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บทคัดย่อ

กำรพัฒ นำเมือ งที่มุ่งเน้น กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ส่งผลให้เทศบำลตำบลบ ำ้ นแพ ว้ จังหวัด สมุทรสำคร เผชิญ กับ สถำนกำรณ์
กำรขำดแคลนพื้ น ที ่ส ำธำรณะ ซึ่ง แม ใ้ นปัจ จุบ นั จะมีแ นวคิด กำรพัฒ นำเมือ งที่เ ป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล อ้ ม แต่ย งั ไม่ม ีก ำรศึก ษำใด
ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดทำงวิชำกำร โดยเฉพำะแนวคิดเมืองกระชับกับกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะในเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว บทควำมวิจยั ชิ้นนี้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสถำนกำรณ์พ้นื ที่ สำธำรณะในปัจจุบนั 2) วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแนวคิดเมืองกระชับกับกำรพัฒนำ
พื้นที่สำธำรณะ และ 3) เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะ อันนำไปสู่กำรพัฒนำเมืองตำมแนวคิดเมืองกระชับ ดำเนินกำรวิจยั
โดยกำรสำรวจภำคสนำม และสัมภำษณ์ผูเ้ ชี่ยวชำญ ผลกำรวิจยั พบว่ำ เทศบำลตำบลบ้ำนแพ้วเป็ นที่ตง้ั ของพื้นที่สำธำรณะ ทัง้ ประเภท
ที่ว่ำ งและสวนสำธำรณะ กำรพัฒ นำพื้น ที่ส ำธำรณะของเทศบำลตำบลบำ้ นแพ ว้ ให้ค วำมสำคัญ กับ กำรมีส่ว นร่ว มของประชำชนและ
กำรทำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน อีกทัง้ มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดเมืองกระชับอย่ำงชัดเจนในด้ำนกำรใช้ประโยชน์ ท่ดี ินแบบผสมผสำน
ควำมหลำกหลำยของที่อยู่อำศัย กำรสงวนและรักษำพื้นที่สีเขียว กำรมีส่วนร่วมของประชำชน อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่
สำธำรณะในอนำคต อันนำไปสู ่กำรพัฒ นำเมืองตำมแนวคิดเมืองกระชับควรมุ่งเน้นกำรส่งเสริม กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่ำงผสมผสำน
กำรใช้มำตรกำรทำงผังเมืองทัง้ ในเชิงลบ (กำรระบุตำแหน่ งพื้นที่สำธำรณะในอนำคตและกำรควบคุมทำงผังเมืองด้วยข้อกำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ) และมำตรกำรเชิงบวก (กำรจัด ทำแผนงบประมำณโครงสร้ำ งพื้น ฐำน) และกำรพัฒ นำและปรับปรุงกำรเข ำ้ ถึงพื้น ที่
สำธำรณะด้วยทำงเดินเท้ำ

คาสาคัญ: พื้นทีส่ ำธำรณะ; เมืองกระชับ; จังหวัดสมุทรสำคร
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ABSTRACT

The economic growth-oriented urban development, has pushed Banphaeo Municipality, SamutSakhon province
to the shortage of public space. Even the concept of environment-friendly urban development is currently widespread,
but not many of the academic study has applied it, particularly the compact city concept with the public space
development in Banphaeo Municipality. Therefore, this research aims 1) to study the situation of the public space at
the moment, 2) to analyze the consistency of the compact city concept with the public space development, and 3) to recommend
the public space developmentguidelinesfor the urban development under the compact city conceptaccording to the
preparation of the field surveying and the experts interviewing. The research findings show that Banphaeo Municipality was the
location of the public space in the categories of open space and park. Banphaeo Municipality has developed the
public space by enhancing the public participation and the cooperation from all parties. Likewise, it was obviously
consistent with the compact city concept in aspects of the mixed land use, the residential diversity, the green area
preservation and protection, and the public participation. Nevertheless, the development guidelines in the public
space in the future to accomplish the urban development under the compact city concept, should emphasize
promoting the mixed land use, applying the negative urban planning measures (the land use regulations) and the
positive urban planning measures (the infrastructure budget planning) and improving and adjusting the public space
accessibility by the footpaths.

Keywords: Public Space, Compact City, SamutSakhon Province

บทนา

เทศบำลตำบลบำ้ นแพ ว้ จังหวัด สมุท รสำคร เป็ น เมือ ง
ขนำดเล็ก ที่ม ีป ระวัติค วำมเป็ น มำที่ย ำวนำน โดยเป็ น แหล่ง
กำรตัง้ ถิ่น ฐำนสำคัญบริเวณริมคลองดำเนินสะดวกและคลอง
แพ ว้ และเป็ น ที่ต ัง้ ของศำสนสถำนที่ม ีชื่ อ เสีย งของจัง หวัด
อันได้แก่ วัดธรรมจริยำภิรมย์ และวัดใหม่รำษฎร์นุกูล อย่ำงไรก็ตำม
จำกสถำนกำรณ์กำรพัฒ นำเมืองในปัจจุบนั ที่มุ่งเน้นกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิ จ กำรสร้ำ งที่อ ยู่ อ ำศัย เพื่อ รองรับ กับ ประชำกร
ที่ เพิ่ม มำกขึ้น และกำรมีพ้ืน ที่ข นำดเล็ก (ขนำดพื้ น ที่เทศบำล
0.76 ตำรำงกิโลเมตร) ส่งผลให้เทศบำลตำบลบำ้ นแพ ว้ เผชิญ
กับ สถำนกำรณ์กำรขำดแคลนพื้น ที่สำธำรณะ ทัง้ ในลัก ษณะ
ที่ว่ำงและสวนสำธำรณะประเภทต่ ำง ๆ ซึ่งแม้จะมีแนวคิดกำรพัฒนำ
พื้น ที่สำธำรณะและกำรพัฒ นำเมือ งที่เป็ น มิตรกับสิ่งแวดลอ้ ม
มำกมำย แต่ยงั ไม่มีกำรศึกษำและวิจยั ใดที่ ประยุกต์ใช้แนวคิด
ทำงวิช ำกำรเพื่อ เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒ นำพื้น ที่สำธำรณะ
ที่เ หมำะสมกับ เทศบำลตำบลบ ำ้ นแพ ว้ เป็ น ผลให แ้ นวโน้ม
กำรเกิด ขึ้ น ของปัญ หำกำรขำดแคลนพื้ น ที ่ส ำธำรณะยัง คง
เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง
จำกข้อ มูลที่กล่ำวข้ำ งต้น บทควำมวิจยั ชิ้น นี้ จึง มุ่งเน้น
กำรค้นหำคำตอบในแนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะในเทศบำล
ตำบลบ้ำ นแพ้ว ที่ม ีป ระสิท ธิภ ำพภำยใต้หลัก กำรและแนวคิด
ในเรื่อ งเมือ งกระชับ อัน เป็ น แนวคิด กำรพัฒ นำเมือ งที่มีควำม
เหมำะสมกับลักษณะและขนำดพื้นที่ คำนึงถึงกำรวำงแผนกำรใช้
พื้นทีอ่ ย่ำงเต็มศักยภำพกำรประหยัดกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน
และกำรจัดกำรและอนุ รกั ษ์ส่งิ แวดล้อมผลกำรวิจยั ที่ได จ้ ะเป็ น
แนวทำงนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำในด้ำนกำรขำดแคลนพื้นที่สำธำรณะ
อีกทัง้ ยังก่อ ให้เกิด ประโยชน์ต่อกำรดูแ ลรักษำสภำพแวดล้อ ม
เมือ งและยกระดับคุณ ภำพชีว ิต ของประชำชนในท้อ งถิ่น ให ด้ ี
ยิ่งขึ้นอย่ำงแท้จริง
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วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์พ้นื ที่สำธำรณะในเทศบำลตำบล
บ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
2. เพื่อวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแนวคิดเมืองกระชับ
กับกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะในเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว จังหวัด
สมุทรสำคร
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒ นำพื้ น ที่ ส ำธำรณะ
ในเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว จังหวัด สมุทรสำคร อัน น ำไปสู่กำร
พัฒนำเมืองตำมแนวคิดเมืองกระชับ

ขอบเขตการวิจยั

1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่
เทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว อยู่ในตำบลบ้ำนแพ้ว อำเภอบ้ำนแพ้ว
ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของตำบลบ้ำนแพ้ว และตำบลหลักสำม
คิดเป็ นเนื้อที่ทงั้ สิ้น 0.76 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 475 ไร่
เทศบำลตำบลบ้ำนแพ้วจัด เป็ น เมือ งขนำดเล็กตำมเกณฑ์แ ละ
มำตรฐำน พ.ศ. 2549 ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง มีเส้นถนน
หลักในพื้นที่คือทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3097 โดยมีคลอง
ดำเนินสะดวกแบ่งพื้นที่เทศบำลออกเป็ น 2 ฟำกตำมแนวเหนือ-ใต้
(ภำพที่ 1)

ทีม่ ำ: ปรับปรุงและพัฒนำจำกข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมศิ ำสตร์
ของสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสมุทรสำคร, 2562
ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นทีศ่ ึกษำเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว
จังหวัดสมุทรสำคร
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2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
2.1 พื้นที่สำธำรณะ จะพิจำรณำประเภทพื้นที่สำธำรณะ
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทลำนทีว่ ่ำง (ลำนโล่ง ลำนคนเมือง
ลำนอเนกประสงค์ จตุ รสั ใจกลำงเมือง) และประเภทสวนสำธำรณะ
แบ่งเป็ น 7 ประเภทย่อย ตำมเกณฑ์กำรแบ่งประเภทสวนสำธำรณะ
ของสำนักงำนสวนสำธำรณะ สำนักสิง่ แวดล้อม กรุงเทพมหำนคร
ได้แก่ สวนหย่อมขนำดเล็ก สวนละแวกบ้ำน สวนสำธำรณะชุมชน
สวนสำธำรณะระดับเขต สวนสำธำรณะระดับเมือง สวนถนน และ
สวนเฉพำะทำง หรือสวนเอนกประสงค์
2.2 กำรศึกษำแนวคิดเมืองกระชับ พิจำรณำหลักกำร
และปัจจัยสำคัญในกำรพัฒนำเมืองไปสู่เมืองกระชับ โดยเน้นให้มี
ควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ พ้ ื นที่สำธำรณะในเขตเทศบำล
ตำบลบ้ำนแพ้ว
2.3 ควำมคิดเห็นของประชำชนทีม่ ตี ่อกำรพัฒนำพื้นที่
สำธำรณะ จะพิจำรณำควำมคิดเห็นในด้ำนกำรได้มำของพื้นทีส่ ำธำรณะ
แนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่สำธำรณะในอนำคตทีส่ อดคล้องกับกำรพัฒนำ
เมือง อันเป็ นผลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ ผูเ้ ชี่ยวชำญทำงด้ำนผังเมือง
และตัวแทนเทศบำลในส่วนงำนจัดทำแผน นโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สำธำรณะ “พื้นที่สำธำรณะ” (Public
Space) เป็ นพื้นที่ท่สี ำคัญของเมือง ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่
เป็ นส่วนสำคัญของชีวติ ประจำวันโดยเฉพำะคนในเมืองและชุมชน
สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย สำมำรถเข้ำใช้พ้นื ที่ แบ่งปันพื้นที่
ในกำรใช้งำน มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้หลำกหลำยแปรเปลี่ยนตำม
ช่วงเวลำและวัน โดยที่ทุกคนสำมำรถทำกิจกรรมในพื้นที่ได้โดย
ไม่ ต อ้ งขออนุ ญ ำตใช้พ้ ื น ที่ (CABE Space Design Council,
2004, ศุภชัย ชัยจันทร์ และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, 2559)
พื้นทีส่ ำธำรณะมีส่วนสำคัญก่อให้เกิดคุณค่ำด้ำนต่ำง ๆ แก่คนใน
ชุมชนมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็ นคุณค่ำทำงสังคมทีเ่ ป็ นพื้นทีเ่ ปิ ดโล่งให้
คนในชุมชนมำปฏิสมั พันธ์กนั คุณค่ำทำงเศรษฐกิจที่ดึงดูดลูกค้ำ
คุณค่ำทำงร่ำงกำยและจิตใจช่วยทำให้สุขภำพร่ำงกำยปรำศจำก
โรคภัยและมีสุขภำพจิตที่ดีข้ นึ โดยเฉพำะในวัยเด็กและเยำวชน
กำรลดอำชญำกรรม และควำมกลัวต่ออำชญำกรรม จำกกำรปรับปรุง
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พื้ น ที่ แ ละสภำพแวดล้อ ม (Francis, 1989, Goodsell, 2003,
CABE Space Design Council, 2004) ประเภทพื้นที่สำธำรณะ
ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจยั นี้ เป็ น กำรแบ่ง ประเภทตำมหน้ำที่กำรใช้
ประโยชน์ท่เี กี่ยวข้องจะแบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี้ (1) ประเภทลำนที่ว่ำง
จัตุรสั หรือ พลำซ่ำ ลักษณะเป็ น ลำนโล่ง สำมำรถเป็ น พื้น ที่ของ
หน่ ว ยงำนภำครัฐ บำลท้อ งถิ่น ได้ (2) ประเภทสวนสำธำรณะ
ในงำนวิจยั นี้เกี่ยวข้องกับประเภทสวนสำธำรณะ 7 ประเภทตำม
เกณฑ์ข องสำนัก งำนสวนสำธำรณะ กรุ งเทพมหำนคร ได้แ ก่
สวนหย่ อ มขนำดเล็ก สวนละแวกบ้ำ น สวนสำธำรณะชุ ม ชน
สวนสำธำรณะระดับเขต สวนสำธำรณะระดับเมือง สวนถนน และ
สวนเฉพำะทำง หรือ สวนเอนกประสงค์ (สุ ธำสินี , 2559 และ
สำนักงำนสวนสำธำรณะ, 2559) โดยมีแนวคิดกำรจัดกำรและกำร
ออกแบบพื้นที่สำธำรณะ ตำมหลักกำร Placemaking ที่คำนึงถึง
ผูใ้ ช้งำนเป็ นศูนย์กลำงประกอบด้วย 4 เกณฑ์ ดังนี้ (1) กำรเข้ำถึง
และกำรเชื่อ มต่ อ ด้วยทำงเดิน ทำงจักรยำน และระบบขนส่ ง
มวลชน (2) ภำพลักษณ์สถำนทีแ่ ละควำมสะดวกสบำย ด้ำนควำม
สะอำด ปลอดภัยและสะดวกสบำยในกำรกิจกรรมนันทนำกำรทัง้
สตรี คนชรำ (3) กิจกรรมกำรใช้ประโยชน์สถำนที่ ให้ดึงดูดผูใ้ ช้
(4) กำรใช้สถำนทีเ่ พือ่ สร้ำงควำมสัมพันธ์ของผูค้ นสร้ำงโอกำสกำรรูจ้ กั
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ (Metropolitan Planning Council,
2018 และฐำปนำ บุนยะประวิตร, 2556) ที่สำคัญ ควรคำนึงถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้พ้ นื ที่สำธำรณะ ได้แก่ (1) กำรเข้ำถึงพื้นที่
สำธำรณะ จำกระยะกำรเดินและควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำ
มำใช้งำน (2) กิจกรรมในพื้นที่หลำกหลำย (3) ควำมทรุดโทรม
ของพื้นที่ ส่งผลให้ผูใ้ ช้งำนน้อยลงและเป็ นแหล่งอำชญำกรรม
(4) ควำมปลอดภัย (5) ควำมน่ำสนใจ ทัง้ กิจกรรม กำรประชำสัมพันธ์
จูงใจ (6) ขนำดรูปร่ำงพื้นที่ หำกพื้นที่มขี นำดแคบผูใ้ ช้งำนจะรูส้ กึ
อึดอัดหำตำแหน่งที่ปลอดภัยไม่ได้ (7) บรรยำกำศและกำรจัดวำง
ตำแหน่ง มีผลต่อควำมรูส้ กึ ผูใ้ ช้งำน (Marcus and Francis, 1976)
2. แนวคิดเกี่ยวกับมำตรกำรทำงผังเมือง เป็ นข้อกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรวำง จัดทำและดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพำะ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์เพือ่ ให้เมืองและประชำกรภำยในเมืองมีคุณภำพ
ชีวติ ทีด่ ขี ้นึ (สำนักผังเมือง กรุงเทพมหำนคร, ม.ป.ป.) สำมำรถนำ
มำตรกำรผังเมืองเพื่อเป็ นกรอบนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่
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สำธำรณะ ดังนี้ มำตรกำรเชิงลบ (Negative Measures) เป็ นกำรใช้
อำนำจตำมกฎหมำยควบคุมกำรใช้ประโยชน์ทด่ี ินของภำคเอกชน
ให้เป็ น ไปตำมแผนผัง และข้อ ก ำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น
มำตรกำรเชิงบวก (Positive Measures) ในกำรจัดทำแผนโครงสร้ำง
พื้นฐำน กำรสงวนสิทธิ์กำรใช้ประโยชน์ท่ดี ิน มำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจ
(Incentive Measures) เป็ นกำรสร้ำงควำมยืดหยุ่นในกำรพัฒนำ
เมือ งให้ภ ำคเอกชนมีท ำงเลือ กเพิ่ม ขึ้น แต่ ย งั อยู่ ภ ำยใต้ก รอบ
นโยบำยภำครัฐ เช่น กำรลดหย่อนภำษี กำรเพิ่มอัตรำส่ว นพื้นที่
อำคำรรวมต่อพื้นที่ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่สำธำรณะ (สถำบันวิจยั และ
ให้คำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2557)
3. แนวคิดเกี่ยวกับเมืองกระชับ “เมืองกระชับ (Compact
City)” หมำยถึง เมืองทีม่ กี ำรวำงแผนกำรพัฒนำและกำรใช้พ้นื ที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยคำนึงถึงกำรควบคุมกำรขยำยตัวของ
เมืองไม่ ให้เป็ นไปอย่ำงไร้ทิศทำง กำรประหยัดกำรลงทุ นโครงสร้ำง
พื้นฐำน กำรจัดกำรและอนุ รกั ษ์ส่ิงแวดล้อมและกำรส่งเสริมให้เกิด
คุ ณภำพชีวิตที่ดี (Dantzig, G. B. and Saaty, T. L., 1973, Jenks,
M. and Burgess, R., 2000) โดยแนวทำงกำรพัฒ นำเมืองกระชับ
ประกอบด้วย (1) กำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เป็ นแบบผสมผสำน
(2) กำรสร้ำงอำคำรทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) กำรส่งเสริมให้
เกิดควำมหลำกหลำยของรูปแบบที่อยู่อำศัย (4) กำรพัฒ นำกำร
เข้ำถึงพื้นที่ดว้ ยกำรเดินเท้ำ (5) กำรสร้ำงควำมเป็ นเอกลักษณ์ของเมือง
(6) กำรสงวน รักษำสภำพแวดล้อมและพื้นที่สเี ขียว (7) กำรสร้ำง
ควำมสมบูรณ์และเข้มแข็งของชุมชน (8) กำรพัฒนำกำรคมนำคม
และขนส่งทีห่ ลำกหลำย (ลดกำรเดินทำงด้วยรถยนต์ส่วนตัว สนับสนุน
ระบบขนส่ งสำธำรณะ) (9) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เท่ำเทียม
(10) กำรเปิ ดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่ วมในกำรพัฒ นำเมือง
(Dantzig, G. B. and Saaty, T. L., 1973, Jenks, M. and Burgess, R.,
2000 และกำธร กุลชล, 2545) นอกจำกนี้กำรคำนึงถึงควำมเป็ น
เอกลักษณ์และปัญหำเฉพำะของชุมชนนัน้ ๆ ยังเป็ นสิง่ สำคัญทีจ่ ะ
นำไปสู่กำรเป็ นเมืองกระชับและชุมชนเมืองที่ยงั ่ ยืน (Jenks, M.
and Burgess, R., 2000)
4. กรณี ศึกษำกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะในต่ ำงประเทศ
กำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะในต่ำงประเทศ มีกระบวนกำรดำเนินกำร
ทีแ่ ตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรทำงผังเมือง กำรเปิ ดโอกำส
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมและกำรนำหลักกำรเมืองกระชับมำใช้ใน
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กำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะเป็ นสิ่งสำคัญที่ทำให้หลำยเมืองประสบ
ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะเช่นกำรวำงแผนพัฒนำ
พื้ นที่ สวนสำธำรณะใน Comprehensive Parks and Recreation
Master Plan Update 2013 ของเมืองแฮร์ริสสันเบิรก์ รัฐเวอร์จิเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกำทีม่ ขี นั้ ตอนกำรดำเนินกำรสำคัญ ได้แก่ กำรระดม
ควำมคิดเห็น กำรสำรวจภำคสนำม กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
กำรคำดกำรณ์จำนวนประชำกรและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในอนำคต
กำรเปรียบเทียบและวิเครำะห์มำตรฐำนกำรให้บริกำร กำรระดมทุน
และจัด หำงบประมำณและกำรเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒ นำ
ที่ชดั เจนและเฉพำะเจำะจงเป็ นต้น (Land Planning & Design
Associates, Inc., 2013)
5. แผนและนโยบำยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กำรพัฒ นำพื้ น ที่
สำธำรณะกำรพัฒ นำพื้นที่สำธำรณะเป็ นประเด็นกำรพัฒ นำที่มี
บทบำทสำคัญและปรำกฏในแผนและนโยบำยทุกระดับ ไม่ว่ำจะ
เป็ นยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศำสตร์
จังหวัดสมุทรสำคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2555-2574) และแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว ฯลฯ
โดยสำระสำคัญที่ทุกแผนและนโยบำยมุ่งเน้นในกำรพัฒนำพื้นที่
สำธำรณะ คือ กำรเพิม่ พื้นทีส่ เี ขียว กำรสร้ำงชุมชนและสภำพแวดล้อม
ทีด่ ี (เทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร, 2563)
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว กรอบแนวคิด
กำรวิจยั จึงได้แก่ “กำรรับทรำบในสถำนกำรณ์ พ้ ืน ที่สำธำรณะ
ทัง้ ในประเด็นเรื่องจำนวนและประเภทพื้นที่สำธำรณะ ขนำดและ
ที่ต ัง้ เส น้ ทำงกำรสัญ จรและกำรเข ำ้ ถึง กิจ กรรมและกำรใช้
ประโยชน์ กำรดูแลและจัดกำร ตลอดจนกำรรับทรำบในควำมคิด
เห็ น ที่ เกี่ ย วข้อ งในกำรจัด ท ำแผน นโยบำยกำรพัฒ นำพื้ น ที่
จะสำมำรถนำไปสู่กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแนวคิด เมือง
กระชับกับกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะที่เกิดขึ้น และกำรเสนอแนะแนว
ทำงกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะในเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว จังหวัด
สมุทรสำคร อันนำไปสู่กำรพัฒนำเมืองตำมแนวคิดเมืองกระชับได้”
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วิธีดาเนิ นการวิจยั

1. ขัน้ ตอนกำรวิจยั กำรวิจยั นี้เป็ น กำรวิจยั เชิงคุณ ภำพ
(Qualitative Research) มีขนั้ ตอนดังนี้ (1) ทบทวนทฤษฎีและ
แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้อง (2) รวบรวมข้อมูลและศึกษำสถำนกำรณ์พ้นื ที่
สำธำรณะจำกกำรสำรวจภำคสนำม (3) วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง
ของแนวคิดกับกำรพัฒนำพื้นทีส่ ำธำรณะที่ผ่ำนมำ (4) วิเครำะห์หำแนว
ทำงกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะ (5) ข้อสรุปผลกำรวิจยั และเสนอแนว
ทำงกำรพัฒ นำพื้ น ที่ส ำธำรณะ ที่ ส อดคล้อ งกับ แนวคิ ด เมื อ ง
กระชับ(ภำพที่ 2)

ภาพที่ 2 ขัน้ ตอนกำรวิจยั
2. เครื่องมือวิจยั ได้แก่ แบบสำรวจภำคสนำมเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้ำนสถำนกำรณ์พ้นื ทีส่ ำธำรณะและกำรจัดทำแบบ
สัม ภำษณ์ เพื่อ เก็บ ข้อ มู ล ด้ำนควำมคิ ด เห็น ที่เกี่ ยวข้อ งกับ กำร
พัฒ นำพื้ น ที่สำธำรณะ มี ผู ใ้ ห้ข อ้ มู ล 3 คน ได้แ ก่ (1) ผู แ้ ทน
หน่ วยงำนจำกสำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว จำนวน 1 คน
ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรจัด ทำแผน นโยบำยกำรพัฒ นำพื้น ที่

(2) ผู เ้ ชี่ ย วชำญด้ำ นผัง เมื อ งจ ำนวน 2 คน เป็ น อำจำรย์ท่ี มี
ประสบกำรณ์ทำงำนด้ำนผังเมืองมำยำวนำน

ผลการวิจยั

1. สถำนกำรณ์ พ้ ืนที่สำธำรณะ ผลจำกกำรสำรวจพบพื้นที่
สำธำรณะในเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก
ตำมหน้ำทีก่ ำรใช้ประโยชน์และลักษณะทำงกำยภำพ ดังนี้ (1) ประเภทลำน
ที่ว่ำง (Square and plaza) จะพบเป็ นลำนโล่ง สถำนที่กลำงแจ้งภำยใน
ขอบเขตที่ดินของสถำนที่ต่ำง ๆ อยู่ในเส้นทำงคมนำคมที่เข้ำถึง
ได้แ ก่ ลำนโล่ ง ในส ำนัก งำนเทศบำลต ำบลบ้ำนแพ้ว ลำนวัด
ธรรมจริยำภิรมย์ ลำนอเนกประสงค์ริมนำ้ ที่ว่ำกำรอำเภอบ้ำนแพ้ว
(2) พื้นที่สำธำรณะประเภทสวนสำธำรณะ (Park) พบในเทศบำล
ตำบลบ้ำนแพ้ว 4 ประเภท ได้แก่ สวนหย่อมขนำดเล็ก พบส่วน
ใหญ่ ในพื้นที่หน่ วยงำนรำชกำร โรงเรียน วัด ได้แก่ สวนหย่อม
ในกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมิภำค สวนหย่อมข้ำงไปรษณี ย์ สวนหย่อม
ในสำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว สวนหย่อมในโรงเรียนสำร
สำสน์วิเทศบ้ำนแพ้ว สวนหย่อมในวัดใหม่รำษฎร์นุกูลสวนหมู่บำ้ น
ได้แก่ สวนริมนำ้ วัดธรรมจริยำภิรมย์สวนถนน วำงตัวตำมแนว
ถนนหลักทำงเข้ำชุมชน ได้แก่ สวนถนนเทศบำล 3 และถนนเทศบำล
4 ใช้ร่วมกับทำงเดินเท้ำ และสวนเฉพำะทำง ได้แก่ สนำมกีฬ ำ
ตำบลบ้ำนแพ้ว (ภำพที่ 3) โดยกำรรวบรวมข้อมูลสถำนกำรณ์พ้ นื ที่
สวนสำธำรณะ จะแบ่งกำรสรุปผลออกเป็ น 4 ด้ำน ได้แก่ ประเภท
พื้นทีส่ ำธำรณะขนำดพื้นที่และที่ตงั้ กำรเข้ำถึง กิจกรรมและกำรใช้
ประโยชน์ กำรดูแลและกำรจัดกำร โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 1
2. ควำมคิดเห็นทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรพัฒนำพื้นทีส่ ำธำรณะเป็ นผล
ทีไ่ ด้จำกกำรสัมภำษณ์ผูแ้ ทนสำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้วที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดทำแผน นโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่ จำนวน 1 คน
และผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนผังเมือง ซึ่งเป็ นอำจำรย์ท่ีมีประสบกำรณ์ทำงำน
ด้ำนผังเมือง จำนวน 2 คน มีรำยละเอียด ดังนี้ (ภำพที่ 4)
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ทีม่ ำ: ปรับปรุงและพัฒนำจำกข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมศิ ำสตร์ของสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสมุทรสำคร, 2562
ภาพที่ 3 ตำแหน่งพื้นทีส่ ำธำรณะในเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
ตารางที่ 1 สถำนกำรณ์พ้นื ทีส่ ำธำรณะในเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
ประเภทพื้นที่สำธำรณะ
ลำนที่ว่ำง
1. ลำนโล่งสำนักงำน
เทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว

2. ลำนวัดธรรมจริยำ
ภิรมย์
3. ลำนริมนำ้ ที่ว่ำกำร
อำเภอบ้ำนแพ้ว

ขนำดพื้นที่
(ตำรำงเมตร) และที่ตงั้

กำรเข้ำถึง

กิจกรรม
และกำรใช้ประโยชน์

กำรดูแล
และกำรจัดกำร

1,140
ทำงเข้ำด้ำนหน้ำของสำนักงำน
เทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว

เข้ำถึงได้ดว้ ยถนนเทศบำล
3 เป็ นทำงสัญจร 2 ช่องทำง
มีทำงเท้ำเป็ นสวนถนน
เข้ำถึงด้วยกำรเดินเท้ำบน
ฟุตบำท ระยะไกลสุด
ประมำณ 600 เมตร
ถนนเทศบำล 2 มี 2
ช่องทำง เดินเท้ำเข้ำถึงได้
ในระยะ 300 เมตร

ใช้ประโยชน์ในกำรจอดรถ
ของผูม้ ำทำศำสนกิจและ
ติดต่อรำชกำรในสำนักงำน
เทศบำลมีกำรแบ่งบริเวณ
ลำนไว้ทำประโยชน์บริกำร
ประชำชนช่วงเวลำรำชกำร
มีกำรใช้กิจกรรม
หลำกหลำยมีกำรแบ่งโซน
เพือ่ ออกกำลังกำยในตอนเย็น
และกิจกรรมสันทนำกำรชม
ภูมทิ ศั น์ริมนำ้

กำรดูแลและกำรจัดกำรเป็ น
ในส่วนเจ้ำของสถำนที่เป็ นหลัก
มีกำรใช้พ้นื ที่ลำนว่ำงรับซ่อม
อุปกรณ์ให้ประชำชน
กำรดูแลและกำรจัดกำรเป็ น
ในส่วนของเจ้ำของสถำนที่
มีกำรจัดกำรในรูปแบบกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือในหลำยภำคส่วน
กำรดูแลสมำ่ เสมอ สำมำรถ
รองรับกิจกรรมในพื้นที่ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง

2,500
ริมคลองดำเนินสะดวก
310
ในที่ว่ำกำรอำเภอฝัง่ ริมคลอง
ดำเนินสะดวก

(ต่อ)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเภทพื้นที่สำธำรณะ

ขนำดพื้นที่
กำรเข้ำถึง
กิจกรรม
(ตำรำงเมตร) และที่ตงั้
และกำรใช้ประโยชน์
สวนสำธำรณะ ประเภทสวนหย่อม
1. สวนหย่อมกำรไฟฟ้ ำ
175.94
ถนนเทศบำล 4 มี 2 ช่องทำง
เป็ นกำรปลูกต้นไม้และ
ส่วนภูมภิ ำค
ด้ำนในของกำรไฟฟ้ ำ
เดินเท้ำในระยะเพียง
ดอกไม้อย่ำงสวยงำม
ส่วนภูมภิ ำค
300 เมตร
ในพื้นที่จำกัดด้ำนหน้ำ
2. สวนหย่อมข้ำง
281.97
เข้ำถึงได้ดว้ ยถนนเทศบำล เป็ นสนำมเด็กเล่นมีอุปกรณ์
ไปรษณียบ์ ำ้ นแพ้ว
สนำมเด็กเล่นด้ำนข้ำง
1 ด้วยระยะ 200 เมตร
เครือ่ งเล่นรองรับเด็กเล็ก
ที่ทำกำรไปรษณีย ์
มี 2 ช่องทำง
ในละแวกใกล้เคียง
3. สวนหย่อมสำนักงำน
490.10
เข้ำถึงได้ดว้ ยถนนเทศบำล กำรจัดวำงทำงเดินของสวน
เทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว ด้ำนในพื้นที่สำนักงำนเทศบำล 3 เป็ นทำงสัญจร 2 ช่องทำง และมีกำรจัดตัง้ ศำลพระภูมิ
ตำบลบ้ำนแพ้ว
มีสวนถนนบนทำงเท้ำ
เข้ำถึงด้วยระยะไกลสุด
4. สวนหย่อมใน
461.73
มีกำรจัดองค์ประกอบพื้นที่
ประมำณ 330 เมตร
โรงเรียนสำรสำสน์วเิ ทศ ด้ำนในโรงเรียนใกล้ทำงเข้ำออก
ให้สำมำรถนัง่ ทำงำน นัง่ เล่น
บ้ำนแพ้ว
ด้วยม้ำนัง่ และศำลำไม้
5. สวนหย่อมในวัด
1,759.46
เข้ำถึงได้ดว้ ยถนนเทศบำล รองรับประชำชนทีต่ อ้ งกำร
ใหม่รำษฎร์นุกูล
ติดริมคลอง และประตู
1 ในระยะทำงประมำณ
ผ่อนคลำยด้วยกิจกรรมชม
ทำงเข้ำวัด
600 เมตร
วิวริมนำ้ และให้อำหำรปลำ
สวนสำธำรณะประเภทสวนหมู่บำ้ น
1. สวนริมนำ้ วัด
3,733.81
ถนนเทศบำล 3 มีทำงเท้ำ
มีกิจกรรมชมวิวทิวทัศน์
ธรรมจริยำภิรมย์
ด้ำนหน้ำวัดติดริมคลอง
เข้ำถึงได้สะดวก
ริมนำ้ และให้อำหำรปลำ
สวนสำธำรณะ ประเภทสวนถนน
1. สวนถนนเทศบำล 3 ตำมแนวถนน เป็ นสวนบนทำงเท้ำ
สวนถนนเป็ นทำงเท้ำ
ใช้สวนถนนเข้ำถึงสถำนที่
ฟุตบำทยกระดับจำกพื้น
ต่ำง ๆ ในระยะสัน้ ได้ดว้ ย
ถนนเพือ่ ควำมปลอดภัย
กำรเดินเท้ำที่มคี วำม
2. สวนถนนเทศบำล 4 ตำมแนวถนน สวนบนทำงเท้ำ
ปลอดภัยจำกไฟส่องสว่ำง
ยำมคำ่ คืน
สวนสำธำรณะ ประเภทสวนเฉพำะทำง
1. สนำมกีฬำตำบล
2,712.21
เข้ำถึงได้ดว้ ยถนนเทศบำล
รองรับกิจกรรมกำรออก
บ้ำนแพ้ว
อำคำรโดม บนถนนเทศบำล 3
3 ในระยะทำงประมำณ
กำลังกำยหลำกหลำยใน
200 เมตร
ที่ร่มภำยในอำคำร

กำรดูแล
และกำรจัดกำร
กำรดูแลและกำรจัดกำรเป็ น
ในส่วนของเจ้ำของสถำนที่
มีกำรดูแล จัดกำรด้ำน
สภำพแวดล้อม และอุปกรณ์
สมำ่ เสมอ
กำรดูแลและกำรจัดกำรเป็ น
ในส่วนของเจ้ำของสถำนที่
เป็ นหลัก
มีกำรดูแลร่วมกันในโรงเรียน
ร่วมรักษำ อุปกรณ์ และแวดล้อม
กำรดูแลและกำรจัดกำรเป็ น
ในส่วนของเจ้ำของสถำนที่และ
ผูเ้ ข้ำมำใช้สถำนที่
เจ้ำของสถำนที่ และผูเ้ ข้ำมำใช้
สถำนที่ร่วมดูแลพื้นที่
มีกำรปรับภูมทิ ศั น์ และดูแลไฟ
ส่องสว่ำงสมำ่ เสมอ
ทำงเดินเท้ำบำงช่วงรอกำร
ซ่อมแซม และปรับภูมทิ ศั น์

ดูแลและจัดกำรให้บริกำรแต่ละ
ช่วงเวลำ ทัง้ ควำมสะอำดสถำนที่
และอุปกรณ์
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3. ผูแ้ ทนสำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว เทศบำลตำบล
บ้ำนแพ้วมีพ้นื ทีข่ นำดเล็ก จึงเป็ นข้อจำกัดสำคัญในกำรพัฒนำและ
จัดทำพื้นที่สำธำรณะ อันส่งผลให้พ้ นื ที่สำธำรณะไม่สอดคล้องกับ
จำนวนประชำกรของเทศบำล อย่ำงไรก็ตำม เทศบำลตำบลบ้ำน
แพ้วยังคงมีพ้ นื ที่สำธำรณะทัง้ ในลักษณะที่ว่ำงและสวนสำธำรณะ
กำรดูแลและจัดกำรที่สำธำรณะอยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำล
ตำบลเป็ นสำคัญ แต่มีกำรร่วมมือกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ชุม ชนและวัด ในกำรจัดหำอุปกรณ์ กำรตกแต่ งและจัดสถำนที่
นอกจำกนี้ เทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว ยังมีพ้ ืน ที่สำธำรณะที่อยู่ ใน
ควำมรับผิดชอบของโรงเรียน และศำสนสถำนที่ และนอกพื้นที่
เทศบำล เช่น สนำมกีฬำในโรงเรียนไทยรัฐ เป็ นต้น
กำรดำเนินกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะในอนำคตเป็ นไปตำม
แผนพัฒ นำเทศบำลและกำรพิจำรณำศักยภำพสถำนกำรณ์ และ
ควำมต้องกำรของประชำชนในปัจจุบนั โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำพื้นที่
บริเวณใกล้กบั สำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว ตรงข้ำมโรงเรียน
สำรสำสน์วิเทศบ้ำนแพ้วให้เป็ น พื้น ที่อ อกกำลังกำยที่ค รบวงจร
(สนำมฟุตซอล สนำมตะกร้อ สนำมแบดบิดตัน สระว่ำยนำ้ ฟิ ตเนส)
กำรร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมตลำดนำ้ บริเวณที่ว่ำกำรอำเภอ
นอกจำกนี้ ยังมุ่งเน้นกำรสนับสนุ นอุปกรณ์ทำงกำรกีฬำ กำรช่วยพัฒนำ
และปรับปรุงสวน (ปูหญ้ำ ตกแต่งและปลู กต้นไม้) ในพื้นที่สำธำรณะ
ทีอ่ ยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของเทศบำลอีกด้วย
ภาพที่ 4 ผลทีไ่ ด้จำกกำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำพื้นทีส่ ำธำรณะ
3.1 ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนผังเมืองคนที่ 1
กำรพัฒ นำพื้นที่สำธำรณะโดยส่วนใหญ่ ม กั เกิดขึ้น ใน
พื้นที่ของรัฐทีม่ อี ยู่แล้ว เนื่องจำกกำรนำทีด่ ินของรัฐมำพัฒนำจะไม่
ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนกับประชำชนหรือเจ้ำของทีด่ ิน ซึง่ กำรพัฒนำ
พื้น ที่ด งั กล่ำวต้อ งมีกำรศึ ก ษำสถำนกำรณ์ กำรวิเครำะห์ค วำม
พอเพียงก่อนกำรดำเนินกำร อย่ำงไรก็ตำมกรณีท่เี จ้ำของที่ดินเป็ นภำครัฐ
สำมำรถนำมำพัฒ นำเป็ น พื้นที่สำธำรณะได้อย่ำงสะดวก โดยใช้
กฎหมำยที่สำคัญ ๆ เช่ น พระรำชบัญญัติจดั รู ปที่ดินเพื่อกำรพัฒนำ
พื้นที่ พ.ศ. 2547 พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562 มำเป็ น
เครื่องมือสำคัญในกำรพัฒนำ โดยที่ดินของรัฐที่นำมำพัฒ นำได้
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เช่น พื้นที่ริมตลิง่ แม่นำ้ ฯลฯ พื้นที่เหล่ำนี้ เมื่อมีกำรพัฒนำเมือง
พัฒนำเส้นทำงเท้ำ เส้นทำงเข้ำถึง จะสำมำรถก่อให้เกิดกำรเพิ่มขึ้น
ของพื้น ที่ส ำธำรณะเพิ่ ม ขึ้น ได้ ส ำหรับ กรณี ท่ีเจ้ำของที่ดิ น เป็ น
ภำคเอกชน สำมำรถน ำมำพัฒ นำเป็ น พื้นที่สำธำรณะได้ โดยใช้
กฎหมำยที่สำคัญ ๆ เช่ น พระรำชบัญญัติจดั รู ปที่ดินเพื่อกำรพัฒนำ
พื้นที่ พ.ศ. 2547 ฯลฯ และกำรเวนคืนทีด่ นิ แต่กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
ไม่ ได้รบั ควำมนิยม เนื่ องจำกก่ อให้เกิดควำมเดือดร้อนต่ อประชำชน
และปัญหำควำมขัดแย้งตำมมำได้จงึ ควรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำ
ในลักษณะควำมร่วมมือกันระหว่ำงหน่ วยงำนภำครัฐ กับเจ้ำของที่ดิน
(ภำคเอกชน) โดยทีด่ นิ ของเอกชนทีน่ ำมำพัฒนำได้ เช่น ทีต่ ำบอด ฯลฯ
3.2 ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนผังเมืองคนที่ 2
กำรพัฒ นำพื้นที่สำธำรณะจะสัมฤทธิ์ผลได้ตอ้ งอำศัย
มำตรกำรและวิธกี ำรดำเนินกำรหลำยอย่ำงร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็ นกำรจัดหำ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ทัง้ โดยวิธีกำรเวนคืน ซื้อ เช่ ำ
ประสำนงำนส่วนกลำง หรือทำข้อตกลงกับเอกชน กำรใช้มำตรกำร
สร้ำงแรงจูงใจโดยกำรได้สทิ ธิประโยชน์ทำงภำษี (เช่น หำกบริจำค
ที่ดินเพื่อใช้เป็ นที่โล่งหรือเพื่อกำรกีฬำแก่สำธำรณะ หรือช่ วยค่ ำ
บำรุงรักษำ จะได้ลดหย่อนภำษี) กำรใช้มำตรกำรแลกเปลีย่ นที่ดิน
(เช่ น กำรแลกเปลี่ยนที่ดินเอกชนกับรัฐในตำแหน่ งที่เหมำะสม)
กำรบังคับและกำหนดพื้นที่สำธำรณะ โดยเฉพำะสวนสำธำรณะ
ในกำรวำงและจัด ทำผังเมือ งทุกระดับ ภำยใต้พ ระรำชบัญ ญัติ
กำรผัง เมื อ ง พ.ศ. 2562 กำรพัฒ นำที่ ส ำธำรณะโดยค ำนึ งถึ ง
มำตรฐำนและกลไกระดับ ชำติ เช่ น “แนวทำงกำรขับ เคลื่อ น
กำรจัดกำรพื้นที่สีเขียวอย่ำงยัง่ ยืน” โดย สำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใน (สผ.) ฯลฯ เครื่องมือ
สำคัญในกำรพัฒนำทีส่ ำธำรณะ ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติจดั รูปที่ดนิ เพือ่ กำรพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2547
เป็ นต้นอย่ำงไรก็ตำม กำรกำหนดพื้นที่สำธำรณะร่วมกับชุมชนใน
กระบวนกำรมีส่วนร่วม เป็ นสิ่งที่ควรดำเนินกำร เนื่องจำกจะช่วย
ทำให้ไม่มีปญั หำควำมขัดแย้งและกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดหำ
ทีด่ นิ ได้ในภำยหลัง
4. ควำมสอดคล้องของกับแนวคิ ดเมืองกระชับกับกำร
พัฒนำพื้นที่สำธำรณะ จำกข้อมูลสถำนกำรณ์พ้ นื ที่สำธำรณะที่ได้
จำกกำรสำรวจภำคสนำมและข้อมูลควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒ นำพื้น ที่สำธำรณะที่ได้จำกกำรสัม ภำษณ์ จะเห็น ได้ว่ ำ

กำรพัฒ นำเมืองและพื้นที่สำธำรณะที่ผ่ำนมำของเทศบำลตำบล
บ้ำนแพ้วมีควำมสอดคล้องกับแนวคิ ดเมืองกระชับ (Dantzig, G. B. and
Saaty, T. L., 1973, Jenks, M. and Burgess, R., ed., 2000
และกำธร กุลชล, 2545) ในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ (ภำพที่ 5)
4.1 กำรใช้ประโยชน์ท่ดี นิ แบบผสมผสำน: รูปแบบกำร
ใช้ประโยชน์ท่ดี ินทัง้ ในลักษณะที่อยู่อำศัย พำณิ ชยกรรม อุตสำหกรรม
สถำบันกำรศึกษำ สถำนพยำบำล แหล่งนันทนำกำรและพักผ่อนหย่อนใจ
4.2 ควำมหลำกหลำยของที่อยู่อำศัย: รูปแบบของทีอ่ ยู่
อำศัยทัง้ ในลักษณะบ้ำนเดี่ยว ทำวน์เฮำส์ ตึกแถว หอพัก
4.3 กำรสงวนและรักษำพื้น ที่สีเขียว: แม้เทศบำลมี
ขนำดเล็ ก แต่ จ ำกแผนและนโยบำยกำรพัฒ นำ ผลจำกกำร
สัมภำษณ์สำนักงำนเทศบำล และกำรดำเนินกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ
ล้วนให้ควำมสำคัญ กับกำรสงวน รักษำและใช้ประโยชน์พ้ ืนที่สี
เขียวอย่ำงเต็มศัยภำพ
4.4 กำรสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน: เทศบำลตำบล
บ้ำนแพ้วมีกำรจัดตัง้ ชุมชน และกำรทำกิจกรรมนันทนำกำรและ
พักผ่อนหย่อนใจในพื้นทีส่ ำธำรณะต่ำง ๆ

ภาพที่ 5 กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของกำรพัฒนำเมือง
ทีผ่ ่ำนมำกับแนวคิดเมืองกระชับ
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4.5 กำรมี ส่ วนร่ วมของประชำชน: กำรร่ วมมื อกันระหว่ ำง
สำนักงำนเทศบำลกับชุมชนและวัดในกำรพัฒนำพื้นทีส่ ำธำรณะ
อย่ำงไรก็ต ำม หลักกำรแนวคิ ด เมือ งกระชับในหลำย ๆ
เรื่องที่กำรพัฒนำเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้วยังละเลยหรือมีควำมไม่
ชัด เจน ไม่ ว่ ำ จะเป็ น กำรสร้ำ งอำคำรที่ เป็ น มิ ต รสิ่ ง แวดล้อ ม
กำรเข้ำถึงด้วยกำรเดินเท้ำ กำรสร้ำงควำมเป็ นเอกลักษณ์ของเมือง
กำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒ นำคมนำคมและขนส่งที่หลำกหลำย
และกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เท่ำเทียม อันมีผลให้กำรเข้ำถึง
พื้ น ที่ ส ำธำรณะยัง มี ค วำมไม่ ป ลอดภัย และกำรพัฒ นำพื้ น ที่
สำธำรณะในเทศบำลยังเป็ นไปอย่ำงไม่เต็มศักยภำพเท่ำทีค่ วร
6. แนวทำงกำรพัฒนำพื้นทีส่ วนสำธำรณะ
6.1 กำรใช้พ้ ื น ที่ ส ำธำรณะให้เต็ ม ศั ก ยภำพด้ว ย
กำรส่งเสริมกำรใช้ท่ดี ินอย่ำงผสมผสำน โดยกำรปรับปรุงพื้นที่
สำธำรณะประเภทลำนทีว่ ่ำงต่ำง ๆ ได้แก่
6.1.1 ลำนโล่งสำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว
จำกขนำดและที่ตงั้ ของลำนโล่งจะอยู่ ในพื้น ที่สำนักงำนทำงเข้ำ
ด้ำนหน้ำจดเขตริมคลอง สำมำรถพัฒ นำเป็ นลำนกิจกรรมออก
กำลังกำยด้วยเครื่องออกกำลัง และนัง่ เล่นชมทิวทัศ น์ในพื้น ที่
คลองธรรมชำติได้ดว้ ยกำรปรับสภำพภูมทิ ศั น์ให้สวยงำม อันเป็ น
กำรใช้พ้ ืนที่ลำนที่ว่ำงให้มีกิจกรรมหลำกหลำย ส่งเสริม กำรใช้
ทีด่ ินอย่ำงผสมผสำนด้วยกำรแบ่งปันพื้นทีใ่ ช้งำนและแปรเปลีย่ น
กิจกรรมตำมช่ ว งเวลำได้ โดยเฉพำะตอนเย็น ที่เปิ ด โอกำสให้
ประชำชนเข้ำมำทำกิจกรรมออกกำลังและนันทนำกำรในพื้นทีด่ ว้ ย
กำรเดินเท้ำบนสวนถนนเทศบำล 3 ระยะเข้ำถึงเพียง 550 เมตร
ตอบรับกับควำมต้องกำรของประชำชนในทุกเพศทุกวัยอันสอดคล้อง
กับแนวคิ ดด้ำนพื้ นที่ สำธำรณะ (CABE Space Design Council,
2004, ศุภชัย ชัยจันทร์ และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, 2559 และ
Cohen, 1999) และยังก่อให้เกิดคุณค่ ำทำงสังคมส่งเสริมคนใน
ชุม ชนมีพ้ ืน ที่ป ฏิสมั พัน ธ์ก ัน มำกขึ้น สร้ำงโอกำสกำรรู จ้ กั ตำม
หลักกำร Placemaking ที่คำนึงถึงผูใ้ ช้งำนเป็ นศู นย์กลำง (Metropolitan
Planning Council, 2561 และฐำปนำ บุน ยะประวิตร, 2556)
นอกเหนือจำกคุณค่ำทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ (Francis, 1989,
Goodsell, 2003, CABE Space Design Council, 2004)
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ลำนริมนำ้ ที่ว่ำกำรอำเภอ ที่ตงั้ ลำนโล่งแห่งนี้สำมำรถเข้ำถึง
ด้วยกำรเดินเท้ำเพียง 300 เมตร ตัง้ อยู่ริมคลองดำเนินสะดวก
ปัจจุบนั มีกำรจัดกิจกรรมออกกำลังกำย และเป็ นสถำนที่เดินเล่น
พักผ่อนในยำมเย็นของประชำชน ด้วยขนำดและรูปร่ำงของพื้นที่
สำธำรณะมีอย่ำงจำกัดในกำรพัฒนำพื้นที่ควรพิจำรณำกำรจัด วำง
ตำแหน่ ง กำรแบ่งโซนกำรใช้งำนเพื่อให้ผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถใช้
สถำนที่ร่วมกันได้ทุกเพศ ทุกวัย ตอบสนองกำรทำกิจกรรมใน
พื้นที่ได้หลำกหลำย (Marcus and Francis, 1976) สร้ำงคุณค่ำ
ในพื้นที่ทงั้ ด้ำนสังคม คุณค่ ำทำงเศรษฐกิจ (Francis, 1989, Goodsell,
2003, CABE Space Design Council, 2004) ที่ ต อบรับ กั บ
แผนพัฒนำเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร (2563)
(ผลจำกกำรสัม ภำษณ์ ต ัว แทนเทศบำล) ในควำมต้อ งกำรจัด
กิจกรรมตลำดน ำ้ บริ เวณที่ว่ำกำรอ ำเภอในกำรน ำสิน ค้ำที่เป็ น
เอกลักษณ์ พ้ ืนถิ่นเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ ชุมชนทัง้ ด้ำน
สังคมและเศรษฐกิ จท้อ งถิ่น บนสภำพแวดล้อมที่ดี มีควำมน่ ำ
รื่น รมย์จำกวิวและภู มิทศั น์ริม นำ้ โดยกำรพัฒ นำแบ่งขอบเขต
พื้นที่กิจกรรมต่ำง ๆ นี้ประชำชนควรมีส่วนร่วมในกำรให้ควำม
คิดเห็นที่สะท้อนกำรใช้งำนแต่ ละกิจกรรมต่ ำง ๆ ที่เกิดขึ้น จริง
อันสอดคล้องกับหลักกำรพัฒนำเมืองกระชับ (ภำพที่ 6)
6.1.2 กำรน ำมำตรกำรทำงผัง เมื อ งเป็ นแนว
ทำงกำรพัฒ นำพื้นที่สำธำรณะ เพื่อให้แนวทำงกำรพัฒ นำพื้น ที่
สำธำรณะประเภทลำนโล่งบรรลุตำมแผนนโยบำยส่ งเสริม กำร
พัฒ นำพื้ น ที่ ส ำธำรณะ และส่ ง เสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี ข้ ึ น แก่
ประชำชนในพื้นที่ สำมำรถนำมำตรกำรทำงผังเมืองเป็ นเครื่องมือ
สนับสนุนให้สมั ฤทธิ์ผลด้วยกำรใช้ ได้แก่
6.1.2.1 มำตรกำรเชิงลบโดยกำรระบุตำแหน่ง
พื้น ที่สำธำรณะในเมือ งและควบคุ ม กำรใช้ป ระโยชน์ท่ีดิ น จำก
ภำคเอกชนและควำมร่วมมือจำกภำครัฐและเพื่อให้เกิดกำรใช้งำน
ตำมข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
6.1.2.2 มำตรกำรเชิงบวกในกำรจัด ท ำ
แผนงบประมำณรองรับเพื่อกำหนดพื้นที่สำธำรณะของภำครัฐ
(ทัง้ ลำนโล่งสำนักงำนเทศบำล และลำนโล่งริมนำ้ ในที่ว่ำกำรอำเภอ)
อัน สอดคล้องกับควำมคิ ด เห็น ของผู เ้ ชี่ยวชำญในกำรน ำพื้ น ที่
ของรัฐ มำพัฒ นำจะไม่ ก่ อ ให้เกิ ด ควำมเดื อดร้อ นกับประชำชน
หรื อ เจ้ำ ของที่ ดิ น (สถำบั น วิ จ ั ย และให้ค ำป รึ ก ษ ำแ ห่ ง
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มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2557) โดยมีแนวทำงที่สอดคล้องกับ
แนวคิ ด กำรพัฒ นำพื้น ที่ส ำธำรณะ แนวคิ ด เมือ งกระชับ และ
แนวทำงจำกกรณีศึกษำต่ำงประเทศที่ให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วม
ในขัน้ ตอนกำรวำงแผน ระดมควำมคิ ด เห็ น วิเครำะห์ค วำม
ต้อ งกำรใช้งำนในพื้ น ที่ ตลอดจนควำมร่ ว มมื อ ในกำรจัด หำ
งบประมำณสนับสนุ นในส่วนภำคเอกชนและประชำชนในพื้นที่
(Land Planning & Design Associates, Inc., 2013)

ภาพที่ 6 กำรพัฒนำพื้นทีส่ ำธำรณะให้เต็มศักยภำพ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรใช้ทด่ี นิ อย่ำงผสมผสำน

117
6.1.3 กำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะเพื่อส่งเสริมกำร
เข้ำถึงด้วยทำงเดินเท้ำ จำกประเภทพื้นทีส่ ำธำรณะและสถำนกำรณ์พ้นื ที่
สำธำรณะที่ ส อดคล้อ งกับ แนวคิ ด เมื อ งกระชับ พบว่ ำ พื้ น ที่
สำธำรณะประเภทสวนถนน ได้แก่
6.1.3.1 สวนถนนเทศบำล 3 ที่เป็ นเส้นทำง
กำรเข้ำถึงพื้นที่สำธำรณะสำคัญหลำยแห่ง ลักษณะเป็ นทำงเดิน
เท้ำยกระดับที่มีกำรตกแต่งโคมไฟและไม้ป ระดับอย่ำงสวยงำม
ภำยใต้กำรดู แลบำรุงรักษำจำกเทศบำล อย่ำงไรก็ตำมควรคำนึงถึง
ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินเท้ำโดยเฉพำะช่วงระยะเวลำกลำง
วัน ที่ แ ดดร้อ น พิ จ ำรณำกำรออกแบบอย่ ำ งมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชำชนผู ใ้ ช้งำนจริงในกำรเพิ่ม ร่ ม เงำขณะเดิ น เท้ำให้ตลอด
เส้นทำงจะเพิ่มศักยภำพในกำรใช้งำนสวนถนนแห่งนี้ทงั้ กลำงวัน
และกลำงคืน
6.1.3.2 สวนถนนเทศบำล 4 เป็ น สวน
ถนนตำมเส้นทำงหลักในกำรเข้ำถึงพื้นที่ชมุ ชนฝัง่ ตะวันออกเลียบ
คลองดำเนินสะดวก จำกสถำนกำรณ์พ้นื ทีส่ ำธำรณะพบว่ำทำงเดิน
เท้ำยังขำดร่ มเงำและมีควำมทรุด โทรมของสวนถนนในบำงจุด
อัน เป็ น อุ ป สรรคส ำคัญ ในกำรเดิ น เท้ำอย่ ำงไม่ ป ลอดภัย และ
ไม่สะดวกสบำยส่งผลให้ใช้งำนได้ไม่เต็มศักยภำพ อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อ ค ำนึ งถึงแนวคิ ด เมืองกระชับเพื่อก่ อ ให้เกิด กำรเข้ำถึงด้ว ย
ทำงเดิ น เท้ำ และกำรสร้ำ งโครงสร้ำ งพื้ น ฐำนที่ เท่ ำ เที ย มควร
ปรับปรุงพื้นทีใ่ ห้สำมำรถใช้งำนได้เต็มศักยภำพด้วยกำรเพิม่ ร่มเงำ
ปรับ แต่ ง ภู มิ ท ัศ น์ ข ำ้ งทำงให้เกิ ด ควำมร่ ม รื่ น และสบำยตำ
ซ่อมแซมทำงเดินเท้ำให้ใช้งำนสะดวกเพื่อลดควำมทรุดโทรมและ
สร้ำ งควำมดึ ง ดู ด ให้ค นมำใช้พ้ ื น ที่ ม ำกขึ้ น (Metropolitan
Planning Council, 2018 และฐำปนำ บุนยะประวิตร, 2556)
ในส่ ว นพื้ น ที่ ส ำธำรณะประเภทสวนหย่ อ ม เช่ น สวนในวัด
ในโรงเรียน สวนหมู่บำ้ น และสวนเฉพำะทำงปัจจุบนั ได้รบั กำรส่งเสริม
ที่สอดคล้องกับแนวคิดเมืองกระชับคือมีกำรดู แล สงวน รักษำ
พื้นที่สเี ขียว และสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำมำใช้งำนด้วยกำรเดิน
เท้ำจำกถนนเทศบำล 3 ที่เป็ น เส้น ทำงหลักและหำกได้ร บั กำร
ปรับปรุงสวนถนนนี้จะทำให้กำรเข้ำถึงสะดวกและส่งเสริมกำรใช้
พื้นที่สวนมำกขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภำคส่วน
เพือ่ ยกระดับคุณภำพชีวติ ประชำชน

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

จำกผลกำรวิ จ ัย ในเรื่ อ งสถำนกำรณ์ พ้ ื น ที่ ส ำธำรณะ
(วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1) จะเห็นได้ว่ำ เทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว เป็ น
ที่ ต ั้ ง ของพื้ นที่ ส ำธำรณ ะ ทั้ ง ประเภทที่ ว่ ำ งและประเภ ท
สวนสำธำรณะโดยประเภทที่ว่ำงมักมีทำเลที่ตงั้ อยู่ในหน่ วยงำน
รำชกำรและศำสนสถำน ในขณะที่ประเภทสวนสำธำรณะ ซึง่ มีทงั้
แบบสวนหย่อมขนำดเล็ก สวนหมู่บำ้ น สวนถนนและสวนเฉพำะ
ทำง มีทำเลที่ตงั้ อยู่ ทงั้ ในหน่ วยงำนรำชกำร สถำบัน กำรศึ กษำ
และศำสนสถำน ประเภทพื้นทีส่ ำธำรณะดังกล่ำว มีเส้นทำงสัญจร
และกำรเข้ำถึงอย่ ำงสะดวก กำรดู แ ลและจัด กำรอยู่ ในควำม
รับผิด ชอบของเจ้ำของสถำนที่หรือเจ้ำของกรรมสิทธ์ท่ีดิน เป็ น
สำคัญ แม้พ้นื ที่สำธำรณะในเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้วจะมีประเภท
ไม่ครบถ้วนตำมกำรจำแนกประเภทพื้นที่สำธำรณะของ สุธำสินี
(2559) และสำนักงำนสวนสำธำรณะ (2559) แต่ มีลกั ษณะเป็ น
เอกลัก ษณ์ เช่ น สวนหย่ อ มขนำดเล็ ก บริ เวณที่ว่ ำกำรอ ำเภอ
มีทำเลที่ตงั้ ติดกับหน่วยงำนภำครัฐทีส่ ำคัญ (ที่ว่ำกำรอำเภอ) และ
อยู่ ริ ม แม่ น ้ำ ในขณะที่ส วนหย่ อ มขนำดเล็กทัว่ ไป มัก มีท ำเล
ที่ตง้ั อยู่ในหน่ วยงำนภำครัฐหรือติดถนน เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม
ควำมมีเอกลักษณ์ดงั กล่ำว ยังไม่ได้รบั กำรพัฒนำหรือดึงศักยภำพ
ออกมำใช้อย่ำงชัดเจน ดังจะเห็นได้จำกสภำพพื้นทีส่ ำธำรณะทีม่ กั
ไม่มีควำมเป็ นระเบียบ หรือขำดกำรพัฒนำทำงกำยภำพเพื่อเปิ ด
มุ ม มองทัศ นี ย ภำพที่ ส วยงำม ตำมแนวคิ ด กำรจัด กำรและ
ออกแบบของ Metropolitan Planning Council (2018) และ
ฐำปนำ บุนยะประวิตร (2556)
พื้นที่สำธำรณะก่อให้เกิดกำรรวมกลุ่มและทำกิจกรรมของ
ชุมชน กิจกรรมและกำรใช้ประโยชน์พ้นื ทีส่ ำธำรณะในพื้นทีศ่ ึกษำ
มีควำมหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็ นกำรออกกำลังกำย กำรพักผ่อน
หย่อนใจและชมภูมทิ ศั น์ กำรสร้ำงทัศนีย ภำพและควำมสวยงำม
ให้ก ับเส้น ทำงกำรสัญ จร ฯลฯ กิจกรรมและกำรใช้ป ระโยชน์
ดังกล่ำว สอดคล้องกับนิยำมและบทบำทควำมสำคัญของพื้นที่
สำธำรณะที่กล่ำวว่ำ พื้นที่สำธำรณะเป็ นพื้นที่ท่มี ีกิจกรรมหลำกหลำย
และแปรเปลีย่ นไปตำมช่วงเวลำ เป็ น พื้นที่ท่ที ำให้คนในชุมชนมำ
ปฏิสมั พันธ์กนั และมีสุขภำพกำยและใจทีด่ ขี ้นึ (CABE Space Design
Council, 2004, ศุภชัย ชัยจันทร์ และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์,
2559, Francis, 1989, Goodsell, 2003)
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จำกผลกำรวิจยั ในเรื่องควำมสอดคล้อ งของกับแนวคิ ด
เมืองกระชับกับกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะ (วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2)
จะเห็นได้ว่ำ กำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะทัง้ ในปัจจุบนั และอนำคต
ของเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว ล้วนให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนและกำรทำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน ดังจะเห็นได้
จำกกำรร่วมมือกันของสำนักงำนเทศบำลกับองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด ชุม ชนและวัด ในกำรจัด หำอุ ป กรณ์ กำรตกแต่ งและ
จัดสถำนที่พ้นื ที่สำธำรณะ กำรส่งเสริมให้เกิดกำรช่วยพัฒนำและ
ปรับปรุงสวน (ปูหญ้ำ ตกแต่งและปลูกต้นไม้) ในพื้นทีส่ ำธำรณะ
ที่อ ยู่น อกเหนื อควำมรับผิด ชอบของเทศบำล กำรพัฒ นำพื้น ที่
สำธำรณะในอนำคตให้เป็ น ไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน
เป็ น ต้น กำรด ำเนิ น กำรดังกล่ำวจึงสอดคล้องกับ แนวคิ ด เมือ ง
กระชับในเรื่องกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุม ชน และกำรเปิ ด
โอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมือง (Dantzig, G.
B. and Saaty, T. L., 1973, Jenks, M. and Burgess, R.,
ed., 2000 และ กำธร กุลชล, 2545) อีกทัง้ เป็ นไปแนวทำงกำรพัฒนำ
พื้น ที่สำธำรณะในเมืองแฮร์ริสสันเบิร์ก รัฐเวอร์จิเนี ย ประเทศ
สหรัฐอเมริกำทีม่ ขี นั้ ตอนกำรดำเนินกำรสำคัญคือ กำรระดมควำม
คิ ด เห็ น และกำรวิเครำะห์ค วำมต้อ งกำร (Land Planning &
Design Associates, Inc., 2013) อย่ำงไรก็ตำม พื้นทีส่ ำธำรณะ
ทัง้ ประเภทที่ว่ำงและสวนสำธำรณะทุกแห่งในเทศบำลตำบลบ้ำน
แพ้วมีระยะห่ำงจำกถนนสำยหลักไม่เกิน 700 เมตร อันเป็ นระยะทำง
ที่สำมำรถเดินเท้ำเข้ำถึงได้ แต่เส้นทำงกำรเข้ำถึง ดังกล่ำว ยังไม่ได้
รับกำรพัฒนำในเรื่องควำมปลอดภัยควำมสะดวกและควำมสวยงำม
จึงสะท้อนให้เห็นถึงควำมไม่สอดคล้องกับแนวคิดเมืองกระชับ
ในเรื่องกำรพัฒนำกำรเข้ำถึงพื้นทีด่ ว้ ย กำรเดินเท้ำ และกำรพัฒนำกำร
คมนำคมและขนส่งที่หลำกหลำย (Dantzig, G. B. and Saaty,
T. L., 1973, Jenks, M. and Burgess, R., ed., 2000 และ
กำธร กุลชล, 2545) และแนวคิดกำรจัดกำรและออกแบบพื้นที่
สำธำรณะที่ให้ควำมสำคัญ กับกำรพัฒนำกำรเข้ำถึงพื้นที่สำธำรณะ
(Metropolitan Planning Council, 2018, ฐำปนำ บุนยะประวิตร,
2556 และ Marcus and Francis, 1976)
ข้อเสนอแนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะ (วัตถุประสงค์ท่ี 3)
สำมำรถพัฒนำโดยนำหลักกำรของเมืองกระชับด้วยกำรส่งเสริม
กำรใช้ท่ีดินแบบผสมผสำนจำกกำรปรับพื้นที่ลำนโล่งบริเวณต่ ำง ๆ
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ให้เกิด กิจกรรมที่หลำกหลำยมำกขึ้น (Marcus and Francis,
1976) อันก่อให้เกิดกำรสร้ำงปฏิสมั พันธ์ สร้ำงโอกำสกำรรูจ้ กั ตำม
หลัก กำร Placemaking ที่ ค ำนึ ง ถึ ง ผู ใ้ ช้ง ำนเป็ นศู น ย์ ก ลำง
(Metropolitan Planning Council, 2561 และฐำปนำ บุนยะประวิตร,
2556) ในพื้นทีล่ ำนโล่งจะมีกำรออกแบบแบ่งโซนกิจกรรมตอบรับ
ตำมควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่อนั เป็ นกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรให้ควำมคิดเห็นที่ตอบรับกับแนวคิดเมืองกระชับ
และพื้นที่สำธำรณะแต่ละแห่งสำมำรถเข้ำถึงอย่ำงสะดวกได้ดว้ ย
กำรเดินเท้ำเพือ่ ผลักดันให้แนวทำงกำรพัฒนำพื้นทีส่ ำธำรณะสู่กำร
ปฏิบตั ิอ ย่ำงสัมฤทธิ์ผลสำมำรถใช้มำตรกำรผังเมือง อัน ได้แ ก่
มำตรกำรเชิงลบ ในกำรเพิ่ม จำนวนพื้น ที่สำธำรณะในอนำคต
พร้อ มกำรควบคุ ม กำรใช้ป ระโยชน์ท่ีดิ น ในพื้ น ที่ และกำรน ำ
มำตรกำรเชิงบวกสู่กำรจัดทำแผนงบประมำณรองรับแนวทำงกำร
เพิม่ พื้นทีส่ ำธำรณะ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพือ่ นำผลกำรวิจยั ไปใช้
พื้นที่สำธำรณะในเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว มีลกั ษณะเฉพำะที่
เป็ นเอกลักษณ์ ดังเช่น สวนหย่อมบริเวณที่ว่ำกำรอำเภอ ลำนโล่ง
ริมนำ้ ในพื้นที่วดั และสำนักเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว ด้วยทำเล
ทีต่ งั้ ที่ติดริมนำ้ สร้ำงควำมดึงดูดให้คนมำใช้พ้นื ที่ ก่อให้เกิดควำม
รื่น รมย์ในกำรท ำกิ จกรรมจำกทัศ นี ย ภำพที่ส วยงำมสบำยตำ
ดังนัน้ เทศบำลควรสร้ำงควำมร่วมมือกับเจ้ำของพื้นที่ในกำรปรับ
พื้นที่สำธำรณะให้มกี ำรใช้ท่ดี ินอย่ำงผสมผสำนตอบรับตำมควำม
ต้อ งกำรของประชำชน พร้อ มกับ พัฒ นำเส้น ทำงกำรเข้ำ ถึ ง
โดยเฉพำะโครงข่ำยทำงเดินเท้ำที่ปจั จุบนั มีระยะทำงเข้ำถึงอย่ำง
เหมำะสมจำกเส้นทำงสำยหลัก ให้สอดคล้องตำมแนวคิ ด เมือ ง
กระชับอย่ำงชัดเจนมำกขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ศึกษำควำมเป็ นไปได้ทำงสภำพกำยภำพของพื้นที่
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมต่อระบบทำงเดินเท้ำให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
ศู นย์กลำงชุมชน พื้นที่สำธำรณะ สถำนที่สำคัญได้ดว้ ยกำรเดิน
เท้ำที่ มี ค วำมสะดวก ปลอดภัย เนื่ อ งจำกแต่ ล ะสถำนที่ ด ว้ ย
โครงสร้ำงขนำดของพื้น ที่เทศบำลที่มีอ ย่ำงกระชับ จึง สำมำรถ
ส่งเสริมโครงข่ำยทำงเท้ำรอบชุมชนได้อย่ำงมีศกั ยภำพ

2.2 ศึ ก ษำควำมเป็ น ไปได้ต่ อ แนวทำงสร้ำ งควำม
ร่วมมือกำรดำเนินกำรมีส่วนร่วมในทุกภำคส่วน โดยกำรร่วมกัน
ดำเนินกำรระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำชนและภำคเอกชนในพื้นที่
อัน เป็ น กำรสร้ำ งเสริ ม กำรพัฒ นำพื้ น ที่ ส ำธำรณะให้ป ระสบ
ผลสำเร็จอย่ำงเป็ นรูปธรรมได้ดว้ ยกระบวนกำรมีส่วนร่วม
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