิน รวมกันเป็นคณะกรรมการ จัดบริหาร

นครหลวงคือกรุงเทพฯ ในรูปแบบเทศบาล ทว่าการทาํงานของคณะกรรมการล่าช้า จึงทรงยกเลิก

คณะกรรมการ แล้วให้ใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องท ีให้เสนาบดีกระทรวงเมืองซึงต่อมาคือ

กระทรวงนครบาล ทาํหน้าทีปกครองบังคับบัญชามณฑลพระนคร  ประกอบด้วยพืนทีพระนครธนบุรี 

นนทบุรี ปทุมธานี นครเขอืนขันธ ์สมุทรปราการ ธญับุรี และมีนบุรี 

 

ในสมัยรัชกาลที 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนกระทรวงนครบาลมารวมกับ

กระทรวงมหาดไทยให้จัดตังตาํแหน่งสมุหพระนครบาล ปกครองมณฑลกรุงเทพ โดยใช้ระเบียบข้อบังคับ

พิเศษทแีตกต่างจากมณฑลอืนๆ    และสมัยรัชกาลท ี 7 ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการประกาศยกเลิกมณฑล 

จัดให้มีระเบียบบริหารราชการส่วนภมูิภาค เป็นจังหวัด อาํเภอ ดังนัน มณฑลกรุงเทพจึงถูกยกเลิกไปด้วย 

พืนทีนครหลวงจึงเป็นเพียงจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี นอกจากนี ยังมีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล กาํหนดให้ท้องถินทจีะยกฐานะการปกครองท้องถินเป็นเทศบาลนคร

ได้ ต้องมีขนาดประชากร 30,000 คนขึนไป และมีการกระจายตัวเชิงพืนทไีม่ตาํกว่า 1,000 คนต่อหนึง

ตารางกโิลเมตร 

 

เทศบาลนครกรุงเทพได้ถือกาํเนิดขึนใน พ.ศ. 2479 โดยการออกพระราชบัญญัติจัดตัง

เทศบาลนครกรุงเทพ พ.ศ.2480 โดยเช่าสาํนักงานอยู่ละแวกถนนกรุงเกษม แต่สถานทีไม่อาํนวยให้

หน่วยงานต่างๆ เข้าไปรวมอยู่ได้ทงัหมด เช่น  กองโยธา กองรักษาความสะอาด ต้องแยกไปอยู่ทอีืน ส่วน

กองสาธารณสุขยังอยู่ในกระทรวงมหาดไทย ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2484 ได้ย้ายสาํนักงานมาตังทตีาํบล

เสาชิงช้าอนัเป็นทตัีงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครปัจจุบัน 
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ความไม่สงบจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2516 ทาํให้มีการเปลียนแปลงฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายนิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 โดยมีมาตรา 

16  บัญญัติว่าการปกครองท้องถินทุกระดับ รวมทังนครหลวงให้มีสภาท้องถินและผู้บริหารหรือคณะ

ผู้บริหารปกครองท้องถนิมาจากการเลือกตังของประชาชนในท้องถนินัน  

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2518 มาตรา 6 ได้บัญญัติให้

กรุงเทพฯ แบ่งพืนทกีารปกครองออกเป็นเขตและแขวง สาํหรับพืนทเีขตคือ  อาํเภอเดิม  ส่วนพืนทแีขวงคือ

ตาํบลเดิม และพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวกาํหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง  มีฐานะเป็น

ราชการบริหารส่วนท้องถนินครหลวง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

มาจากการเลือกตัง และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานโดยอยู่ในตาํแหน่งตามวาระคราวละ 4 ปี นับแต่

วันเลือกตัง  ซึงกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการเลือกตังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครขึนเป็นครังแรก เมือวันท ี10 สิงหาคม พ.ศ. 2518  และในวันท ี21 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2528 กฎหมายกาํหนดให้มีสมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร 

 

ในช่วงระยะเวลากว่า 30 ปีทผ่ีานมา กรุงเทพมหานครได้กาํหนดกรอบชีนาํและควบคุมการ

พัฒนาโดยจัดทาํแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท ี1 (พ.ศ. 2520-2524) ถึงฉบับท ี6 (พ.ศ. 2545-

2549) แต่ละฉบับมีเป้าหมายของการพัฒนาทแีตกต่างกัน ตามสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปตาม

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้กาํหนดแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐให้รัฐบาลทเีข้ามาบริหารงาน

ต้องดาํเนินการประกอบกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทดีี พ.ศ. 

2546  โดยรัฐบาลได้จัดทาํแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 ขึน และกาํหนดให้ส่วน

ราชการ ต่างๆ  ทําแผนปฏิ บัติการใ ห้สอดคล้องกับแผนการบ ริหารราชการแผ่นดินดังก ล่าว  

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองท้องถินรูปแบบพิเศษมีภาระหน้าทีในการบริหารจัดการตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตลอดจนกฎหมายอนืๆ ทเีกียวข้อง

ในการให้บริการแก่ประชาชนในพืนทกีรุงเทพฯ ทงัด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย การศึกษา 

ฯลฯ  

 

ในการดําเนินงานให้กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือง  และให้การบริหาร  

พัฒนากรุงเทพฯ มีทิศทางการดาํเนินงานทีชัดเจน จึงมีการกาํหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพฯ 
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กาํหนดวิสยัทศัน์และเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว เพือเป็นกรอบแนวทางหลักในการพัฒนากรุงเทพฯ ให้

เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยังยืน  ด้วยการจัดทาํแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-

2563) โดยจะแบ่งช่วงการพัฒนาเป็น 3 ระยะๆ  ละ 4 ปี ตามวาระของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพือ

ประโยชน์ของกรุงเทพฯ ในระยะยาวต่อไป ซึงในแผนการบริหารงานดังกล่าว  ได้กาํหนดวิสัยทศัน์ให้ปี  

พ.ศ.     กรุงเทพฯ เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยังยืน (Sustainable Metropolis) เป็นศูนย์กลางของ

ภมูิภาค เจริญก้าวหน้าทดัเทยีมเมืองชันนาํ มีสงิแวดล้อมทดีี และเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยังยืน 

 

อย่างไรกด็ี  กรุงเทพมหานครในวันนี  ยังคงเผชิญกับปัญหาต่าง  ๆ  ทีมาพร้อมกับการแข่งขัน

เพือให้เกิดความเจริญเชิงโครงสร้างกายภาพ  ส่งผลกระทบต่อความเป็นเมืองและความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในเมืองหลวง  โดยในทนีี  ขอนาํเสนอผลกระทบทเีกดิขึนทสีาํคัญ  ๆ  คือ 

 

o การขยายตัวของเมืองและทอียู่อาศัย 

 

การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้า  การบริการของกรุงเทพฯ  นาํมาซึงปัญหา

การปรับตัวของแรงงานอพยพ  โดยแรงงานทีอพยพเข้ามาหางานทาํในกรุงเทพฯ  และปริมณฑลได้สร้าง

ปัญหาด้านทีอยู่อาศัยและชุมชนแออัด  มีผู้อาศัยอยู่ในแหล่งเสือมโทรมถึงประมาณ     ล้านคน  รวมทัง

ก่อให้เกดิปัญหาด้านคุณภาพชีวิต  ทจีาํเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านการจัดหาทอียู่อาศัย  การเพิมพูน

ทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ  รวมตลอดทังการขยายบริการพืนฐานทางสังคม  เพือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากจนในเขตเมืองให้ดีขึน นอกจากนี  ทศิทางการขยายตัวของชุมชนและการ

ใช้ทดิีนทไีม่เหมาะสม รูปแบบการขยายตัวทางพืนทีของกรุงเทพฯ  และปริมณฑลจึงเป็นไปในลักษณะที

กระจัดกระจาย แผ่ขยายไปตามโครงข่ายระบบบริการพืนฐานสาํคัญ โดยเฉพาะตามแนวถนนสายหลัก ทาํ

ให้เกิดปัญหาความแออัด ปัญหาการจราจร การขาดแคลนทอียู่อาศัย และมลพิษทางด้านสิงแวดล้อมที

รุนแรงมากขึนโดยลาํดับ 
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o การลดลงของพืนทสีเีขียว 

 

เมือชุมชนเมืองมีการก่อสร้างหนาแน่นขึน  พืนทสีีเขียวย่อมลดลงตามลาํดับ  จึงส่งผล

กระทบต่อคุณภาพชีวิต  พืนทีทีทาํให้อากาศบริสุทธิ  ถูกทาํลาย  กรุงเทมหานครนับว่ามีปัญหาวิกฤติด้าน

พืนทีสีเขียว  ซึงเมือเปรียบเทียบกับเมืองอืน  ๆ  พบว่ากรุงเทพมหานครมีพืนทีสีเขียวน้อยกว่าเมืองอืน  ๆ  

อาทิ  กรุงกัวลาลัมเปอร์  มีสัดส่วนของสวนสาธารณะ   .   ตารางเมตร/คน  สิงคโปร์มีสัดส่วนพืนที

สวนสาธารณะ   .   ตารางเมตร/คน  ในขณะทกีรุงเทพมหานคร  พบข้อมูลจากสาํนักงานสวนสาธารณะ  

สาํนักสวัสดิการสงัคม  กรุงเทพมหานคร  ( )  ระบุสดัส่วนพืนทส่ีวนสาธารณะเพียง   .   ตารางเมตร/

คน  ซึงน้อยกว่ามาตรฐานเนือทสีวนสาธารณะต่อประชากรในประเทศไทย  ทสีาํนักผังเมืองใช้เป็นมาตรฐาน

สาํหรับพืนทกีรุงเทพมหานคร  คือ  ประชากร     คนต่อ     ตารางเมตร 

 

o การมีพืนททีงิร้าง 

 

สาเหตุสาํคัญของการเกิดพืนทีทงิร้าง  เกิดขึนได้ทังพืนทีส่วนบุคคล  ทีมีการก่อสร้าง  

และไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการให้สาํเรจ็  และถูกยึดจากธนาคาร  หรือปล่อยให้ทงิร้างโดยขาด

การดูแล  จึงกลายเป็นสถานทีทีถูกนาํไปใช้โดยมิชอบ  และกลายเป็นแหล่งมัวสุมของมิจฉาชีพ  ซึงนับวัน

จาํนวนของพืนทีทิงร้างจะมีมากยิงขึนจากวิกฤติเศรษฐกิจทีเกิดขึน  นอกจากนี  การแผ่ขยายของโครงข่าย

การคมนาคมทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากการเจริญเติบโตของเมือง  ทาํให้เกิดทางยกระดับ  ทางมุด

ลงใต้ดิน  อุโมงค์  เพือให้เกดิความเชือมโยงส่วนต่าง  ๆ  ของเมือง  หรือระหว่างเมือง  โครงสร้างเหล่านี  ทาํให้

เกดิพืนทด้ีานล่างทกีลายเป็นพืนททีงิร้างไร้ประโยชน์  และมักนาํมาซึงปัญหา  เช่น  ปัญหามลทศัน์  และความ

เสือมโทรมของพืนที  การรุกลําจับจองโดยคนจรจัด  ความไม่ปลอดภัยของผู้สัญจรไปมา  ซึงก่อให้เกิด

ผลกระทบเชิงลบต่อสขุภาวะของผู้คนในกรุงเทพมหานคร 
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o การคมนาคม 

 

จากการเพิมขึนของประชากรทมุ่ีงเข้าสู่กรุงเทพมหานคร  จนเกิดกิจกรรมกระจุกตัว

อยู่อย่างหนาแน่น ทาํให้เกิดปัญหาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและ

การเพิมจํานวนประชากรอย่างรวดเร็วและตอบสนองอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที

เดินทางถึง 18 ล้านเทยีวต่อวัน การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทดิีนจากแปลงเกษตรกรรมขนาดใหญ่มา

เป็นการใช้ประโยชน์ทีดินแบบเมืองโดยไม่มีการวางแผนรองรับอย่างเหมาะสม ส่งผลให้พืนทีถนนใน

กรุงเทพฯ มีปริมาณตาํกว่ามาตรฐานของความเป็นเมืองทมีีการเดินทางอย่างสะดวก (กรุงเทพฯ มีพืนที

ถนนประมาณร้อยละ 10 เมือเทยีบกบัพืนทเีมืองทงัหมด ในขณะทมีหานครโตเกยีวมีพืนทถีนนคิดเป็นร้อย

ละ 23 และมหานครนิวยอร์กมีพืนทถีนนคิดเป็นร้อยละ 38) อีกทงัประชาชนส่วนมากยังมีความต้องการ

ในการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพือสนองความต้องการส่วนบุคคลซึงรองรับจาํนวนคนในการเดินทางในปริมาณ

น้อยและต้องการพืนทมีาก ระบบขนส่งมวลชนส่วนใหญ่ยังใช้เส้นทางร่วมกับรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนการ

เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนบนรางมีเพียงประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณการเดินทางทงัหมด เนืองจาก

โครงข่ายยังไม่ครบสมบูรณ์และขาดการวางแผนการจัดการแบบบูรณาการกับการเดินทางประเภทอนืๆ 

 

o ปัญหาสงิแวดล้อม  มลพิษ  การเกดิขยะและสงิปฏกูิล 

 

การเกิดความไร้ระเบียบของผู้คนทเีข้ามาอาศัยในพืนทกีรุงเทพฯ  อย่างหนาแน่น  ทาํ

ให้เกิดการทิงสิงของปฏิกูลอย่างมาก  จนเกินความสามารถของหน่วยงานในการจัดการขยะ  ของเสียทีมี

เพิมขึนอย่างมหาศาล  ประกอบกบักรุงเทพมหานครต้องประสบปัญหาจากการเกิดนาํท่วมมาอย่างต่อเนือง

และทวีความรุนแรงเพิมมากขนึทุกปี  นอกจากนัน  ยังเกดิปัญหาทางสงิแวดล้อมอนืๆ  ตามมาอีก  เช่น  ความ

หนาแน่นของการจราจรทาํให้เกดิมลภาวะทเีป็นพิษทางอากาศ  การเพิมขึนของประชากรในกรุงเทพ  ฯ  และ

การอพยพเข้ามาของผู้มีภูมิลาํเนาในจังหวัดอนืๆ  หรือประชากรแฝง  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตสาํนึก

สาธารณะ  (Public Mind) ต่อความรู้ความเข้าใจทถูีกต้องในการรักษาสิงแวดล้อมเมือง  และไม่ตระหนักถึง

ความสาํคัญของทรัพยากรธรรมชาติซึงเป็นฐานรากของการรักษาคุณภาพสงิแวดล้อม  อุปสรรคด้านต้นทุน

ในการจัดการสงิแวดล้อมเมือง  เป็นอีกหนึงปัจจัยในการจัดการสิงแวดล้อม  ทีกรุงเทพมหานครยังมิได้นาํ

หลักการทว่ีาผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย  (Polluter Pays Principle: PPP) มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม  จึงทาํให้
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กรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสิงแวดล้อมทีเกิดขึนจากการทีทุกภาคส่วน

ร่วมกนัก่อ  และกรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดการปัญหามลพิษทเีกดิขึนในพืนทไีด้อย่างเบด็เสรจ็ 

 

ด้วยพัฒนาการของกรุงเทพมหานคร  นาํสู่การเป็นศูนย์กลางของความเจริญ  ในขณะเดียวกัน  

กน็าํมาซึงปัญหาทส่ีงผลกระทบต่อผู้คน  และสงิมีชีวิตในทุกมิติ  ความพยายามในการแก้ไขปัญหาทเีกิดขึน

จากโครงสร้างทเีปลียนไป  เพือรองรับความเจริญดังกล่าว  ต้องได้รับการแก้ไข  ฟืนฟูอย่างเป็นระบบและ

เร่งด่วน  ก่อนทีสภาวะการณ์ทีเลวร้ายของผลกระทบจากความเป็นเมือง  จะยากเกินกว่าจะแก้ไข  การ

ดาํเนินการทมีีประสิทธิภาพ  จาํเป็นต้องได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานเชิง

นโยบาย  ในขณะเดียวกัน  ความร่วมมือ  และการเป็นเจ้าภาพร่วมในการร่วมคิด  ร่วมทาํ  ร่วมรับผลที

เกิดขึนจากการดาํเนินงานของประชาชน  นับเป็นสิงทีสาํคัญอย่างยิง  ด้วยการเป็นเจ้าของพืนที  เจ้าของ

ประเดน็  ย่อมเป็นผู้ทจีะสามารถบ่งบอกความต้องการทรีองรับกบัปัญหาทต้ีองเผชิญได้  สิงเหล่านี  จึงเป็น

ปัจจัยทเีป็นองค์ประกอบสาํคัญร่วมในการขับเคลือนให้กรุงเทพมหานคร  ไปสู่ความเป็นมหานครทน่ีาอยู่

อย่างยังยืนต่อไป 

 

3. แนวคิดว่าดว้ยการสรา้งสรรคสิ์งแวดลอ้มและความเป็นเมือง 

 

การเปลียนแปลงของเมืองทีเกิดขึนจากความเจริญ  จนเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสังคม

โดยรวมของชุมชนเขตเมืองอย่างมากมาย  ทาํให้หลายประเทศและหน่วยงานหลายภาคส่วนประยุกต์ใช้

แนวคิดในการพัฒนาเมืองและสงิแวดล้อมให้มีคุณภาพ  สาํหรับประชาชนทตัีงถินฐานอยู่ในพืนทเีขตเมือง  

เพือการสร้างสรรค์สงิแวดล้อมและความเป็นเมืองทหีลากหลาย  โดยในทนีี  คณะผู้วิจัยขอนาํเสนอแนวคิดที

สาํคัญทีเกียวข้อง     แนวคิดด้วยกันคือ   )  แนวคิดว่าด้วยเมืองน่าอยู่   )  แนวคิดการเติบโตอย่างชาญ

ฉลาด   )  แนวคิดว่าด้วยเมืองสขุภาวะ  โดยสาระสาํคัญทมีีผู้รู้ได้นาํเสนอไว้  สรุปประเดน็สาํคัญ  ดังนี 

 

1) แนวคิดว่าดว้ยเมืองน่าอยู่ 

 

   เมืองน่าอยู่  (Healthy Cities) เป็นแนวคิดทกีรุงเทพมหานคร  นาํมาใช้เป็นกรอบคิดใน

การกาํหนดนโยบายขับเคลือนให้กรุงเทพ  ฯ  เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยังยืน  โดยความหมายของเมืองน่าอยู่  
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คือ  เมืองทมีีการสร้างสรรค์และปรับปรุงสิงแวดล้อมทงัด้านกายภาพและสังคมอย่างต่อเนือง  รวมทงัมีการ

ขยายแหล่งทรัพยากรของชุมชน  โดยให้ประชาชนในชุมชนนันมีส่วนร่วมและช่วยเหลือกันเกียวกับการ

ดาํเนินวิถีทางของชีวิต  เพือให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตทีดีทีสุด  หรือหมายถึงเมืองทีมีพลเมืองทีมี

สุขภาพอนามัยทดีี  หรือ  หมายถึงเมืองทมีีสิงแวดล้อมทดีี  เมืองทมีีการจราจรทดีี  เมืองทมีีมลพิษน้อยทสีุด  

(สาํนักผังเมือง  กรุงเทพมหานคร,   ) 

 

   สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ( )  ได้กาํหนด

กรอบการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่มีลักษณะ     ด้าน  คือ 

 

1.1 ด้านสงัคม ประกอบด้วย 

x ประชาชนได้รับการศึกษา  ความรู้  การฝึกอบรมข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและ
รวดเรว็ 

x มีบริการสาธารณสขุและบริการสาธารณะอนื  ๆ  ทพีอเพียงและสะดวก   

x มีความปลอดภัยในการดาํรงชีวิตและรักษาทรัพย์สนิ   

x มีคดีอาชญากรรม  ยาเสพติดจาํนวนน้อย   

x ภาคีการพัฒนาทุกระดับมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาเมือง   

x สทิธขิองประชาชนและความยุติธรรมได้รับการคุ้มครอง 

 

1.2 ด้านเศรษฐกจิ ประกอบด้วย 

x มีบรรยากาศทดีีสาํหรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิ   

x ค่าครองชีพไม่สงู  ประชาชนมีงานทาํและมีการประกอบสมัมาอาชีพทดีี 

 

1.3 ด้านกายภาพ 

x         เป็นเมืองทีมีระเบียบด้วยการวางผังเมืองทีมีข้อกาํหนดการใช้ประโยชน์ทีดิน
อย่างชัดเจน   

x มีการวางแผนและจัดบริการโครงสร้างพืนฐานได้ทันต่อความต้องการของ

ประชาชน   

x มีระบบคมนาคมขนส่งทสีะดวก  ปลอดภัยและไม่สนิเปลือง   
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x มีสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ  พืนทีสีเขียวและทีว่างโล่งอย่าง

พอเพียง 

 

1.4 ด้านสงิแวดล้อม 

x สามารถควบคุมมลภาวะทางนาํ  อากาศ  ดินและเสยีง   

x เมืองมีจิตวิญญาณและความสนุทรีย์ทปีระชาชนมีความภาคภมิูใจ  และช่วยกนั   

x บาํรุงรักษาไว้ซึงมรดกทางประวัติศาสตร์  ศิลปกรรมและวัฒนธรรมของท้องถนิ   

x ประชาชนมีทอียู่อาศัยทไีด้มาตรฐานเพียงพอและค่าใช้จ่ายไม่แพง 

 

1.5 ด้านการบริหารและการจัดการ 
x มีความโปร่งใสและยุติธรรม   

x มีประสทิธภิาพและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก   

x ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขันตอน       

  

  สาํนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  กรุงเทพมหานคร  ( )  ได้กล่าวถึงนิยามและกรอบการ

พัฒนานาํสู่การกาํหนดวิสัยทศัน์ของกรุงเทพมหานคร  ในการขับเคลือนเป็น  “มหานครน่าอยู่อย่างยังยืน”  

และถูกถ่ายทอดเป็นแนวทางในการพัฒนา     แนวทางได้แก่  Gateway Green และ  Good life เชือมโยงกับ

การพัฒนาพืนท ี    ระดับ  ได้แก่ 

  

- ระดบัมหานคร  ซึงเป็นแนวทางการพัฒนาในระดับมหานคร  ในการสร้างการเป็น  Gateway 

ซึงหมายถึง  การเป็นศูนย์กลางของการเชือมโยงระหว่างพืนทีต่างๆ ทีมีบริบทแตกต่างกัน จึงมีความ

ต้องการทจีะเชือมโยง ส่งถ่าย และแลกเปลียนสิงทเีป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละพืนท ี ไม่ว่าจะเป็นบุคคล 

สินค้า ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิทยาการ ให้ไปยังอีกพืนทหีนึงเพือเป็นฐานในการผลิต

ต่อไป ส่งผลให้มีความต้องการการเชือมต่อทีมีประสิทธิภาพทาํให้เกิดมูลค่าเพิม และส่งเสริมขีด

ความสามารถในการแข่งขันทังในเชิงของตัวสินค้าและในเชิงพืนที ดังนัน  พืนทีทีจะรองรับการเป็น 

Gateway ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีตาํแหน่งทตัีงทเีหมาะสมต่อการเชือมต่อ  มีโครงสร้างพืนฐานที

จะส่งเสริมให้เกิดการเชือมต่ออย่างสะดวกและประหยัด มีบุคลากรทมีีความเชียวชาญและมีองค์ความรู้ที

สามารถตอบสนองกบัการเป็นจุดเชือมต่อทดีี 
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- ระดบัเมือง  เป็นแนวทางการพัฒนาในระดับเมือง  ให้มีความน่าอยู่  (Green) ซึงหมายถึงการ

พัฒนาเมืองในทศิทางทใีห้มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทดีีควบคู่ไปกับการผลิต และการค้า การบริการที

มีขีดความสามารถในการแข่งขันสงู และในอนาคตสภาพแวดล้อมทดีีของเมืองจะกลายเป็นข้อได้เปรียบใน

เชิงของการตลาด เนืองจากผู้บริโภคให้ความสาํคัญต่อราคาสินค้าหรือบริการควบคู่ไปกับความสนใจกับ

ผลกระทบของกระบวนการผลิตของสนิค้าหรือบริการนันๆ ทมีีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอีกด้วย ซึง

ปรากฏการณ์ดังกล่าว  จะทาํให้เมืองมีการผลิตและการค้า การบริการในรูปแบบทเีป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 

มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันมากขึน 

 

- ระดบัชุมชน  เป็นแนวทางการพัฒนาในระดับชุมชน  โดยมีเป้าหมายทีจะบูรณาการแนว

ทางการพัฒนาทังสามระดับพืนทีอย่างสมดุล  เหมาะสมกับศักยภาพทางทีตังและตําแหน่งทางความ

เชือมโยงระหว่างกรุงเทพ  ฯ  กับพืนทีสาํคัญอืนๆ  ของโลกประสานอย่างกลมกลืนกับความเป็นศูนย์กลาง

ทางวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  การเมืองการปกครองของประเทศ  และการมีบริการพืนฐานอย่างทวัถึงและ

เทา่เทยีมกนั  หลักการของชุมชนน่าอยู่ยังยืน  (Green Life) อีกประการหนึง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตทีดีควบคู่ไปกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เนืองจากทรัพยากร

มนุษย์  คือ  สินทรัพย์สาํคัญของการพัฒนาชุมชนเมือง ซึงจะให้ความสาํคัญกับความสะอาด สะดวก 

สวยงามและปลอดภัยของเมืองและประชาชน โดยส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนทงัด้านการแก้ไขและ

ป้องกนั  ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า สามารถใช้บริการสาธารณะต่างๆ ได้อย่างสะดวก

และเหมาะสม มีความสวยงามด้านทศันียภาพและสนุทรียภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

 

จากแนวคิดสู่การกาํหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร  ให้เป็นมหานครน่าอยู่อย่าง

ยังยืน มุ่งเน้นการสรรค์สร้างสิงแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ในทุกมิติตามนิยามของสุขภาวะ  ทมุ่ีงเน้นทงักาย  

ใจ  สังคมและจิตวิญญาณ  อย่างไรกด็ี  มุมมองในด้านการบริหารจัดการ  ได้ให้ความสาํคัญกับการเป็นศูนย์

การแลกเปลียนความเป็นเลิศในด้านต่าง  ๆ  ทงัด้านการบริการสุขภาพ  การจัดการข้อมูลข่าวสาร  การขนส่ง  

และการมีคุณภาพชีวิตทมีีความสมดุลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  ซึงในแง่มุมของการบริหารจัดการ  

ต้องทาํให้เกดิความสมดุลระหว่างความเจริญทางด้านวัตถุ  รวมทงัคุณภาพชีวิตของคนในเมืองหลวง  ทต้ีอง

รักษาธรรมชาติ  วิถีชีวิตดงัเดิมไว้  ให้คงเหลือเป็นมรดกของคนรุ่นลูกหลานต่อไปด้วย 
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2) แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 

 

 แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) (ฐาปนา  บุณยประวิตร,  

http://www.asiamuseum.co.th สืบค้น  18 กันยายน  2556)  เป็นแนวคิดทคิีดค้นและพัฒนาในประเทศ

สหรัฐอเมริกา  ตังแต่ปี  ค.ศ.   เป็นต้นมา  โดยต่อยอดจากแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม่  ทพัีฒนาให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ลักษณะกายภาพ  และสภาพปัญหาของการกระจายเมือง  (Urban 

Sprawl) ซึงเกดิขึนเมือ     ปีทผ่ีานมา  และมีสภาพคล้ายกบัการขยายตัวทางกายภาพของกรุงเทพมหานคร  

ทีมีการเติบโตอย่างกระจัดกระจายไร้ทิศทาง  โดยชุมชนทีเกิดขึนใหม่  ได้รุกลาํเข้าไปในเขตเกษตรกรรม  

พืนทีอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและเขตอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม  ทาํให้สูญเสียพืนทีผลิตอาหารและอากาศ

บริสุทธิ  สวนทางกับปริมาณของมลพิษและสภาพแวดล้อมทีเสือมโทรมรุนแรงมากขึน  องค์กรใน

สหรัฐอเมริกา  จึงร่วมกันค้นหามูลเหตุ  และพบปัญหาทีก่อให้เกิดการกระจัดกระจายและการเติบโตทีไร้

ทศิทาง  ได้แก่  กฎหมายและระบบการจัดวางผังเมือง  ทไีด้แยกเขตการใช้ประโยชน์ทดิีนออกเป็นส่วน  ๆ  มี

ข้อจาํกัดของการใช้ทดิีนแบบผสมผสาน  ขาดมาตรการคุ้มครองพืนทีผลิตอาหาร  และพืนทีทีควรอนุรักษ์

อย่างจริงจัง  ดังนัน  จึงได้พัฒนาแนวคิดการวางผังเมืองแบบใหม่เรียกว่า  การเติบโตอย่างชาญฉลาด  

(Smart Growth) โดยคิดค้นแนวคิดการวางผังและแนวนโยบายทใีช้ในการยับยังการกระจัดกระจายของ

เมือง  และมีมาตรการปกป้องพืนทีควรค่าแก่การอนุรักษ์ในทุกรูปแบบ  อีกทังส่งเสริมการพัฒนาทาง

กายภาพให้เกิดความยังยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเริมต้นในการพัฒนา  จึงเป็นการให้ความสาํคัญกับการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกําหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  ดัวยเกณฑ์ดังกล่ าว  จึงทําให้

กระบวนการออกแบบและการพัฒนาทางกายภาพด้วยแนวคิดนี  ถูกจัดเป็นวิธีปฏิบัติทีดีเยียม  (Best 

Practice) สาํหรับการวางผังเมืองในสหรัฐอเมริกา 

 

   องค์ประกอบของแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด  ประกอบด้วย 

 

x กรอบแนวคิดและความมุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาการกระจัดกระจายทางกายภาพ

ของเมือง  และแนวทางการยกระดับชีวิตของประชาชน     ข้อ 

 

x เกณฑก์ารวางผังเมือง     ข้อ 
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x เครืองมือการออกแบบทางกายภาพ  เช่น  แนวทางการพัฒนา  การระดมสมอง  และ

การประชุมเชิงปฏบัิติการสาธารณะ 

 

ทงันี  กรอบความคิดและความมุ่งหวังของการเติบโตอย่างชาญฉลาดมี     ประการ  คือ  

 

x การตอบสนองโอกาสความฝันของชาวเมือง 

 

x การสร้างย่านทสีะดวกสบาย  มีความปลอดภัย  ประชาชนมีโอกาสในการซือหาบ้าน 

 

x การพัฒนาระบบการตัดสนิใจทมีาจากความเหน็ของทุกคน 

 

x การลงทุนให้กบัผู้ชาํระภาษีและใช้เงินอย่างรอบคอบในการพัฒนาชุมชน 

 

x การปกป้องและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  รวมทังพืนที

ทาํงานของสมาชิกในชุมชน 

 

x การเสนอทางเลือกทีเป็นอิสระสําหรับการเดินทาง  ภายใต้ระบบการเดินทางที

หลากหลาย  ปลอดภัยและมีประสทิธภิาพ 

 

x การพัฒนาเป็นชุมชนสุขภาพดีสาํหรับประชาชนทุกระดับอายุ  ดังเช่นการส่งเสริมการ

สญัจรด้วยทางเท้าหรือทางจักรยานทมีีคุณภาพ  จะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนในชุมชนอย่างถ้วนหน้า  

เป็นต้น 

 

x การออกแบบสถานทใีห้ใช้ประโยชน์ได้สาํหรับทุกคน  ซึงจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้

ชีวิตภายนอกบ้าน  ดังนันการออกแบบสถานทต้ีองเข้าใจพฤติกรรมและประสบการณ์ของผู้ทอีาศัยบนท้อง

ถนน  ทางเท้า  สงิปลูกสร้าง  และสภาพแวดล้อมโดยรอบ  โดยการออกแบบต้องคาํนึงถึงความสัมพันธ์ของ

คนในทุก  ๆ  จุด  อาท ิ สแียก  สวนหย่อม  จุดทงีดงามของชุมชน  เป็นต้น 
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x การเป็นชุมชนทีมีเอกลักษณ์และความยังยืน  การกาํหนดสถานทีในทุก  ๆ  จุดของ

ชุมชน  เพือแสดงสัญญลักษณ์และเอกลักษณ์  เพือสือสารถึงผู้ทมีาเยือน  จะช่วยให้กลับมาเยือนซาํอีกครัง  

ด้วยเครืองหมายททุีกคนจะสามารถจดจาํได้ 

 

x การเติบโตและพัฒนาด้วยการยกระดับศักยภาพพืนทภีายในเขตชุมชน  ในทุกสถานท ี 

นักพัฒนาทดิีน  องค์กรด้านสงิแวดล้อม  และนักผังเมืองเติบโตอย่างชาญฉลาด  ควรได้ทาํงานร่วมกันในการ

สนับสนุนการยกระดับทางเศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อม  และการพัฒนาไปสู่เป้าหมายของชุมชน  เพือให้การ

พัฒนาสิงต่าง  ๆ  ได้ถูกก่อสร้างด้วยการวางแผนร่วมกันตามทิศทางทีเหมาะสม  โดยไม่ถูกให้เป็นพืนทีทิง

ร้าง  ด้วยการพัฒนาทไีม่ตรงกบัเป้าหมายความต้องการของชุมชน 

 

   แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด  จึงเป็นแนวคิดการพัฒนาเมือง  ภายใต้ปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน  โดยทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางร่วมกัน  และดาํเนินงานอย่าง

เป็นรูปธรรม  ผลสัมฤทธิของการทาํงาน  จึงถูกใช้ประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการของชุมชนได้อย่าง

แท้จริง  การยึดถือหลักการ  กฎเกณฑ์ของแนวคิดนี  จึงเป็นสิงทีสาํคัญ  และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับ

ความเป็นเมืองของประเทศไทยต่อไป 

 

3) แนวคิดว่าดว้ยเมืองสุขภาวะ 

 

จากฐานคิดทีว่า  สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อสุขภาวะของประชาชน  การมี

กายภาพสภาพแวดล้อมทีดีจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาวะทีดีตามไปด้วย  พนิต  ภู่จินดา  (เอกสารอัด

สาํเนา)  ได้อธิบายคาํว่า  เมืองสุขภาวะ  หมายถึง  เมืองทีเอืออาํนวยต่อการสร้างภาวะแห่งการมีความสุข

ให้กับประชากรเมือง  ทังด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ประชากรเมืองมีร่างกายทแีขง็แรงและมีความสุข

ทางจิตใจภายใต้บริบทของความเป็นอยู่แบบเมือง  เนืองจากการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบเมืองไม่ใช่วิถีตาม

ธรรมชาติของมนุษย์ทีจะต้องอาศัยอยู่กับธรรมชาติห่างไกลจากมลภาวะทีเกิดจากการรวมตัวกันเกินกว่า

ความสามารถในการรองรับตามปกติของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  มีความเป็นอยู่ตามแรงผลักดันของ

สญัชาตญาณของความอยู่รอดเป็นหลัก  มีการเคลือนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาเพือทาํกิจกรรมทใีช้แรงงาน  

ในลักษณะของสังคมเกษตรกรรมในพืนทีชนบท  แต่เมือสังคมมนุษย์พัฒนาสู่การเป็นสังคมเมือง  มนุษย์

ต้องเปลียนแปลงรูปแบบความเป็นอยู่จากชนบทเข้าสู่เมือง  เนืองจากเมืองมีวิถีชีวิตทรีีบเร่งและเผชิญกับ

ความเครียดสงู  ต้องแย่งชิงทรัพยากรต่าง  ๆ  เพือให้อยู่รอดในสังคมทมีีทรัพยากรขาดแคลน  มีกฎระเบียบ
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ทเีคร่งครัดเพือความสงบสขุและความเป็นธรรมในสงัคม  มีความเป็นอยู่อย่างแออัด  อยู่กับแหล่งก่อให้เกิด

มลพิษ  ห่างไกลจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทีมีคุณภาพ  นาํมาสู่การเกิดทุพภาวะทีมีลักษณะเฉพาะ

ของประชากรเมือง  เช่น  การขาดพืนทพัีกผ่อนหย่อนใจทไีด้มาตรฐาน  การขาดกิจกรรมทางกาย  (Inactive 

Physical Activity) เนืองจากวิถีชีวิตแบบเมืองและการขาดพืนทีทีส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาวะและ

สงิแวดล้อมกายภาพทดีี  ทงัในเชิงคุณภาพ  ปริมาณ  และการเข้าถึง  นาํมาสู่ประเดน็ปัญหาสขุภาพเมือง 

 

ทงันี  องค์การอนามัยโลก  ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของเมืองสุขภาวะ  ประกอบด้วย     ประการ

คือ 

 

x การมีสภาพแวดล้อมเมืองทีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  รวมถึงคุณภาพของทีพัก

อาศัย   

 

x การมีระบบนิเวศทีมันคงทังในปัจจุบันและยังยืนในอนาคต  ซึงไม่ใช่เฉพาะแค่สิงที

มนุษย์สร้างขึนเทา่นัน  แต่รวมสภาพแวดล้อมทเีกดิขึนตามธรรมชาติด้วย 

 

x การมีชุมชนทีเข้มแข็ง  มีทัศนคติทีดีในด้านสุขภาวะ  การสร้างเมืองสุขภาวะต้อง

เกิดขึนจากฉันทามติร่วมกัน  และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เมืองสุขภาวะเกิดขึน  ด้วยการผสานเรือง

ส่วนตัวและส่วนรวมด้วยกนัอย่างสมดุล 

 

x ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเดน็ทีเกียวข้องกับการดาํรงชีวิต  สุขภาวะ

และความเป็นอยู่ทดีี  ด้วยการมีกระบวนการพิจารณาร่วมกนัอย่างรอบคอบและรอบด้าน 

 

x มีองค์ประกอบพืนฐานในการดาํรงชีวิตของประชาชนทุกคน  ทุกระดับรายได้  เพราะ

สขุภาวะเมือง  เป็นโครงสร้างพืนฐานจาํเป็นทปีระชากรทุกคนต้องได้รับอย่างเทา่เทยีมกนั 

 

x ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  สามารถเข้าถึง  และเข้าใจได้ด้วยการสร้างความเชือมโยง  

การติดต่อ  การปะทะสงัสรรค์ระหว่างประชาชนอยอ่าองเหมาะสม 
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x การมีกิจกรรมทีส่งเสริมด้านเศรษฐกิจทีหลากหลาย  มีความรุ่งเรือง  มีนวตกรรม  

เนืองด้วยประชากรจะมีสุขภาวะดีต้องอยู่ในเมืองทีมีฐานเศรษฐกิจทดีีด้วย  เพือทาํให้เกิดการจ้างงาน  การ

เพิมมูลค่า  คุณค่าให้กบัประชาชน 

 

x การสร้างความเชือมโยงกับอดีตผ่านมรดกทางวัฒนธรรมและชีววิทยาของประชาชน  

เพือส่งเสริมให้เมืองสขุภาวะเป็นกลไกทางสงัคม  ในการเชือมต่อวิถีของประชาชนทหีลากหลาย 

 

x การมีรูปแบบทางกายภาพทีสอดคล้องกลมกลืน  และส่งเสริมเอกลักษณ์ทีมีอยู่เดิม  

ด้วยเมืองสุขภาวะต้องเคารพในองค์ประกอบเดิมของชุมชน  ด้วยการออกแบบให้มีความลงตัวอย่าง

กลมกลืน 

 

x การมีบริการทางสุขภาพทีมีประสิทธิภาพอย่างทัวถึงและเท่าเทียม  การให้บริการ

สขุภาพต้องมีระดับบริการทมีีประสทิธภิาพสงู  เพือให้เกดิสขุภาวะทดีีต่อประชาชน 

 

x ประชาชนในเมือง  ต้องมีสขุภาพดี  มีการเจบ็ป่วยในระดับทตีาํ 

 

 จากแนวคิดเมืองสุขภาวะดังกล่าว  สะท้อนให้เห็นว่า  การพัฒนาเมืองในปัจจุบัน  ได้ให้

ความสาํคัญกับการมีสุขภาวะทีดีของประชาชนในพืนทีอย่างครบในทุกมิติ  ทังกาย  ใจ  สังคม  และจิต

วิญญาณอย่างแท้จริง    และถือว่าเป็นแนวคิดทมีีความสาํคัญต่อการจัดการเมืองในอนาคต   

 

โดยสรุป  จะเหน็ว่า  แนวคิดทงั     แนวคิดเป็นแนวคิดทมุ่ีงเน้นไปสู่การสร้างสรรค์สิงแวดล้อมและ

ความเป็นอยู่ทดีีของประชาชน  ด้วยหลักคิดทเีชือว่า  สิงแวดล้อมทงัด้านกายภาพ  และด้านสังคม  เศรษฐกิจ  

ล้วนเป็นปัจจัยทส่ีงเสริมให้เกิดสุขภาวะทดีีกับประชาชนทอีาศัยอยู่ในพืนท ี การปรับปรุง  เปลียนโครงสร้าง

ต่าง  ๆ  เป็นการดาํเนินการเพือให้ถึงเป้าหมายความเป็นอยู่ทดีีของประชาชน  ดังนันกระบวนการสาํคัญทจีะ

สนองความต้องการในการปรับเปลียนพืนท ี จึงต้องให้ความสาํคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

และผู้ทมีีความรู้  ความสามารถในการกาํหนดผังเมือง  จากทุกภาคส่วน  เข้าร่วมในกระบวนการสร้างฝันของ

ประชาชนให้เป็นความจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
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จากองค์ความรู้ดังกล่าว  คณะผู้วิจัย  ซึงมีภารกิจในการจัดการสร้างสรรค์พืนทีสุขภาวะในเขตภาษี

เจริญ  ด้วยการศึกษาบริบทพืนที  เพือกาํหนดประเดน็ในการพัฒนาดังกล่าว  จึงได้ประยุกต์องค์ความรู้

เบืองต้น  กาํหนดเป็นกรอบคิดในการดาํเนินงาน  สรุปดังแผนภมูทิ ี1 

 

แผนภูมทีิ    กรอบคิดในการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นเมอืง 
องคค์วามรู้ ว่าด้วย

กรงุเทพมหานคร 

การขยาย

ของเมอืง 

ผลกระทบ

ต่อ              

สขุภาวะ 

แนวคิด

เมือง      

น่าอยู่ แนวคิด

การเติบโต

อย่างชาญ

ฉลาด แนวคิด

เมือง  

สขุภาวะ 

ยุทธศาสตร์   

การเป็น                

เมืองน่าอยู่ 

องค์ประกอบ      

ผงัเมือง 

แนวคดิสร้างสรรค์

สงิแวดล้อมและเมอืง 

กระบวนการพัฒนาเครืองมือ 

การมีส่วนร่วมของชุมชน  หน่วยงาน        

ภาคีทเีกียวข้อง 

เครืองมือในการศึกษา  สาํรวจ

บริบทพืนท ี เขตภาษีเจริญ 

ภายใต้องค์ประกอบ ทเีชือมโยง

ไปสู่การพัฒนาพืนทสีขุภาวะ 

องค์ความรู้/ข้อมูลพืนฐาน/

ปัญหา/ความสุ่มเสียงต่อสขุภาวะ  

/ความต้องการพัฒนา                      

พืนทสีขุภาวะ 

ประเดน็การพัฒนา  ข้อเสนอต่อการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  เขตภาษีเจริญ 



บทที  

การดําเนินงานศึกษาวิจยั 

 

 การศึกษาครังนี  เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed methods) โดยมีการศึกษาทงัเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ เพือศึกษาบริบท  สถานภาพพืนทเีขตภาษีเจริญ และจัดทาํแผนทชุีมชนเขตภาษีเจริญ  เพือ

เป็นแนวทางและเป็นข้อมูลประกอบใช้ในการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ รวมทงัจัดทาํข้อเสนอต่อการพัฒนา

พืนทสีขุภาวะในเขตภาษีเจริญ โดยมีรายละเอยีดของการดาํเนินงาน  ดังต่อไปนี 

 

1. พนืทีเป้าหมาย ได้แก่  ชุมชน     ชุมชน  ในเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 

 

2. กลุ่มตวัอย่างหรือผูใ้หข้อ้มูล ประกอบด้วย 

 

1) แกนนาํชุมชน     ชุมชน 

 

2) ตัวแทนสมาชิกชุมชน     ชุมชน 

 

3) บุคลากรทเีกยีวข้องของสาํนักงานเขตภาษีเจริญ 

 

4) บุคลากรสาํนักงานผังเมือง  กรุงเทพมหานคร 

 

3. จํานวนตวัอย่างหรือผูใ้หข้อ้มูล 

 

ในการได้มาซึงกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลสาํหรับการศึกษาวิจัยนี  เป็นการได้มาด้วยการคัดเลือก

แบบเจาะจง  (purposive sampling) โดยพิจารณาจากผู้ทมีีคุณสมบัติดังนี 

 

1) เป็นผู้ทดีาํรงตาํแหน่งหน้าทใีนฐานะแกนนาํชุมชน   
 

2) เป็นตัวแทนหน่วยงานวัด  โรงเรียน  สถานพยาบาล  สถานประกอบการ  ในเขตภาษีเจริญ   
 

3) เป็นสมาชิกชุมชน  ในเขตภาษีเจริญ 



29 
 

4) มีความสมัครใจในการให้ข้อมูล 

 

ทงันี  จาํนวนตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล  จาํแนกตามกจิกรรมการดาํเนินงาน  คือ 

 

1) กจิกรรมการศึกษาข้อมูลทุติยภมูิ  ดาํเนินการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานต่าง  ๆ  ได้แก่   
 

x ข้อมูลรายงาน  เอกสารทเีกยีวข้องของสาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ปี   -  

 

x ข้อมูลเชิงโครงสร้าง  และผังเมือง  ของสาํนักงานผังเมืองกรุงเทพมหานคร 

 

x ข้อมูลรายงานการดาํเนินงานของชุมชน     แขวง เขตภาษีเจริญ 

 

2) กิจกรรมการสาํรวจข้อมูล  กลุ่มเป้าหมายได้แก่  แกนนาํชุมชน     ชุมชน  จาํนวน     คน  ที

เข้าร่วมในการประชุมประจาํเดือน  ณ  สาํนักงานเขตภาษีเจริญ 

 

3) กจิกรรมการสนทนากลุ่ม  ซึงเป็นกิจกรรมระดมความคิดเหน็ต่อการพัฒนาพืนทเีพือสุขภาวะ  

กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล  มาจากพืนทชุีมชน  ทเีสนอความต้องการในการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  มีดังตารางท ี

1 

 

ตารางที      แสดงจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลในกระบวนการสนทนากลุ่มจาํแนกตามกจิกรรม 

 

กิจกรรม กลุ่มตวัอย่าง/ผูใ้หข้อ้มูล จํานวน 

x การสนทนากลุ่มแกนนําชุมชน  ทีเสนอความ

ต้องการพัฒนาพืนท ี ครังท ี    (   ชุมชน) 

x แกนนาํชุมชน 

x สมาชิกชุมชน     ชุมชน  ๆ  

ละ     คน 

  คน 

450 คน 

x การสนทนากลุ่มเพือพัฒนาประเดน็การพัฒนา

พืนท ี ครังท ี    (   ชุมชน) 

x แกนนําชุมชน  สมาชิกชุมชน  

ผู้แทนวัด  โรงเ รียน  สถาน

ประกอบการ  สถานพยาบาล 

x ผู้แทนหน่วยงาน  ภาคี   

  คน 

 

 

  คน 
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4. เครืองมือในการศึกษาวิจยั    ประกอบด้วย 

 

1) แบบสาํรวจ 
 

2) ประเดน็การสนทนากลุ่ม 

 

3) ประเดน็ตามองค์ประกอบแผนทชุีมชน 

 

5. ขนัตอนการดําเนินงาน 

  

คณะผู้วิจัยได้กาํหนดขันตอนของการศึกษาวิจัย  ประกอบด้วย     ขนัตอนใหญ่  ๆ  คือ 

 

 ขนัตอนที     การเตรียมเครืองมือและการศึกษาเอกสาร  ประกอบด้วยกจิกรรมดังนี 

 

1) จัดเวทีนักวิชาการ  ภาคีเครือข่าย  อันประกอบด้วย  นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา  ผู้แทน

จากสาํนักงานเขตภาษีเจริญ  แกนนาํชุมชน  ผู้แทนจากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

(สสส.)  และภาคีเครือข่ายทีดาํเนินงานพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  ร่วมในการกาํหนดกรอบการจัดทาํแผนที

ชุมชน  (community mapping) เพือพัฒนาเป็นเครืองมือในการสาํรวจข้อมูลพืนฐาน  ประกอบใช้ในการ

ดาํเนินงานพัฒนาพืนทสีขุภาวะในพืนทเีขตภาษีเจริญ 

 

2) ประสานแหล่งข้อมูลเพือขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล  (สาํนักงานเขตภาษีเจริญ  

สาํนักงานผังเมือง  กรุงเทพมหานคร  ห้องสมุด  และแหล่งข้อมูลในชุมชน) 

 

3) รวบรวมเอกสารทุติยภมิูทเีกียวข้อง 
 

4) จัดหมวดหมู่  ประเภทข้อมูล  และดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ขนัตอนที     การสาํรวจและการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 

1) จัดทาํแบบสาํรวจข้อมูลพืนฐานทเีกยีวกบัสถานภาพ  บริบทพืนทขีองเขตภาษีเจริญ 

 

2) สาํรวจข้อมูลสอบถามกลุ่มแกนนาํชุมชน  โดยการประสานกับสาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ในการ
ประชุมแกนนาํชุมชน     ชุมชน  เพือตอบแบบสาํรวจ 
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3) ดาํเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ  โดยการสนทนากลุ่ม  (focus group) ด้วยการจัดกจิกรรม  คือ 

 

x สนทนากลุ่มในประเด็นปัญหา  ความต้องการ  และความเป็นไปได้ในการพัฒนาพืนท ี       

สขุภาวะ  ด้วยการจัดเวทชุีมชนในเขตภาษีเจริญ     แขวง  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  ประกอบด้วยแกนนาํชุมชน  

  ชุมชน  ทสีมัครเข้าร่วมโครงการ 

 

x สนทนากลุ่ม  เพือยืนยันปัญหา  ความต้องการ  และความเป็นไปได้ในการพัฒนาพืนท ี       

สขุภาวะ  ซึงมีชุมชนสมัครใจร่วมโครงการและมีความพร้อมในการจัดเวท ี    ชุมชน  ใน     แขวง  ได้แก่ 

 

o แขวงบางด้วน  3  ชุมชน  คือ  ชุมชนเลิศสุขสม ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  

เขต  1  หมู่  3  และ  ชุมชนคลองลัดภาชี 

 

o แขวงคลองขวาง 1  ชุมชน  คือ  ชุมชนพูนบาํเพญ็ 

 

o แขวงบางจาก 2  ชุมชน  คือ ชุมชนศรีประดู่ และชุมชนศิรินทร์และเพือน 

 

o แขวงบางหว้า  1  ชุมชน  คือ ชุมชนหน้าวัดโคนอน 

 

ทังนี  กระบวนการการยืนยันข้อมูลดําเนินการโดยใช้หลักการเทคนิคแบบสามเส้า  

(triangular technique)  มีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  แกนนาํและสมาชิกชุมชน  ผู้แทนจากสาํนักงานเขตภาษี

เจริญ  ผู้แทนจากหน่วยงานในชุมชน  ได้แก่  วัด  โรงเรียน  สถานพยาบาลและสถานประกอบการในพืนทเีขต

ภาษีเจริญ  และครือข่ายภาคีด้านสขุภาวะ 

 

ขนัตอนที     การวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล และเผยแพร่ผลงาน 

 

1) จัดหมวดหมู่  ประเภทข้อมูลสถานภาพและบริบทพืนที  และดาํเนินการประมวลผล  โดยการ

วิเคราะห์เนือหาข้อมูล  (content analysis) ทังข้อมูลปฐมภูมิ  และข้อมูลทุติยภูมิ  ทีได้มาจากการศึกษา

เอกสาร  การสาํรวจ  และการจัดเวทชุีมชน 

 

2) ดาํเนินการวิเคราะห์  เชือมโยงข้อมูล  ตามกรอบแผนทชุีมชน  (community mapping)  
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3) นาํแผนทีชุมชน  เสนอในรูปแบบเวปไซด์  (www.rcfcd.com)  และดาํเนินการปรับปรุงอย่าง

ต่อเนือง  เพือให้ได้ข้อมูลทเีป็นปัจจุบัน 

 

4) จัดทาํรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอต่อการพัฒนาพืนทสีขุภาวะในพืนทเีขตภาษีเจริญ 

 

ระยะเวลาดําเนินงาน     เดือน  ตงัแต่เดือนมิถุนายน     ถึงพฤษภาคม      

 

สรุปขันตอนการดาํเนินงานตามแผนภมิูท ี   

 

 

 

แผนภูมิที    แสดงขนัตอนการดาํเนินงานศึกษาวิจัย 

ขนัตอนท ี 1 
เตรียมการ  
ศึกษาเอกสาร 

• จดัทาํเครืองมือการศึกษา  ดว้ยการจดัทาํองคป์ระกอบแผนทีชุมชน  โดย
นกัวชิาการ  ภาคีเครือข่าย  ตวัแทนชุมชน 

• ประสาน  สนง.เขต  ฯ  หอ้งสมุด  สาํนกังานผงัเมือง  กทม.  เพือขอขอ้มูล
ทีเกียวขอ้ง 

• รวบรวมเอกสารทุติยภูมิ 
• จดัหมวดหมู่  วเิคราะห์ขอ้มูล 

ขนัตอนท ี 2  
สํารวจ  และศึกษา
เชิงคุณภาพ 

• จดัทาํทาํแบบสาํรวขอ้มูลพืนฐาน 
• สาํรวจขอ้มูลพืนฐานแกนนาํ  54  ชุมชน 
• สนทนากลุ่ม  เวทีชุมชน  ยนืยนัและปรับปรุง
ขอ้มูล  โดย  triangular technique 

ขนัตอนท ี 3  
วเิคราะห์  
สังเคราะห์  
เผยแพร่ 

• จดัหมวดหมู่  วเิคราะห์เนือหา 
• เชือมโยงขอ้มูลตามแผนทีชุมชน 
•   นาํแผนทีชุมชนลงเวปไซด ์ เผยแพร่  
ปรับปรุงต่อเนือง 

• รายงาน  สงัเคราะห์ขอ้เสนอต่อการ
พฒันาพืนทีสุขภาวะ 

http://www.rcfcd.com/


บทที 4 
ผลการศึกษา 

 

 การดําเนินงานศึกษา  บริบทพืนทีชุมชนเมืองเพือการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  เขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพมหานคร  เป็นการศึกษาทีนาํไปสู่การจัดทาํแผนทีชุมชนทีสะท้อนสถานภาพและบริบทพืนทีเขต

ภาษีเจริญ  และการพัฒนาข้อเสนอต่อการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  ซึงมีการจัดเกบ็ข้อมูลด้วยการสาํรวจความ

คิดเหน็จากแกนนาํชุมชน  และการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภมูิจากเอกสารทเีกียวข้อง  รวมทงัการสะท้อนความ

คิดเห็นและการให้ข้อมูลเพิมเติมจากสมาชิกชุมชนในพืนทีเป้าหมายผ่านกระบวนการจัดเวทีชุมชน  ผล

การศึกษา  จาํแนกตามวัตถุประสงค์และกระบวนการดาํเนินงาน  ประกอบด้วย     ส่วนคือ 

 

 ส่วนทหีนึง     ผลการพัฒนาเครืองมือเพือการสาํรวจบริบทพืนทเีขตภาษีเจริญ 

 ส่วนทสีอง บริบทพืนทเีขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 

ส่วนทสีาม ประเดน็การพัฒนาพืนทสีร้างสรรค์เพือสขุภาวะ 

 

ส่วนทีหนงึ ผลการพฒันาเครืองมือเพอืการสํารวจบริบทพืนทีเขตภาษีเจริญ 

  

การศึกษาเพือพัฒนาเครืองมือสาํหรับการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  กรณีบริบทเมือง  เขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพมหานคร  คณะผู้วิจัยได้ดาํเนินการทบทวนเอกสาร  งานวรรณกรรมทีเกียวข้อง  และกระบวนการ

ระดมสมองกลุ่มเป้าหมายต่าง  ๆ  เพือร่วมในการกาํหนดองค์ประกอบเครืองมือ       กลุ่ม  ประกอบด้วย   )  

กลุ่มนักวิชาการสหสาขา  ประกอบด้วยนักวิชาการด้านสุขภาพ  (พยาบาล  โภชนากร  เภสัชกร)  นักวิชาการ

ด้านการศึกษา  นักวิชาการด้านสังคมและชุมชน  นักวิชาการด้านโปรแกรมและคอมพิวเตอร์  รวม     คน  

จาํนวน     ครัง   )  กลุ่มภาคี  เครือข่าย     ภาคี  จาํนวน     ครัง   )  กลุ่มแกนนาํชุมชน     แขวง     ชุมชน  

จาํนวน       ครัง     

 

ผลการพัฒนาเครืองมือเพือใช้ประกอบในการวางแผนการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  เกิดจาก

กระบวนการทคีณะผู้วิจัยได้ทาํการประมวลองค์ความรู้ทเีกียวข้อง  และการประชุมระดมความคิดเหน็ของ

กลุ่มเป้าหมาย  เพือพัฒนาเป็นองค์ประกอบด้านกายภาพ  สาํหรับสาํรวจข้อมูลบริบทพืนทีเขตภาษีเจริญ  

สรุปประเดน็ข้อเสนอทสีาํคัญจากการระดมความคิดเหน็คือ 
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1) กาํหนดให้เครืองมือทีใช้เป็นแนวทางในการสาํรวจบริบทพืนทีเขตภาษีเจริญ  เรียกว่า  
“แผนทชุีมชน”  (Community Mapping) 

 

2) ให้องค์ประกอบแผนทีชุมชน  สะท้อนบริบททีเป็นทังโครงสร้าง  และบริบททีสะท้อนวิถี
ชีวิตของคนในเขตภาษีเจริญ 

 

3) องค์ประกอบของแผนทชุีมชน  ประกอบด้วยองค์ประกอบสาํคัญ  4  ประการได้แก่ 
 

x พืนทีสาธารณะ  หมายถึง    พืนทีชุมชน  ซึงเป็นพืนทีส่วนรวม  พืนทีทีไม่มีการใช้

ประโยชน์หรือมีการใช้ในบางครัง  ไม่มีความต่อเนือง  หรือสภาพแวดล้อมของพืนทีมีความสุ่มเสียงต่อ        

สุขภาวะของคนในพืนทีและคนทัวไป  ได้แก่  พืนทีสาธารณะทีเป็นทีรก  ทีร้าง  ทีเปลียว  ชุมชนทีมีความ

แออดั  พืนทใีต้สะพาน  ใต้ทางด่วน  ตลาดนัด  เป็นต้น 

 

x พืนทใีช้ประโยชน์ หมายถึง  พืนททีีเป็นไปได้ทงัสถานทเีชิงโครงสร้างของหน่วยงาน  

สถานประกอบการ  เป็นพืนทีทีมีการใช้ประโยชน์และมีกิจกรรมอย่างต่อเนือง  ได้แก่  โรงเรียน  

(สถาบันการศึกษา)  วัด  โรงพยาบาล  โรงงานหรือสถานประกอบการ  ห้าง/ร้าน  สถานบันเทงิ  โรงแรม  ลาน

กฬีา  ลานพืนทสีเีขียว/สวน  เป็นต้น 

 

x ทรัพยากรและบุคคลทีเป็นทียอมรับของชุมชน  หมายถึง  ทรัยพากรชุมชนทังใน

รูปแบบวัตถุ  สิงของ  และบุคคลสาํคัญทีเป็นทียอมรับ  เชือถือของคนในชุมชนหรือในพืนที  ได้แก่  ของดี

ภาษีเจริญ  ผู้นาํท้องถนิ  ผู้นาํชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  กลุ่ม/ชมรม  เป็นต้น 

 

x การดาํเนินกิจกรรม  โครงการทีเกียวข้องกับสุขภาวะของชุมชน หมายถึง  กิจกรรม  

โครงการทมีีการดาํเนินงานในพืนทีเพือหนุนเสริมหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน  รวมทังกิจกรรมทีสนองต่อ

ความต้องการ  ความคาดหวังของคนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาทังทีกําลังดําเนินการ  อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการและดาํเนินการเสรจ็สนิแล้ว  ในประเดน็ทคีรอบคลุมการสร้างสรรค์พืนทสีุขภาวะ     ประการคือ  

การสร้างสรรค์พืนทด้ีานอาหาร  พืนทด้ีานการออกกาํลังกาย  การปรับภมูิทศัน์ 

 

การจาํแนกประเดน็และองค์ประกอบของแผนทชุีมชนทงั     ประการ  ดังสรุปในแผนภมูทิ ี   
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แผนภูมทีิ           แสดงองค์ประกอบของแผนทชุีมชน  (community mapping)  

 

 ส่วนทีสอง บริบทพืนทีเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 

 

 ผลการศึกษาบริบทพืนทใีนเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  เป็นการจาํแนกรายละเอียดของพืนท ี 

โดยใช้องค์ประกอบของแผนทีชุมชนเป็นแนวทางในการสะท้อนความเป็นภาษีเจริญ  เพือนาํไปสู่การวาง

แผนการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  ตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน  โดยผลการศึกษา  ประกอบด้วย              

)  ข้อมูลทวัไป   )  ข้อมูลตามองค์ประกอบแผนทชุีมชน  โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี 
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1. ขอ้มูลทวัไป 

 

เขตภาษีเจริญ  เป็นเขตเก่าแก่  เดิมเป็นอาํเภอหนึงของจังหวัดธนบุรี ตังขึนเมือปี  พ.ศ.  2442 

ต่อมาทางราชการให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเป็นจังหวัดเดียวกัน  เรียกว่า  กรุงเทพมหานคร  

และชืออาํเภอภาษีเจริญ เป็นเขตภาษีเจริญ  ตามประกาศคณะปฏวัิติฉบับท ี 335 ลงวันท ี 13 ธันวาคม  

2515 มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองของกรุงเทพมหานคร  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2528 อาํเภอภาษีเจริญ  ได้รับการสถาปนาตังเป็นอาํเภอเมือปี พ.ศ.  2442 และ

ครบ  100 ปี  เมือปี  พ.ศ.  2542  ปัจจุบันจึงมีอายุของเขตกว่า     ปี 

     

สภาพโดยทวัไปของเขตภาษีเจริญ  เป็นคูคลอง  ซึงเกิดขึนตังแต่สมัยโบราณทพีระยาพิสณฑสมบัติ

บริบูรณ์  นามเดิมว่า  ยมิ  ต้นสกุลพิศลยบุตร รับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มี

ตาํแหน่งสูงสุดในสมัยนัน  และประชาชน ทวัไปเรียกท่านว่า  “   เจ้าสัว”  พระยาพิสณฑสมบัติบริบูรณ์ เป็น

เจ้าของเรือกลไฟลาํแรกของคนไทย  รับ-  ส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ – สิงคโปร์  ในปี  พ.ศ.  

2401 พระยาพิสณฑสมบัติบูรณ์เป็นผู้ดาํริในการขุดคลองภาษีเจริญ  เริมตังแต่แม่นาํท่าจีนทตีาํบลดอนไก่

ดี  จังหวัดสมุทรสาคร  ถึงคลองบางกอกใหญ่ใกล้วัดปากนาํภาษีเจริญ  จังหวัดธนบุรี เพือเป็นการสัญจรทาง

นาํ  โดยมุ่งเน้นการส่งอ้อยและนาํตาล จากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพฯ  ซึงในปี  พ.ศ.  2410 พระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ  ให้พระภาษีสมบัติบริบูรณ์เป็นแม่กองงาน ขุดคลองยาว  620 เส้น  

กว้าง  7 วา  พระราชทานค่าจ้างเป็นเงิน  112,800 บาท ขุดแล้วเสรจ็ในปี  พ.ศ.  2415  ชาวบ้านจึงเรียก

คลองนีว่า  “คลองภาษีเจริญ”   ตามนามของแม่กองงาน  ต่อมามีราษฎรย้ายมาอยู่ริมคลองภาษีเจริญมาก

ขนึ  เป็นชุมชนใหญ่  จึงได้ตังเป็นอาํเภอภาษีเจริญ  ขึนเมือปี  พ.ศ.  2442 มีอาคารททีาํการอยู่วัดรางบัว  ริม

คลองภาษีเจริญ  แขวงบางหว้า  อยู่ทีนี  75 ปี  สถานทีคับแคบไม่สะดวกในการบริการประชาชนได้ทวัถึง  

ประกอบกับทางราชการได้สร้างถนนเพชรเกษม  และตรอกซอยขึนมากมาย  การเดินทางสัญจรไปมาทาง

เรือจึงลดน้อยลง  คุณทพิย์  นิยมเหตุ  คหบดีได้บริจาคทดิีนริมซอยเพชรเกษม  54 ให้สร้างอาคารททีาํการ

อาํเภอใหม่ และให้สร้างสถานีตาํรวจนครบาลภาษีเจริญด้วย จึงได้สร้างอาคารททีาํการใหม่ขึน  และย้ายมา

อยู่เมือปี พ.ศ.  2517 จนถึงปัจจุบันเป็น สาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ตังอยู่เลขท ี 399/9  หมู่9  ถนนเพชร

เกษม  ซอยเพชรเกษม 54 แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160  

 

ทีตงัและอาณาเขต 

 

ตังอยู่บริเวณฝังตะวันตกของแม่นําเจ้าพระยาหรือฝังธนบุรี  มีอาณาเขตติดต่อกับพืนทีการ

ปกครองข้างเคียง  ดังนี 

 

x ทิศเหนอื  ติดต่อกบัเขตตลิงชัน  มีคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
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x ทิศตะวนัออก  ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่และเขตธนบุรี  มีคลองบางกอกใหญ่  คลองบาง

หลวงน้อย  และคลองด่านเป็นเส้นแบ่งเขต 

 
x ทิศใต ้ ติดต่อกับและเขตจอมทองและเขตบางบอน  มีคลองวัดนางชี  (คลองวัดเพลง)  คลอง

ตาม่วง  คลองวัดโคนอน  (คลองวัดอ่างแก้ว)  คลองบางหว้า  คลองสวนหลวงใต้  คลองรางบัว  คลองตาฉาํ  

คลองบางประทุน  ลาํรางสาธารณะ  คลองวัดสงิห์  และคลองบางโคลัดเป็นเส้นแบ่งเขต 

 
x ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัเขตบางแค  มีคลองพระยาราชมนตรี  คลองบางแวก  คลองบางไผ่  และ

คลองลัดตากลันเป็นเส้นแบ่งเขต 

 

ถนนสายหลกั ประกอบด้วย 

 
x ถนนเพชรเกษม  ตัดผ่านพืนทีทางใต้ของเขตภาษีเจริญ  ตัดผ่านทางด้านทิศตะวันออกไปยัง

ทศิใต้  เริมต้นเข้าสู่เขตภาษีเจริญจากคลองบางกอกใหญ่  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  ต่อเนืองมาจากแขวง

วัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่  และไปสินสุดทีคลองพระยาราชมนตรี  แขวงบางหว้า  ก่อนจะตัดผ่านเข้าสู่

แขวงบางแค  เขตบางแค   

 

x ถนนราชพฤกษ์ 

 
x ถนนกลัปพฤกษ์ 

 
x ถนนพุทธมณฑล  สาย    

 
ถนนสายรอง  ประกอบด้วย 

 
x ถนนเทอดไท 

 
x ถนนรัชมงคลประสาธน์  (เทอดไท  /  คลองภาษีเจริญ) 

 
x ถนนกาํนันแม้น 

 
x ถนนบางแวก 

 
x ถนนราชมนตรี   

 
x ซอยเพชรเกษม     /  ซอยบางแวก     (วัดจันทร์ประดิษฐาราม) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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สาํหรับเส้นทางรถไฟ  ขณะนีมีการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลิมรชัมงคล  หรือสายสีนํา

เงิน  ซึงเป็นโครงการส่วนต่อขยาย  ช่วงหัวลาํโพง-บางแค  เป็นโครงการยกระดับตามแนวเกาะกลางถนน

เพชรเกษม  ต่อเนืองมาจากเขตบางกอกใหญ่  ผ่านพืนทเีขตภาษีเจริญ  มุ่งหน้าไปทางทศิตะวันตกและเข้าสู่

เขตบางแค  มีสถานีทีอยู่ในพืนทีเขตภาษีเจริญทังหมด     สถานี  โดยเป็นสถานียกระดับทังหมด  ได้แก่  

สถานีบางไผ่  สถานีบางหว้า  สถานีเพชรเกษม     และ  สถานีภาษีเจริญ  ซึงในขณะนีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  

มีกาํหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการตามแผนงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.     นอกจากนี  ยังอยู่

ระหว่างการก่อสร้าง  รถไฟฟ้าบีทีเอส  สายสีลม  ทีตัดผ่านในเขตภาษีเจริญ  เป็นโครงการส่วนต่อขยาย        

วงเวียนใหญ่-บางหว้า  โดยเริมต้นเข้าสู่พืนทเีขตภาษีเจริญจากเขตธนบุรี  เป็นโครงการยกระดับตามแนว

ถนนราชพฤกษ์  สาํหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส  สายสีลมนัน  มีสถานีอยู่ในเขตภาษีเจริญ     สถานีและเป็นสถานี

ปลายทาง  คือ  สถานีบางหว้า  (http://th.wikipedia.org/wiki/  สบืค้น  21 สงิหาคม  2556) 

 
เขตภาษีเจริญประกอบด้วย  7  แขวง  54  ชุมชน  (ภาพท ี  )  มีจาํนวนครัวเรือน   ,   ครัวเรือน  

มีประชากรโดยรวม   ,   คน  จาํแนกเป็นชาย   ,   คน  เป็นหญิง   ,   คน  (สาํนักงานเขต

ภาษีเจริญ,   )  รายละเอียดดังแผนภมิูท ี    และ     อย่างไรกด็ี  เมือจาํแนกประชากรตามกลุ่มอายุของ

ประชากรในเขตภาษีเจริญ  ปี  พ.ศ.   (สาํนักงานเขตภาษีเจริญ,   )  พบว่า มีประชากรอายุ   -   

ปี  จาํนวน   ,   คน  อายุ   -   ปี  จาํนวน   ,   คน  และอายุ     ปีขึนไป  จาํนวน   ,   คน  

ดังแผนภมิูท ี   

 
ภาพท ี      แสดงแผนทแีขวง  ชุมชนในเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1_48
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2_(%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA)
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ข้อมูลจากรายงานสาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ( )    สะท้อนข้อมูลของแต่ละชุมชนจาํแนก

ตามจาํนวนประชากร  จาํนวนครัวเรือน  (ทรีวมอพาร์ทเมนต์/คอนโดมิเนียม/หอพัก)  และจาํนวนพืนทขีอง

แต่ละชุมชน  พบว่า  แขวงบางหว้า  เป็นแขวงทีมีชุมชนมากทีสุดคือ     ชุมชน  รวมทังมีประชากรและ

จาํนวนครัวเรือนมากทสีดุเช่นกนั  รองลงมาคือแขวงบางด้วน  แขวงบางจาก  แขวงคลองขวาง  แขวงบางแวก  

แขวงคูหาสวรรค์และแขวงปากคลองภาษีเจริญ  ตามลาํดับ  อย่างไรกด็ี  เมือพิจารณาจาํนวนประชากรกับ

จํานวนพืนที  พบว่า  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  และแขวงบางแวก  เป็นแขวงทีมีพืนทีน้อย  แต่จํานวน

ประชากรมีในสดัส่วนทมีาก  สรุปได้ดังตารางท ี     

 

 

 

 

 
 แผนภูมิที       แสดงจาํนวน     แขวง     ชุมชน  ในเขตภาษเีจริญ 

แผนภูมิที     แสดงจาํนวนประชากรชาย  หญิง   

        ในเขตภาษีเจรญิ 

 

แผนภูมิที       แสดงจาํนวนประชากรชาย  หญิง  ตามช่วงอายุ 
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ตารางที    แสดงข้อมูลชุมชนจําแนกตามจํานวนชุมชน  ประชากร  ครัวเรือน  (รวมอพาร์ทเมนต์/

คอนโดมิเนียม/หอพัก)  และจาํนวนพืนท ีปี    

 

แขวง จํานวนชุมชน จํานวนครวัเรือน  

(หลงั) 

จํานวน

ประชากร  

(คน) 

จํานวนพนืที  (ตาราง

กิโลเมตร  [ไร่]) 

1. บางหว้า  ,  ,  .   ตารางกิโลเมตร  

( , .   ไร่) 

2. บางด้วน  ,  ,  .   ตารางกิโลเมตร  

(2,200  ไร่) 

3. บางแวก  ,  ,  .   ตารางกิโลเมตร  

( .   ไร่) 

4. คลองขวาง  ,  ,  .   ตารางกิโลเมตร  

(1,656.   ไร่) 

5. คูหาสวรรค์  ,  ,  .   ตารางกิโลเมตร  

(1,431.   ไร่) 

6. ปากคลองภาษี
เจริญ 

 ,  ,  .   ตารางกิโลเมตร  

( .   ไร่) 

7. บางจาก  ,  ,  .   ตารางกิโลเมตร  

(1,162.   ไร่) 

รวม  ,  ,  .   ( , .   ไร่) 

ทมีา: ข้อมูลจากรายงานสาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ( ) 

 

2. ขอ้มูลตามแผนทีชุมชน  (Community Mapping) 

 

เมือพิจารณาองค์ประกอบตามประเดน็แผนทีชุมชน  ทีได้จากการประมวลผลการสืบค้น

เอกสาร  การสาํรวจ  การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและการจัดเวทีชุมชนในช่วงเวลาทีผ่านมา  พบว่า  ยังมี

ข้อจาํกัดของข้อมูลทีต้องมีการสืบค้นเพิมเติมในประเดน็ทีข้อมูลยังไม่สมบูรณ์  อย่างไรกดี็  สภาพบริบท

พืนทตีามองค์ประกอบแผนทชุีมชน  สรุปข้อมูลในปี     มีดังต่อไปนี 

 

พนืทีสาธารณะ 

 

จากการกาํหนดให้องค์ประกอบของการสืบค้นข้อมูลเพือใช้เป็นแนวทางในการบ่งบอก

การเป็นพืนทีสาธารณะทอีาจส่งผลกระทบสุขภาวะทีสาํคัญ  ได้แก่  การมีพืนทรีกร้าง  พืนทีเปลียว ชุนชน

แออัด  พืนทใีต้ทางด่วน/ใต้สะพาน  การมีตลาดนัดนัน  พบว่า  ในเขตภาษีเจริญไม่มีพืนทใีต้ทางด่วน  แต่มี
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พืนทีใต้สะพาน  ทีในบางแห่งมีความสุ่มเสียงต่อสุขภาวะของชุมชน  ทังนี  ขอนําเสนอบริบทเชิงพืนที

สาธารณะ  ประกอบด้วยรายละเอยีด  ดังต่อไปนี 

 

1) พืนทรีกร้าง   

 

ผลการสาํรวจและข้อมูลจากสาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ปี     พบว่า  มีพืนทีรกร้าง  ที

ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์  จํานวนทังสิน     แห่งใน     แขวง  ยกเว้นแขวงปากคลองภาษีเจริญ  ทีไม่พบการ

รายงานข้อมูล  โดยแขวงบางด้วนเป็นพืนทีรกร้างทีพบมากทีสุดถึง     พืนที  นอกนันมีพืนทีรกร้าง   -   

พืนทใีนแต่ละแขวง (แผนภมิูท ี  )  อย่างไรกด็ี  เมือมีการจัดเวทชุีมชนเมือวันท ี    มิถุนายน     โดย

การเชิญแกนนาํชุมชนร่วมยืนยันการมีพืนทรีก  พืนทร้ีางในชุมชน  โดยพิจารณาข้อมูลทไีด้จากสาํนักงานเขต

ภาษีเจริญ  พบว่า  ในบางพืนทไีด้มีการพัฒนาปรับปรุงพืนทไีปบ้างแล้ว  โดยขณะนีมีพืนทรีกร้าง  หรือ  พืนที

ทเีปลียว     แห่ง  ใน     แขวง  โดยแขวงบางจากนัน  แกนนาํระบุว่ามีพืนทีรกร้างเหลือเพียง     แห่ง  จาก

เดิมทีมี     แห่ง  นอกจากนี  จากเวทีการประชุม  ได้ระบุการเป็นพืนทีรกร้าง  ประกอบด้วยพืนทีสาธารณะ

ทัวไป  พืนทีของวัด  และพืนทีของเอกชน  ซึงแกนนาํชุมชนค้นพบว่าเป็นพืนทีทีถูกปล่อยให้รกร้าง  เป็นที

เปลียว  สุ่มเสยีงต่อสขุภาวะของคนในพืนท ี

 

ในส่วนของการเป็นชุมชนแออดั  ซึงตามนิยามทกีรุงเทพมหานครได้ประกาศไว้  กาํหนดให้

ชุมชนแออัด หมายถึง ชุมชนส่วนใหญ่ทมีีอาคารหนาแน่น ไร้ระเบียบและชาํรุดทรุดโทรม ประชาชนอยู่

อย่างแออดั มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้

อยู่อาศัย โดยให้ถือเกณฑค์วามหนาแน่นของบ้านเรือนอย่างน้อย 15 หลังคาเรือนต่อพืนท ี1 ไร่  ผนวกกับ

พระราชบัญญัติชุมชนแออัดได้ให้ความหมายชุมชนแออัดไว้ หมายถึง “บริเวณพืนทีทีมีสภาพไม่ถูก

สุขลักษณะ มีนาํขัง อับชืน หรือสกปรก มีอาคารและผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างแออัดอันอาจเป็นอันตรายต่อ

สขุภาพอนามัย ความปลอดภัยหรือเป็นแหล่งทอีาจก่อให้เกิดการกระทาํทขัีดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอัน

ดีของประชาชน  จากข้อมูลสาํนักงานเขตภาษีเจริญปี     พบว่า  เขตภาษีเจริญมีพืนททีเีป็นชุมชนแออัด  

  ชุมชน  พบมากทีสุดในแขวงบางหว้า     ชุมชน  รองลงมาเป็นแขวงบางด้วน     ชุมชน  แขวงคูหา

สวรรค์     ชุมชน  แขวงบางแวกและคลองขวาง  แขวงละ     ชุมชน  แขวงปากคลองภาษีเจริญ     ชุมชน  มี

เพียงแขวงบางจากเท่านันทีไม่พบข้อมูลรายงานการเป็นชุมชนแออัด  อย่างไรกดี็  ฐานข้อมูลทีได้จาก

แหล่งข้อมูลพบว่า  มีบางชุมชนมีข้อมูลเกียวกับพืนท ี ทยัีงไม่สมบูรณ์  อาทิ  ข้อมูลด้านจาํนวนพืนท ี จาํนวน

ครัวเรือน  และจาํนวนหลังคาเรือน  เป็นต้น  (แผนภมิูท ี  ) 
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ทงันี  ในส่วนข้อมูลการมีตลาดและตลาดนัด  ผลการศึกษาเรืองสุขภาวะกับการเป็นตลาด

ของภาษีเจริญ โดย  วารุณี  เพไร  และคณะ  ( )  พบว่า  ในเขตภาษีเจริญมีตลาดทงัสิน     แห่ง  โดย

เป็นตลาดนัด     แห่ง  ใน     แขวง  ได้แก่  แขวงบางหว้า     แห่ง  แขวงบางด้วน     แงและแขวงปากคลอง

ภาษีเจริญ     แห่ง เมอืจาํแนกตลาดตามประเภทต่าง  ๆ       ประเภท  พบว่า   

 

ประเภทที     คือ  ตลาดสดทวัไป  มี     แห่งคือ  ตลาดเจริญศรี  ตลาดชัยฉิมพลี  และตลาด

แม่ศรีพยอม   

ประเภทที     คือ  ตลาดนัดชุมชน  (ตลาดนัดเอกชน)  มี     แห่งเช่นกันคือ  ตลาดนัดปาก

ซอยเพชรเกษม     ตลาดนัดซอยเพชรเกษม     และตลาดนัดถนนพุทธมณฑลสาย      

ประเภทที     คือ  ตลาดนัดชุมชน  (ตลาดนัดใช้พืนทีวัด)  มี     แห่ง  คือ  ตลาดนัดวัดโค

นอน  ตลาดนัดวัดจันทร์  ตลาดนัดวัดรางบัว  และตลาดนัดวัดประดู่   

 

อย่างไรก็ดี  ข้อมูลทีมีรายละเอียดเกียวกับตลาดและตลาดนัด  ยังไม่สมบูรณ์มากนัก  

โดยเฉพาะข้อมูลสาํคัญเกยีวกบัการบาํบัดนาํเสีย  และปริมาณขยะมูลฝอยทเีกิดขึนและการจัดเกบ็ในแต่ละ

วัน  ซึงคณะผู้วิจัยต้องทาํการสาํรวจเพิมเติม  เพือนาํไปสู่การวางแผนการดาํเนินงานต่อไป 

 

พนืทีใชป้ระโยชน ์ (เชิงโครงสรา้ง) 

 

จากการสบืค้นข้อมูลจากสาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ( )  และการสาํรวจในประเดน็พืนที

ใช้ประโยชน์ด้วยการสอบถามแกนนาํ  ผ่านกระบวนการจัดเวทชุีมชน  พบข้อมูลพืนทใีช้ประโยชน์ตามนิยาม

ทกีาํหนดไว้สาํหรับการจัดทาํแผนทชุีมชน  ซึงหมายถึง  พืนท ี สถานทเีชิงโครงสร้างมีการใช้ประโยชน์  และมี

กิจกรรมต่อเนือง ได้แก่  โรงเรียน  วัด  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  โรงงาน  สถานประกอบการ  ห้าง/ร้าน  

สถานบันเทงิ  โรงแรม  ลานกฬีา  ลานพืนทสีเีขียว/สวน  เป็นต้นนัน  พบข้อมูลทสีาํคัญคือ 

 

 
แผนภูมิที       แสดงจาํนวนพืนทรีกร้างใน     แขวง  เขตภาษีเจริญ   

 
แผนภูมิที       แสดงจาํนวนชุมชนแออดัใน     แขวง  เขตภาษีเจริญ   
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สถานศึกษาในเขตภาษีเจริญมีทงัสิน     แห่ง  มีนักเรียน/นักศึกษา  รวมทงัสิน  จํานวน  

,   คน  (ขาดจํานวนนักเรียนของโรงเรียนเผดิมศึกษา  แขวงปากคลองภาษีเจริญ)  และมีจํานวน

บุคลากรจํานวน   ,   คน  ในจํานวนสถานศึกษาทังหมด  ประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษา  

จํานวน  30  โรง  สังกัดภาครัฐ  13  โรง  สังกัดภาคเอกชน  17  โรง  ในส่วนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  มี

จาํนวน     โรง  สงักดัภาครัฐทงัหมด  ซึงการกระจายตัวของโรงเรียน  พบว่า  ทงั     แขวงของเขตภาษีเจริญ  มี

โรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในชุมชน  ส่วนระดับมัธยมศึกษามีเพียงแขวงบางหว้า  (   โรง)  แขวงบาง

ด้วน  (   โรง)  แขวงบางจาก  (   โรง)  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  (   โรง)  ส่วนแขวงคูหาสวรรค์และแขวง

คลองขวางไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ในพืนทีชุมชน  ทังนี  มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียง     

แห่ง  ตังอยู่ทีแขวงบางหว้า  (มหาวิทยาลัยสยาม)  และตังอยู่ในแขวงคูหาสวรรค์  (วิทยาลัยพาณิชยการ

ธนบุรี)  (ตารางท ี  ) 

 

ตารางที     แสดงจาํนวนสถานศึกษาประเภทโรงเรียน  และระดับอุดมศึกษาในพืนท ี    แขวง  เขตภาษี 

        เจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

แขวง ระดบัโรงเรียน ระดบัอุดมศึกษา 

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา  (รฐั)  
รฐั เอกชน  

1. บางหว้า     

2. บางด้วน    - 

3. บางจาก  - - - 

4. บางแวก  -  - 

5. คูหาสวรรค์   -  

6. คลองขวาง   - - 

7. ปากคลองภาษีเจริญ    - 

รวม 3    

   

ส่วนข้อมูลของวัดพบว่า  วัดในเขตภาษีเจริญมีทงัหมด     วัด  ประกอบด้วยวัดทเีป็นอารามหลวง  

  วัด  และวัดราษฎร์     วัด  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  เป็นแขวงทีมีวัดมากทีสุดคือ  9  วัด  รองลงมาคือ  

แขวงบางแวกมี     วัด  แขวงคูหาสวรรค์มี     วัด  แขวงบางหว้ามี     วัด  แขวงคลองขวางมี     วัดและแขวง

บางด้วนมี  1  วัด  ส่วนแขวงบางจากไม่มีวัดในพืนท ี (ตารางท ี    และแผนภมิูท ี  ) 
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ตารางที         แสดงข้อมูลวัดในเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 

แขวง 
จํานวนวดัในเขตภาษีเจริญ 

จํานวน รอ้ยละ 
อารามหลวง วดัราษฎร ์

บางหว้า    14.81 

บางด้วน 0 1  3.71 

บางจาก 0 0 0 0.00 

บางแวก 0 6 6 22.22 

คูหาสวรรค์ 1 4 5 18.52 

คลองขวาง 0 2 2 7.41 

ปากคลองภาษี

เจริญ 

4 5 9 
33.33 

รวม 6 21  .00 
**หมายเหต ุ แขวงบางจาก  ไม่มวีัดในพืนท ี

 

 

 

ในส่วนของสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลมีจํานวนทังสิน     แห่ง  ประกอบด้วย

โรงพยาบาลภาคเอกชน    แห่ง  ตังในพืนทีแขวงบางหว้า  และแขวงปากคลองภาษีเจริญ  (โรงพยาบาล

เพชรเกษม     โรงพยาบาลพญาไท     และโรงพยาบาลบางไผ่)  ส่วนสถานพยาบาลภาครัฐ  พบว่ามี

ศูนย์บริการสาธารณสุขจํานวน     ศูนย์  ทีให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมประชากร     แขวง  คือ  

บางหว้า,  4 

บางด้วน,  1 

บางจาก,  0 

บางแวก,  6 

คหูาสวรรค์,  5 

คลองขวาง,  2 

ปากคลองภาษีเจริญ,  9 

แผนภูมิที     แสดงจาํนวนวัดใน     แขวง  เขตภาษีเจริญ   
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ศูนย์บริการสาธารณสุข     ให้บริการครอบคลุมพืนทีแขวงบางหว้า  บางด้วน  บางแวก  คลองขวาง  และ

ศูนย์บริการสาธารณสุข     ให้บริการครอบคลุมพืนทแีขวงบางหว้า  ทงันี  แขวงบางจาก  แขวงคูหาสวรรค์  

ไม่มีสถานพยาบาลอยู่ในพืนทเีลย  

 

 
จากการสาํรวจและข้อมูลจากสาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ( )  พบว่ามีศูนย์การค้า/ห้าง  

และตลาด  (ยกเว้นตลาดนัด)     แห่งในพืนทเีขตภาษีเจริญ  โดยพบในแขวงบางหว้า     แห่ง  และแขวงบาง

แวก  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  แขวงละ     แห่ง  ซึงในส่วนของศูนย์การค้า  พบว่า  ทาํให้ เกิดขยะมูลฝอย

แห่งละประมาณ   -   ตันต่อวัน  ในขณะทตีลาดทาํให้เกิดขยะมูลฝอยแห่งละประมาณ   .   ตันต่อวัน ดัง

แผนภมิูท ี   

 
 

นอกจากนี  ยังพบว่า  มีแหล่งการค้าประเภทจุดหาบเร่/แผงลอย  ทีมีทงัทีเป็นจุดผ่อนผัน

และจุดเสนอพิจารณาผ่อนผัน  รวมทังสิน     แผง  โดยเป็นจุดทีผ่อนผันแล้ว     แผง  และทีเสนอ

พิจารณาขอผ่อนผัน     แผง  ส่วนใหญ่เป็นจุดหาบเร่/แผงลอย  ในแขวงบางหว้าถึง     แผง  และแขวง

ปากคลองภาษีเจริญ     แผง  ส่วนแขวงอนื  ๆ  ยังไม่มีข้อมูล นอกจากนี  ยังไม่พบข้อมูลเกียวกับขยะมูล

ฝอยทเีกดิขึนในแต่ละวัน  ดังแผนภมิูท ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเขตภาษีเจริญมีห้างสรรพสินค้า  1 ห้างได้แก่  ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค  ตังอยู่ใน

แขวงบางหว้า  สาํหรับข้อมูลในส่วนสถานบันเทงิ  พบว่า  มีข้อมูลของสาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ( )  ระบุ

ไว้เพียง  2 แห่ง  ตังอยู่ในแขวงบางหว้าและแขวงบางจาก  อย่างไรกด็ี  สถานบันเทงิ  น่าจะเป็นไปในรูปการ

บริการแฝงกับการเป็นร้านอาหาร  ซึงข้อมูลยังไม่สมบูรณ์  ต้องได้รับความร่วมมือในการสาํรวจข้อมูลจาก

ทุกฝ่ายทีเกียวข้องต่อไป  ทงันี  ข้อมูลโรงแรมพบว่า  มีโรงแรม     แห่ง  ตังอยู่ในแขวงบางหว้า     แห่ง  และ

แขวงบางจาก     แห่ง 

 

แผนภูมิที     แสดงจาํนวนตลาด/ห้างใน     แขวง   

เขตภาษีเจริญ   

 แผนภูมิที     แสดงจาํนวนจุดแผงลอย/หาบเร่ใน     

แขวง  เขตภาษีเจริญ   
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นอกจากนี  มีข้อมูลเกียวกับร้านอาหารในปี  2556  พบว่า  มีร้านอาหารในเขตภาษีเจริญ

จาํนวนทงัสนิ   ร้าน  ส่วนใหญ่  (   ร้าน)  อยู่ในแขวงบางหว้า  รองลงมาคือ  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  

(   ร้าน)  บางด้วน  (   ร้าน)  บางแวก  (   ร้าน)  คลองขวาง  (   ร้าน)  คูหาสวรรค์  (   ร้าน)  และ

แขวงบางจากเพียง     ร้าน  โดยร้านอาหารทงัหมด  จัดอยู่ในประเภทสะสมอาหาร  ดังแผนภมิูท ี 12 

 

 

 

ข้อมูลจากฝ่ายสิงแวดล้อมและสุขาภิบาล  สาํนักงานเขตภาษีเจริญปี  2556 พบว่า  มี

จาํนวนโรงงานทขึีนทะเบียน  690 โรงงาน  ส่วนใหญ่  (208  โรงงาน)  ตงัอยู่ในแขวงบางหว้า  รองลงมาอยู่ใน

แขวงปากคลองภาษีเจริญ  (144  โรงงาน)  แขวงบางด้วน  (126 โรงงาน)  แขวงบางแวก  (120  โรงงาน)  

แขวงบางจาก  (50  โรงงาน)  แขวงคลองขวาง  (26  โรงงาน)  และแขวงคูหาสวรรค์  16 โรงงาน  ทงันี  ไม่พบ

ข้อมูลเกียวกับปริมาณขยะและการจัดเกบ็ขยะ  หรือการบาํบัดนาํเสียของโรงงาน  ซึงคณะผู้วิจัยคาดว่าจะ

สาํรวจข้อมูลเพิมเติมต่อไป  รายละเอยีดของการมีโรงงานจาํแนกแขวง  มีดังแผนภมิูท ี 13 
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ภาษีเจริญ 

จาํนวนร้านอาหาร 105 39 3 26 11 13 60

แผนภูมิท ี 12  แสดงจาํนวนร้านอาหารจาํแนกตามแขวง  ในเขตภาษีเจริญ 
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จํานวนโรงงาน 208 126 50 120 16 26 144

แผนภูมิที  13  แสดงจาํนวนโรงงานจาํแนกตามแขวง  ในเขตภาษีเจริญ 



47 
 

พืนทใีช้ประโยชน์ในส่วนของลานกีฬา  พบว่า  ในเขตภาษีเจริญมีลานกีฬาหรือสนามกีฬา  

จาํนวนทงัสิน     แห่ง  ส่วนใหญ่เป็นลานกีฬาของโรงเรียน  โดยเป็นลานกีฬาของโรงเรียนภาครัฐ  จาํนวน  

  แห่งและภาคเอกชน  จาํนวน     แห่ง  แขวงบางหว้าเป็นแขวงทมีีลานกีฬามากทสีุดคือ     แห่ง  รองลงมา  

มีแขวงละ     แห่ง  ได้แก่  แขวงบางแวก  แขวงคูหาสวรรค์และแขวงปากคลองภาษีเจริญ  ส่วนแขวงบางด้วน

มี     แห่ง  แขวงบางจากและแขวงคูหาสวรรค์มีแขวงละ     แห่ง  กิจกรรมการใช้ลานกีฬา  ส่วนใหญ่เป็นการ

เล่นวอลเลย์บอล  บาสเกต็บอล  แบดมินตัน  เปตอง  ปิงปอง  แอโรบิก  ตะกร้อ  วิง  และราํมวยจีน  (แผนภมิูท ี 

) 

 

สาํหรับข้อมูลด้านพืนทสีเีขียว  ประเภทสวนหย่อม  สวนสาธารณะ  สวนหมู่บ้าน  สวนชุมชน  

สวนถนน  และสวนอเนกประสงค์  พบว่า  ในเขตภาษีเจริญ  มีพืนทีสีเขียวประเภทสวนหย่อม  จาํนวน     

พืนท ี รวมขนาดพืนท ี  , .   ตารางเมตร  ทงันี  เมือเปรียบเทยีบกบัจาํนวนประชากรของเขตภาษีเจริญ

ทมีีทงัหมด   ,   คน  (สาํนักงานเขตภาษีเจริญ,   )  พบว่า  เนือทพืีนทสีีเขียวต่อประชากร     คน  

มีเพียง   .   ตารางเมตร  (เทยีบจากพืนทกีารมีสวนหย่อม  ตามข้อมูลของสาํนักงานเขต  ฯ  )  ซึงน้อยกว่า

มาตรฐานเนือทีสวนสาธารณะต่อประชากรในประเทศไทย  ทีสาํนักผังเมืองใช้เป็นมาตรฐานสาํหรับพืนที

กรุงเทพมหานคร  คือ  ประชากร     คนต่อ     ตารางเมตร  อย่างไรก็ดี  ข้อมูลดังกล่าว  อาจมีความ

จาํเป็นต้องทาํการสาํรวจอีกครังเพือให้เกิดความครบถ้วน  เนืองจากพบรายงานข้อมูลพืนทีสีเขียวในเขต

ภาษีเจริญเพียง     แขวง  และเป็นประเภทสวนหย่อมเทา่นัน  และเมือพิจารณาจาํแนกรายแขวง  พบว่า  ส่วน

ใหญ่เป็นพืนทีสีเขียวในแขวงบางหว้า     พืนที  ( ,   ตารางเมตร)  รองลงมาคือแขวงปากคลองภาษี

เจริญ     พืนท ี (   ตารางเมตร)  แขวงบางแวก     พืนท ี ( .   ตารางเมตร)และแขวงบางจากระบุ

เพียง     พืนทเีทา่นัน  ( .   ตารางเมตร)    (แผนภมิูท ี  )  นอกจากนี  จาํนวนพืนทสีีเขียวต่อประชากรใน

เขตภาษีเจริญ  ยังไม่ได้หมายรวมถึงสวนสาธารณะ  สวนหมู่บ้าน  สวนชุมชน  สวนถนน  และสวน

อเนกประสงค์  และพืนทีสวนส่วนบุคคล  ซึงจากสภาพโดยทัวไปของพืนทีเขตภาษีเจริญ  พบว่า  ยังมีพืนที

สวน  และการทาํการเกษตรในวิถีชีวิตของคนภาษีเจริญพอสมควร  ดังนัน  หากเทยีบเคียงการมีพืนทสีีเขียว

ในเขตภาษีเจริญตามประเภททีระบุข้างต้น  และพบในอัตราทีตาํมากนัน  อาจเป็นเพราะข้อมูลทียังไม่

ครบถ้วน  ต้องดาํเนินการสาํรวจเพิมเติม  อีกทงัการใช้ขอบเขตมาตรฐานเพียงการสร้างสวนสาธารณะตาม

นิยามทกีาํหนด  อาจไม่รองรับกบับริบทเขตภาษีเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที     แสดงจาํนวนลานกฬีาใน     แขวง  เขต

ภาษีเจริญ   

 แผนภูมิที     แสดงจาํนวนพืนทสีเีขียวใน     แขวง  เขต

ภาษีเจริญ   
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บุคคล/ทรพัยากรในชุมชน 

 
ประเดน็สาํคัญอีกประการในแผนทชุีมชน  ซึงคณะผู้วิจัย  ได้ดาํเนินการรวบรวมจากข้อมูล

ทุติยภมูิและสาํรวจผ่านกระบวนการจัดเวทชุีมชน พบข้อมูลทสีาํคัญดังนี 

 
ทรพัยากรและบุคคล 

 
ข้อมูลทรัพยากรและบุคคล  เป็นข้อมูลทส่ีวนหนึงได้จากการสบืค้นข้อมูลจากสาํนักงานเขต

ภาษีเจริญ  และจากการสาํรวจ  การสัมภาษณ์  การจัดเวทชุีมชน  ทสีะท้อนถึงทรัพยากรทคีนในชุมชนเหน็ว่า

เป็นของดีในชุมชน  รวมทงับุคคลทชุีมชนยอมรับนับถือ  เป็นปราชญ์ชุมชนทมีีความชาํนาญและทกัษะทเีป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน  ตามนิยามหรือความคิดเหน็ของชุมชน ผลการศึกษาสรุปประเดน็สาํคัญ  ดังนี 

 
ข้อมูลผู้นําชุมชน  ซึงได้แก่  ประธานชุมชนและกรรมการชุมชน  พบว่า  ทัง     แขวง     

ชุมชน  มีผู้นาํชุมชนรวมทงัสิน     คน  โดยแขวงบางหว้ามีจาํนวนมากทสีุด  เนืองจากมีจาํนวนชุมชนมาก

ถึง     ชุมชน  โดยมีผู้นาํชุมชนทงัสนิ     คน  รองลงมาคือแขวงบางด้วน     คน  แขวงบางแวก     คน  

แขวงคลองขวาง     คน  แขวงคูหาสวรรค์     คน  แขวงปากคลองภาษีเจริญและแขวงบางจาก  แขวงละ  

  คน  และ     คนตามลาํดับ  (แผนภมิูท ี  )  อย่างไรกดี็  ข้อมูลผู้นาํชุมชนจะมีการปรับเปลียนตามวาระ

ของการได้รับเลือกเป็นประธานของชุมชน  ซึงต้องมีการปรับฐานข้อมูลอย่างต่อเนือง 
 

จากการสาํรวจและการจัดเวทีชุมชนเพือร่วมในการค้นหาปราชญ์ชาวบ้านหรือบุคคลที

ชุมชนให้การยอมรับ  นับถือ  รวมทงับุคคลทมีีความเชียวชาญ  ทกัษะพิเศษในด้านต่าง  ๆ  พบว่า  ในเบืองต้น

ชุมชนได้เสนอรายชือบุคคลทีมีความเชียวชาญในด้านต่างๆ  ทงัสิน  30  คน โดยเป็นบุคคลทีอยู่ในแขวง

คลองขวาง     คน  รองลงมา  เป็นบุคคลในแขวงบางด้วน     คน  แขวงบางจาก     คน  แขวงบางหว้า     คน  

แขวงบางแวก     คน  แขวงปากคลองภาษีเจริญ     คน  และคูหาสวรรค์     คน  ส่วนใหญ่เป็นผู้มีทกัษะด้าน

วัฒนธรรมท้องถิน  (ขนม  อาหารไทย  ดนตรีไทย  ยาไทย  เป็นผู้นาํทมีีภาวะผู้นาํ  เป็นต้น) ดังแผนภมิูท ี    

ทงันี  การสาํรวจ  ค้นหาปราชญ์ชาวบ้านหรือบุคคลทีชุมชนยอมรับ  นับถือ  เป็นเพียงการสาํรวจ  สอบถาม

จากความคิดเหน็  ซึงยังไม่เป็นมีการกาํหนดนิยามทเีป็นแนวทางเดียวกัน  ซึงคณะผู้วิจัย  มีความตังใจทจีะ

ให้ชุมชนเป็นผู้กาํหนดนิยามร่วมกนัในกระบวนการและโอกาสของการเรียนรู้ ร่วมกนัต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิที     แสดงจาํนวนผู้นาํชุมชนใน     แขวง  

เขตภาษีเจริญ   

 
แผนภูมิที     แสดงทรัพยากรบุคคลใน     แขวง  เขต

ภาษีเจริญ   
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ส่วนทีสาม ประเด็นการพฒันาพืนทีสรา้งสรรคเ์พอืสุขภาวะ 

 

ในส่วนท ี    เป็นการศึกษาประเดน็การพัฒนาพืนทสีร้างสรรค์เพือสุขภาวะ  ซึงผลการศึกษาเกิดขึน

จากกระบวนการเชิงคุณภาพ  ทไีด้จากการจัดเวทรีะดมความคิดเหน็และกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้  ซึง

ใช้ระยะเวลาของการจัดกระบวนการในแต่ละแขวง  ประกอบด้วย   )  การค้นหาบริบทพืนท ี ความต้องการ

และปัญหาของพืนทจีากเวทกีารประชุมแกนนาํชุมชน   )  การค้นหาปัญหา  และความต้องการของสมาชิก

ชุมชน   )  การสรุปและกาํหนดประเดน็เพือพัฒนาพืนทสีร้างสรรค์เพือสขุภาวะของชุมชน   

 

ผลการศึกษา  จาํแนกตามกระบวนการและประเดน็สาํคัญ  ดังต่อไปนี 

 

1. การคน้หาบริบทพนืที  ความตอ้งการและปัญหาของพนืทีจากเวทีการประชุมแกนนาํชุมชน 

 

ผลการศึกษา  สะท้อนภาพรวมบริบทพืนทีของเขตภาษีเจริญ  ทีชุมชนส่วนใหญ่เดิมมีวิถีชีวิตทาํ

การเกษตร  พืนทชุีมชนส่วนใหญ่เป็นร่องสวน  สมาชิกในชุมชนมีทงัผู้คนในถนิเดิมและผู้คนทย้ีายมาจากถิน

อืน  รวมทังการมีประชากรแฝง  ความต้องการพัฒนาพืนทีสร้างสรรค์เพือสุขภาวะ  พบว่า  ทัง     แขวง  มี

ความต้องการในการพัฒนา  โดยผลการศึกษาบริบท  ความต้องการและปัญหาเบืองต้น  จาํแนกรายแขวงคือ 

 

.   แขวงบางดว้น   

 

แขวงบางด้วน  1  ใน  7  แขวงของเขตภาษีเจริญ  แขวงบางด้วนมีทงัหมด  16  ชุมชน  ในปี  2554  มี

ประชากร  30,189 คน  มีบ้านเรือน 8,526 หลังคาเรือน  มีโรงเรียนทงัภาครัฐและเอกชน  7  โรงเรียน  ไม่มี

วัดในพืนท ี บริบทโดยทวัไปของแขวงบางด้วน  มีทงัความเจริญเชิงโครงสร้าง  ในรูปแบบของอาคาร  สถานท ี 

ร้านค้า  บ้านพัก  คอนโดมิเนียม  และห้องพัก  ในขณะเดียวกนั  มีบางชุมชนมีสภาพพืนทเีดิมเป็นร่องสวน  จึง

ทาํให้ชุมชนมีสภาพของพืนนาํขัง   

 

ผลการประชุมแกนนาํชุมชนแขวงบางด้วน  อนัประกอบด้วย  ประธานชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  

เขต     หมู่     รองประธาน  ฯ  เลขานุการชุมชน  และสมาชิกชุมชน  จาํนวน     คน  สะท้อนถึงความต้องการ

ร่วมสร้างพืนทสีขุภาวะของแกนนาํและสมาชิกชุมชน  โดยทุกคนเหน็ว่า  แขวงบางด้วน  ยังมีพืนททีคีวรได้รับ
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การพัฒนา  โดยเชือมโยงกับปัญหาของพืนที  ทีเดิมเป็นพืนทีร่องสวน  สภาพเป็นทีลุ่ม  บางชุมชนมี

บ้านเรือนอยู่อย่างแออดั  และมีนาํขังอยู่ด้านล่างของแต่ละบ้านทเีชือมต่อกนัด้วยทางเดินคอนกรีตเลก็  ๆ  ที

ยกสงูขนึพ้นผิวนาํ  การสัญจรในชุมชนจึงเป็นการเดินและใช้จักรยานและจักรยานยนต์เพือการสัญจร  ด้วย

โครงสร้างทางกายภาพทแีคบ  จึงทาํให้การสัญจรทางรถยนต์ไม่สะดวก  ประกอบกับปัญหาจากอุทกภัย  ทาํ

ให้เกดิการเปลียนแปลงของวิถีชีวิตของคนในพืนท ี ทมีีการขายท ี และมีการเปลียนเจ้าของ  ปัญหาเชิงบริบท

พืนท ี ถูกสะท้อนผ่านแกนนาํชุมชน  ดังตัวอย่างเสยีงสะท้อน  ดังตารางท ี   

 

ตารางที         แสดงตัวอย่างเสยีงสะท้อนเกยีวกบับริบทพืนท ี และการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  แขวงบางด้วน 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...เสน้ทางของชุมชนดังเดิมเป็นพืนทีร่องสวน  

เชือมโยงพืนทีทังหมด  เป็นพืนทีลุ่ม  นําท่วมขัง

ตลอด  ตงัแต่ปี  18  ปี  26  ปี  38 และ  ปี  54...” 

 

แกนนําชุมชน,  15 กรกฎาคม  2555 

“...ผลจากนําท่วมทําใหมี้การเปลียนแปลงของคน 

จากคนทําสวนก็ขายที  คนซือทีแล ้วก็ขายทีต่อ  

เปลยีนมือไปเรือยๆ...” 

  

“...อยากใหเ้ป็นรูปธรรมเลย  เป็นนามธรรมมานาน

แลว้  ทกุคนมีความตงัใจมากในการพฒันาชุมชน...” 

 

“...ชุมชนเกิดขนึมาได ้ ชาวบา้นมาสนบัสนุน  ขอแรง

มาได ้ มาถางหญา้  ช่วยกนัปลูกตน้ไม ้ ชุมชนจะเกิด

ความสามัคคีกลมเกลียวกัน  และหวงแหนในสิงที

เขาทาํกนั  เดก็  ๆ  จะมาวงิเล่นผูใ้หญ่จะมาออกกําลงั

กาย  แอโรบิค  แม่คา้มาขายอาหารกระจุกกระจิก  

อาหารตอ้งสะอาดนะ...” 

สมาชิกชุมชน,  15 กรกฎาคม  2555 

 

.   แขวงคลองขวาง   

 

 แขวงคลองขวาง  มีพืนทีทีมีคูคลองรายล้อม  คูคลองส่วนใหญ่ยังดูสวยงาม  และใช้เพือการสัญจร

ของคนในท้องถิน  มีชุมชนล้อมรอบ  4  ชุมชน  ในปี  2554  มีประชากร  10,974  คน  มีบ้านเรือน 3,349 

หลังคาเรือน  มีโรงเรียนทงัรัฐและเอกชน  6  โรงเรียน  และมีวัด  2  แห่ง  โบสถ์  1 แห่ง  จากการบอกเล่าของ
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สมาชิกในชุมชนบอกว่าพืนทีคลองขวาง  เดิมทีเดียวเป็นทุ่งนา  ต่อมากลับกลายเป็นสวน  และปัจจุบัน

กลายเป็นทีอยู่อาศัย  เปลียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมความเจริญ  อย่างไรกดี็  ยังมีพืนทีบางส่วนทีคง

รักษาไว้ซึงความเป็นสวน  และทุง่นา   

 

ผลจากการประชุมแกนนาํชุมชน  อันประกอบด้วย  ประธานชุมชนพูนบาํเพ็ญ  (นายรัตนประโชติ  

พูนบาํเพญ็)    แกนนาํและสมาชิกชุมชน  พระเจ้าอาวาสวัดตะล่อม  ครู  ปราชญ์ชาวบ้าน    และภาคีทเีกียวข้อง  

จาํนวน     คน    สะท้อนพืนททีคีวรปรับปรุงแก้ไขเพือสขุภาวะของคนในแขวงคลองขวาง  อาท ิ ทดิีนรกร้าง

ในชุมชน  2 แปลง  เป็นทซ่ีองสมุของมิจฉาชีพ  มียาเสพติด  ปัญหานาํท่วม  ทาํให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิด

ความเสียหาย  อากาศมีมลพิษ  มีฝุ่ นละออง  นาํในคลองเน่าเสีย  มีขยะ  นาํไม่สามารถระบายจากท่อนาํได้  

ตัวอย่างเสยีงสะท้อนของแกนนาํชุมชนทกีล่าวถึงปัญหาและความต้องการ ดังตารางท ี   

 

ตารางที         แสดงตัวอย่างเสยีงสะท้อนเกยีวกบับริบทพืนท ี และการพัฒนาพืนทสีขุภาวะแขวงคลองขวาง 

 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...ยังมีพืนทีส่วนหนึง  เคยทําเกษตร  แต่หมด

กําลงัใจไปแลว้ ปล่อยจมนําบา้ง  รกรา้งบา้ง  ยงัมี

พืนทีเป็นหย่อมๆ  เป็นพืนทีร่องสวนจมนําอยู่     มี

ความพยายามทีจะฟืนขึนมา  จะปลูกผกัแบบตามมี

ตามเกิด...” 

 

แกนนําชุมชน,  22 กรกฎาคม  2555 

“...ถา้ปล่อยใหส้ถานการณ์แบบนี  วนัขา้งหนา้เขา

อาจคิดขาย  พืนดินส่วนใหญ่ก็ปล่อยรกรา้ง  ไม่ไดใ้ช ้

ประโยชน์  ถา้เรามีความคิดและสนับสนุนชาวบา้น  

ปลูกอะไรทีเขาต้องการ  จะทําอย่างไรจะเกิด

ผลประโยชนแ์ลว้ทีดินไม่ถกูทิงรา้ง...” 

 

“...เราควรมีพืนทีตลาด  ทีมีสินคา้ปลอดสารพิษ...” 
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.   แขวงบางจาก   

 

แขวงบางจาก  ประกอบด้วยชุมชนเพียง  2  ชุมชน  ในปี  2554 มีจาํนวนประชากรทงัสนิ   ,   คน  

เป็นชาย   ,   คน  และหญิง   ,   คน  มีจาํนวนบ้านเรือน  3,245 หลังคาเรือน  พืนทปีระกอบด้วยลาํ

คลองต่าง  ๆ  มีคลองบางเพลีย  คลองบางจาก  และคลองสวนอ้อย  พืนทีดังเดิมของชุมชนเป็นพืนทีสวน    

แต่ปัจจุบันกลายสภาพเป็นชุมชนแออัด  มีบ้านเช่า  ห้องเช่า  และบางส่วนกาํลังถูกไล่ทีเพือสร้างเป็น

คอนโดมิเนียมหรือทาวส์เฮ้าส์    มีพืนทสีาธารณะน้อย  กิจกรรมสาธารณะของสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ใช้

พืนทวัีดประดู่บางจาก   

 

 ผลจากการประชุมแกนนาํชุมชน  ประกอบด้วย  แกนนาํชุมชนทงัสองชุมชน  (นายวิโรจน์  จันแย้ม  

ประธานชุมชนศรีประดู่  นายประมวล  เศษกลาง  ประธานชุมชนศิรินทร์และเพือน)  และสมาชิกแกนนํา

ผู้อาํนวยการโรงเรียน  ตัวแทนโรงเรียนในพืนทแีละภาคี  สสส.  จาํนวน     คน  สะท้อนถึงความเข้าใจในการ

ดาํเนินโครงการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  รวมทงัความต้องการพัฒนาต่อยอดของกิจกรรมทชุีมชนดาํเนินการ

อยู่แล้ว  อาทิ  การจัดพืนทีเพือการออกกาํลังกาย  โดยประยุกต์กับวิถีชุมชนด้วยการจัดทาํจักรยานปันนํา  

การปรับปรุงพืนทริีมคลอง  ทีพบว่ามีการกัดเซาะ  โดยเฉพาะบริเวณเขือนกันนาํทนัีบวันจะถูกทาํลาย  และ

จัดหาพืนทีตลาดเพือรองรับผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ทมีีการผลิตอาหารปลอดภัย ตัวอย่างเสียงสะท้อนของ

แกนนาํ  และสมาชิกชุมชนทกีล่าวถึงปัญหาและความต้องการ ดังตารางท ี7 

 

ตารางที         แสดงตัวอย่างเสยีงสะท้อนเกยีวกบับริบทพืนท ี และการพัฒนาพืนทสีขุภาวะแขวงบางจาก 

 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...โครงการนีเท่าทีศึกษามาถือว่าเป็นความคิดทีดี

มาก  ทีตอ้งการใหค้นในเขตภาษีเจริญมีสขุภาวะทีดี   

จากการกิน  จากการออกกําลังกาย  ทําใหป้อดเรา

หายใจไดส้ะดวกมีภูมิทัศน์ทีดี  คือ  ปรับสถานทีรก

รา้งใหเ้กิดประโยชน์ไดม้ากทีสุด  ไม่ใหเ้กิดอันตราย

กับพวกเรา  การสืบเสาะหาพืนทีร่วมกับชุมชน  จะ

สามารถพฒันาปรบัปรุงร่วมกนัได.้..” 

 

 

แกนนําชุมชน,     กรกฎาคม  2555 
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ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...ผมเองเป็นประธานชุมชนมา  ตอนนีเกษียณแลว้  

หากจะปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบนี  ผม

อาสาคนแรกเลยครับ    ผมจะไปชกัชวนพรรคพวก

เพือน  ๆ  ทียงัทาํงานกนัไหวอยู่มาช่วยกนั  ...” 

ผูเ้ขา้ร่วมเวที,  29 กรกฎาคม  2555 

 

.   แขวงบางหวา้   

 

 แขวงบางหว้าเป็นแขวงทใีหญ่ทสีดุในเขตภาษีเจริญ  ทงัจาํนวนพืนท ี และจาํนวนประชากร  มีชุมชน  

  ชุมชน  ในปี  2554  มีประชากรถึง  38,330 คน  และมีจาํนวนบ้านเรือน  16,885  หลังคาเรือน  พืนที

ส่วนใหญ่มีบ้านเรือนทค่ีอนข้างแออดั  การจราจรคับคัง  ถนนในชุมชนค่อนข้างคับแคบ   

 

 ผลจากการประชุมแกนนําชุมชน  ประกอบด้วย  ประธานชุมชนเพชรเกษม  42  สมาชิกแกนนํา

ชุมชน  และตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียน  จาํนวน     คน  ได้สะท้อนถึงปัญหาพืนททีต้ีองการการปรับปรุง  ทมีี

ความเชือมโยงกับบริบทความเป็นเมือง  โดยเฉพาะพืนททีสีุ่มเสียงต่อการฉกชิง  วิงราว และความต้องการ

พัฒนาชุมชน  โดยให้ความสาํคัญกับการพัฒนาพืนทีรองรับด้านอาหาร  ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว  และ

การแก้ไขปัญหาในเรืองพืนทสีุ่มเสียง  ตัวอย่างเสียงสะท้อนของแกนนาํ  และสมาชิกชุมชนทกีล่าวถึงปัญหา

และความต้องการ ดังตารางท ี8 

 

ตารางที         แสดงตัวอย่างเสยีงสะท้อนเกยีวกบับริบทพืนท ี และการพัฒนาพืนทสีขุภาวะแขวงบางหว้า 

 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...หมู่บา้นจดัสรรขนึเพียบไปหมดเลย  แทบจะไม่มี

ตน้ไมอ้ยู่แลว้ขา้งใน    จากสวนทีเคยปลูก  ซึงเขาปลูก

เป็นขนดัสวน  ขนาดประมาณ  8-10 ร่องเต็มเหยียด  

แต่ตอนนีเป็นบา้นจดัสรรหมดเลย...”   

 

แกนนําและสมาชิกชุมชน,  29 กรกฎาคม  2555 

 

“...พืนทีเกษตรเท่าทีเห็น  เป็นพืนทีเกษตรแถบๆ  

ริมถนนมีไม่มาก  ทิงไวเ้ป็นทีกําลังจะขายก็มีส่วน
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ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

หนึง  และกเ็ป็นพืนทีสวนโทรม  ๆ  หลงันําท่วม...” 

 

“...ทกุตน้เดือนผูห้ญิงไดเ้งินจากบริษัท  มากด เอ  ที  

เอ็ม กลบับา้นเพือใหแ้ม่  ค่าเช่าบา้น  มีกลุ่มมอเตอร์

ไซดก์ระชากกระเป๋า  วงิมากระชากเลย...” 

 

“..ในพืนทีเปลียว มีคนมาขอใหผ้มทําเรืองเอาโคม

ไฟไปติดตงั  ไม่รบกวนเลย  แต่เจา้ของทีไม่เซ็น  เขา

เชือกันว่าอะไรก็ตามถา้เป็นเอกสารราชการและ

เกียวขอ้งกบัทรพัยสิ์น  และสิทธิ  ถา้เซ็นปุ๊บหลวงยึด

หมด  เป็นความไม่เขา้ใจเจา้ของพืนที...” 

 

“...ผมอยากจะอยู่เฉยๆ  อยากจะดเูหตุการณ์  ชุมชน

เมือง  ความมีจติอาสานอ้ย  เราคนเดียวไม่สามารถ 

ทีจะทําได ้ จะขอเป็นค่าแรงเป็นเงิน  เราสรา้งจิต

อาสาไม่ได ้ นอ้ยใจ  เลยจะอยู่เฉยๆ  ดจูงัหวะ...” 

“...ไม่เหลือทีดินแลว้  ผมปลูกโหระพา  กระเพรา  

ตะไคร ้ รวมพริกขีหนูในกระถาง  อยากรณรงค์การ

ปลูกผกัสวนครัว  เคยเห็นบา้นหนึง  ปลูกทิงไวเ้วลา

ขนึแลว้คนปลกูเอง  กินเอง    ภมิูใจ  ปลอดภยั...” 

 

“...กินไดบ้า้ง  สวยบา้ง  อย่างอัญชญั  ทอดไข่เจียว

กินอร่อย  ดอกก็สีม่วงสวยงาม  ถา้มีไปทงัหมด  ผม

วา่ภมิูทศันต์รงนีจะดี  อยากไดจ้ริงๆ...” 

 

“...ดิฉันขอร่วมดว้ย  หมู่บา้นจดัสรร  ไม่มีสถานที

อะไร  ถ ้าหน้าบ้านทุกคนปลูกพืชผักสวนครัว  มี

ดอกไม ้ มีตน้ไม ้ ทุก  ๆ  บา้นทํา  ดูแลกนัเอง  มีเมล็ด

พืช  ผกั  หรือวา่ตน้ไม ้ ชุมชนเรากข็อร่วมดว้ย...” 
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.   แขวงคูหาสวรรค ์  

 

 ในปี  2554  แขวงคูหาสวรรค์  ประกอบด้วย     ชุมชน  มีประชากร  7,032 คน  มีบ้านเรือน  1,885 

หลังคาเรือน  มีโรงเรียนในพืนท ี 4  โรง  มีวัด  6  แห่ง พืนทีชุมชนมีความคล้ายคลึงกับแขวงอืน  ๆ  ผลการ

ประชุมแกนนาํและสมาชิกชุมชน  จาํนวน     คน  สะท้อนปัญหาของชุมชนเมืองเช่นเดียวกัน  โดยพบว่า  มี

ปัญหาจากการมีประชากรแฝงทียากต่อการควบคุม  การมีจํานวนผู้สูงอายุทีมากและต้องการความ

ช่วยเหลือ  ปัญหายาเสพติด  การมีพืนทีรกร้างทีอันตราย  ปัญหาขยะและนําขังปัจจัยทีก่อให้เกิดยุงลาย  

รวมทงัความต้องการปรับภมิูทศัน์ให้มีต้นไม้  มีพืนทสีเีขียว  ให้หน้าบ้านน่ามองมากขนึ  นอกจากนี  ยังพบว่า  

ปัญหาในเรืองความร่วมมือของชุมชนมีน้อย  แต่เมือมีการดาํเนินงานพัฒนาพืนทีเพือสุขภาวะ  สมาชิก

ชุมชนส่วนใหญ่มีความต้องการในการพัฒนาพืนทีของชุมชนด้วย  ตัวอย่างเสียงสะท้อนของแกนนําและ

สมาชิกชุมชน  ดังตารางท ี9 

 

ตารางที         แสดงตัวอย่างเสยีงสะท้อนเกยีวกบับริบทพืนท ี และการพัฒนาพืนทสีขุภาวะแขวงคูหาสวรรค์ 

 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...อยากใหชุ้มชนเรามีเพียบพรอ้มอย่างชุมชนอืน  

มีคนมาดูแลเรา  มาถามว่าขาดอะไรบา้ง  อยากได้

อะไรบา้ง  นํา  คูคลองสะอาดไหม  ตน้ไมร้กรา้งไหม  

กิงไมเ้กียวสายไฟไหม  สายไฟขาดจากลมแรง  พายุ  

เราเขา้ไม่ถึงพวกเขา...” 

 

สมาชิกและแกนนําชุมชน, 29 กรกฎาคม  2555 

“...ไม่มีใครมาช่วยเราเลย  อาจจะเป็นจดุเลก็ๆ...” 

 

“...มีโจรงดับา้น  บ่อยมาก  เป็นพวกทีติดยา...” 

 

“...พืนทีมีคนต่างถินมาก..ควบคมุลาํบาก...” 

 

“...มีปัญหาพืนทีวา่งเปล่าเป็นจดุเสียงอยู่  แลว้

กลายเป็นพืนทีทิงขยะ..นําขงั...นําเน่า...” 
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ตารางที         แสดงตัวอย่างเสยีงสะท้อนเกียวกบัความร่วมมือของสมาชิกชุมชน  แขวงคูหาสวรรค์ 

 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...คนทีนีร่วมใจ  แต่ไม่ร่วมมือ...” 

 

สมาชิกและแกนนําชุมชน, 29 กรกฎาคม  2555 

“...ผู ้นํามา  เราก็ช่วยได้  แต่รวมตัวกันยาก  ไม่

ต่อเนือง...” 

 

“...เราทําอยู่คนเดียว  คนอืนเขาไม่ทํากัน  จะไปได้

อย่างไร...” 

 

ตารางที     แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกับกับความพร้อมในการเข้าร่วมการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  

แขวงคูหาสวรรค์ 

 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...ผมเห็นพลงัจิตอาสา  เราบอกว่าไม่มีใครมาช่วย

เราเลย  ทีนีอาจเป็นจุดเล็กๆ  นีเป็นจุดแรกเริมของ

จติอาสา  เริมรวมตวั...”   

 

สมาชิก                                                                                                                      

และแกนนําชุมชน, 29 กรกฎาคม  2555 

“...ลูกหลาน  ก็ตอ้งมา  ถา้พ่อเห็นดี  ลูกอยู่ในโอวาท

กต็อ้งเห็นดีดว้ย...” 

 

“...ขอเริมอย่างเดียวใหร้อด  เอาใหส้าํเร็จ  เราก็

ภมิูใจแลว้... 

 
   
“...ยงัไม่เคยเห็นใครทีมาทาํแบบนีกบัพวกเรา...  

วนันีเพิงเห็น..พวกเราจะรวมกนัทาํ...”   
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.   แขวงปากคลองภาษีเจริญ   

 

ปากคลองภาษีเจริญ  เป็นแขวงทีมีพืนทีน้อยทีสุดในเขตภาษีเจริญ  ประกอบด้วย  2  ชุมชน                    

ปี  2554  มีประชากร  16,753  คน  มีจํานวนบ้าน  5,841 หลังคาเรือน  สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่  

โดยเฉพาะชุมชนเพชรเกษม     บ้านเรือนมีลักษณะบ้านเดียว  มีรัวล้อมรอบ  ในขณะทชุีมชนกาํแพงทอง

พัฒนาเป็นพืนทีริมลาํคลอง  ชุมชนมีความแออัด  มีการใช้คลองเพือสัญจรทางเรือ  วัดเป็นศูนย์กลางของ

ชุมชน  ชาวบ้านมีความหลายหลาย  ทงัเป็นบุคคลทีเข้ามาอาศัยอยู่  คนในพืนทีดังเดิม  คนทีอพยพมา  คน

ทมีาอยู่บ้านเช่า  ในแขวงนี  มีโรงเรียน  9  โรง  และมีวัด  9  แห่ง       

 

ผลการประชุมแกนนาํและสมาชิกชุมชน  จํานวน     คน  ประกอบด้วยประธานชุมชน  (นางมารี

ยาวรรณ  เจียรกนกรัตน  ประธานชุมชนเพชรเกษม  21  และนายปัญญา  ครุเสนีย์  ประธานชุมชนกาํแพงทอง

พัฒนา)  รวมทังสมาชิกแกนนาํชุมชน  ผู้แทนจากโรงเรียนในพืนทีร่วมแลกเปลียน  ทาํความเข้าใจในการ

ดาํเนินงานพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  สะท้อนบริบทพืนที  ปัญหาของชุมชนเมือง  อาทิ  การมีโจรผู้ร้าย  ปัญหา

สาธารณปูโภค  การมีแสงไฟฟ้าทไีม่สว่างเพียงพอ  ความเป็นอยู่ทแีออดั  เป็นต้น  นอกจากนี  ยังพบว่า  การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมต่าง  ๆ  มีน้อย  อย่างไรกด็ี  สมาชิกส่วนใหญ่เหน็ว่า  ชุมชนมีความพร้อมและ

ต้องการในการพัฒนาพืนทีของชุมชนให้เป็นพืนทีสุขภาวะ  ตัวอย่างเสียงสะท้อนของแกนนาํและสมาชิก

ชุมชน  ดังตารางท ี12 และ 13 

 

ตารางที          แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกับบริบทพืนที  และการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  แขวงปาก

คลองภาษีเจริญ 

 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...เสียงในเรืองโจรผูร้า้ย  ผูป้กครองมาจอดรถหนา้

ป้อมตํารวจ  ยงัโดนฉกมอเตอรไ์ซดไ์ปไดเ้ลย...” 

 

สมาชิกและแกนนําชุมชน, 7  สิงหาคม  2555 

“...ไฟฟ้าจากซอย  19 มาซอย  21 ไม่ค่อยสว่างมาก  

แลว้กว็งิราวเยอะ...” 

 

“...ทําถนนแลว้  มีการตีเสน้ไหม  มีไฟขา้มทางไหม  



58 
 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

มีไฟเหลือง  ไฟแดง  ไฟเขียว  ไม่มีอะไรเลย  มัน

อันตรายต่อประชาชน  ต่อผูป้กครอง  พอได้ไฟ

เหลือง  ไฟเขียว  ไฟแดง  แต่กไ็ม่มีการตีเสน้เลย...” 

 

“...มีบา้นเช่าเยอะ  คา้ขายยาเยอะ  ชุมชน...ไดร้ับ

เกียรติเป็นพืนทีสีแดงมาโดยตลอด  ถามว่ามีไหม  

ตอนนียงัมีอยู่...” 

 

 

ตารางที          แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกับความร่วมมือและความพร้อมของสมาชิกชุมชนในการ

เข้าร่วมการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  แขวงปากคลองภาษีเจริญ 

 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...  มองเห็นปัญหาไหม  ตอ้งบอกว่าคนในชุมชนทุก

คนรูปั้ญหาหมด  แต่ไม่รูจ้ะเริมยังไงดี  แต่ถา้เกิดมี

ภาคีมาร่วมแบบนี  พวกเราแกนนําก็พรอ้มทีทํางาน

กนั...” 

 

แกนนําชุมชน,  7  สิงหาคม    

“..ชุมชนเรามีวัดลอ้มรอบ  เจา้อาวาสท่านเห็น

ความสาํคัญ  โรงเรียนมีหลายโครงการทีทําอยู่  ปลูก

ผกัสวนครวั    ธนาคารขยะ  มีคนในชุมชนเขา้ไปสอน  

สามารถขยายกิจกรรมเดก็ออกมาในชุมชนได.้..” 

 

“ตอ้งบอกว่าหลายโครงการ  หลายหน่วยงานเขา้มา

ทํางานในพืนทีของเรา  แต่สิงทีพบคือ  มาแลว้ก็

มกัจะไป  หารูปธรรมอะไรไม่เจอ  แกนนําก็ลาํบากใจ

ในทีจะชวนกนัมาทํางาน  ส่วนมาก  นิงดูเฉยๆ  ดีกว่า  

หากจะทํางานกนัจริงจงัพวกเราก็พรอ้มอยู่แลว้ครับ  

เพือความสงบเรียบรอ้ยของชุมชน...” 
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.   แขวงบางแวก   

 

แขวงบางแวก  ประกอบด้วย  5  ชุมชน  ในปี  2554  มีประชากรรวม  19,079 คน  มีบ้านเรือน  

7,186 หลังคาเรือน  มีโรงเรืยนในพืนท ี 7  โรงเรียนและมีวัด    5  แห่ง  ลักษณะของพืนทโีดยรวมของแขวง

เป็นชุมชนทีค่อนข้างเจริญ  เป็นชุมชนตลาด  และในบางพืนทยัีงเป็นสวน    มีหมู่บ้านกระจายเป็นหย่อม  ๆ    

บ้างเป็นอพาร์ทเม้นท์หรือหอพัก  บ้างเป็นบ้านเช่า  การประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีหลายหลาก  เช่น  

ค้าขาย  รับราชการ  รับจ้างและทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม   

 

ผลการประชุมแกนนําและสมาชิกชุมชน  จํานวน     คน  ประกอบด้วย  ประธานชุมชนนวม

ประดิษฐ์  (น.ส.สมจิตร    แซ่องึ)  แกนนาํชุมชน  และตัวแทนจากโรงเรียนในพืนท ี ซึงแกนนาํและสมาชิกต่าง

เสนอปัญหาทเีกดิขึนในชุมชน  ได้แก่  ปัญหายาเสพติด  การดืมสุรา  ขาดพืนทอีอกกาํลังกาย  การตืนเขินของ

คูคลอง  และมีการรุกลาํของสิงปลูกสร้าง  บางพืนทีนําเน่าเสีย  มียุง  มีการทงิขยะในคูคลอง  และพบว่ามี

พืนทสีุ่มเสยีงจากการมีแสงสว่างไม่เพียงพอ   อย่างไรกดี็  ปัญหาสาํคัญทเีป็นข้อจาํกัดของการดาํเนินงานคือ  

ความร่วมมือของชุมชน  ซึงทีผ่านมา  คนในชุมชนต่างคนต่างอยู่  ไม่มีความร่วมมือในกิจกรรมส่วนรวม  

ตัวอย่างเสียงสะท้อนความร่วมมือ  และความเป็นไปได้ในการพัฒนาพืนทีชุมชนให้เป็นพืนทีสุขภาวะ  ดัง

ตารางท ี14 ตารางท ี    และ 16 

 

ตารางที         แสดงตัวอย่างเสยีงสะท้อนเกยีวกบับริบทพืนท ี และการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  แขวงบางแวก 

 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...พืนทีส่วนรวมน้อย  จะพัฒนาให้เป็นพืนที

ส่วนรวม  ใชร่้วมกนั...” 

 

แกนนําชุมชน  สมาชิกชุมชน,  7  สิงหาคม    

“...นําเน่า  ยงุมาก  ไฟไม่พอ  ปัญหามามากมาย...” 

 

“...ยงัมีคนติดยา  ดืมเหลา้  ทงัจากคนเดิม  ๆ  ทีนี  มี

คนจากทีอืนกม็าก  ทาํของเสีย  ขยะเยอะ...” 
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ตารางที       แสดงตัวอย่างเสยีงสะท้อนเกยีวกบัความร่วมมือของสมาชิกชุมชน  แขวงบางแวก 

 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...คงยาก  คนกรุงเทพฯ  ไม่เหมือนต่างจงัหวดั  คน

ต่างจงัหวดัเชือผูน้ํา  คนกรุงเทพฯ  เชือตัวเอง  คนรกั

สบาย...” 

 

แกนนําชุมชน  สมาชิกชุมชน,  7  สิงหาคม    

“...ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือ  ในการทํา

กิจกรรม...” 

 

“ถา้เห็นเป็นปัญหาเขาจะไม่ทํา  แกนิ้สัยยาก  จะมี

บางส่วนทีเอาใจใส่  คนทีพักบา้นเดียว  จะไม่มายุ่ง

คนทีจะยุ่งคือพวกทีระดับล่างหน่อย  มาช่วยกัน

เสมอ...” 

 

“...ตอ้งมีผลประโยชน์  ถือถงัขยะในมือจะทิง  ลองมี

โฆษณาเอาขยะมาแลกไข่  ตรึม  บา้นไหนลา้งหนา้

บา้นทกุเดือน  มีกรรมการไปตรวจ  มีตน้ไมส้วย  จะมี

ขา้วสารให ้ โอโ้ห  ทาํกนัใหญ่เลย...” 

 

 

“...แค่ปลูกกะเพรา  ตามทีดินว่างเปล่า  ขา้ง  ๆ  ทาง  

กโ็ดนแกลง้  เอายาฆ่าหญา้มาพ่นตายหมด...” 

 

 

“...ผมวา่คงยาก  ยากมากเลย...”  

 

ตารางท ี      แสดงตัวอย่างเสียงสะท้อนเกียวกับความพร้อมในการเข้าร่วมการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  แขวง

บางแวก 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...โรงเรียนก็ใหค้วามร่วมมือ  ศูนย์อนามยัมีสาขา

อาสาสมัคร  มีโรงงานทีจะสนับสนุนโรงเรียนทุก

โรงเรียนในแขวงบางแวก...” 

แกนนําชุมชน  สมาชิกชุมชน,  7  สิงหาคม    
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ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

 
“...จะให้การสนับสนุนโรงเรียนสายบางแวกทุก

โรงเรียน  ใหท้นุการศึกษาเดก็ทกุปี  เกียวกบัสุขภาวะ  

เขาสะอาด  ระบบการรักษาความสะอาดดีมาก  พา

เด็กไปดู  หรือว่าชุมชนไปศึกษาเอาแนวทาง  ระบบ

มาใชก้ไ็ด.้..” 

 

2. ผลการคน้หาปัญหา  และความตอ้งการของสมาชิกชุมชน   

 

การค้นหาปัญหา  และประเดน็ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาพืนที  มี     ระดับ  กล่าวคือ  

ระดบัแรกเป็นการค้นหาบริบทและการทาํความเข้าใจประเดน็การดาํเนินงาน  ระดบัสอง  เป็นค้นหาปัญหา  

ความต้องการในการแก้ไขปัญหาเชิงพืนที  ของแกนนาํชุมชน  ระดบัสาม  เป็นการยืนยันประเดน็ปัญหา  

และพัฒนาประเดน็การสร้างสรรค์พืนทีสุขภาวะ  ทังนี  ในระดับสอง  ซึงเป็นผลการศึกษาในส่วนนี  เป็น

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจในประเดน็ต่าง  ๆ  ของการดาํเนินงานพัฒนาพืนทสีุขภาวะ

ร่วมไปด้วย   

 

การดาํเนินงานเกิดขึนด้วยกระบวนการจัดเวทชุีมชน  โดยมีแกนนาํ  ตัวแทนชุมชน  แต่ละชุมชนใน

แต่ละแขวง  ร่วมหารือ  เพือค้นหาประเดน็ปัญหาทีสมาชิกมีส่วนร่วม  ตามเงือนไขการดาํเนินงานพัฒนา

พืนทสีขุภาวะ  ทกีาํหนดให้พืนท/ีชุมชนทจีะร่วมดาํเนินงาน  ต้องพิจารณาความพร้อมของการดาํเนินงาน     

ประการคือ 

 

1) เป็นพืนททีสีุ่มเสยีงต่อสขุภาวะของคนในพืนท ี

2) เป็นประเดน็ทเีกดิจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 

3) เป็นพืนททีมีีความเป็นไปได้ในการพัฒนา 
4) เป็นนวตกรรม  หรือเป็นกจิกรรมทต่ีอยอดและไม่ซาํซ้อนกบักจิกรรมทไีด้รับการสนับสนุนหรือ

อยู่ในระหว่างดาํเนินการ 

 

ผลการระดมความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนในแต่ละแขวง  พบว่า  มี     ชุมชน  จาก     แขวง  

จาํนวนผู้เข้าประชุม     คน  เข้าร่วมในกระบวนการเพือค้นหาประเดน็ปัญหา  และความต้องการการพัฒนา

พืนทสีุขภาวะ  ใน     มิติ  คือ   )  การพัฒนาพืนทเีพือดาํเนินกิจกรรมด้านอาหาร     )  การพัฒนาพืนทเีพือ
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ดาํเนินกิจกรรมด้านการออกกาํลังกาย   )  การพัฒนาพืนทเีพือดาํเนินกิจกรรมด้านการปรับภมูิทศัน์ สรุป

ประเดน็ปัญหาด้านต่าง  ๆ  ดังตัวอย่างเสยีงสะท้อนของผู้เข้าร่วมเวทกีารระดมความคิดเหน็  ตารางท ี   

 

ตารางที       แสดงตัวอย่างเสยีงสะท้อนเกียวกับประเดน็ปัญหา  และความต้องการการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ

จากผู้เข้าร่วมประชุม     แขวง     ชุมชน 

ตวัอย่างเสียงสะทอ้น ผูใ้หเ้สียงสะทอ้น 

“...ทีใตส้ะพาน  อยากจะใหเ้ป็นทางเทา้  ออกแบบ

สวย  ๆ  คนเดินไม่ต้องขา้มถนน  ขึนมาอีกฝังได้

ปลอดภยั  เดินลอดใตส้ะพานมาเขา้ชุมชน...” 

 

แกนนําชุมชน, 28  กนัยายน  2555 

“...เป็นพืนทีสาธารณะ..ไม่สะอาด  ทําใหดู้เรียบรอ้ย

..ใชป้ระโยชนไ์ด ้ ไม่รก...ไม่อันตราย...” 

 

“...ตรงลานกวา้ง  ๆ  เป็นแหล่งมวัสุมของพวกวยัรุ่น  

เสนอวา่อยากใหท้าํเป็นลานกีฬา...”     

 

 

“...ทุกอย่างหายไปกบันําหมด  พืนทีของเรานําเน่า  

นําเสีย  ทาํอย่างไร  ปรบัใหน้ําไม่เน่าเสีย...” 

 

 

“...ริมคลอง...ถา้ลองปรบัภมิูทศัน์ใหน่้ามอง  เป็นที

ออกกาํลงักายได ้ สขุภาพจติดี...” 

 

 

“...ทีขา้งโรงเรียน  มีคนสญัจรเยอะ  อยากจะใหที้

ตรงนนัเกิดลานออกกาํลงักาย  และทาํต่อเนืองดว้ย

นะ...” 

 

  

“...ชุมชนเรา  ไม่มีที  จะปลูกผักกิน..หากทําได ้ 

ชุมชนเราขอทาํ  เดินไป  เกบ็ไป  ของเรา  เราดแูล..” 
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 เมอืพิจารณาประเดน็และความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการระดมสมอง  พบว่า  แกนนาํทงั  

7  แขวงได้นาํเสนอผ่านมุมมองและการวิเคราะห์ชุมชน  ปัญหา  และความต้องการของชุมชนได้อย่างชัดเจน  

สรุปประเดน็ความต้องการตามความคิดเหน็ของแกนนาํชุมชน  7  แขวง ในการพัฒนาพืนทใีน     ประเดน็  

คือเพือกจิกรรมด้านอาหาร  ด้านการออกกาํลังกายและการปรับภมิูทศัน์  ดังตารางท ี18 - 24 

ตารางที      แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  ของ     ชุมชนในพืนทีแขวงบาง

ด้วน  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํชุมชน   

 

ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ 

1) เลิศสขุสม ปรับภมูิทศัน์ x ปรับปรุงใต้สะพานระหว่างชุมชนกับถนนพุทธมณฑลสาย  1 

เนืองจากเป็นพืนทรีกร้าง  มีมิจฉาชีพ  ขยะ  นาํเน่าเสยี 

2) ริมคลองราช
มนตรี  หมู่  10 

ปรับพืนที

ด้านออก

กาํลังกาย 

x ปรับปรุงพืนที  (ลานดิน  200  ตารางวา)  เป็นสถานทีออก

กาํลังกายชุมชน 

3) วัดจันทร์
ประดิษฐาราม  

เขต  1  หมู่  3  

ปรับพืนที

ด้านอาหาร 

x ปลูกพืชสวนครัวรอบบริเวณชุมชน  ตกแต่งหน้าบ้านให้

สะอาด  โดยการปรับพืนทบีริเวณรัวบ้านให้เป็นแหล่งอาหาร   

4) วัดจันทร์
ประดิษฐาราม  

เขต  5 

ปรับพืนที

ด้านอาหาร 

x ปลูกผักในล้อยางรถยนต์  สาํหรับบริโภคในครัวเรือนและ

จาํหน่าย 

ปรับพืนทเีพือ

สงิแวดล้อม 

x การจัดการขยะ  ด้วยการคัดแยกขยะ  เปลียนขยะ  ให้มีมูลค่า 

 

ตารางที      แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  ของชุมชนพูนบําเพ็ญในพืนที

แขวงคลองขวาง  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํชุมชน   

 

ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ 

1) พูนบาํเพญ็ ปรับพืนที

ด้านอาหาร 

x ปรับปรุงพืนท ี (ส่วนบุคคล)  ทาํเป็นแปลงสาธิตในการทาํเกษตร

แบบผสมผสาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เกษตรชุมชน   
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ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ 

 x ปรับปรุงพืนทริีมคลอง  รัวบ้านคนในชุมชน  ปลูกพืชผักสมุนไพร 

x พัฒนาแหล่งท่องเทียว  (ตลาดนํา)  ปรับปรุงพืนที  ส่งเสริม

การตลาด  (ขนมไทย  ดนตรี  ศิลปวัฒนธรรม) 

ปรับพืนที

ด้านออก

กาํลังกาย 

x ปรับปรุงพืนทชุีมชน  เป็นทอีอกกาํลังกาย  และลานกจิกรรม 

 

ตารางที      แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  ของ     ชุมชนในพืนทีแขวงบาง

จาก  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํชุมชน   

 

ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ 

1) ศรีประดู่ อาหาร x กลุ่มทาํนาํพริก  ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ เพือเป็นอาชีพเสริม

ของชุมชน 

ปรับพืนที

ด้านอาหาร 

x มีพืนทีรกร้าง  เป็นทีส่วนบุคคลอนุญาตให้ชุมชนปรับปรุง  

พัฒนาเป็นแปลงเกษตรปลอดสารพิษ 

2) ศิ ริ นท ร์และ
เพือน 

ปรับพืนที

ด้านอาหาร 

 

x กลุ่มเพาะเหด็  เป็นกลุ่มสหกรณ์ชุมชนใหม่  ต้องการขยายตัว

จากกลุ่มผักสวนครัวเดิม 

x กลุ่มกบคอนโด  เสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย  ต้องการฟืนฟู

อาชีพ 

x จัดพืนทขีองสหกรณ์ชุมชนให้เป็นศูนย์นมแม่ของชุมชน 

x พืนทส่ีวนกลางของชุมชน  เป็นทชีายธงบริเวณริมคลอง  ไม่ได้

ใช้ประโยชน์  ต้องการพัฒนาเป็นแปลงผักสวนครัวเพิมเติม 

x มีพืนทีรกร้าง     แปลง  ริมคลองสวนกล้วย  ต้องการปรับเป็น

แหล่งเรียนรู้ ด้านเกษตรสาํหรับชุมชนและนักเรียน 
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ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ 

ปรับภมูิทศัน์ x ตลิงริมคลองทรุดตัวจากอุทกภัย  ต้องการพัฒนาเป็นเขือน

คอนกรีต 

 

ตารางที      แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  ของ     ชุมชนในพืนทีแขวงบาง

หว้า  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํชุมชน   

 

ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ 

1) เพชรเกษม  
42 

ปรับภมูิทศัน์ x ปรับภมูิทศัน์หน้าบ้าน  น่าอยู่  ปลูกต้นไม้ประดับ  (ปัญหาไม่มี

ทดิีน  ต้องการปลูกต้นไม้ในกระถาง) 

ปรับพืนที

ด้านออก

กาํลังกาย 

x ปรับปรุงพืนทเีพือลานแอโรบิก 

2) หน้าวัดโค
นอน 

ปรับพืนที

ด้านออก

กาํลังกาย 

x ปรับปรุงพืนทริีมคลองเป็นทางเดินเท้าของชุมชนและหน้า

ศาลพลเรือเอก  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอาภากร

เกยีรติวงศ์  เขตอุดมศักดิ  เป็นลานออกกาํลังกาย 

ออกกาํลัง

กาย 

x รณรงค์การขีจักรยาน 

3) บ้านตวงทอง  
2 

ปรับพืนที

ด้านออก

กาํลังกาย 

x ปรับปรุงพืนทภีายในโรงเรียนฐานปัญญาเป็นลานออกกาํลัง

กาย  (แอโรบิก) 

4) คานเรือ ปรับภมูิทศัน์ x ปรับปรุงพืนทริีมคลองวัดนิมมานรดีให้มีภมิูทศัน์ทสีวยงาม  

(จากการมีขยะมูลฝอย  มูลสัตว์) 
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ตารางที    แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  ของชุมชนหลังวัดคูหาสวรรค์ใน

พืนทแีขวงคูหาสวรรค์  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํชุมชน   

 
ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ 

1) หลังวัดคูหา
สวรรค์ 

ปรับภมูิทศัน์ x ขุดลอกคูคลองหลังวัดคูหาสวรรค์  เพือให้นําไหลเวียน  ไม่

ทว่มขังในบริเวณบ้าน 

ปรับพืนที

ด้านอาหาร 

x ปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านทุกคนในชุมชน  ด้วยการปลูกผักสวน

ครัว  รัวกนิได้ 

 

ตารางที      แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  ของชุมชนกาํแพงทองพัฒนาใน

พืนทแีขวงปากคลองภาษีเจริญ  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํชุมชน   

 

ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ 

1) กาํแพงทอง
พัฒนา 

ปรับพืนที

ด้านอาหาร 

x พัฒนาพืนทีตลาดนําริมคลองให้สวยงาน  และพัฒนาความ

สะอาด  มาตรฐานร้านอาหารในตลาดนาํริมคลอง 

ออกกาํลัง

กาย 

x รณรงค์  ส่งเสริมการออกกาํลังกาย  ของคนในชุมชน  (แอโร

บิก  ไทเกก๊) 

 

ตารางที      แสดงประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  ของ     ชุมชนในพืนทีแขวงบาง

แวก  จากการนาํเสนอของตัวแทนแกนนาํชุมชน   

 

ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ 

1) นวมประดิษฐ์ ปรับพืนที

ด้านอาหาร 

x ปรับปรุงมาตรฐานตลาด  และส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารทผีลิต

โดยชุมชน  (ขนมไทย) 

ปรับพืนที

ด้านออก

x ปรับปรุงพืนทีว่างในชุมชนเพือการออกกาํลังกายของคนใน

ชุมชน 
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ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ 

กาํลังกาย 

2) หมู่  5  บาง
แวก 

ปรับพืนที

ด้านออก

กาํลังกาย 

x ชุมชนไม่มีสถานทอีอกกาํลังกาย    (แต่มีข้อจาํกดัจากการไม่มี

พืนทว่ีาง  ไม่มีพืนทสีาธารณะ) 

 

3. ผลการกําหนดประเด็นเพอืพฒันาพนืทีสรา้งสรรคเ์พอืสุขภาวะของชุมชน 

 

กระบวนการค้นหาปัญหา  ประเด็นความต้องการในระดับสุดท้าย  ซึงเป็นระดับที     ของการ

ดาํเนินงาน  เกิดขึนด้วยการจัดเวทชุีมชน  โดยแกนนาํชุมชนทเีข้าร่วมกระบวนการ  เป็นผู้ดาํเนินการระดม

สมาชิกในชุมชนทงั     แขวง  เพือยืนยันประเดน็ปัญหา  ความต้องการ  ทีได้นาํเสนอในเวทีทีผ่านมา  และ

ระดมความคิดเหน็ของสมาชิกในการพัฒนาประเดน็การสร้างสรรค์พืนทสีขุภาวะ 

 

ผลการศึกษา  พบว่า  จาก     ชุมชน     แขวง  ทเีข้าร่วมในเวทค้ีนหาประเดน็การพัฒนา  โดยแกน

นาํชุมชน  มี     ชุมชน     แขวง  ทมีีความพร้อมในการจัดเวทแีลกเปลียนความคิดเหน็  และเป็นชุมชนพืนที

นาํร่องในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  ได้แก่   

 

1) แขวงบางด้วน  ได้เสนอพืนทีชุมชนทีควรได้รับการปรับพืนทีเพือสร้างเสริมสุขภาวะของ
คนใน  3  ชุมชน  คือ  ชุมชนเลิศสุขสม  ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  เขต  1  หมู่  3  และ

ชุมชนคลองลัดภาชี 

2) แขวงคลองขวาง  เสนอพืนทีชุมชนทีควรได้รับการปรับพืนทีเพือสร้างเสริมสุขภาวะ  1  
ชุมชน  คือ  ชุมชนพูนบาํเพญ็ 

3) แขวงบางจาก  เสนอพืนทชุีมชนทคีวรได้รับการปรับพืนทเีพือสร้างเสริมสุขภาวะของคนใน  
2  ชุมชน  คือ ชุมชนศรีประดู่ และชุมชนศิรินทร์และเพือน 

4) แขวงบางหว้า  เสนอพืนทชุีมชนทคีวรได้รับการปรับพืนทเีพือสร้างเสริมสุขภาวะ  1  ชุมชน  
คือ ชุมชนหน้าวัดโคนอน 
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ผลการค้นหาประเดน็สรรค์สร้างพืนทีสุขภาวะ  ในแต่ละพืนทีชุมชนทีนาํเสนอในเวทีแลกเปลียน  

ของ  7  ชุมชน  4  แขวงทสีะท้อนพืนททีชุีมชนเหน็ว่ามีความเป็นไปได้ในการพัฒนา  ทคีรอบคลุมตามเกณฑ์

กติกา  ทงัในประเดน็สุ่มเสยีงต่อสขุภาวะ  ประเดน็ความเป็นไปได้ในการดาํเนินงาน  ประเดน็การมีส่วนร่วม

ของชุมชน  และประเดน็ทไีม่ซาํซ้อนหรือเป็นการต่อยอดเพือพัฒนา  โดยประเดน็ดังกล่าวมีความเชือมโยง

กบัการดาํเนินงานของภาคี  เครือข่าย  ทจีะร่วมหนุนเสริมให้การดาํเนินงานพัฒนาพืนทบีรรลุตามเป้าหมาย  

ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันของคนในชุมชน  และการสนับสนุนทงัด้านทรัพยากร  เทคโนโลยี  ความรู้  

และอืน  ๆ  ทเีป็นองค์ประกอบในการดาํเนินงานร่วมกับชุมชน  ทงัจากหน่วยงานในพืนท ี ได้แก่  สาํนักงาน

เขตภาษีเจริญ  และหน่วยงานทีเกียวข้อง  รวมทังหน่วยงานภายนอกพืนที    ได้แก่  ภาคีเครือข่าย  สสส.      

เป็นต้น  โดยผลการศึกษาสรุปประเดน็  และความต้องการจาํแนกตามแขวงและชุมชนชุมชน  4  แขวง    ดัง

ตารางท ี    –    

 

ตารางที      แสดงผลการยืนยันประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  ผ่านเวทชุีมชน  ของ  

  ชุมชนในพืนทแีขวงบางด้วน   

ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ ความเชือมโยงกบัภาคี 

1) เลิศสขุสม ปรับภมูิ

ทศัน์ 

x ปรับปรุงใต้สะพานระหว่างชุมชน

กบัถนนพุทธมณฑลสาย  1 

เนืองจากเป็นพืนทรีกร้าง  มี

มิจฉาชีพ  ขยะ  นาํเน่าเสีย 

x ภาคีเครือข่ายสถาปนิกผัง
เมือง 

ปรับพืนที

ด้านอาหาร 

x ปรับพืนทริีมคลองหน้าบ้านปลูก

ผักสวนครัว  รัวกนิได้ 

x ภาคีเครือข่ายเมลด็พันธุ์ 

x ภาคีเครือข่ายสนับสนุน
ความมันคงทางอาหาร 

2) วัดจันทร์
ประดิษฐา

ราม  เขต  1  

หมู่  3 

ปรับภมูิ

ทศัน์ 

x ปรับพืนทใีต้ทางเดินเข้าชุมชน  

(แยก  13)  เป็นแหล่งอาศัยสตัว์

นาํ  เลียงปลา 

x ภาคีเครือข่ายสถาปนิกผัง
เมือง 

x ภาคีเครือข่ายสนับสนุน
ความมันคงทางอาหาร 

ปรับพืนที

ด้านอาหาร 

x ปลูกพืชสวนครัวรอบบริเวณ

ชุมชน  ตกแต่งหน้าบ้านให้สะอาด  

โดยการปรับพืนทบีริเวณรัวบ้าน

ให้เป็นแหล่งอาหาร   

x ภาคีเครือข่ายเมลด็พันธุ์ 

x ภาคีเครือข่ายสนับสนุน
ความมันคงทางอาหาร 
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ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ ความเชือมโยงกบัภาคี 

ปรับพืนที

ด้านออก

กาํลังกาย 

x ปรับพืนทใีห้มีลานกฬีา/ลาน

กจิกรรม 

x ภาคีเครือข่ายคนไทยไร้พุง 

x ภาคีเครือข่ายเดินวิงเพือ
สขุภาพ 

3) คลองลัด
ภาชี 

ปรับพืนที

ด้านอาหาร 

x ปรับพืนทว่ีางในชุมชนเพือปลูก

พืช  ผักสาํหรับคนในชุมชน 

x ภาคีเครือข่ายเมลด็พันธุ์ 

x ภาคีเครือข่ายสนับสนุน
ความมันคงทางอาหาร 

ปรับพืนที

ด้านออก

กาํลังกาย 

x ปรับบริเวณหน้าชุมชนเป็นลาน

ออกกาํลังกาย 

x ภาคีเครือข่ายคนไทยไร้พุง 

x ภาคีเครือข่ายเดินวิงเพือ
สขุภาพ 

 
ตารางที      แสดงผลการยืนยันประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  ผ่านเวทชุีมชน  ของ

สมาชิกชุมชนพูนบาํเพญ็ในพืนทแีขวงคลองขวาง 

ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ ความเชือมโยงกบัภาคี 

1) พูน
บาํเพญ็ 

ปรับพืนที

ด้าน

อาหาร/ภมูิ

ทศัน์ 

x ปรับปรุงพืนทริีมคลองบางเชือก
หนัง  ปลูกพืช  ผัก  ต้นไม้ และทาสตีี

เส้นของถนน 

x ภาคีเครือข่ายเมลด็พันธุ์ 

x ภาคีเครือข่ายสนับสนุน
ความมันคงทางอาหาร 

x ภาคีเครือข่ายสถาปนิกผัง
เมือง 

x รณรงค์การทาํเกษตรแบบธรรมชาติ  
จาํหน่ายในชุมชน 

ปรับพืนที

ด้านออก

กาํลังกาย 

x รณรงค์การปันจักรยาน  และ
ปรับปรุงพืนทเีพือลานออกกาํลัง

กายในชุมชน 

x ภาคีเครือข่ายคนไทยไร้
พุง 

x ภาคีเครือข่ายเดินวิงเพือ
สขุภาพ 

x ภาคีเครือข่ายชมรม
จักรยานเพือสขุภาพ 
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ตารางที    แสดงผลการยืนยันประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  ผ่านเวทชุีมชน  ของ  

  ชุมชนในพืนทแีขวงบางจาก 

 

ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ ความเชือมโยงกบัภาคี 

1) ศรีประดู่ ปรับพืนที

ด้านอาหาร 

x ปรับพืนทหีน้าบ้านสมาชิกชุมชน
ปลูกผักสวนครัว  รัวกนิได้ 

x พัฒนาช่องทางการตลาดเพือ
ผลิตภัณฑน์าํพริกของชุมชน 

x ภาคีเครือข่ายเมลด็พันธุ์ 

x ภาคีเครือข่ายสนับสนุน
ความมันคงทางอาหาร 

ปรับพืนที

ด้านออก

กาํลังกาย 

x ปรับปรุง  สรรหาพืนทว่ีางใน
ชุมชนเพือจัดทาํลานกจิกรรม  

ลานออกกาํลังกาย 

x ภาคีเครือข่ายคนไทยไร้พุง 

x ภาคีเครือข่ายเดินวิงเพือ
สขุภาพ 

2) ศิรินทร์
และเพือน 

ปรับภมูิ

ทศัน์ 

x ปรับปรุงตลิงริมคลองจากการกดั
เซาะของนาํ 

x ภาคีเครือข่ายสถาปนิกผัง
เมือง 

ปรับพืนที

ด้านอาหาร 

x ปรับพืนทริีมคลองหน้าบ้านปลูก
ผักสวนครัว  รัวกนิได้ 

x ปรับปรุงพืนทรีกร้างในชุมชน  
เป็นแปลงเกษตรสาธิต 

x ฟืนฟูกลุ่มเพาะเหด็  กบคอนโด  
โครงการผักลอยฟ้า 

x ปรับพืนทเีพือการส่งเสริมการ
เลียงลูกด้วยนมแม่ 

x ภาคีเครือข่ายเมลด็พันธุ์ 

x ภาคีเครือข่ายสนับสนุน
ความมันคงทางอาหาร 

x ภาคเครือข่ายส่งเสริมการ
เลียงลูกด้วยนมแม่ 

ปรับพืนที

ด้านออก

กาํลังกาย 

x ปรับพืนทลีานองค์พระพรหมเป็น
ลานออกกาํลังกาย  ลาน

เอนกประสงค์ 

x จัดทาํพืนท/ีส่งเสริมการทาํ
จักรยานปันนาํในบริเวณริมคลอง 

x ภาคีเครือข่ายคนไทยไร้พุง 

x ภาคีเครือข่ายชมรมจักรยาน
เพือสขุภาพ   
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ตารางที      แสดงผลการยืนยันประเดน็ความต้องการในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  ผ่านเวทชุีมชนของ

สมาชิกชุมชนหน้าวัดโคนอน  ในพืนทแีขวงบางหว้า 

 
ชุมชน ประเดน็ ความต้องการ ความเชือมโยงกบัภาคี 

1) หน้าวัดโค
นอน 

ปรับภมูิ

ทศัน์ 

x ปรับภมิูทศัน์ทรีกร้างรอบชุมชน
ให้สวยงานมีต้นไม้  และติดไฟ

สว่าง 

x ภาคีเครือข่ายสถาปนิกผัง
เมือง 

ปรับพืนที

ด้านออก

กาํลังกาย 

x ปรับปรุงพืนทลีานวัด  เพือ
ส่งเสริมการออกกาํลังกาย 

x ภาคีเครือข่ายคนไทยไร้พุง 

x ภาคีเครือข่ายเดินวิงเพือ
สขุภาพ 

 
 ผลการยืนยันทแีสดงความพร้อมในการดาํเนินงานพัฒนาพืนทสีร้างสรรค์เพือสุขภาวะ  ระยะทหีนึง

ของการดําเนินโครงการวิจัยเพือพัฒนาพืนทีสร้างสรรค์เพือสุขภาวะ:  กรณีบริบทเมือง  เขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพมหานคร  ทาํให้ได้พืนทนีาํร่องในการดาํเนินงาน     ชุมชน  ใน     แขวง  ได้แก่  แขวงบางด้วน  แขวง

คลองขวาง  แขวงบางจาก  และแขวงบางหว้า  สรุปได้ดังภาพท ี   

 
ภาพที    แสดงสรุปประเดน็     ชุมชน     แขวง  นําร่องในการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  เขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

ปรับพืนทใีต้สะพาน  ทาํลานกจิกรรม  ปลูกต้นไม้  สวนครัว 

ปรับทางเดิน  ขุดลอกคูคลอง  หน้า

บ้านน่ามอง  ปลูกต้นไม้  สนามเดก็

เล่น 

ลานกฬีา  สวนหย่อม  สวน

ผกั  จักรยานปันนาํ  ศนูย์

เดก็เลก็ 

  สถานีชุมชน  (ต้นทาง  คนคลอง  โรงเรียน

เกษตรชุมชน  กล้วยไม้งาม  บ่อปลา  ผกัสวน

ครัว  กล้วยไม้เมืองกรงุ  บ้านเตาเผาถ่าน  เป

ตอง  สวนรีไซเคิล  หน้าบ้านน่ามอง  ลานฟัน

นาํนม  บ้านเรือนไทย) 

ปรับพืนททีาํลานกฬีา  /  ลาน    

เอนกประสงค์ชุมชน  เพิมตลาด

นาํพริกชุมชน 

สวนหย่อม  สวนผกั  สวน

ครัวริมทางเดิน 

ปรับพืนทรีกร้าง  

ปลูกผกั  ผกัลอย

ฟ้า  เหด็  จักรยาน

ปันนาํ  ปรับพืนที

ออกกาํลังกาย 



บทที 5 
สรุป  อภิปรายและขอ้เสนอแนะ 

 

 การศึกษาบริบทชุมชนเมืองเพอืการพฒันาพนืทีสุขภาวะเขตภาษีเจริญ    กรุงเทพมหานคร  เป็น

การวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed methods) โดยมีการศึกษาทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเป็น

การดําเนินงานภายใต้โครงการวิจัยเพือพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  (Healthy Space):  กรณีนาํร่องพืนทบีริบท

เมือง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  มีวตัถุประสงค ์คือ   )  พัฒนาเครืองมือในการสาํรวจพืนทเีขตภาษี

เจริญ  และจัดทาํข้อมูลพืนฐานเพือใช้ในการวางแผนการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ 2)  ศึกษาบริบท  สถานภาพ

พืนทเีขตภาษีเจริญตามองค์ประกอบทกีาํหนดในเครืองมือ 3)  จัดทาํข้อเสนอต่อการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ

ในเขตภาษีเจริญ โดยมีระยะเวลาในการดาํเนินงาน     เดือน  ตังแต่เดือนมิถุนายน     ถึงพฤษภาคม  

  มีพนืทีเป้าหมาย ไดแ้ก่  ชุมชน     ชุมชน  ในเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  และกลุ่มเป้าหมาย

ผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย   )  แกนนาํชุมชน     ชุมชน 2)  ตัวแทนสมาชิกชุมชน     ชุมชน 3) บุคลากรที

เกยีวข้องของสาํนักงานเขตภาษีเจริญ 4) บุคลากรสาํนักงานผังเมือง  กรุงเทพมหานคร โดยมีขนัตอนการ

ดําเนนิงานประกอบด้วย     ขนัตอน  ดังภาพท ี3 

 

ภาพที       แสดงขนัตอนการดาํเนินงานศึกษาวิจัย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

.  พัฒนา

เครืองมือ  

ศึกษาเอกสาร 

.  สาํรวจ  

และศึกษา

เชิงคุณภาพ 

.  วิเคราะห์  

สงัคราะห์

ข้อมูล 
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ขนัตอนที     การเตรียมเครืองมือและการศึกษาเอกสาร 

 

คณะผู้วิจัยดาํเนินการโดยการระดมความคิดนักวิชาการสหสาขา  ผู้แทนจากสาํนักงานเขตภาษี

เจริญ  แกนนําชุมชน  ผู้แทนจากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  และภาคี

เครือข่ายทีดาํเนินงานพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  ร่วมในการกาํหนดเครืองมือในการดาํเนินงานพัฒนาพืนท ี       

สุขภาวะในพืนทีเขตภาษีเจริญ โดยมีข้อมูลนาํเข้าพิจารณาร่วมกัน  ซึงเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงาน  

ประกอบด้วย  สาํนักงานเขตภาษีเจริญ  สาํนักงานผังเมืองกรุงเทพมหานคร  ห้องสมุด  และแหล่งข้อมูล

ชุมชน พัฒนาเป็นองค์ประกอบของเครืองมือ  เพือจัดทาํแผนทชุีมชน  (community mapping)  

 

ขนัตอนที     การสาํรวจและการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 

ขันตอนนี  ประกอบด้วยการจัดทาํแบบสาํรวจข้อมูลพืนฐานทีเกียวกับสถานภาพ  บริบทพืนทีของ

เขตภาษีเจริญ เพือดาํเนินการสอบถามข้อมูลเบืองต้นตามองค์ประกอบของแผนทีชุมชน  โดยเฉพาะ

ประเด็นปัญหา  ความต้องการและความสนใจในการเข้าร่วมดําเนินงานพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  รวมทัง

กจิกรรมด้านสขุภาพทไีด้ดาํเนินการในชุมชน  นอกจากนี  ได้ดาํเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ    ด้วยการสนทนา

กลุ่ม  (focus group)  ผ่านการจัดเวทชุีมชนในเขตภาษีเจริญ     แขวง  โดยมีแกนนาํชุมชน     ชุมชน  ร่วม

นาํเสนอประเดน็การพัฒนาพืนทสีขุภาวะ  และยืนยันและปรับปรุง  แก้ไขข้อมูลพืนท ี โดยใช้หลักการเทคนิค

แบบสามเส้า  (triangular technique)  มีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  แกนนําและสมาชิกชุมชน  ผู้แทนจาก

สาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ผู้แทนจากหน่วยงานในชุมชน  ได้แก่  วัด  โรงเรียน  สถานประกอบการ  กลุ่ม

ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล  ได้มาด้วยการคัดเลือกแบบเจาะจง  (purposive sampling) ตามตาํแหน่งหน้าทใีน

ฐานะแกนนาํชุมชน  ตัวแทนหน่วยงาน  และการได้มาด้วยความสมัครใจในฐานะสมาชิกชุมชน  สรุปจาํนวน

ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล  จาํแนกตามกจิกรรม  ดังภาพท ี4 
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ภาพท ี   แสดงจาํนวนตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลททีาํการศึกษา 

 

 

ขนัตอนที     การวิเคราะห์  สงัเคราะห์ข้อมูล และจัดทาํรายงานผลการศึกษา 

 

คณะผู้วิจัยได้ทาํการจัดหมวดหมู่  ประเภทข้อมูลสถานภาพและบริบทพืนที  และดําเนินการ

ประมวลผล  โดยการวิเคราะห์เนือหาข้อมูล  (content analysis) ทังข้อมูลปฐมภูมิ  และข้อมูลทุติยภมิู  ที

ได้มาจากการสาํรวจ  การศึกษาเอกสาร    และการจัดเวทชุีมชน โดยวิเคราะห์  เชือมโยงข้อมูล  ตามกรอบ

แผนทชุีมชน  (community mapping) ทงันี  ข้อมูลแผนทชุีมชน  ได้ถูกนาํเสนอเพือใช้เป็นข้อมูลพืนฐานใน

การดาํเนินงานพัฒนาพืนทสีุขภาวะภาษีเจริญผ่าน  www.rcfcd.com ซึงมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนือง  

รวมทงัได้จัดทาํรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอต่อการพัฒนาพืนทสีขุภาวะในพืนทเีขตภาษีเจริญ 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 

การสรุปผลการศึกษาในส่วนนี  เป็นการสรุปเนือหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  ในทีนี

ประกอบด้วย     ส่วนสาํคัญคือ ส่วนทีหนงึ    สรุปผลการพัฒนาเครืองมือเพือการสาํรวจบริบทพืนทเีขตภาษี

เจริญ ส่วนทีสอง  สรุปบริบทพืนทเีขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  และส่วนทีสาม  เป็นการสรุปประเดน็

การพัฒนาพืนทสีขุภาวะ โดยมีรายละเอยีดของแต่ละส่วน  สรุปดังต่อไปนี 

 

1.  ศึกษาข้อมูลทุติยภมูิ 

2.  การสาํรวจข้อมูล   

3.  การระดมความคิดเหน็ 

• ข้อมูลสาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ปี  2555  -  2556 

• สาํนักงานผงัเมืองกรงุเทพมหานคร 

• ข้อมูลชุมชน  7  แขวง 

• แกนนาํชุมชน  54  ชุมชน  (80  คน)  จากการประชุม

ประจาํเดือน  ณ  สาํนักงานเขตภาษีเจริญ 

• แกนนาํชุมชน  15  คน 

• สมาชิกชุมชน  15  ชุมชนๆ  ละ  30  คน  รวม  450  คน 

• ผู้แทนวัด  โรงเรียน  สถานประกอบการ  สถานพยาบาล  

7  ชุมชน  จาํนวน  60  คน 

• ผู้แทนหน่วยงาน  ภาคี  จาํนวน  80  คน 

http://www.rcfcd.com/
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ส่วนที      ผลการพฒันาเครืองมือเพอืการสํารวจบริบทพนืทีเขตภาษีเจริญ 

 

คณะผู้วิจัยได้ทาํการประมวลองค์ความรู้ทเีกยีวข้อง  และประชุมระดมความคิดนักวิชาการสหสาขา  

หน่วยงานภาคีเครือข่าย  ร่วมในการพัฒนาเครืองมือ 

 

  ผลการดาํเนินงานการพัฒนาเครืองมือเพือใช้ในการสาํรวจและจัดทาํข้อมูลพืนฐานสาํหรับการ

พัฒนาพืนทสีขุภาวะ  เขตภาษีเจริญ  ทาํให้เกิดการสังเคราะห์องค์ประกอบ  สาํหรับสาํรวจข้อมูลบริบทพืนที

เขตภาษีเจริญ  และพัฒนาเป็นเครืองมือหรือแนวทางในการสาํรวจข้อมูล  เพือจัดทาํฐานข้อมูลทีเรียกว่า  

“แผนทชุีมชน”  (Community Mapping) โดยมีองค์ประกอบสาํคัญ  4  ประการได้แก่ 1)  พนืทีสาธารณะ  

หมายถึง    พืนทชุีมชน  ซึงเป็นพืนทส่ีวนรวม  พืนททีไีม่มีการใช้ประโยชน์หรือมีการใช้ในบางครัง  ไม่มีความ

ต่อเนือง  หรือสภาพแวดล้อมของพืนทมีีความสุ่มเสยีงต่อสขุภาวะของคนในพืนทแีละคนทวัไป  ได้แก่  พืนที

สาธารณะทีเป็นทรีก  ทีร้าง  ทีเปลียว  ชุมชนทมีีความแออัด  พืนทใีต้สะพาน  ใต้ทางด่วน  ตลาดนัด  เป็นต้น 

2)  พนืทีใชป้ระโยชน ์ หมายถึง  พืนททีีเป็นไปได้ทงัเชิงโครงสร้างของหน่วยงาน  สถานประกอบการ  เป็น

พืนททีมีีการใช้ประโยชน์และมีกจิกรรมอย่างต่อเนือง  ได้แก่  โรงเรียน  (สถาบันการศึกษา)  วัด  โรงพยาบาล  

โรงงานหรือสถานประกอบการ  ห้าง/ร้าน  สถานบันเทิง  โรงแรม  ลานกีฬา  ลานพืนทีสีเขียว/สวน  เป็นต้น 

3)  ทรพัยากรและบุคคลทีเป็นทียอมรบัของชุมชน  หมายถึง  ทรัพยากรชุมชนทงัในรูปแบบวัตถุ  สงิของ  

และบุคคลสาํคัญทเีป็นทยีอมรับ  เชือถือของคนในชุมชนหรือในพืนท ี ได้แก่  ของดีภาษีเจริญ  ผู้นาํท้องถิน  

ผู้นาํชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  กลุ่ม/ชมรม  เป็นต้น และ   )  การดําเนินกิจกรรม  โครงการทีเกียวขอ้งกบั

สุขภาวะของชุมชน หมายถึง  กจิกรรม  โครงการทมีีการดาํเนินงานในพืนทเีพือหนุนเสริมหรือแก้ไขปัญหา

ของชุมชน  รวมทงักจิกรรมทสีนองต่อความต้องการ  ความคาดหวังของคนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาทงัที

กาํลังดําเนินการ  อยู่ระหว่างการดําเนินการและดําเนินการเสร็จสินแล้ว   ในประเด็นทีครอบคลุมการ

สร้างสรรค์พืนทีสุขภาวะ     ประการคือ  การสร้างสรรค์พืนทีด้านอาหาร  พืนทีด้านการออกกาํลังกาย  การ

ปรับภมูิทศัน์ 

 

การจัดทาํเครืองมือ  “แผนทีชุมชน”  เป็นการทาํประเดน็สาํหรับการสาํรวจข้อมูลพืนฐาน  เพือ

ประกอบใช้ในการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  เขตภาษีเจริญ  ดังนัน  องค์ประกอบของแผนทชุีมชน  จึงประยุกต์

จากฐานข้อมูลทุติยภูมิ  และเพิมเติมในประเดน็ทีมีความจําเป็นสาํหรับการดาํเนินงาน  การจัดทาํแผนที

ชุมชนให้มีความสมบูรณ์  ต้องอาศัยกระบวนการทงัการทบทวนฐานข้อมูลจากหน่วยงานทเีกียวข้อง  รวมทงั

การสาํรวจเพิมเติมในประเดน็ต่าง  ๆ  นอกจากนี  ด้วยการดาํเนินงานวิจัยเพือการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  เขต

ภาษีเจริญ  เป็นงานวิจัยเชิงปฎิบัติการ  (action research) กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครืองมือ  จึง

เป็นกระบวนการทีสาํคัญ  เพือให้เกิดความครอบคลุมของเนือหา  และสามารถนาํผล  (เครืองมือ)  ไปใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง  ขณะเดียวกัน  ความยืดหยุ่นของกระบวนการและการเติมเตม็ข้อมูล  เกิดขึน
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ตลอดเวลาของกระบวนการดําเนินงาน  ตามองค์ความรู้และบทเรียนทีเกิดขึนในช่วงของการพัฒนา

เครืองมือ  ซึงเป็นกระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ทีกระบวนการและกิจกรรมหลายอย่างดาํเนินไป

พร้อมกัน  เช่น  การเกบ็ข้อมูลทีทาํพร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูล  และการออกแบบวิจัยหรือการกาํหนด

องค์ประกอบสามารถปรับเปลียนไปตามสถานการณ์ในขณะดาํเนินงานหรือจัดเกบ็ข้อมูล  (ชาย  โพธิสิตา,  

)   

 

ส่วนทีสอง บริบทพนืทีเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 

  

บริบททวัไป 

 

 ในปี     เขตภาษีเจริญประกอบด้วย  7  แขวง  54  ชุมชน  มีจาํนวนครัวเรือน   ,   ครัวเรือน  

มีประชากรโดยรวม   ,   คน  จาํแนกเป็นชาย   ,   คน  เป็นหญิง   ,   คน  เมือจาํแนก

ประชากรตามกลุ่มอายุของประชากร  พบว่า มีประชากรอายุ   -   ปี  จาํนวน   ,   คน  อายุ   -   ปี  

จาํนวน   ,   คน  และอายุ     ปีขึนไป  จาํนวน   ,   คน  แขวงบางหว้า  เป็นแขวงทีมีชุมชนมาก

ทีสุดคือ     ชุมชน  รวมทังมีประชากรและจาํนวนครัวเรือนมากทีสุดเช่นกัน  รองลงมาคือแขวงบางด้วน  

(   ชุมชน)  แขวงบางจาก  (   ชุมชน)  แขวงคลองขวาง  (   ชุมชน)  แขวงบางแวก  (   ชุมชน)  แขวงคูหา

สวรรค์  (   ชุมชน)  และแขวงปากคลองภาษีเจริญ  (   ชุมชน)  อย่างไรกด็ี  เมือพิจารณาจาํนวนประชากรกับ

จํานวนพืนที  พบว่า  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  และแขวงบางแวก  เป็นแขวงทีมีพืนทีน้อย  แต่จํานวน

ประชากรมีในสดัส่วนทมีาก 

 

เขตภาษีเจริญ  มีถนนสายหลกั      สาย  ได้แก่  ถนนเพชรเกษม  ถนนราชพฤกษ์  ถนนกัลปพฤกษ์ 

และถนนพุทธมณฑล  สาย    โดยมีถนนสายรอง  อีก     สาย  ขณะนอียู่ระหว่างการก่อสรา้งเสน้ทางรถ  

ไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลิมรชัมงคล  หรือสายสีนาํเงิน  มีกาํหนดแล้วเสรจ็และเปิดให้บริการตามแผนงาน

ได้ในเดือนกุมภาพันธ ์ พ.ศ.     นอกจากนี  ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  รถไฟฟ้าบีทีเอส  สายสีลม  ทตัีด

ผ่านเขตภาษีเจริญ  มีสถานีอยู่ในเขตภาษีเจริญ     สถานีและเป็นสถานีปลายทาง  คือ  สถานีบางหว้า   

 

จากข้อมูลเบืองต้น  สะท้อนให้เหน็ถึงการปรับเปลียนโครงสร้างเชิงกายภาพ  โดยเฉพาะความเจริญ

ของการคมนาคมทีกาํลังจะเกิดขึนในเขตภาษีเจริญอย่างรวดเร็ว  เป็นสิงทีบ่งบอกสัญญาณของการขยาย

เมืองโดยใช้เส้นทางคมนาคม  เป็นปัจจัยทีทาํให้เกิดการขยายเมือง  โดยตามหลักการของการเพิมขึนของ

เส้นทางคมนาคม  เป็นส่วนของการเพิมขึนของทอียู่อาศัยของประชาชน  เพือโอกาสในการใช้ความสะดวก

ของเส้นทางทีมีมากขึนและอาจเกิดการขยายตัวของการตังถินฐานไปตามแนวทางการคมนาคม  เมือ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2_(%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA)
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เทียบเคียงกับรูปแบบการขยายตัวของเมือง  อาจกล่าวได้ว่า  กรุงเทพมหานคร  น่าจะอยู่ในรูปแบบการ

ขยายตัวแบบดวงดาว  (Star) และอาจจะเข้าสู่รูปแบบการขยายตัวแบบกลุ่มดาว  (Galaxy) ในอนาคต 

ตามทีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิงแวดล้อม  ได้จําแนกรูปแบบของการ

ขยายตัวของเมืองไว้     รูปแบบดังกล่าวในบทท ี     

 

ผลของการขยายเส้นทางคมนาคม  และนาํสู่การขยายตัวของเมืองดังกล่าว  อาจส่งผลกระทบต่อวิถี

ชีวิต  และสภาพแวดล้อมของคนภาษีเจริญทงัเชิงบวกและเชิงลบ  โดยผลกระทบเชิงบวกทคีาดว่าจะเกิดขึน

ในอนาคต  คือ  ความสะดวกในการคมนาคมทคีนภาษีเจริญจะมีทางเลือกในการสัญจรทมีากขึน  และการ

ลดความแออัดของการจราจร  แต่ในขณะเดียวกัน  ผลกระทบเชิงลบทเีกิดขึนในช่วงระหว่างดาํเนินการ  ได้

ก่อผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในพืนที  ตังแต่ปัญหาการเวณคืนทีดิน  ขยะ  มลพิษด้านเสียง  

การจราจรทติีดขัดจากสิงกีดขวาง  ปัญหาฝุ่ นละออง  การตัดต้นไม้  ดังรายงานผลกระทบโครงการรถไฟฟ้า

สายสีนําเงินส่วนต่อขยาย  สะท้อนผลกระทบทีเกิดจากการร้องเรียนอย่างต่อเนือง  ทังในประเด็น

แรงสนัสะเทอืน  การระบายนาํ  เสียง  การจราจร  และฝุ่ นทเีกิดขึนจากการดาํเนินงาน  (http://www.mrta-

blueline.com/progresses/effect  สบืค้น     กันยายน   )  ซึงหากมีการบริหารจัดการทดีีเพือเฝ้าระวัง

การเกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและสุขภาวะของคนในพืนที  ทังในช่วงของการดําเนินงานและหลัง

ดาํเนินงาน  จะเป็นการสร้างสมดุลของการเปลียนแปลงระหว่างความเจริญเชิงโครงสร้างพืนที  กับการมี    

สขุภาวะทดีีของประชาชนด้วย 

 

ขอ้มูลตามองคป์ระกอบแผนทีชุมชน  (Community Mapping) 

 

1) พนืทีสาธารณะ 
 

จากการกาํหนดให้องค์ประกอบของการสืบค้นข้อมูลเพือใช้เป็นแนวทางในการบ่งบอก

การเป็นพืนทสีาธารณะทอีาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทสีาํคัญ  ได้แก่  การมีพืนทรีกร้าง  พืนทเีปลียว ชุนชน

แออดั  พืนทใีต้ทางด่วน/ใต้สะพาน  การมีตลาดนัด  ผลการสบืค้นและการสาํรวจ  พบว่า  ในเขตภาษีเจริญไม่

มีพืนทใีต้ทางด่วน  แต่มีพืนทใีต้สะพาน  ทใีนบางแห่งมีความสุ่มเสียงต่อสุขภาวะของชุมชน  ในขณะทข้ีอมูล

จากสาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ปี     สะท้อนให้เหน็ว่ามีพืนทีรกร้าง  ทไีม่ได้ถูกใช้ประโยชน์  จาํนวน     

แห่งใน     แขวง  ยกเว้นแขวงปากคลองภาษีเจริญ  ทไีม่พบการรายงานข้อมูล  โดยแขวงบางด้วนมีพืนทรีก

ร้างพบมากทสีุดถึง     พืนท ี นอกนันมีพืนทรีกร้าง   -   พืนทใีนแต่ละแขวง อย่างไรกด็ี  ข้อมูลยืนยัน  จาก

แกนนาํชุมชน  พบว่า  พืนทรีกร้างในบางพืนทไีด้มีการพัฒนาปรับปรุงพืนทไีปบ้างแล้ว  จึงคงเหลือพืนทรีก

ร้าง  หรือ  พืนทีเปลียว     แห่ง  ใน     แขวง  โดยการเป็นพืนทีรกร้าง  ประกอบด้วยพืนทีสาธารณะทัวไป  

พืนทีของวัด  และพืนทีของเอกชน  ซึงแกนนาํชุมชนค้นพบว่าเป็นพืนทีทีถูกปล่อยให้รกร้าง  เป็นทีเปลียว  

สุ่มเสยีงต่อสขุภาวะของคนในพืนท ี
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ในส่วนของการเป็นชุมชนแออดั  โดยถือเกณฑ์ความหนาแน่นของบ้านเรือนอย่างน้อย 15 

หลังคาเรือนต่อพืนท ี1 ไร่  และความหมายตามพระราชบัญญัติชุมชนแออัดได้ให้ความหมายชุมชนแออัด

ไว้ หมายถึง “บริเวณพืนททีมีีสภาพไม่ถูกสุขลักษณะ มีนาํขัง อับชืน หรือสกปรก มีอาคารและผู้อยู่อาศัย

อยู่อย่างแออัดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยหรือเป็นแหล่งทอีาจก่อให้เกิดการ

กระทาํทีขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”  พบว่า  ในปี     เขตภาษีเจริญมีพืนทชุีมชน

แออัด     ชุมชน  พบมากทีสุดในแขวงบางหว้า     ชุมชน  รองลงมาเป็นแขวงบางด้วน     ชุมชน  แขวง

คูหาสวรรค์     ชุมชน  แขวงบางแวกและคลองขวาง  แขวงละ     ชุมชน  แขวงปากคลองภาษีเจริญ     ชุมชน  

มีเพียงแขวงบางจากเท่านันทีไม่พบข้อมูลรายงานการเป็นชุมชนแออัด  อย่างไรกดี็  ฐานข้อมูลทีได้จาก

แหล่งข้อมูลยังไม่สมบูรณ์  อาท ิ ข้อมูลด้านจาํนวนพืนท ี จาํนวนครัวเรือน  และจาํนวนหลังคาเรือน  เป็นต้น  

คณะผู้วิจัยคาดว่า  จํานวนชุมชนแออัดจะมีจํานวนมากยิงขึน  จากโครงสร้างความเจริญทีเปลียนแปลง  

ประกอบกบัการเพิมขึนของจาํนวนสงิก่อสร้าง  คอนโดมิเนียม  ทมีาพร้อมกบัโครงสร้างการคมนาคมทกีาํลัง

จะมีรถไฟฟ้ามหานคร  ดังที  อนงค์นุช  เทียนทอง  และอ้อมเดือน  สิทธิพรม  ( )  ได้กล่าวถึงการสร้าง

รถไฟฟ้าความเรว็สูง  จะทาํให้ระบบการขนส่งสินค้ามีความสะดวกสบาย  ซึงจะทาํให้พืนทีกลายเป็นแหล่ง

รวมของกลุ่มธุรกจิและการเพิมขึนของสงิก่อสร้างต่าง  ๆ  และการเพิมจาํนวนของทพัีกอาศัยตามมา 

 

ตลาดและตลาดนัดในเขตภาษีเจริญมีทังสิน     แห่ง  โดยเป็นตลาดสดทัวไป     แห่ง  

ตลาดนัดชุมชน  (ตลาดนัดเอกชน)     แห่ง  ตลาดนัดชุมชน  (ตลาดนัดใช้พืนทีวัด)     แห่ง  (วารุณี  เพไร  

และคณะ,   )  แต่ยังขาดข้อมูลเกียวกับการบาํบัดนาํเสีย  และปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดขึนและการ

จัดเกบ็ในแต่ละวันของตลาดทุกประเภท  ซึงคณะผู้วิจัยต้องทาํการสาํรวจเพิมเติม  เพือนําไปสู่การวาง

แผนการดาํเนินงานต่อไป 

 

2) พนืทีใชป้ระโยชน ์ (เชิงโครงสรา้ง) 
 

พืนทใีช้ประโยชน์ตามนิยามของแผนทีชุมชน  พบข้อมูลทสีาํคัญคือ มีสถานศึกษาทงัสิน  

  แห่ง  มีนักเรียน/นักศึกษา  จาํนวน   ,   คน  (ขาดจาํนวนนักเรียนของโรงเรียนเผดิมศึกษา  แขวง

ปากคลองภาษีเจริญ)  และมีจาํนวนบุคลากร  (ครู  อาจารย์และเจ้าหน้าที)  จาํนวน   ,   คน  ในจาํนวน

สถานศึกษาทังหมด  ประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษา  30  โรง  สังกัดภาครัฐ  13  โรง  สังกัด

ภาคเอกชน  17  โรง  ส่วนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  มี     โรง  สังกัดภาครัฐทังหมด  การกระจายตัวของ

โรงเรียน  พบว่า  ทงั     แขวง  มีโรงเรียนตังอยู่ในพืนท ี

 

ข้อมูลสถานศึกษา  สะท้อนให้เหน็ถึงจาํนวนบุคลากรต่อนักเรียน  พบว่า  มีอัตราบุคลากร  

(ครู  อาจารย์  เจ้าหน้าท)ี  ต่อจาํนวนนักเรียน     ต่อ     คน  แต่ด้วยข้อมูลไม่ได้จาํแนกจาํนวนของครูผู้สอน  

จึงทาํให้ไม่สามารถประเมินความเพียงพอต่อจาํนวนนักเรียนทีมีอยู่ในปัจจุบันได้  ซึงคณะผู้วิจัย  จะทาํการ

สาํรวจเพิมเติมในขันตอนต่อไป  เพือสะท้อนอัตรากาํลังทีเพียงพอของครูต่อความต้องการตามจํานวน

นักเรียน  รวมทังทักษะ  ความสามารถของครูในการส่งเสริมหรือจัดกระบวนการเรียนการสอนทีจะบูรณา
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การกับการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  เพือให้สามารถเทียบเคียงจํานวนบุคลากรครูผู้สอนต่อจํานวนนักเรียน  

ตามอตัราส่วนทเีพียงพอตามทนีายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กล่าวไว้

ว่า  สัดส่วนครูผู้สอนต่อนักเรียนทเีหมาะสม  คือ     ต่อ     คน  ต่อไป  (นวรัตน์  รามสูต  และบัลลังก์  โรหิต

เสถียร,   ) 

 

เขตภาษีเจริญมีวัด     วัด  ประกอบด้วยวัดทีเป็นอารามหลวง     วัด  และวัดราษฎร์     

วัด  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  เป็นแขวงทมีีวัดมากทสีดุคือ  9  วัด  รองลงมาคือ  แขวงบางแวกมี     วัด  แขวง

คูหาสวรรค์มี     วัด  แขวงบางหว้ามี     วัด  แขวงคลองขวางมี     วัดและแขวงบางด้วนมี     วัด  ส่วนแขวงบาง

จากไม่มีวัดในพืนที  ในส่วนของสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลมีจํานวน     แห่ง  ประกอบด้วย

โรงพยาบาลภาคเอกชน    แห่ง  ตังในพืนทีแขวงบางหว้า  และแขวงปากคลองภาษีเจริญ  ส่วน

สถานพยาบาลภาครัฐ  พบว่ามีศูนย์บริการสาธารณสุขจาํนวน     ศูนย์  ทงันี  แขวงบางจาก  แขวงคูหาสวรรค์  

ไม่มีสถานพยาบาลอยู่ในพืนทีเลย ในขณะข้อมูลเกียวกับศูนย์การค้า/ห้าง  และตลาด  (ยกเว้นตลาดนัด)  

พบ     แห่ง  ตังในแขวงบางหว้า     แห่ง  และแขวงบางแวก  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  แขวงละ     แห่ง  ซึง

ในส่วนของศูนย์การค้า  พบว่า  ทาํให้เกิดขยะมูลฝอยแห่งละประมาณ   -   ตันต่อวัน  ในขณะทตีลาดทาํให้

เกดิขยะมูลฝอยแห่งละประมาณ   .   ตันต่อวัน  

 
 

นอกจากนี  มีแหล่งการค้าประเภทจุดหาบเร่/แผงลอย  ทีมีทังทีเป็นจุดผ่อนผันและจุด

เสนอพิจารณาผ่อนผัน  รวมทงัสิน     แผง  โดยเป็นจุดทผ่ีอนผันแล้ว     แผง  และทเีสนอพิจารณาขอ

ผ่อนผัน     แผง  ส่วนใหญ่เป็นจุดหาบเร่/แผงลอย  ในแขวงบางหว้าถึง     แผง  และแขวงปากคลอง

ภาษีเจริญ     แผง  ส่วนแขวงอืน  ๆ  ยังไม่มีข้อมูล นอกจากนี  ยังไม่พบข้อมูลเกียวกับขยะมูลฝอยที

เกดิขนึในแต่ละวัน   

 

ห้างสรรพสินค้า  1 ห้างได้แก่  ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค  ตังอยู่ในแขวงบางหว้า  

สาํหรับข้อมูลในส่วนสถานบันเทงิ  พบว่ามีข้อมูลระบุเพียง  2 แห่ง  ตังอยู่ในแขวงบางหว้าและแขวงบางจาก  

อย่างไรกด็ี  สถานบันเทงิ  น่าจะเป็นไปในรูปการบริการแฝงกับการเป็นร้านอาหาร  ซึงข้อมูลยังไม่สมบูรณ์  

ต้องได้รับความร่วมมือในการสาํรวจข้อมูลจากทุกฝ่ายทีเกียวข้องต่อไป  ทังนี  ข้อมูลโรงแรมพบว่า  มี

โรงแรม     แห่ง  ตังอยู่ในแขวงบางหว้า     แห่ง  และแขวงบางจาก     แห่ง ในขณะทีมีร้านอาหาร  จาํนวน  

ร้าน  ส่วนใหญ่  อยู่ในแขวงบางหว้า  รองลงมาคือ  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  บางด้วน  บางแวก    คลอง

ขวาง  คูหาสวรรค์  และแบวงบางจากเพียง     ร้าน  โดยร้านอาหารทงัหมด  จัดอยู่ในประเภทสะสมอาหาร    

นอกจากนี  ข้อมูลโรงงานทขึีนทะเบียน  690 โรงงาน  ส่วนใหญ่  ตังอยู่ในแขวงบางหว้า  เช่นกัน  รองลงมาอยู่

ในแขวงปากคลองภาษีเจริญ  แขวงบางด้วน  แขวงบางแวก  แขวงบางจาก  แขวงคลองขวาง  และแขวงคูหา

สวรรค์  ทังนี  ไม่พบข้อมูลเกียวกับปริมาณขยะและการจัดเกบ็ขยะ  หรือการบาํบัดนาํเสียของโรงงาน  ซึง

คณะผู้วิจัยคาดว่าจะสาํรวจข้อมูลเพิมเติม  โดยรวมพืนทโีครงสร้าง  หน่วยงานต่าง  ๆ  ต่อไป 
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เขตภาษีเจริญมีลานกฬีาหรือสนามกฬีา     แห่ง  ส่วนใหญ่เป็นลานกีฬาของโรงเรียน  โดย

เป็นโรงเรียนภาครัฐ     แห่งและภาคเอกชน     แห่ง  แขวงบางหว้าเป็นแขวงทีมีลานกีฬามากทีสุด          

กิจกรรมการใช้ลานกีฬา  ส่วนใหญ่เป็นการเล่นวอลเลย์บอล  บาสเกต็บอล  แบดมินตัน  เปตอง  ปิงปอง  แอ

โรบิก  ตะกร้อ  วิง  และรํามวยจีน  ทังนี  ข้อมูลทีได้จากการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าว  ยังไม่มีความ

ครบถ้วนในรายละเอียดของการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอืน  ๆ  รวมทงัการจัดแบ่งประเภทของลานกีฬา  

ตามทกีรุงเทพมหานคร  ได้จัดให้มีลานกีฬาแบ่งออกเป็น     ประเภท  ตามขนาดของพืนท ี คือ  ลานกีฬา  A 

(พืนทมีากกว่า     ไร่  คนใช้บริการมากกว่า     คนต่อวัน)  ลานกีฬา  B (พืนทไีม่เกิน     ไร่  คนใช้บริการ

ไม่ถึง     คนต่อวัน)  ลานกีฬา  C (พืนทีไม่จาํกัด  ไม่จาํกัดจาํนวนคนใช้ต่อวัน)  (กองนโยบายและแผน  

สาํนักผังเมือง,   )  นอกจากนี  จากการศึกษาของเพญ็รุ่ง  นวลแจ่ม  และคณะ,     ได้ทาํการศึกษา

รูปแบบและการใช้ประโยชน์ลานกีฬาของคนภาษีเจริญ พบว่า  การเข้าถึงการใช้บริการของคนในชุมชนยัง

ไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะการเข้าถึงการใช้ลานกีฬา  ซึงอยู่ในบริเวณโรงเรียน  ด้วยข้อจาํกัดด้านเวลาของการ

เปิดใช้บริการ  และการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน  อย่างไรกด็ี  คนในชุมชนส่วนใหญ่ในเขตภาษีเจริญ  

ยังมีความต้องการมีพืนทีของชุมชนในการจัดทาํกิจกรรมร่วมกัน  โดยเฉพาะกิจกรรมการออกกาํลังกายที

เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนัน  ๆ  ซึงสอดรับกับการสาํรวจของสาํนักสถิติแห่งชาติ  ( )  ทีพบว่า  

ประชากรอายุ     ปีขึนไป  นิยมออกกาํลังกายโดยการเล่นกีฬา  ส่วนใหญ่นิยมเล่นทบ้ีาน  รองลงมาจึงเป็น

สถานทขีองสถานศึกษา  ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เหน็ถึงความไม่เพียงพอของพืนทสีาํหรับกิจกรรมทางกาย

เพือการออกกาํลังกายของคนในชุมชน  ดังนัน  เพือให้สอดรับกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร  ทต้ีองการ

สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกาํลังกาย  การส่งเสริมให้มีลานกีฬาหรือลานกิจกรรมชุมชน  เป็นสิงทจีาํเป็น

และควรสนับสนุนให้เกดิการปรับพืนทเีพือกจิกรรมดังกล่าวต่อไป     

 

ข้อมูลด้านพืนทีสีเขียว  ประเภทสวนหย่อม  สวนสาธารณะ  สวนหมู่บ้าน  สวนชุมชน  สวน

ถนน  และสวนอเนกประสงค์  พบว่า  ข้อมูลจากสาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ( )  ระบุการมีพืนทีสีเขียว

ประเภทสวนหย่อม  จาํนวน     พืนท ี รวมขนาดพืนท ี  , .   ตารางเมตร  เมือเปรียบเทยีบกับจาํนวน

ประชากรของเขตภาษีเจริญปี     ทีมีทังหมด   ,   คน  พบว่า  เนือทีพืนทสีีเขียวต่อประชากร     

คน  มีเพียง   .   ตารางเมตร  ซึงน้อยกว่ามาตรฐานเนือทีสวนสาธารณะต่อประชากรในประเทศไทย  ที

สาํนักผังเมืองใช้เป็นมาตรฐานสาํหรับพืนทกีรุงเทพมหานคร  คือ  ประชากร     คนต่อ     ตารางเมตร  ซึง

ถือว่าตาํกว่ามาตรฐานทกีาํหนด  ทังนี  อาจเป็นเพราะเป็นข้อมูลเฉพาะพืนทีสวนหย่อม  และข้อมูลทียังไม่

ครบถ้วน  ต้องดาํเนินการสาํรวจเพิมเติม  อีกทงัการใช้ขอบเขตมาตรฐานเพียงการสร้างสวนสาธารณะตาม

นิยามทีกําหนด  อาจไม่รองรับกับบริบทเขตภาษีเจ ริญ  นอกจากนี    ข้อมูลของสํา นักผังเมือง

กรุงเทพมหานคร  ( )  กลับพบว่า  เขตภาษีเจริญมีพืนทีสีเขียวในรูปสวนสาธารณะ     แห่ง  ขนาด

พืนท ี  , .   ตารางเมตร  คิดเป็นอัตราส่วน   .   ตารางเมตร  ต่อประชากรเขตภาษีเจริญ     คน  

ซึงกยั็งตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด  อย่างไรกด็ี  ในสภาพการณ์ทีมีการเปลียนแปลงโครงสร้างผังเมืองเขต

ภาษีเจริญ  ทกีาํลังมีการจัดทาํโครงการรถไฟฟ้าถึง     สาย  ความเจริญเชิงโครงสร้างในรูปแบบการก่อสร้าง

ทพัีกอาศัย  ห้างสรรพสนิค้า  และอนื  ๆ  กาํลังเติบโตและกาํลังรุกลาํพืนทธีรรมชาติและเกษตรกรรม  ซึงเป็น

วิถีชีวิตดงัเดิมของคนภาษีเจริญ  อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนภาษีเจริญ  ทงัในประเดน็ความ
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มันคงด้านอาหาร  และวิถีความเป็นอยู่  ปัญหาการคงไว้ซึงพืนทีสีเขียว  จึงนับเป็นความเร่งด่วนและสาํคัญ

ในการรณรงค์ให้มีการเพิมของพืนทสีเีขียวในเขตภาษีเจริญต่อไป 

 

บุคคล/ทรพัยากรในชุมชน 

 

ผลการศึกษาเกียวกับข้อมูลผู้นําชุมชน  ทัง     แขวง     ชุมชน  มีผู้นําชุมชนรวมทังสิน  

  คน  โดยแขวงบางหว้ามีจาํนวนมากทสีุด  เนืองจากมีจาํนวนชุมชนมากถึง     ชุมชน  โดยมีผู้นาํชุมชน

ทงัสนิ     คน  รองลงมาคือแขวงบางด้วน     คน  แขวงบางแวก     คน  แขวงคลองขวาง     คน  แขวง

คูหาสวรรค์     คน  แขวงปากคลองภาษีเจริญและแขวงบางจาก  แขวงละ     คน  และ     คน   ทังนี  

จาํนวนปราชญ์ชาวบ้านหรือบุคคลทชุีมชนให้การยอมรับ  นับถือ  รวมทังบุคคลทีมีความเชียวชาญ  ทักษะ

พิเศษในด้านต่าง  ๆ  พบว่า  มีจาํนวน  30  คน กระจายอยู่ในแขวงต่าง  ๆ  ส่วนใหญ่เป็นผู้มีทักษะด้าน

วัฒนธรรมท้องถิน  (ขนม  อาหารไทย  ดนตรีไทย  ยาไทย  เป็นผู้นาํทมีีภาวะผู้นาํ  เป็นต้น)  

 

ข้อมูลเกียวกับทรัพยากรบุคคลข้างต้น  สะท้อนให้เหน็ถึงการเป็นผู้นาํชุมชน  ทีเป็นไปใน

ลักษณะทางการ  และเป็นแบบธรรมชาติทเีกิดขึนจากการยอมรับ  นับถือ  ของคนในชุมชน  ซึงคาดว่า  จะมี

จาํนวนมากกว่าทไีด้ทาํการสาํรวจในเบืองต้น  เนืองจากการกาํหนดนิยามของคาํว่าทรัพยากรบุคคล  ปราชญ์

ชาวบ้าน  บุคคลทียอมรับนับถือ  ยังมีขอบเขตและนิยามทแีตกต่างกัน  ด้วยเป็นเพียงการสาํรวจ  สอบถาม

จากความคิดเหน็  ซึงยังไม่เป็นมีการกาํหนดนิยามทเีป็นแนวทางเดียวกัน  ซึงคณะผู้วิจัย  มีความตังใจทจีะ

ให้ชุมชนเป็นผู้กาํหนดนิยามร่วมกนัในกระบวนการและโอกาสของการเรียนรู้ร่วมกันต่อไป  ซึงในการศึกษา

ระยะต่อไป  จะมีกระบวนการในการกาํหนดนิยามร่วมกัน  ทังในประเดน็ทรัพยากรบุคคลและของดีภาษี

เจริญ  เพือประกอบใช้ในการวางแผนการพัฒนาพืนทสีขุภาวะต่อไป     

 

ส่วนทีสาม ประเด็นการพฒันาพืนทีสุขภาวะ 

 

ผลการศึกษา  สะท้อนปัญหาของชุมชนทงั     แขวง     ชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านสงิแวดล้อม

ได้แก่  ปัญหานาํเน่า  ขยะ  ยุง  ความเป็นอยู่ทแีออัด  และปัญหาสาธารณูปโภค  ได้แก่  ไฟฟ้าทมีีแสงสว่างไม่

เพียงพอ  นอกจากนี  ปัญหาทีชุมชนส่วนใหญ่สะท้อนไปในทิศทางเดียวกัน  คือปัญหาความร่วมมือของ

สมาชิกในชุมชนทมีีน้อย  ด้วยวิถีชีวิตทเีปลียนไป  ต่างคน  ต่างอยู่  ไม่มีความเสียสละต่อส่วนรวม  อย่างไรกด็ี  

เสยีงสะท้อนของชุมชนทต้ีองการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  ต่างเหน็ว่า  หากมีรูปแบบการประสานงานทดีี  และมี

การเชือมโยงการทาํงานร่วมกันระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน  สถานพยาบาล  และสถานประกอบการในพืนท ี 

จะช่วยให้การขับเคลือนงานมีความเป็นไปได้ สรุปได้ดังภาพท ี5 
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ภาพท ี   สรุปปัญหาพืนที  ความร่วมมือและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพืนทีเพือสุขภาวะ            

เขตภาษีเจริญ 

 

ผลการค้นหาประเดน็ปัญหาและความต้องการพัฒนาพืนทีชุมชน  ผ่านกระบวนการจัดเวทีชุมชน  

โดยมีแกนนาํ  ตัวแทนชุมชนแต่ละชุมชนในแต่ละแขวง    ร่วมในการพิจารณาประเดน็และพืนทีทีมีความ

เป็นไปได้ในการดาํเนินงาน  ภายใต้ระยะเวลาการดาํเนินงานในระยะที     พบว่า  มีแกนนําชุมชนเสนอ

ประเดน็ปัญหาและความต้องการในการดาํเนินงาน     พืนท ี จาก     แขวงในเขตภาษีเจริญ  แต่เมือมีการ

จัดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชน  พบว่า  มีชุมชนทมีีความพร้อมในการดาํเนินงาน     

ชุมชน  ใน     แขวง  ทังนี  การพิจารณาประเด็นและพืนทีทีมีความเป็นไปได้ในการดําเนินงาน  ได้มีการ

กาํหนดเงือนไขการดาํเนินงานพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  ทสีะท้อนความพร้อมของการดาํเนินงานของชุมชน     

ประการคือ 

 

1) เป็นพืนททีสีุ่มเสยีงต่อสขุภาวะของคนในพืนท ี

 

2) เป็นประเดน็ทเีกดิจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 

 

3) เป็นพืนททีมีีความเป็นไปได้ในการพัฒนา 
 

4) เป็นนวตกรรม  หรือเป็นกิจกรรมทีต่อยอดและไม่ซําซ้อนกับกิจกรรมทีได้รับการสนับสนุน
หรืออยู่ในระหว่างดาํเนินการ 

 

 

• พืนทชุีมชนเมอืง  แออดั  นาํเน่า  

ยุง  ผู้ ร้าย  ไฟฟ้าไม่สว่าง 
1.  บริบทพืนท ี

• ความร่วมมอืน้อย 

• ต่างคนต่างอยู่  มุ่งทาํงานเพือ

เลยีงชีพ  ไม่เสยีสละ 

2.  ความร่วมมอื 

• มีความเป็นไปได้ในการสร้างความ

ร่วมมือด้วยการประสานวัด  โรงเรียน  

สถานประกอบการ  ร่วมดาํเนินการ 

• ชุมชนมีความต้องการปรับปรงุเพือ

พืนทสีขุภาวะ 

3.  ความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาพืนที

สร้างสรรคเ์พือสขุ

ภาวะ  
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อย่างไรกด็ี  ด้วยกระบวนการยืนยันความพร้อมของชุมชนผ่านการจัดเวทีชุมชน  เป็นช่วงการ

เลือกตังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  จึงทาํให้บางชุมชนไม่สามารถดาํเนินการจัดเวทชุีมชนได้ 

 

ผลการดําเนินงานระดมความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนใน     ชุมชน     แขวง  ได้เสนอประเด็น

ปัญหา  และความต้องการการพัฒนาพืนทเีพือสร้างสรรค์สุขภาวะ  ใน     มิติ  คือ   )  การพัฒนาพืนทเีพือ

ดาํเนินกจิกรรมด้านอาหาร     )  การพัฒนาพืนทเีพือดาํเนินกิจกรรมด้านการออกกาํลังกาย   )  การพัฒนา

พืนทเีพือดาํเนินกจิกรรมด้านการปรับภมูิทศัน์ ได้แก่ 

 

1) แขวงบางด้วน  ได้เสนอพืนทชุีมชนทคีวรได้รับการปรับพืนทใีน  3  ชุมชน  คือ   

 

x ชุมชนเลิศสุขสม  เสนอปรับปรุงใต้สะพานระหว่างชุมชนกับถนนพุทธมณฑลสาย  1 

เนืองจากเป็นพืนทรีกร้าง  มีมิจฉาชีพ  ขยะ  นาํเน่าเสีย และปรับพืนทริีมคลองหน้าบ้านปลูกผักสวนครัว  รัว

กนิได้ 

 

x ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  เขต  1  หมู่  3  เสนอปรับพืนทใีต้ทางเดินเข้าชุมชน  (แยก  
13)  เป็นแหล่งอาศัยสตัว์นาํ  เลียงปลา ปลูกพืชสวนครัวรอบบริเวณชุมชน  ตกแต่งหน้าบ้านให้สะอาด  โดย

การปรับพืนทบีริเวณรัวบ้านให้เป็นแหล่งอาหาร และปรับพืนทใีห้มีลานกฬีา/ลานกจิกรรม 

 

x ชุมชนคลองลัดภาชี เสนอปรับพืนทว่ีางในชุมชนเพือปลูกพืช  ผักสาํหรับคนในชุมชน 

ปรับบริเวณหน้าชุมชนเป็นลานออกกาํลังกาย 

 

2) แขวงคลองขวาง  เสนอพืนทีชุมชนทีควรได้รับการปรับพืนที  1  ชุมชน  คือ  ชุมชนพูน
บาํเพญ็ เสนอปรับปรุงพืนทริีมคลองบางเชือกหนัง  ปลูกพืช  ผัก  ต้นไม้ และทาสีตีเส้นของถนน รณรงค์การ

ปันจักรยาน  และปรับปรุงพืนทเีพือลานออกกาํลังกายในชุมชน  ทาํการรณรงค์การทาํเกษตรแบบธรรมชาติ  

จาํหน่ายในชุมชน (   สถานีพืนทสีขุภาวะ) 

 

3) แขวงบางจาก  เสนอพืนทชุีมชนทคีวรได้รับการปรับพืนทเีพือสขุภาวะใน  2  ชุมชน  คือ  
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x ชุมชนศรีประดู่ เสนอปรับพืนทีหน้าบ้านสมาชิกชุมชนปลูกผักสวนครัว  รัวกินได้

พัฒนาช่องทางการตลาดเพือผลิตภัณฑน์าํพริกของชุมชน และปรับปรุง  สรรหาพืนทว่ีางในชุมชนเพือจัดทาํ

ลานกจิกรรม  ลานออกกาํลังกาย 

 

x ชุมชนศิรินทร์และเพือน เสนอปรับปรุงตลิงริมคลองจากการกัดเซาะของนาํ ปรับ

พืนทริีมคลองหน้าบ้านปลูกผักสวนครัว  รัวกินได้ ปรับปรุงพืนทีรกร้างในชุมชน  เป็นแปลงเกษตรสาธิต 

ฟืนฟูกลุ่มเพาะเหด็  กบคอนโด  โครงการผักลอยฟ้า ปรับพืนทเีพือการส่งเสริมการเลียงลูกด้วยนมแม่ ปรับ

พืนทีลานองค์พระพรหมเป็นลานออกกาํลังกาย  ลานเอนกประสงค์  และจัดทาํพืนที/ส่งเสริมการทาํ

จักรยานปันนาํรดต้นไม้ในบริเวณริมคลอง 

 

4) แขวงบางหว้า  เสนอพืนทชุีมชนทคีวรได้รับการปรับพืนทเีพือสุขภาวะ  1  ชุมชน  คือ ชุมชน

หน้าวัดโคนอน เสนอปรับภมิูทศัน์ทรีกร้างรอบชุมชนให้สวยงานมีต้นไม้  และติดไฟสว่าง และปรับปรุง

พืนทลีานวัด  เพือส่งเสริมการออกกาํลังกาย 

 

 ผลการ ศึกษา   บ ริบทพืนที ชุมชน เ มือง เ พือการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ    เขตภาษีเจ ริญ  

กรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปประเดน็ปัญหา  บริบทพืนททีสีาํคัญและประเดน็การพัฒนาพืนทสีุขภาวะใน

ระยะท ี    นาํร่อง     ชุมชน  ใน     แขวง  สรุปได้ดังภาพท ี6 
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ภาพที           สรุปบริบทพืนททีสีาํคัญ  ประเดน็ปัญหา  และประเดน็การพัฒนาพืนทสีขุภาวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• พืนทชุีมชนเมอืง  แออดั  นาํเน่า  

ยุง  ผู้ ร้าย  ไฟฟ้าไม่สว่าง 
1.  บริบทพืนท ี

• ความร่วมมอืน้อย 

• ต่างคนต่างอยู่  มุ่งทาํงานเพือ

เลยีงชีพ  ไม่เสยีสละ 

2.  ความร่วมมอื 

• มีความเป็นไปได้ในการสร้างความ

ร่วมมือด้วยการประสานวัด  โรงเรียน  

สถานประกอบการ  ร่วมดาํเนินการ 

• ชุมชนมีความต้องการปรับปรงุเพือ

พืนทสีขุภาวะ 

3.  ความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาพืนที

สร้างสรรคเ์พือสขุ

ภาวะ  

 

 

ปรับพืนทใีต้สะพาน  ทาํลานกจิกรรม  ปลูกต้นไม้  สวนครัว 

ปรับทางเดิน  ขุดลอกคูคลอง  หน้า

บ้านน่ามอง  ปลูกต้นไม้  สนามเดก็เล่น 

ลานกฬีา  สวนหย่อม  สวนผกั  

จักรยานปันนาํ  ศนูย์เดก็เลก็ 

  สถานีชุมชน  (ต้นทาง  คนคลอง  โรงเรียน

เกษตรชุมชน  กล้วยไม้งาม  บ่อปลา  ผกัสวน

ครัว  กล้วยไม้เมืองกรงุ  บ้านเตาเผาถ่าน  เป

ตอง  สวนรีไซเคิล  หน้าบ้านน่ามอง  ลานฟัน

นาํนม  บ้านเรือนไทย) 

ปรับพืนททีาํลานกฬีา  /  ลาน    

เอนกประสงค์ชุมชน  เพิมตลาด

นาํพริกชุมชน 

สวนหย่อม  สวนผกั  สวน

ครัวริมทางเดิน 

ปรับพืนทรีกร้าง  ปลูก

ผกั  ผกัลอยฟ้า  เหด็  

จักรยานปันนาํ  ปรับ

พืนทอีอกกาํลังกาย  

ส่งเสริมนมแม่ 

 

พืนทสีาธารณะ พืนทใีช้ประโยชน์ ทรัพยากรชุมชน ประเดน็กจิกรรม 

บริบทพืนท ี (แผนทชุีมชน) 

x ทรีกร้าง (19) 

x ชุมชนแออดั ( ) 

x พืนทใีต้ทางด่วน - 

x ตลาดนัด  ( ) 

x ลานกฬีา ( ) 

x พืนทสีเีขียว (60) 

x โรงเรียน ( ) 

x รพ. ( )  วัด  ( ) 

x สถานบันเทงื (2) 

x โรงงาน (690) 

x ผู้นาํชุมชน (541) 

xบุคคลทไีด้รับการ
ยอมรับ  ปราญชน์

ชาวบ้าน  ( ) 

x ออกกาํลังกาย 

x อาหาร 

x ปรับภมูิทศัน์ 
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ขอ้เสนอแนะ 

 ผลการศึกษาบริบทชุมชนเมืองเพือการพัฒนาพืนทีสุขภาวะเขตภาษีเจริญ    กรุงเทพมหานคร

สะท้อนให้ทราบถึงบริบทพืนทีเขตภาษีเจริญ  ตามองค์ประกอบของแผนทีชุมชน  เครืองมือทีใช้เพือการ

สาํรวจข้อมูลพืนฐาน  เพือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  จากผลการศึกษา  พบว่า  เขตภาษี

เจริญมีโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาเขตภาษีเจริญให้เป็นพืนทสีขุภาวะ  โดยโอกาสทสีาํคัญ  ได้แก่ 

 

1) การพัฒนาเชิงโครงสร้างการคมนาคม  โดยการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร    ทีจะนาํพาให้เขต
ภาษีเจริญ  มีความเจริญเชิงโครงสร้างและเศรษฐกิจ  การคมนาคม  การขนส่ง  พร้อมสงิอาํนวยความสะดวก

ต่าง  ๆ 

 

2) การมีทรัพยากรบุคคล  ทงัทางการและไม่เป็นทางการ  ทพีร้อมดาํเนินงานเพือสงัคม 

 

3) วัฒนธรรมชุมชน  ทยัีงคงรักษาศิลปวัฒนธรรม  และวิถีชีวิตดังเดิมของคนคลอง  รวมทงัการมี

ของดีของชุมชนทเีป็นเอกลักษณ์  อาท ิ ตลาดนาํ  ขนมไทย  ดนตรีไทย  เป็นต้น 

 

ในขณะเดียวกัน  ความท้าทายในการดาํเนินงานพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  ทมีาพร้อมกับความเจริญเชิง

โครงสร้าง  ซึงหมายรวมถึงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร  ทส่ีงผลกระทบต่อโครงสร้างผังเมืองทเีปลียนไป  

การก่อเกิดฝุ่ นละออง  เสียงและสภาพแวดล้อมทีเปลียนไป  รวมทังการเปลียนแปลงเมืองทีพบว่า  มีการ

เพิมขึนของจาํนวนทพัีกอาศัย  การเกดิชุมชนแออดัทเีพิมมากขึน  การลดลงของพืนทสีเีขียว  การเพิมขึนของ

จาํนวนขยะ  ทเีพิมขึนตามจาํนวนประชากรและสิงปลูกสร้าง  ตลาด  ห้าง  สถานบันเทิงทุกรูปแบบ  การเกิด

นาํเน่าของคูคลอง  ซึงอยู่คู่กับวิถีชีวิตดังเดิมของคนภาษีเจริญ  สิงเหล่านี  ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคน

ภาษีเจริญ  ดังนัน  เพือเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพืนทสีุขภาวะ  หน่วยงานทเีกียวข้องทุก

ฝ่ายและชุมชน  ควรเร่งสร้างความร่วมมือในการดาํเนินงานพัฒนาพืนทขีองภาษีเจริญในด้านต่าง  ๆ  คือ 

 

1) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ในการร่วมคิด  ร่วมค้นหาประเดน็ปัญหา
ทเีกิดขึนจากสภาพแวดล้อมทเีปลียนแปลงไป  และกาํหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยชุมชนเอง  เพือ

สร้างการเป็นเจ้าของประเดน็  และเป็นเจ้าภาพในการจัดการปัญหาด้วยชุมชน  โดยหน่วยงานทงัภาครัฐและ

เอกชน  เข้าหนุนเสริมและมีส่วนร่วมในการการดาํเนินงานขของชุมชน 

 

2) จัดตังคณะทาํงานหรือคณะกรรมการทีประกอบด้วยผู้แทนของทุกชุมชน  และผู้แทนจาก
หน่วยงานทุกภาคส่วนทังรัฐและเอกชน  เพือกาํหนดยุทธศาสตร์  บริหารจัดการ  และดาํเนินงานร่วมกัน

อย่างจริงจัง 
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3) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการกาํหนดผังเมืองอย่างเป็นรูปธรรม  ก่อนทีสภาพแวดล้อมจะถูก

ปรับเปลียนอย่างรวดเร็วตามกระแสความเจริญทีมาพร้อมการการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการ

คมนาคมทกีาํลังเกดิขึน  โดยหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  ต้องร่วมในการจัดการเมืองอย่างจริงจัง 

 

4) ค้นหาแนวทางลดข้อจาํกัด  หรือปัญหาทเีกิดขึนจากการมีพืนที  ทีมีความสุ่มเสียงต่อสุขภาวะ  
ทงัทเีป็นพืนทสีาธารณะและพืนทส่ีวนบุคคล  โดยขอความร่วมมือและหามาตรการแรงจูงใจ  ในการเข้าเป็น

แนวร่วมในการพัฒนาพืนทสีขุภาวะ 

 

5) ดาํเนินการส่งเสริมแก้ไขปัญหาการจัดการพืนที  เพือรองรับกิจกรรมทางกายเพือการออก

กาํลังกาย  ซึงพบว่า  เป็นความต้องการของชุมชนในการพัฒนาพืนทีส่วนรวมเพือการจัดกิจกรรมร่วมกัน  

การส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาวงจรอาหารทมัีนคงสาํหรับคนเมืองกรุง  โดยประยุกต์การปลูกผักสวนครัวให้

สอดรับกับบริบทคนเมือง  และส่งเสริมให้เกิดวงจรอาหารทีปลอดภัย  นอกจากนี  การจัดการปรับภมิูทศัน์  

โดยการเพิมของพืนทีสีเขียว  การจัดการขยะชุมชน  เพือลดปัญหาของสิงปฏกูิล  และสาเหตุของการเกิดนาํ

เน่าเสยี 

 

6) สาํนักงานเขตภาษีเจริญ  ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลือนการพัฒนาพืนทีสุขภาวะ  ใน

การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาด้วยตนเอง  และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนใน

ชุมชน  จนสามารถทําให้เขตภาษีเจริญ  เป็นแหล่งเ รียนรู้ของการ จัดการพืนทีสุขภาวะ  โดยมี

สถาบันการศึกษาในพืนท ี และภาคีเครือข่ายสขุภาวะเป็นภาคีหนุนเสริมทางวิชาการ 

 

7) ในส่วนของการศึกษาวิจัย  ควรมีการจัดทาํฐานข้อมูลพืนทีทมีีความเป็นปัจจุบัน  และนาํไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  โดยระยะต่อไปของการศึกษา  ควรทาํการทบทวนและสาํรวจประเดน็ต่าง  ๆ  ตาม

องค์ประกอบของแผนทชุีมชนให้มีความครบถ้วน  สมบูรณ์ต่อไป 
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