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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในเขตเมือง ส้านักงานเขตบาง กรุงเทพมหานคร เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช๎การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) จากกลุํมตัวอยํางประชากร
ท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขต
บางเขนกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้น ท่ีสี เขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาสวนสาธารณะและการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร และ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะและแนวทางการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบาง กรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบวํา การพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง 
ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาสวนสาธารณะดังนี้
ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคการพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง 
ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบวํามีปัญหาภายในองค์กรด๎านโครงสร๎างองค์กร
(ในสํวนการจัดซื้อจัดจ๎าง) เนื่องจากขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ๎างในองค์กรมีการใช๎ระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ๎างใหมํ ท้าให๎ร๎านค๎าเกิดการแขํงขันกันสูง สํงผลให๎มีการเสนอราคาประมูลท่ี 
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ต่้าท่ีสุด วัสดุที่ได๎มาอาจต่้ามาตรฐานได๎คุณภาพท่ีไมํตรงตามความต๎องการโดยเฉพราะ การ
จัดซื้อต๎นไม๎ ท่ีซื้อราคาถูกท้าให๎หนํวยงานในองค์กรได๎รับต๎นไม๎ท่ีไมํสมบูรณ์ แข็งแรง การ 
เจริญเติบโตช๎า สภาพท่ีไมํสวยงาม จึงต๎องใช๎เวลานานในการบ้ารุงรักษาต๎นไม๎ให๎มีสภาพ
สวยงาม สมบูรณ์เขียวสดรํมเย็น ด๎านงบประมาณ งบประมาณในสํวนการพัฒนา
สวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองมีจ้ากัด ท้าให๎การพัฒนาและเพิ่มท่ีสีเขียวมี
ความลําช๎าหรือไมํตรงตามเปูาหมายท่ีตั้งไว๎ซึ่งต๎องรองบประมารของปีถัดไปแทน ท้าให๎การ
พัฒนาสวนสาธารณะและการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวขาดชํวงไมํตํอเนื่องกันจึงท้าให๎ความ
สม่้าเสมอและความสวยงามของต๎นไม๎แตกตํางกันไปตามชํวงเวลาปลูก งบประมาณจัดสรร
มาให๎ส้านักงานเขตในแตํปี ไมํ เพียงพอในการบริหารจัดการการปรับปรุ งฟื้นฟู
สวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง จึงต๎องด้าเนินการพัฒนาและเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวตามงบประมาณท่ีได๎รับการจัดสรรจากหนํวยงาน งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์มีจ้ากัด ท้าให๎ขาด วัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช๎บ้ารุงรักษาต๎นไม๎ได๎ไมํมีเทําท่ีควร งบประมาณ
ในการจ๎างบุคลากรในการดูแลพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวมีอยํางจ้ากัด ท้าให๎ขาดแคลนบุคลากรใน
การดูแลรักษาด้าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ด๎านความเชี่ยวชาญของบุคลากร บุคลากรวํา
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรน๎อยลงทุกปี เนื่องจากนโยบายของรัฐท่ีให๎ลด
จ้านวนบุคลากรในองค์กร หันมาจัดจ๎างในรูปการบริหารแบบเอกชนแทนหรือจ๎างบุคลากร
ของเอกชนแทนบุคลากรของรัฐซึ่งท้าให๎ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานด๎านการดูแล
ปรับปรุงฟื้นฟูต๎นไม๎ในสวนสาธารณะแตกตํางกัน และท้าให๎คนท่ีมาท้างานด๎านการพัฒนา
สวนสาธารณะและการเพิ่มพื้นท่ีเขียวขาดแรงจูงใจ ในการท้างานไมํมีความความมั่นคง 
ขาดสวัสดิการท่ีดี เพราะบุคลากรท่ีจะมาพัฒนาสวนสาธารณะพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง 
จะต๎องใช๎ทักษะ ความรู๎ความช้านาญ และการเรียนรู๎ในด๎านการปลูกและการบ้ารุงดูแล
รักษาต๎นไม๎ การตัดแตํงต๎นไม๎ที่ถูกต๎องตามรุกขกรหรือวิชาการเพื่อรักษาความสวนยงามใน
รูปทรงและสุขภาพของต๎นไม๎ บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญ เพราะไมํมีแรงจูงใจในการ
ท้างาน เงินเดือนน๎อยไมํมั่นคง ท้าให๎การรับบุคลากรเข๎าท้างานได๎บุคลท่ีไมํตรงกับงาน ไมํมี
ความเชี่ยวชาญและขาดความรู๎ในการพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว สํวนบุคล
ท่ีมีความรู๎ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการดูแล บ้ารุงรักษาต๎นไม๎ จะไมํมาท้างานด๎านนี้ 
เนื่องจากผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีได๎ไมํสามารถด้ารงชีพได๎ การปฏิบัติงานด๎านพื้นท่ี
การพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียวในเมืองนั้น จะมีความเสี่ยงภัยสูง เนื่องจากต๎อง
ท้างานบนท๎องถนนการสัญจรของยานพาหนะมาก ท้าให๎เกิดอุบัติเหตุได๎งําย รวมท้ังการกีด
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ขวางสายไฟฟูาท้าให๎ต๎นไม๎ตัดแตํงผิดรูปไมํสวยงาม การตัดแตํงและดูแลรักษาต๎นไม๎ในเขต
เมืองจึงมีปัญหาอุปสรรคคํอนข๎างมากการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู๎ความเชี่ยวชาญในด๎าน
นี้ยากล้าบาก ด๎านความทันสมัยของเทคโนโลยี การน้าเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎ในการ
ท้างานคํอนข๎างมีจ้ากัด เพราะเป็นหนํวยงานของรัฐบาล ติดขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ๎างแล
จัดหา เครื่องจักรกล ท่ีทันสมัยยังมีน๎อยและเกําเสื่อมสภาพท้าให๎ไมํสามารถพัฒนาพื้นท่ี
สวนสาธารณะได๎อยํางมีประสิทธิภาพเทําท่ีควร ความเหมาะสมและปริมาณของพื้นท่ี
สวนสาธารณะและเพิ่มพ๎นท่ีสีเขียวในเมือง ด๎านบุคลากร เนื่องจากการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจะ
มีการเพิ่มเรื่อย ๆทุกปี บุคลากรท่ีจะมาดูแลไมํมีหรือไมํเพิ่มขึ้นตาม ท้าให๎ขาดความ
ตํอเนื่องในการพัฒนาไมํเต็มท่ีขาดแคลนคนดูแล และนโยบายของผู๎บริหารต๎องการลด
คําใช๎จํายด๎านบุคลากร สํวนจ้านวนพื้นท่ีสวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียวในส้านักงานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร ยังไมํเพียงพอกับจ้านวนประชาชกรในพื้นท่ี เนื่องจากประชากร
ท่ีมาอาศัยอยูํในเขตบางเขนมีจ้านวนมากสวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียวมีอยํางจ้ากัด การ
ขยายพื้นท่ีจัดสร๎างสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวมีมีอยํางจ้ากัด ปัญหาอุปสรรคท่ีมี
มากมาย พื้นท่ีสาธารณะหรือพื้นท่ีสีเขียวในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ยังมีไมํเพียงพอ
ตํอความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี อยากให๎ทางส้านักงานเขตหรือทางผู๎บริหาร
กรุ ง เทพมหานคร ควรจัดหาพื้น ท่ีสร๎างสวนสาธารณะโดยของบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร หรือขอความรํวมมือในหนํวยงานของภาครัฐด๎วยกันเองชํวยกันก้าหนด
หาพื้นท่ีด้าเนินการให๎ประชาชนได๎มีสวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียวใช๎อยํางเพียงพอเพื่อได๎
ใช๎ประกอบกิจกรรมตําง ๆได๎ อาทิ ออกก้าลังกาย พักผํอนหยํอนใจ ผํอนคลายในยามวําง
จากการท้างานของประชาชนในพื้นท่ีใกล๎เคียง สํวนการมีสํวนรํวมของประชาชนในพื้นท่ี 
ยังขาดการให๎ความรํวมมือในการปกปักรักษาต๎นไม๎ และการเพิ่มท่ีสีเขียวในเขตเมือง ไมํ
ตระหนักถึงความส้าคัญ และประโยชน์ของพื้นท่ีสีเขียว จึงท้าให๎การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและ
การพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวเป็นไปด๎วยความล้าบาก 
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บทน้า 

 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันประชากรกรุงเทพมหานครมีจ้านวน 6.5 คน กรุงเทพมหานครจึงได๎
ตั้ ง เปู าหมายในการพัฒนาสวนสาธารณะและ เพิ่ มพื้ น ท่ีสี เขี ยวให๎กับพลเมือง
กรุงเทพมหานครเป็น 10 ตารางเมตร/คน ภายใต๎โครงการ Green Bangkok 2030 
ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีสีเขียว 6.99 99 ตารางเมตร/ประชากร 1 คน ซึ่งตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนั้น ก้าหนดให๎แตํละเมืองควรมีพื้นท่ีสีเขียวใน
อัตรา 9 ตารางเมตร/คน กรุงเทพมหานครยังไมํถึงเกณฑ์มาตรฐานก้าลังพัฒนาอยําง
ตํอเนื่องพร๎อมตั้งเปูาหมายภายในปี 2573 กรุงเทพมหานครจะเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให๎ถึง 10 
ตารางเมตร/คน จากความรํวมมือของทุกภาคสํวนและภาคีเครือขํายภายใต๎โครงการ 
Green Bangkok 2030 เป็นการวางแผนและมองพื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานครไป
ข๎างหน๎าอีก10 ปี การใช๎ประโยชน์ท่ีดินแตํละยํานจะเป็นแบบไหนพร๎อมท้าการส้ารวจพื้นท่ี
วํางรกร๎างและท่ีดินท่ีไมํมีการใช๎ประโยชน์เพื่อน้ามาพัฒนาเป็นสวนหยํอม สวนสาธารณะ 
และสวนปุาฯกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญในด๎านตําง ๆของประเทศไทยท้ัง
ทางด๎านเศรษฐกิจสังคม การเมือง และเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นปัจจัยท่ีดึงดูดประชาชน
จากภาคตําง ๆ ของประเทศให๎เข๎ามาสูํกรุงเทพมหานคร จนมาถึงปัจจุบันสภาวการณ์ท่ี 
กรุงเทพมหานครก้าลังประสบปัญหาวิกฤติ อันเนื่องมาจากการหลั่งไหลของประชาชน ท้า
ให๎มีการเพิ่มของจ้านวนประชากรอยํางรวดเร็ว และรุนแรง ซึ่งท้าให๎เกิดผลตามมาคือ 
ระบบนิเวศน์ เสื่อมโทรม ระบบน้้าเสีย ขยะตกค๎าง อากาศท่ีมีมลพิษและฝุุนละอองเพิ่มขึ้น 
ปัญหาชุมชนแออัดปัญหาการจราจร และจากปัญหาเหลํานี้มีผลสืบเนื่องท้าให๎ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครเกิดภาวะตึงเครียด และเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา การท่ีจะชํวยลด
ภาวะตึงเครียดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ทางหนึ่งคือ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ซึ่ง
หมายถึงการจัดให๎มีสวนสาธารณะให๎ประชาชนใช๎เป็นท่ีพักผํอนหยํอนใจ เพื่อให๎ประชาชน
ได๎สัมผัสกับธรรมชาติ  อากาศท่ีบริสุทธิ์  ต๎นไม๎  และดอกไม๎  โดยสวนสาธารณะ
กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีเปิดให๎บริการแกํประชาชนท้ังสิ้น 19 แหํง ได๎แกํ 1.สวนลุมพินี 
เขตปทุมวัน 2.สวนจตุจักร เขตจตุจักร 3.สวนพระนคร เขตลาดกระบัง 4.สวนสราญรมย์ 
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เขตพระนคร 5.สวนธนบุรีรมย์ เขตราษฎร์บูรณะ 6.สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ 7.สวนเสรี
ไทเขตบึงกุํม 8.สวนหนองจอก เขตหนองจอก 9.อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย 10.สวน
รมณีนาถ เขตพระนคร 11.สวนสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ เขตจตุจักร 12.สวนสันติภาพ 
เขตราชเทวี 13.สวนรถไฟ เขตจตุจักร 14.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษาเขตราษฎร์บูรณะและบางสํวนของพื้นที่เขตบางคอแหลม 15.สวนสาธารณะบึง
สะแกงามสามเดือนและบึงมะขามเทศเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสามวา 16.สวน
สนามหลวงธนบุรีถนนเลียบ คลองทวีวัฒนา เขตวัฒนา 17.แหลํงนกธรรมชาติบึงหนอง
บอน เขตประเวศ 18.สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติเกียกกาย เขตดุสิต และ 19.สวนปุา
รมณีย์ทํุงสีกัน เขตดอนเมือง (ภัทราวดี อิ่มศิริ;การให๎บริการสวนสาธารณะเขตลาดกระบัง, 
2548,หน๎า1) 
 ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นท่ีแหลํงความเจริญมีการพัฒนา
เมืองเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการกํอสร๎างท่ีอยูํอาศัยและอาคาร
ขนาดใหญํมากขึ้นในขณะที่ความหนาแนํนเพ่ิมมากขึ้นพื้นท่ีโลํงวํางและพื้นท่ีสีเขียวในเมือง
ลดลงท้าให๎เสียความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของเมือง เกิดปัญหาด๎านตําง ๆ
ของเมืองท่ีสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยอยูํในเขตเมืองจึงมีความ
จ้าเป็นอยํางยิ่งเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมือง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมหานครสีเขียว เมืองกรุงเทพมหานครนครมีพื้นท่ี
สวนสาธารณะพื้นท่ีสีเขียวในสัดสํวนท่ีเหมาะสมกับขนาดพื้นท่ีและจ้านวนประชาชากรชาว
กรุงเทพมหานคร มีวิถีชีวิตใกล๎ชิดกับธรรมชาติ มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม เป็น
มหานครท่ีมีสิ่งอ้านวยความสะดวกพื้นฐาน ท่ีประหยัดพลังงาน ใช๎พลังงานสะอาดท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีระบบบริการคมนาคมขนสํงท่ีหลากหลาย สะดวก คลํองตัวมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม ปราศจากสิ่งกีดขวางสายโทรศัพท์มีพื้นท่ีสาธารณะพื้นท่ีสีเขียว
กระจายท่ัวทุกพื้นท่ี ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนความหมายทางวิชาการ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเมืองกรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีสีเขียวกระจายครอบคลุมไปท่ัวพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครมีจ้านวนพื้นท่ีสีเขียวและแหลํงดูดซับมลพิษทางอากาศไมํน๎อยกวํา 9 
ตารางเมตรตํอประชากร 1 คน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท๎องถนนเพื่อความสวยงาม มี
ต๎นไม๎ใหญํ ๆ เป็นหลักเพื่อให๎เป็นแหลํงดูดซับมลพิษเพิ่มมากขึ้น กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีสี
เขียวกระจายครอบคลุม ทุกเขตพื้นท่ีในรูปแบบและการใช๎ประโยชน์ท่ีแตกตํางกันเพื่อให๎
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสีเขียวท่ีนําอยูํอยํางยั่งยืนซึ่งจะสํงเสริมให๎คุณภาพชีวิตของ
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ประชาชนดีขึ้น กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะสวนหยํอมเพื่อการ
พักผํอนหยํอนใจ ออกก้าลังกาย และกิจกรรมนันทนาการท่ีกระจัดกระจายครอบคลุม ท่ัว
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาส้าคัญล้าดับต๎นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ี
มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่องในทุก ๆ ด๎านประกอบกับจ้านวน
ประชากรท่ีเข๎ามาอยูํอาศัยในเขตพื้นท่ีจ้านวนเพิ่มมากขึ้น จึงสํงผลตํอปัญหาการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดซึ่ง
ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมท่ีเกิดขึ้นสํงผลโดยตรงตํอคุณภาพชีวิตของประชากรท้ังด๎าน
สุขภาพรํางกายและจิตใจการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวซึ่งเป็นแหลํงสันทนาการ และแหลํงดูดซับ
มลพิษให๎กับผู๎อยูํอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานครหากเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานพื้นท่ีสี
เขียวเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ก้าหนดไว๎ท่ี 9 
ตารางเมตรตํอประชากร 1 คน นั้นบํงชี้ให๎เห็นวํา กรุงเทพมหานครมีสัดสํวนพื้นท่ีสีเขียว 
ตํอประชากรต่้ากวําคํามาตรฐานการเป็นเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรขนาดของ
พื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร ท่ีไมํเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนั้น เนื่องจากการใช๎
ประโยชน์ท่ีดินไมํเป็นไปตามผังเมืองท่ีได๎วางแผนไว๎รวมท้ังทิศทางการขยายตัวของเมือง
เป็นไปอยํางไร๎ทิศทางและขาดระเบียบ โดยเฉพาะเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯชั้นใน ท่ีมีการกระจุก
ตัวประชากรอยํางมาก พื้นท่ีสํวนใหญํถูกใช๎ประโยชน์ด๎านพาณิชยกรรมและท่ีอยูํอาศัยเป็น
หลักท้าให๎การพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวเป็นไปได๎ยากประกอบกับท่ีดินมีราคาสูงมาก โดยเฉพาะ
ยํานพาณิชยกรรมดังนั้น พื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานครจึงไมํมีการกระจายตัว อยําง
เพียงพอในทุกเขตพื้นที่จะเห็นได๎วํามีเพียงบางเขตพื้นท่ี มีพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดใหญํท่ีเป็นพื้นท่ี
สวนสาธารณะในระดับเมืองจากข๎อมูลของส้านักงานสวนสาธารณะส้านักสิ่งแวดล๎อม
กรุงเทพมหานคร พบวําเขตท่ีมีพื้นท่ีสีเขียวเกินเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก มีเพียง 5 
เขตจากท้ังสิ้น 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ได๎แกํเขตประเวศ เขตหลักสี่ เขตปทุมวัน เขต
ทวีวัฒนา และเขตจตุจักร (เชํน เขตประเวศ มีสัดสํวนพื้นท่ีสีเขียวตํอประชากร คือ15.66 
ตารางเมตร/คน)ในขณะท่ีบางเขตพื้นท่ี มีพื้นท่ีสีเขียวเพียงเกาะกลางถนนเทํานั้น:สถิติ
2555กรุงเทพมหานครด๎านสังคม)18กันยายน 2552 
 สวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร หมายถึง สวนสาธารณะท่ีมีขนาดตั้งแตํ 2
ไรํขึ้นไป ซึ่งอยูํในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ได๎แกํสวนหมูํบ๎าน สวนชุมชน สวนระดับยําน 
และสวนระดับเมืองพื้นท่ีสีเขียวตํอประชากร คือ 0.88 ตารางเมตร/ คน)ซึ่งการขาดแหลํง
ดูดซับมลพิษทางอากาศ จะสํงผลตํอคุณภาพชีวิตของประชากร และความนําอยูํอาศัยของ
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เมืองแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในรูปของสวนสาธารณะ ของกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบันเกิดจากการเชําพื้นท่ี และการขอใช๎พื้นท่ีจากภาคเอกชนรวม ท้ังสํวนราชการตําง 
ๆ ท้ังนี้ ในอนาคตหากเจ๎าของพื้นท่ีดังกลําวจ้าเป็นต๎องใช๎พื้นท่ีเพื่อกิจกรรมของตน จะ
สํงผลตํอความยั่งยืนของการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองหลวง
ของประเทศและเป็นเมืองท่ีมีความส้าคัญ เมืองหนึ่งของโลกปัญหาส้าคัญท่ีท้าให๎การ
พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวเป็นไปได๎ยากเนื่องจากท่ีดินมีราคาแพง โดยเฉพาะพื้นท่ีชั้นในซึ่งเป็น
พื้นท่ีพาณิชยกรรม ขาดการวางแผนท่ีเป็นระบบ ขาดความชัดเจนในการจัดหาพื้นท่ี ท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีจะน้ามาพัฒนาเป็นพื้นท่ีสีเขียวแม๎ผู๎บริหารระดับสูงจะให๎ความส้าคัญ
ก้าหนดเป็นนโยบายเรํงดํวนท่ีต๎องด้าเนินการแตํขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ก าร
ด้าเนินการท่ีท้าอยูํจึงมีเพียงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความความรํวมมือจากภาคสํวนตําง 
ๆ ในการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีของตนเอง ด๎วยการเชําและขอใช๎พื้นท่ี ของภาคเอกชน
และสํวนราชการตําง ๆ การด้าเนินการโดยวิธีดังกลําว ในอนาคตหากเจ๎าของพื้นท่ี
จ้าเป็นต๎องใช๎พื้นท่ีเหลํานั้น พื้นท่ีท่ีพัฒนาเป็นพื้นท่ีสีเขียวไว๎แล๎วจะหายไป ดังนั้น การ
พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นอยูํจึงขาดความยั่งยืนแนวทางท่ีกรุงเทพมหานคร ควรด้าเนินการ 
คือการจัดซื้อท่ีดินถึงแม๎ท่ีดินจะมีราคาแพงก็ตาม เพื่อด้าเนินการจัดตั้งสวนสาธารณะและ
พื้นท่ีสีเขียวใจกลางเมืองให๎เพียงพอกับความต๎องการของประชากรเมือง 

 
วัตถุประสงค ์

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ดังตํอไปนี้ 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสวนสาธารณะและการเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะและแนวทางการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
เขตเมือง ส้านักงานเขตบาง กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษาวิจัย ดังตํอไปนี้ 
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 1. ขอบเขตด๎านพื้นท่ี 
 การวิจัยในคร้ังนี้ได๎เลือกพื้นท่ีการศึกษาแบบเชิงเจาะลึก (In-Dept Interview) โดย
เลือกพื้นท่ีสวนสารธารณะเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตด๎านประชากร 
 การเลือกประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จ้านวน ท้ัง 7 ราย 
  2.1 ผู๎ชํวยผู๎อ้านวยการ(ก้ากับดูแลฝุายรักษาสวนสาธารณะ) ส้านักงานเขต
บางเขน 
  2.2 หัวหน๎าฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส้านักงานเขต
บางเขน 
  2.3 หัวหน๎ากลุํมงานปลูกและบ้ารุงรักษาต๎นไม๎ส้านักงานเขตบางเขน 
  2.4 ประธานหมูํบ๎านหรือประธานชุมชนในพื้นท่ี 2 คน 
  2.5 ประชาชนผ๎ูใช๎บริการสวนสาธารณะ 2 คน 
 3. ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะและ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
ดังตํอไปนี้ 

   3.1 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

    3.1.1 ภายในองค์กร 
     3.1.1.1โครงสร๎าง 
     3.1.1.2 บุคลากร  
     3.1.1.3 งบประมาณ 
     3.1.1.4 เทคโนโลยี 
     3.1.1.5 พื้นท่ี 
   3.2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะและแนวทางเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
เขตมือง  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
    3.2.1 รูปแบบการพัฒนาสวนสาธารณะ 
    3.2.2 แนวทางการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
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 4. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primacy Data) ข๎อมูลท่ีได๎มาจากการศึกษาแหลํงข๎อมูลโดยตรง 
มีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎นดังนี้ 
  4.1 การส้ารวจพื้นท่ีศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในทางการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล 
   4.1.1 ผู๎ชํวยผู๎อ้านวยการส้านักงานเขตบางเขน(ดูแลด๎าน
สวนสาธารณะ)ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
   4.1.2 หัวหน๎าฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะส้านักงาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
   4.1.3 หัวหน๎ากลุํมงานปลูกและบ้ารุงรักษาต๎นไม๎ ส้านักงานเขต 
บางเขน  กรุงเทพมหานคร 
   4.1.4 ประธานหมูํบ๎านหรือประธานชุมชนในพื้นท่ี 2 คน 
   4.1.5 ประชาชนผ๎ูมาใช๎บริการสวนสาธารณะ 2 คน 
 5. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผ๎ูวิจัยศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับการ
พัฒนาสวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียวส้านักงานเขตบางเขน และด๎านประวัติความเป็นมา 
โดยรวบรวมข๎อมูลจากการลงพื้นท่ีจริงและการสังเกตุ และจากตารางหนังสือหรืองานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
นายพลพินิจ พินิจชอบ. (2558).การจัดการสวนสาธารณะในเมือง: กรณีศึกษาอุทยาน
เบญจศิริ กรุงเทพมหานคร. นางสาวกนกวรรณ จนทร์พรหม. (2560). การจัดการพื้นท่ี
สาธารณะในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร. กองนโยบายและแผนงาน.(2554). พื้นท่ีสีเขียวใน
รูปสาธารณะ ส้านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลท่ีมีความส้าคัญและมีบทบาทหน๎าท่ี
ในการก้ากับ ควบคุม ดูแล การพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง  
ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) 
โดยใช๎การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-Dept Interview)ได๎จ้าแนกประชากรตัวอยํางและ
เลือกประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จ้านวนท้ัง7ราย  
 1. ผู๎ชํวยผู๎อ้านวยการ(ดูแลด๎านสวนสาธารณะ) ส้านักงานเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
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 2. หัวหน๎าฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส้านักงานเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
 3. หั วหน๎ ากลุํ ม งานปลูกและบ้ า รุ ง รั กษาต๎ น ไม๎  ส้ านั ก งาน เขตบาง เขน 
กรุงเทพมหานคร 
 4. ประธานหมูํบ๎านหรือประธานชุมชนในพื้นท่ี 2 คน 
 5. ประชาชนผ๎ูใช๎บริการสวนสาธารณะ 2 คน 

 
การออกแบบวิธีวิจัย (Research Design) 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการด้าเนินการเพื่อตอบค้าถามการศึกษา แนวทางการ
พัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองอยํางไร ส้านักงานเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสวนสาธารณะและการเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวสวนสาธารณะ
ในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 
ผลการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

ในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผู๎ศึกษาวิจัยใช๎วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-Dept Interview)จากประชากรกลุํมตัวอยํางท้ังเจ็ดกลุํมได๎แกํ 1. ผู๎ชํวยผู๎อ้านวยการ

ส้านักงานเขตบางเขน จ้านวน 1 คน 3. หัวหน๎าฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

ส้านักงานเขตบางเขน จ้านวน 1 คน 4. หัวหน๎าสํวนกองงานปลูกและบ้ารุงรักษา จ้านวน 1 

คน 5. ประธานหมูํบ๎านหรือประธานชุมชน จ้านวน 2 คน 6. ประชาชนผู๎ใช๎บริการ

สวนสาธารณะในพื้นท่ี จ้านวน 2 คน ท้ังนี้โดยใช๎ค้าถามจากวัตถุประสงค์จากการศึกษาวิจัย

สามารถแบํงออกได๎เป็น 3 หัวข๎อดังตํอไปนี้ 1. ผู๎ชํวยผู๎อ้านวยการ(ก้ากับดูแลฝุายรักษา

ความสะอาดและสวนสาธารณะ) ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2. หัวหน๎ากลุํม

งานปลูกและบ้ารุงรักษาต๎นไม๎ ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3. ประธานหมูํบ๎าน
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บ๎านหรือประธานชุมชนในพื้นท่ี  4. ประชาชนผู๎ใช๎บริการสวนสาธารณะในพื้นท่ี 

วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์ใน

การศึกษาดังตํอไปนี้ 1. เพื่อศึกษาการปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะและแนวทางการเพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคในการปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะและการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง ส้านักงาน

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะและ

แนวทางการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบาง กรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาการพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง ส้านักงาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบวํามีการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูในพื้นท่ีสวนสาธารณะอยําง
ตํอเนื่อง รวมถึงการดูแลรักษาตัดแตํงต๎นไม๎อยํางสม่้าเสมอใสํปุ๋ยบ้ารุงบ้ารุงดิน ปลูก
ซํอมแซมต๎นไม๎ในสวนสาธารณะท่ีหมดสภาพและทรุดโทรมเพื่อให๎คงสภาพและให๎สวยงาม
รวมท้ังการดูแลรดน้้าสม่้าเสมอเต็มก้าลังความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยูํ 
 ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคการพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขต
เมือง ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบวํามีปัญหาภายในองค์กรด๎านโครงสร๎าง
องค์กร(ใน 
สํวนการจัดซื้อจัดจ๎าง) เนื่องจากขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ๎างในองค์กรมีการใช๎ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ๎างใหมํ ท้าให๎ร๎านค๎าเกิดการแขํงขันกันสูง สํงผลให๎มีการเสนอราคาประมูลท่ีต่้า
ท่ีสุด วัสดุท่ีได๎มาอาจต่้ามาตรฐานได๎คุณภาพท่ีไมํตรงตามความต๎องการโดยเฉพราะ การ
จัดซื้อต๎นไม๎ ท่ีซื้อราคาถูกท้าให๎หนํวยงานในองค์กรได๎รับต๎นไม๎ท่ีไมํสมบูรณ์ แข็งแรง การ
เจริญเติบโตช๎า สภาพท่ีไมํสวยงาม จึงต๎องใช๎เวลานานในการบ้ารุงรักษาต๎นไม๎ให๎มีสภาพ
สวยงาม สมบูรณ์เขียวสดรํมเย็น ด๎านงบประมาณ งบประมาณในสํวนการพัฒนา
สวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองมีจ้ากัด ท้าให๎การพัฒนาและเพิ่มท่ีสีเขียวมี
ความลําช๎าหรือไมํตรงตามเปูาหมายท่ีตั้งไว๎ซึ่งต๎องรองบประมารของปีถัดไปแทน ท้าให๎การ
พัฒนาสวนสาธารณะและการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวขาดชํวงไมํตํอเนื่องกันจึงท้าให๎ความ
สม่้าเสมอและความสวยงามของต๎นไม๎แตกตํางกันไปตามชํวงเวลาปลูก งบประมาณจัดสรร
มาให๎ส้านักงานเขตในแตํปี ไมํ เพียงพอในการบริหารจัดการการปรับปรุ งฟื้นฟู
สวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง จึงต๎องด้าเนินการพัฒนาและเพิ่มพื้นท่ีสี
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เขียวตามงบประมาณท่ีได๎รับการจัดสรรจากหนํวยงาน งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์มีจ้ากัด ท้าให๎ขาด วัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช๎บ้ารุงรักษาต๎นไม๎ได๎ไมํมีดเทําท่ีควร 
งบประมาณในการจ๎างบุคลากรในการดูแลพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวมีอยํางจ้ากัด ท้าให๎ขาดแคลน
บุคลากรในการดูแลรักษาด้าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ด๎านความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
บุคลากรวําความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรน๎อยลงทุกที เนื่องจากนโยบาย
ของรัฐท่ีให๎ลดจ้านวนบุคลากรในองค์กร หันมาจัดจ๎างในรูปการบริหารแบบเอกชนแทน
หรือจ๎างบุคลากรของเอกชนแทนบุคลากรของรัฐซึ่งท้าให๎ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญใน
งานด๎านการปรับปรุงฟื้นฟูต๎นไม๎ในสวนสาธารณะแตกตํางกัน และท้าให๎คนท่ีมาท้างาน
ด๎านการพัฒนาสวนสาธารณะและการเพิ่มพื้นท่ีเขียวขาดแรงจูงใจ ในการท้างานไมํมีความ
ความมั่นคง ขาดสวัสดิการท่ีดี เพราะบุคลากรท่ีจะมาพัฒนาสวนสาธารณะพื้นท่ีสีเขียวใน
เขตเมือง จะต๎องใช๎ทักษะ ความรู๎ความช้านาญ และการเรียนรู๎ในด๎านการปลูกและการ
บ้ารุงดูแลรักษาต๎นไม๎ การตัดแตํงต๎นไม๎ท่ีถูกต๎องตามรุกขกรหรือวิชาการเพื่อรักษาความ
สวนยงามในรูปทรงและสุขภาพของต๎นไม๎ บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญ เพราะไมํมี
แรงจูงใจในการท้างาน เงินเดือนน๎อยไมํมั่นคง ท้าให๎การรับบุคลากรเข๎าท้างานได๎บุคลท่ีไมํ
ตรงกับงาน ไมํมีความเชี่ยวชาญและขาดความร๎ูในการพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว สํวนบุคลท่ีมีความรู๎ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการดูแล บ้ารุงรักษาต๎นไม๎ จะไมํมา
ท้างานด๎านนี้ เนื่องจากผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีได๎ไมํสามารถด้ารงชีพได๎ การ
ปฏิบัติงานด๎านพื้นท่ีการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียวในเมืองนั้น จะมีความเสี่ยง
ภัยสูง เนื่องจากต๎องท้างานบนท๎องถนนการสัญจรของยานพาหนะมาก ท้าให๎เกิดอุบัติเหตุ
ได๎งําย รวมท้ังการกีดขวางสายไฟฟูาท้าให๎ต๎นไม๎ตัดแตํงผิดรูปไมํสวยงาม การตัดแตํงและ
ดูแลรักษาต๎นไม๎ในเขตเมืองจึงมีปัญหาอุปสรรคคํอนข๎างมากการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู๎
ความเชี่ยวชาญในด๎านนี้ยากล้าบาก ด๎านความทันสมัยของเทคโนโลยี การน้าเทคโนโลยี
สมัยใหมํมาใช๎ในการท้างานคํอนข๎างมีจ้ากัด เพราะเป็นหนํวยงานของรัฐบาล ติดขั้นตอนใน
การจัดซื้อจัดจ๎างแลจัดหา เครื่องจักรกล ท่ีทันสมัยยังมีน๎อยและเกําเสื่อมสภาพท้าให๎ไมํ
สามารถพัฒนาพื้นท่ีสวนสาธารณะได๎อยํางมีประสิทธิภาพเทําท่ีควร ความเหมาะสมและ
ปริมาณของพื้นท่ีสวนสาธารณะและเพิ่มพ๎นท่ีสีเขียวในเมือง ด๎านบุคลากร เนื่องจากการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจะมีการเพิ่มเรื่อย ๆทุกปี บุคลากรท่ีจะมาดูแลไมํมีหรือไมํเพิ่มขึ้นตาม ท้า
ให๎ขาดความตํอเนื่องในการพัฒนาไมํเต็มท่ีขาดแคลนคนดูแล และนโยบายของผู๎บริหาร
ต๎องการลดคําใช๎จํายด๎านบุคลากร สํวนจ้านวนพื้นท่ีสวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียวใน
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ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ยังไมํเพียงพอกับจ้านวนประชาชกรในพื้นท่ี 
เนื่องจากประชากรท่ีมาอาศัยอยูํในเขตบางเขนมีจ้านวนมากสวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียว
มีอยํางจ้ากัด การขยายพื้นท่ีจัดสร๎างสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวมีมีอยํางจ้ากัด 
ปัญหาอุปสรรค ท่ีมี มากมาย พื้ น ท่ีสาธารณะหรือพื้ น ท่ีสี เ ขี ยว ใน เขตบาง เขน 
กรุงเทพมหานคร ยังมีไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี อยากให๎ทาง
ส้านักงานเขตหรือทางผู๎บริหารกรุงเทพมหานคร ควรจัดหาพื้นท่ีสร๎างสวนสาธารณะโดย
ของบประมาณของกรุงเทพมหานคร หรือขอความรํวมมือในหนํวยงานของภาครัฐด๎วยกัน
เองชํวยกันก้าหนดหาพื้นท่ีด้าเนินการให๎ประชาชนได๎มีสวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียวใช๎
อยํางเพียงพอเพื่อได๎ใช๎ประกอบกิจกรรมตําง ๆได๎ อาทิเชํน ออกก้าลังกาย พักผํอนหยํอน
ใจ ผํอนคลายในยามวํางจากการท้างานของประชาชนในพื้นท่ีใกล๎เคียง สํวนการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในพื้นท่ี ยังขาดการให๎ความรํวมมือในการปกปักรักษาต๎นไม๎ และการเพิ่มท่ีสี
เขียวในเขตเมือง ไมํตระหนักถึงความส้าคัญ และประโยชน์ของพื้นท่ีสีเขียว จึงท้าให๎การ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวเป็นไปด๎วยความล้าบาก 
 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง 

ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขต

เมือง มีดังนี้  

 1. การเข๎าถึงพื้นท่ีหรือต้าแหนํงที่ตั้ง ต๎องสะดวกสบายในการใช๎พื้นท่ีสวนสาธารณะ 

เดินทางสะดวก ประชาชนสามารถเข๎ามาใช๎บริการได๎งําย ใกล๎แหลํงท่ีเชื่อมโยงกิจกรรมอื่น 

ๆได๎หลายทาง 

  2. ขนาดพื้นท่ี ควรมีขนาดท่ีประชาชนสมารถใช๎ประโยชน์ในการพักผํอน ออก

ก้าลังกาย ท้ากิจกรรมตําง ๆได๎ ไมํมีขนาดพื้นท่ีเล็กเกินไป 

  3. พืชพรรณต๎นไม๎ ท่ีใช๎ปลูกในสวนสาธารณะควรใช๎ต๎นไม๎ท่ีเหมาะกับ

สภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่นนั้น ๆ เป็นโซนไลํระดับความสูงต่้าและปลูกให๎หลายพันธุ์สร๎าง

ระบบนิเวศความหลากหลายทางกายภาพของพื้นท่ีเพื่อดึงดูดสัตว์เข๎ามาอาศัยอยูํได๎ด๎วย 

  4. พื้นท่ีให๎บริการ ต๎องพิจารณาให๎ผู๎ใชบริการเข๎าถึงได๎งําย สะดวกและรัศมีการใช๎

บริการได๎ไกล๎ ๆ มีระบบการบริการขนสํงสาธารณะเข๎าถึงและมีท่ีจอดรถส้าหรับการใช๎

บริการอยํางเพียงพอ  
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 5. สัดสํวนพื้นท่ีสวนสาธารณะตํอจ้านวนประชะชากรการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียว 

โดยท่ัวไปสัดสํวนพ๎นท่ีสีเขียวตํอประชากรอยูํท่ี 15 ตรม/คน ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได๎

วางเปูาหมาย Green Bangkok 2030 เพิ่มสัดสํวนพื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร ให๎ถึง 

10 ตรม/คน ยังจ้าเป็นต๎องหาพื้นท่ีสีเขียวเพิ่ม เพื่อให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน 15 ตรม/คน  

 6. การเชื่อมโยงของพื้นท่ี สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีหนึ่งไปอีกพื้นท่ีหนึ่งได๎หรือ

ตํอเนื่องเพื่อท่ีให๎ประชาชนใช๎บริการได๎สะดวกมากขึ้นและจัดหาพื้นท่ีสร๎างสวนสาธารณะ

เพิ่มขึ้นเพื่อให๎เพียงพอตํอการเพิ่มจ้านวนของประชากรในพื้นท่ีส้านักงานเขตบางเขน 

 7. ควรยกสวนสาธารณะให๎ทางส้านักงานเขตบางเขนเป็นผู๎ดูแล เนื่องจากมีความ

ใกล๎ชิดเป็นกันเองกับประชาชนในพื้นท่ีมากกวํา ในปัจจุบันนี้พื้นสาธารณะในส้านักงานเขต

บางเขนนั้น ส้านักงานสวนสาธารณะ ส้านักสิ่งแวดล๎อมเป็นผู๎ดูแลได๎วํางจ๎างพนักงาน

คนงานสวนสาธารณะจากหนํวยงานเอกชนเข๎ามาการดูแลตัดแตํง รดน้้าใสํปุ๋ยพรวนดิน ซึ่ง

ไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการต๎อนรับการให๎บริการแกํประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจาก

พนักงานสวนสาธารณะกับประชาชนผู๎มาใช๎บริการตํางวัตถุประสงค์กันไมํเป็นไปตาม

นโยบายของสวนสาธารณะ จึงท้าให๎สวนสาธารณะท่ีเปิดบริการอยูํนั้นไมํได๎รับความสนใจ

และดึงดูดให๎ประชาชนเข๎าไปใช๎บริการมากนัก 

 ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร มีแนวทางการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวดังนี้ 1.สร๎างพื้นท่ีท่ัวกรุงเทพมหานคร โดย

การขอความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในเขตกรุงเทพมหานครไมํเฉพาะส้านักงานเขตบางเขน

เทํานั้น เพื่อรอรับนโยบาย Green Bangkok 2030 ให๎มีพื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร 10 

ตรม/คน 2. ก้าหนดแนวทางในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ส้าหรับพื้นท่ีในเขตเมือง โดยใช๎

มาตรการทางกฎหมายหรือวางผังเมืองออกก้าหมายในการสร๎างบ๎านพัก คอนโด ต๎องมี

พื้นท่ีสีเขียวในอัตราท่ีกฎหมายก้าหนดอยํางเป็นรูปธรรม 3.พัฒนาพื้นท่ีวําง รกร๎าง ท่ี

เอกชนหรือสํวนราชการ ท่ีสามารถด้าเนินการพัฒนาเปูนพื้นท่ีสีเขียว โดยการขอความ

รํวมมือวางนโยบายของรัฐท่ีให๎การสนับสนุนในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง 4. เชิญชวน

ภาคเอกชน ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยการสนับสนุนด๎าน

งบประมาณของทางรัฐ หรือสนับสนุนวัสดุสิ่งของในการสร๎างเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง 
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ให๎ทางหนํวยงานรัฐบาลหรือทางกรุงเทพมหานคร ควรวางนโยบายในการปลูกขยายต๎นไม๎

ตามริมทางถนนหรือตามเส๎นทางถนนหลักเกาะกลางและสองข๎างทางให๎เต็มพื้นท่ีและ

เชื่อมโยงตํอกันตามถนนสายรองออกไปและควรปลูกต๎นไม๎จัดโซนชนิดสีเหมือนในเมือง

นอกวําถนนเส๎นนี้ควรปลูกต๎นไม๎สีอะไรเพื่อเป็นเอกลักษณ์และความสวยงามในรํมเงาต๎นไม๎

สาธารณะ และควรจัดหาพื้นท่ีสาธารณะเพิ่มขึ้นโดยใช๎งบประมาณของรัฐเพื่อให๎มีพื้นท่ี

สวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียวไว๎พักผํอน ออกก้าลังกาย และท้ากิจกรรมตําง ๆรํวมกันใน

พื้นท่ีเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง 
ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยการน้าข๎อมูลท่ีได๎จากการสัมภาษณ์กลุํม
ตัวอยํางมาจัดหมวดหมูํแล๎วท้าการวิเคราะห์ ทฤษฎีท่ีใช๎ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
สวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
คือ ทฤษฎี แนวความคิดเกี่ยวกับสวนสาธารณะ  ความหมายของสวนสาธารณะ 
สวนสาธารณะ (Park) เป็นการใช๎ท่ีดินประเภทหนึ่งท่ีมีความส้าคัญอยํางมากส้าหรับชีวิต 
ความเป็นอยูํแบบเมือง (Urban Life) สวนสาธารณะ คือ พื้นท่ีโลํงท่ีมีการจัดภูมิทัศน์ให๎
เกิดความ สวยงามเทําท่ีจะท้าได๎ เชํน ท่ีสงบ รํมรื่น พักผํอนคลายความเมื่อยล๎า เป็นท่ี
พบปะพูดคุยสนทนา อยํางเงียบ ๆ ใช๎เดินเท่ียวเลํน เป็นท่ีเพิ่มความสดชื่นสร๎างสรรค์
ความคิด (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2547) สาธารณูปการประเภทการพักผํอนหยํอนใจ 
ผู๎ใช๎บริการคือประชากรทุกเพศทุกวัย โดยการพักผํอนหยํอนใจท้ังออกก้าลังรํางกาย และ
ไมํออกก้าลังรํางกาย ซึ่งอาจจัดรวมอยูํด๎วยกันได๎ ในสวนสาธารณะ ท้าให๎สวนสาธารณะมี
ลักษณะเป็นอเนกประสงค์คือ ใช๎เป็นสถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ และเปนพื้นท่ีสีเขียวรักษา
สภาพแวดล๎อมของเมือง เชํน สวนสาธารณะเป็นพื้นท่ีเปิดโลํงท่ีมีการจัด  ภูมิทัศน์ให๎
สวยงามรํมรื่น เพื่อใช๎เป็นสถานท่ีพักผํอนและผํอนคลายความเครียดของผู๎คนท่ีอยูํอาศัย  
ในเมือง สวนสาธารณะจัดวําเป็นสาธารณูปการท่ีมีความจ้าเป็น อันอาจจะอยูํในรูป
สวนหยํอมขนาด เล็กในยํานพักอาศัยหรือยํานพาณิชยกรรม สวนสาธารณะขนาดใหญํเพื่อ
บริการคนสํวนใหญํในเมือง หรือพื้นท่ีเชํน สวนสาธารณะระดับนี้อาจเป็นยํานการใช๎ท่ีดิน
ประเภทท่ีโลํง จึงควรมีลานแสดงดนตรี การละเลํน เวทีปราศรัย ฯลฯ เพื่อการจัดงานใน
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วันหยุดและเทศกาลตําง ๆ เป็นสํวนท่ีแสดงออกถึง วัฒนธรรมประจ้าถิ่น (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง, 2549) สวนสาธารณะ เป็นการใช๎ประโยชน์ท่ีดินประเภทหนึ่งท่ีมีความส้าคัญ
ส้าหรับชีวิตความ เป็นอยูํแบบเมือง (Urban Life) สามารถตอบสนองความต๎องการ การ
พักผํอนหยํอนใจ ซึ่งเป็น สิ่งจ้าเป็นส้าหรับมนุษย์ (กองผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2536)  
 สวนสาธารณะ (Public Park) หมายถึงสถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ (Recreation 
Area) ท่ี ประชาชนมาใช๎ประโยชน์โดยเทําเทียมกันในการพักผํอนหยํอนใจผํอนคลายให๎
หายความตึงเครียด หลังจากท่ีได๎ปฏิบัติหน๎าท่ีการงานแล๎วโดยอาจจะมาใช๎สวนสาธารณะ
ในตอนเช๎ามืดกํอนไปท้างานตอนเย็นหรือตอนค้่าหลังจากเลิกงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุด
งานหรือวันท่ีได๎รับอนุญาตให๎ลาพักผํอนได๎ (กิตติวัฒนกุล, 2527) สวนสาธารณะ หมายถึง 
สถานท่ีซึ่งแวดล๎อมด๎วยสนามหญ๎า สระน้้าต๎นไม๎ท้ังประเภท ไม๎ดอก ไม๎ประดับ อาคาร 
และท่ีนั่งเพื่อการพักผํอนหยํอนใจและการออกก้าลังกายของประชาชน (พงษ์ไพบูลย์ ศิลาว
ราเวทย์, 2528) สวนสาธารณะ หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดขึ้นโดยรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดสร๎างเพื่อ เป็นสถานท่ีพักผํอนหยํอนใจส้าหรับประชาชนท่ัวไป ไมํมีการเก็บคําบริการใด 
ๆ ท้ังสิ้น มีการจัด บริเวณไว๎อยํางสวยงาม ประกอบไปด๎วย ต๎นไม๎ ท้ังไม๎ดอก ไม๎ประดับ 
สระน้้าสนามหญ๎า มีสิ่งบริการ อ้านวยความสะดวกตําง ๆ เพื่อให๎สะดวกสบาย และ
ตอบสนองความต๎องการประชาชนผู๎ท่ีมาใช๎ บริการในพื้นท่ี (วัชรี น๎อยพิทักษ์, 2536)  
สวนสาธารณะหมายถึงสถานท่ีจัดขึ้นโดยรัฐซึ่งไมํมีการเก็บคําบริการ มีการจัดหาบริเวณ  
ปลูกต๎นไม๎ดอกไม๎และจัดองค์ประกอบสวยงามรํมรื่นพร๎อมสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อการ
พักผํอน หยํอนใจ ได๎แกํสวนลุมพินีสวนจตุจักร สนามหลวง  
 รัชฎา ลิ้มมนตรี, 2528, โลํงวํางตําง ๆ พื้นท่ีปลูกต๎นไม๎ริมทางเท๎า พื้นท่ีสีเขียวริม
แมํน้้าล้าคลอง ริ้วสีเขียวริมเส๎นทางคมนาคมและพื้นที่สีเขียวตามประกาศของผังเมือง เป็น
ต๎น พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการนันทนาการหรือท่ีพักผํอนหยํอนใจ เป็นสํวนของพื้นท่ี เพื่อ
ประกอบกิจกรรมตําง ๆ ของชุมชน เชํน กิจกรรมทางด๎านวัฒนธรรมประเพณี หรือ
กิจกรรมเพื่อการนันทนาการ หรือสถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ ได๎แกํ สวนสาธารณะตําง ๆ 
สวนหยํอม สนามกีฬาสนามเด็กเลํน สวนสัตว์ พื้นท่ีชายน้้า ริมตลิ่ง ท่ีวํางชายฝั่งทะเลหรือ
ชายหาด ท่ีโลํงวํางเพื่อการนันทนาการ พื้นท่ีพิเศษ (สนามกอล์ฟ) เขาโบราณสถานและ
เปิดพื้นที่ให๎เป็นแหลํงทํองเท่ียวได๎เป็นต๎น 
 ศูนย์วิจัยปุาไม๎ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558, หน๎า 14 นิยาม
วํา พื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชน หมายถึง พื้นท่ีโลํงเขตเทศบาลมีพืชพรรณเป็นองค์ประกอบ



54 
 

หลักได๎รับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยาและภูมิสถาปัตย์ เพื่อเสริมสร๎างภูมิทัศน์ให๎
เอื้อ อ้านวยตํอการพักผํอน หยํอนใจและท้าหน๎าท่ีเป็นปอดของเมืองอยํางยั่งยืน ท้าให๎
ชุมชนเมืองเป็นเมืองสีเขียวท่ีนําอยูํตลอดไป ขอบเขตของพื้นท่ีจัดเป็นพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน
ได๎แกํ พื้นท่ีธรรมชาติ พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการบริการ พื้นท่ีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล๎อม และพื้นท่ีสี
เขียวริมเส๎นทางสัญจร ส้าหรับพื้นท่ีเกษตรกรรมตําง ๆ เชํน สวนผักแปลงพืชไรํหรือนาข๎าว
ถือวําเป็นพื้นท่ีสีเขียวจ้าเป็นต๎องอนุรักษ์เพื่อเป็นแหลํงอาหารส้าหรับชุมชน แตํไมํนับรวม
เป็นพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืน เนื่องจากพื้นท่ีเกษตรกรรมประกอบกิจกรรมระยะสั้น ความเป็นสี
เขียวจึงไมํยั่งยืน 
 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา การเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 

 1. ใช๎มาตรการการวางผังเมือง จัดรูปแบบการปลูกสร๎าง อาคาร ให๎มีสัดสํวนพื้นท่ีสี

เขียวตอพื้นท่ีกํอสร๎างอาคารอยํางจริงจริง 

  2. ใช๎มาตรการทางกฎหมาย ออกกฎหมายหรือบังคับใช๎กฎหมายในการปลูกต๎นไม๎

ในเขตเมือง เพื่อบังคับใช๎ให๎ประชาชนตระหนักถึงคุณประโยขน์ของพื้นที่สีเขียว 

  3. ใช๎มาตรการจูงใจให๎ประชาชน ในเขตเมืองหันมาชํวยกันเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เชํน 

ลดหยํอนภาษีกับบุคคลหรือหนํวยงานท่ีมีสํวนรํวมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

  4. รณรงค์ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในบ๎านพัก อาคาร ท่ีวําง

เปลํา โดยปลูกต๎นไม๎ให๎จ้านวนมาก  

 5. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณให๎กับประชาชนท่ีสนใจเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในบ๎านเรือน

ของตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ส้าหรับผู๎ศึกษาครั้งตํอไป ผู๎วิจัยขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

 1. ควรศึกษากระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory 

Action Research-PAR) ในการพัฒนาสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง 

ส้านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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