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บทคัดยอ

ใน พ.ศ. 2551 กรุงเทพมหานครมีนโยบายวางแผนการพัฒนาพ้ืนทีช่านเมืองตะวันออกเพ่ือพัฒนาการใชประโยชนทีด่นิ
ใหมีรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อการอยูรวมกันอยางสมดุลของชุมชนเมืองและพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยใหประชาชนและนัก
ออกแบบวางผังมสีวนรวมตัง้แตแรกเร่ิมจงึมกีารจดัการประกวดแบบข้ึน   โครงการปรับปรงุภมูทิศันบรเิวณศนูยราชการ
หนองจอกเปนสวนหนึ่งของแผนปรับปรุงองคประกอบเมือง 8 แหง  ดวยเปนสถานท่ีติดตอระหวางรัฐและประชาชน จึง
เหน็ควรสงเสริมใหเปนเอกลักษณของชุมชนและเนนการใชประโยชนพืน้ท่ีใหเกดิประโยชนสงูสุด โดยเนนกระบวนการท่ี
เปนการทํางานแบบบูรณาการท่ีใหภาคตางๆ ไดมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยมีภาคประชาชนท่ีเปนหัวใจของการ
พัฒนา ผลจากกระบวนการศึกษาขอมูลและวิเคราะหนําไปสูแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางย่ังยืนเพ่ือประชาชน โดย
กระบวนการออกแบบเนนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีของชุมชน  “ศูนยราชการ
สีเขียวเพ่ือความยั่งยืน” เปนการใชพื้นที่ของศูนยราชการเปนสถานที่เชื่อมความสัมพันธระหวางรัฐและประชาชน สราง
ลานคนเมืองเพ่ือเปนพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขยีวท่ีเปนศูนยรวมพลและสรางใหเกดิเอกลักษณทีน่าภาคภมูใิจของชุมชน มกีาร
ใชประโยชนที่ดินใหมที่แกปญหาภาพลักษณและสรางรายไดใหกับศูนยราชการและชุมชนเพื่อความย่ังยืนตอไป
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Abstract

In 2008, the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) attempted to plan for the development of the suburban 
area east of Bangkok, with proper land-use and well-balanced coexistence of urban communities and agricultural 
areas.  As both the public and the planners  were encouraged  to participate in the project sice the inception, 
design competitions for eight urban sites were organized by the BMA.  A part of one of the eight sites, the 
project  was the landscape development program for the government center of  Nong Chok District.  As the 
project  would be the place of exchange between the government and the people, local identity and optimal 
land-use, the integrated approach to design was strongly emphasized.  All stakeholders in the project, especially 
the public,  were encouraged to participate in all stages of the design process.  Results from data collection 
and analysis led to the design concept  of sustainable development for the people.  “The Green Government 
Center for Sustainable Future” would create a better relationship between the government and the public.  A 
public plaza for the urban community was proposed, as a green public space, point of assembly, and the 
creation of local pride in its identity.  The design also featured a new utilization of land that not only solves 
the government center’s public image, but also generates income that would sustain both the government 
center and the community in the future.
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ที่มา

เมื่อกรุงเทพมหานครมีนโยบายวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่
ชานเมืองตะวันออกเพื่อพัฒนาการใชประโยชนที่ดินใหมี
รูปแบบที่เหมาะสม สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่เพื่อ   
การอยูร วมกันอยางสมดุลของชุมชนเมืองและพ้ืนที่
เกษตรกรรม ศนูยชมุชนหนองจอกซ่ึงเปนหนึง่ในพ้ืนที ่5 
ศูนยที่อยู ในแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร โดย
กรุงเทพฯมหานครตองการใหประชาชนและนกัออกแบบ
วางผังมีสวนรวมตั้งแตแรกเร่ิมจึงมีการจัดการประกวด
แบบขึ้นในป พ.ศ. 2551 และจากการที่ทีมงานนิสิตและ
อาจารยจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดรับคัดเลือกเปนลําดับที่ 2 รวมกับบริษัท 
เอสคิว อารคเีตค็ แอนด แปลนเนอร จาํกัด จงึไดรบัมอบ
หมายใหพัฒนาโครงการเสนอตอกรุงเทพมหานครรวม
กนัในขัน้ถดัไป โครงการออกแบบปรับปรุงภมูทิศันบริเวณ
ศูนยราชการหนองจอกนี้ จึงเปนผลงานสวนหนึ่งของ
โครงการสํารวจ และออกแบบองคประกอบของศูนยชมุชน

เมืองหนองจอก ที่เปนสวนหน่ึงของโครงการพัฒนาพื้นท่ี
ชานเมืองตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ
อทุยานนครชานเมอืงตะวนัออก (garden & eco city) โดย 
กําหนดการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินใหมีรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ เพื่อการอยูรวมกันอยาง
สมดลุของชมุชนเมอืงและเกษตรกรรม องคประกอบทีอ่ยู
ในโครงการสาํรวจและออกแบบ ทัง้หมด 8 องคประกอบ 
(รายงานฉบับสมบูรณการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนย
ราชการหนองจอก, 2552) ประกอบดวย

1) สะพานเช่ือมชุมชนสองฝงคลองแสนแสบหรือคลอง 
อื่นๆ

2)  ทางเดินและทางจักรยานริมคลองและในชุมชน
3)  การปรบัปรงุภูมทิศันรมิถนน เชน ถนนเลยีบวารแีละ

ถนนเช่ือมสัมพันธ
4)  ทาเรือสําหรับชุมชนหรือตลาดริมน้ํา
5)  พื้นท่ีโลงวางริมคลองสิบสาม
6)  ตลาดสดและศูนยอาหารฮาลาลและพื้นท่ีตอเนื่อง
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7) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและศูนยแสดง
สินคาชุมชน

8) การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยราชการหนองจอก

โดยการสํารวจและศึกษาออกแบบคร้ังนีเ้นนกระบวนการ
ที่เปนการทํางานแบบบูรณาการท่ีใหภาคตางๆ ไดมีสวน
รวมในการดําเนินการ ประกอบดวย ภาคราชการไดแก 
กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรมชลประทาน  ภาค
เอกชน ไดแก บรษิทั เอสควิ อารคเีตค็ แอนด แปลนเนอร 
จํากัด  ภาคการศึกษาไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัยทีจ่ะมาดแูลเกีย่วกบัการออกแบบ 
วางแผนและจดัภมูทิศัน และภาคสดุทายทีถ่อืวาเปนหวัใจ
ของการพัฒนาคือภาคชุมชนประชาชนในพ้ืนที ่ บทความ
นี้จึงเปนผลเนื่องจากการทํางาน โดยเปนสวนหนึ่งที่จะ
ถายทอดผลที่ไดจากกระบวนการศึกษาขอมูล  วิเคราะห 
สงัเคราะหทีน่าํไปสูการออกแบบและการบรูณาการการมี
สวนรวมของภาคประชาชนเขามาเปนสวนสําคัญต้ังแต
การกําหนดพื้นที่ สวนประกอบและรูปแบบของการ
ออกแบบที่จะตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
ผูใชพื้นที่อยางแทจริง  

ความเปนมาและคุณคาของ
เขตหนองจอก

เขตหนองจอกไดรบัการสถาปนาเปนอาํเภอครัง้แรก เมือ่
ปพุทธศักราช 2440 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลาเจาอยูหวั  โดยไดมกีารอพยพชาวไทยมสุลมิ
จากบรเิวณ 7 หวัเมอืงภาคใต   มาตัง้รกรากทาํมาหากนิ
ตามแนวคลองแสนแสบซ่ึงพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจา
อยูหวัไดโปรดเกลาใหพระยาศรีพพิฒันรตันราชโกษาเปน
แมกอง จางชาวจีนขุดลอกขยายคลองเพ่ือเปนเสนทาง
ยุทธศาสตร ครั้นตอมาเมื่อมีการจัดตั้งบริษัทคูสยามขึ้น  
และไดสมัปทานขดุลอกคลองตางๆ เพือ่ประโยชนในทาง
กสิกรรมจึงมีผู อพยพมาต้ังถิ่นฐานมากข้ึนตามลําดับ 
(สํานักงานเขตหนองจอก, “ประวัติความเปนมา”, 
2011: ออนไลน)  และอีก 5 ปตอมา (พ.ศ. 2445) 
อําเภอหนองจอกก็ไดมาข้ึนอยูกับเมืองมีนบุรีซึ่งเปนหัว
เมอืงทีต่ัง้ขึน้ใหม ในมณฑลกรุงเทพ เม่ือเกดิสภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 เพื่อเปนการ

ประหยัดงบประมาณของทางราชการ ในป พ.ศ. 2474 
จังหวัดมีนบุรีจึงถูกยุบรวมเปนสวนหน่ึงของจังหวัด
พระนคร สวนอําเภอหนองจอกถูกโอนไปขึ้นกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (พระบรมราชโองการ ประกาศ ยบุรวมทองที่ 
บางมณฑลและบางจังหวัด, 2474: ออนไลน) แต
เนื่องจากความไมสะดวกในการเดินทางและการติดตอ
ระหวางกัน ในปถัดมา (พ.ศ. 2475) ทางราชการจึงได
ยายอําเภอหนองจอกมาสังกัดเขตพระนคร (พระราช
บัญญัติโอนการปกครองอําเภอหนองจอกมาขึ้นจังหวัด
พระนคร พุทธศักราช ๒๔๗๕, 2475: ออนไลน)        
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2514 มีประกาศคณะปฏิวัติใหรวม
จงัหวัดพระนครกบัจงัหวัดธนบรุเีขาดวยกนัเปนนครหลวง
กรงุเทพธนบุร ีและในปถดัมา (พ.ศ. 2515) กม็ปีระกาศ
คณะปฏิวัติเปล่ียนรูปแบบการบริหารเมืองหลวงใหมอีก
ครั้งจากนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเปนกรุงเทพมหานคร 
แบงพื้นที่ออกเปนเขตและแขวงแทนอําเภอและตําบล   
อาํเภอหนองจอกจึงไดรบัการเปล่ียนแปลงฐานะเปน เขต
หนองจอก นบัแตนัน้ (เขตหนองจอก, 2011: ออนไลน)  
โดยเขตหนองจอกปจจบุนัครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 236 
ตารางกิโลเมตร 

จากความเปนมาในการต้ังถ่ินฐานทําใหลกัษณะทางสังคม
และประชากรในเขตหนองจอกมีลักษณะพิเศษคือ
ประกอบไปดวยหลายเช้ือชาต ิและศาสนา ไดแก ชาวพทุธ 
ชาวคริสต ชาวอิสลาม และชาวมอญ อยูอาศัยในพื้นท่ี
เดียวกันและใชพื้นท่ีสาธารณะรวมกัน  ลักษณะของท่ีอยู
อาศัยและสถานท่ีสําคัญตางๆ ที่พบเห็นในชุมชนไดแก 
วัด มัสยิด ศาลเจา โบสถ องคประกอบเหลานี้เปนสวน
หน่ึงของชุมชนริมนํ้า โดยคนในชุมชนอยูรวมกันอยาง 
สงบ ซึ่งมีเอกลักษณทางกายภาพของพ้ืนท่ีรวมกันคือ 
เอกลกัษณดานเกษตรกรรม ดงัน้ันตราสญัลกัษณของเขต
จงึเปนรปูรวงขาวและดอกจอก  ลกัษณะชมุชนหนองจอก
ปจจบุนัเปนชมุชนเกษตร ลกัษณะของภูมทิศันวฒันธรรม
เปนลักษณะการเกษตร ภาพลักษณที่เปนตัวแทนของ
ชุมชนหนองจอกปจจุบันคือ ผืนนาสีเขียว คลองชุมชน    
ที่อยูรวมกันอยางสามัคคี (ภาพที่ 1) เปนภาพที่เปน
เอกลักษณของชุมชนหนองจอกท่ีสอดคลองกับแนวคิด
อทุยานนครตามแผนแมบทของกรงุเทพมหานคร (รายงาน 
ฉบับสมบูรณการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยราชการ
หนองจอก, 2552)
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ศูนยราชการ: พื้นที่ราชการ
หรือพื้นที่สาธารณะ?

ตามระเบียบคณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนย
ราชการ วาดวยการบริหารศูนยราชการ พ.ศ. 2542     
“ศนูยราชการ” หมายถึงสถานท่ีซึง่คณะกรรมการอํานวย
การจัดระบบศูนยราชการกําหนดใหเปนที่ตั้งของหนวย
ราชการ ซึ่งประกอบดวยอาคารที่ทําการของหนวย
ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ที่เปนหนวย
งานบริหาร หนวยงานบริการ หรือหนวยงานปฏิบตัิการ
ดวย รวมทั้งบริเวณที่ตั้งบานพักขาราชการ และให
หมายความรวมถึงพ้ืนท่ีและอาคารท่ีอยูในบริเวณเก่ียว
เนือ่งหรือเช่ือมโยงกับสถานท่ีดงักลาว (กฎหมาย, 2011: 
ออนไลน) หรอืตามความหมายโดยทัว่ไป “ศนูยราชการ” 
หมายถึงสถานที่ที่รวมหนวยงานราชการตางๆ ไวใน      

ที่เดียวกันเพื่อใหการบริหาร และการจัดการทรัพยากร
ของราชการรวมกันเกิดประโยชนสูงสุด ขณะท่ี “พื้นที่
สาธารณะ” ในท่ีนี้หมายถึง พื้นท่ีใชงานทางสังคมที่    
เปดรบัและเขาถงึไดสาํหรบัชนทุกชัน้โดยไมจาํกดัและแบง
แยกกลุม ชนช้ัน อายุ เพศ หรือศาสนา

จากการตีความทางกฎหมายหรือความหมายท่ัวไปนั้น
พืน้ท่ีของศนูยราชการนบัเปนพืน้ท่ีใชงานของทางราชการ
แตในทางปฏิบัติแลวในปจจุบัน พื้นที่ศูนยราชการเปน
พื้นที่ติดตอสื่อสาร ทําธุรกรรมประสานงานระหวาง
ราชการกบัประชาชน  เวลาทีผ่านไปนบัศตวรรษจากการ
ตั้งเขต ทําใหเกิดคําถามที่วา ศูนยราชการควรที่จะคง
ความเปนทางการและแสดงถึงอํานาจของสวนปกครอง
หรือศูนยราชการ หรือควรจะเปล่ียนแปลงตนเองใหมี
ความเปนสาธารณะมากขึ้นและเปดเผยมากขึ้นหรือไม   
         

ภาพที่ 1: ภาพลักษณชุมชนเขตหนองจอกในปจจุบัน
(ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยราชการหนองจอก 2552)

ภาพที่ 2: ภาพแสดงความเช่ือมโยงของศูนยราชการกับโครงสรางผังชุมชน 

ขอบเขตพื้นที่และตําแหนงที่ตั้งของศูนยราชการ
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ภาพท่ี 3: สี่แยกหลักกลางเมืองบนถนนเช่ือมสัมพันธและเลียบวารี

ตําแหนงของอาคารตางๆ

1) อาคารหลักศูนยราชการ และศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
2) หองนํ้า
3) เสาธงและศาลพระภูมิ
4) ศูนยสงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
5) ที่จอดรถมีหลังคา
6) ปมนํ้ามัน และหนวยปฏิบัติการแกไขปญหานํ้าทวมขัง
7) บานพักผูอํานวยการเขต
8) งานระบายนํ้าฝายโยธา
9) หนวยซอมเรงดวน
10) สถานีดับเพลิงและกูภัยลาดกระบัง (ยอยหนองจอก)        

ที่จอดรถมีหลังคา ศูนยรับรองทุกขและปองกันภัยเขต
11) ศูนยรับรองทุกขและปองกันภัยเขตหนองจอก
12) หอนาฬกา

ภาพท่ี 4: ขอบเขตโครงการและอาคารสิ่งกอสรางเดิมภายในโครงการ
(ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยราชการหนองจอก 2552)

การวิเคราะหปญหาและศักยภาพ

การศกึษาจงึเริม่จากการสาํรวจพืน้ท่ีเพือ่การนาํมาวเิคราะห 
ถงึปญหาและศักยภาพของการใชพืน้สวนราชการปจจบุนั 
ในดานตางๆ ดังนี้ 

• การใชพื้นที่เดิม  พบวาพื้นที่สวนราชการเดิมมีการ
ใชงานไมเต็มประสิทธิภาพ  มีความแออัดของสถาน
ทีท่าํงาน ไมสรางภาพลักษณทีเ่ปนมติรตอประชาชน
และสิ่งแวดลอม  พื้นที่กวา 50% ของพ้ืนที่ใชเปน
ลานจอดรถของเจาหนาที่และผูมาติดตอ ทําใหเกิด
ปญหาการสะทอนความรอนของพ้ืนคอนกรีต นํา้ไหล
บนผวิพืน้แขง็มากเกนิไปและขาดพืน้ทีใ่หซมึลงดนิได 
ขาดพ้ืนที่สีเขียวและรมเงา (ภาพที่ 4) 

• การเขาถึงและทางสัญจร พบวาการเขาถึงศูนย
ราชการทางรถมีความสะดวกเน่ืองจากอยูตดิกบัถนน
หลักสองสายในพ้ืนที่คือถนนเลียบวารีและถนน
เชือ่มสมัพันธ แตมทีางเขาออกหลายทางซึง่ทําใหเกิด
ความสับสนในการเดินรถภายใน  ในขณะท่ีการเขา
ถึงโดยทางเทาดานถนนเชื่อมสัมพันธคอนขางไม
สะดวกเน่ืองจากทางเทาแคบและไมเรียบสม่ําเสมอ

• การใชพืน้ทีข่างเคยีง พบวาพืน้ท่ีโดยรอบบางสวนเปน
พืน้ทีข่องสวนราชการเชนเดยีวกนัและมีการใชงานท่ี
ไมมีประสิทธิภาพเต็มท่ี และเม่ือศึกษาในระดับ
มหภาคพบวาเขตหนองจอกยังขาดลานหรือพื้นที่
สาธารณะท่ีเปนเอกลกัษณของชมุชนเมือง (ภาพท่ี 3 
และ 5)
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การแปลงเปล่ียนพื้นที่สาธารณะรวมกับประชาชน  กรณีศึกษาศูนยราชการหนองจอก

สํานักงานเขต  บานพักผูอํานวยการเขต อาคารอนุรักษ และปมนํ้ามันในพ้ืนที่เขต

ภาพที่ 5: ภาพแสดงสภาพการใชงานและลักษณะทางกายภาพปจจุบันของพ้ืนที่บริเวณศูนยราชการ
(ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยราชการหนองจอก 2552)

อาคารสถานีดับเพลิง  ที่จอดรถ  และวงเวียนหอนาิกา

ทัศนียภาพโดยรวม มุมมองดานทางเขาหลักของศูนยราชการถนนเช่ือมสัมพันธ

• ปญหาทางทัศนยีภาพ พบวา สาํนกังานเขตหนองจอก 
ยงัขาดเอกลกัษณ พืน้ทีถ่กูลอมอยูภายในรัว้ปดลอม  
และมีสายไฟฟาแรงสูงบดบังทัศนียภาพ

สวนในดานศักยภาพของพ้ืนที ่พบวาพืน้ทีส่วนราชการอยู
ในตําแหนงท่ีเปนใจกลางสําคัญของเมืองท่ีถนนสําคัญ 
สองสายตัดกัน รวมถึงอยูติดกับวงเวียนหอนาฬกาที่เปน
สญัลกัษณของหนองจอกอกีดวย  นอกจากนีพ้ืน้ทีต่รงขาม
สํานักงานเขตยังเปนพ้ืนท่ีของสวนราชการเชนเดียวกัน  
ซึง่มีโอกาสท่ีจะขยับขยายปรับปรุงเพ่ือขยายและปรับการ
ใชงานของศูนยราชการหนองจอกใหเหมาะสมยิ่งขึ้นได 

การแปลงเปลี่ยนรวมกับประชาชน

ในอดตีการออกแบบพืน้ทีท่ีเ่กีย่วเนือ่งกับสาธารณะมกัจะ
เปนการออกแบบโดยนักออกแบบหรือผู ชํานาญการ

ทีท่าํการวเิคราะหและสงัเคราะหความตองการของผูคนที่
นําไปสูการออกแบบ (plan for people)  แตในปจจุบัน
การออกแบบพ้ืนที่สาธารณะจะเนนที่การออกแบบของ  
นักออกแบบรวมกับประชาชน (plan with people/
participatory planning) (Burton, 1976: 64-65) โดย
เช่ือวาประชาชนและทุกคนที่จะเปนผูใชพื้นท่ีควรจะไดมี
สิทธิ์และมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นและความเห็น
ชอบในแบบที่จะสงผลกระทบตอชีวิตประจําวันหรือการ  
ใชงานของพวกเขาเอง   

การรับฟงความคิดเห็นประชาชน หรือ ประชาพิจารณ 
หมายถึง รบัฟงความคิดเห็นของประชาชนในเร่ืองทีม่ผีลก
ระทบชีวติของประชาชนทุกคน การทําประชาพิจารณควร
จัดใหไดรับความคิดเห็นจากประชาชนทุกหมูเหลา และ
ทําในวงกวางเพื่อใหไดขอสรุปที่สะทอนความคิดเห็น   
จากประชาชนอยางแทจริง กอนที่จะตัดสินใจดําเนิน   
การใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งท่ีมีผลตอประชาชนจํานวนมาก    
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(ศ.ดร. กาญจนา  นาคสกลุ  ราชบณัฑติ  สาํนกัศลิปกรรม 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2011: ออนไลน)  โดยเราจะเห็นได
จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 
หมวด 2 ขอ 7 กําหนดวา การดําเนินงานตามโครงการ
ของรัฐเรื่องใดซึ่งหนวยงานของรัฐในสังกัดจัดใหมีขึ้น   
อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม อาชีพ ความ
ปลอดภัย วิถีชีวิต หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแก
ชุมชนหรือสังคม และอาจนําไปสูขอโตเถียงหลายฝาย 
สมควรรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย หนวยงาน
ของรัฐและบุคคลอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจของรัฐ รัฐมนตรีหรือผูมีอํานาจในสวนราชการ
อาจส่ังใหมีประชาพิจารณตามระเบียบน้ีได (เครือขาย
กฎหมายมหาชนไทย, 2011: ออนไลน)  และตาม
มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 วา  
“กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปน      
ไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  หรือตอมาเม่ือมีการราง
รัฐธรรมนูญใหม ฉบับ พ.ศ. 2550 ก็ยังคงยํ้าถึงสิทธิใน
การเขารวมประชาพจิารณของพลเมอืงไทยใน มาตรา 58 
ซึ่งระบุวา “บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองอันมผีลหรอือาจมผีลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพ
ของตน” (ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย, 2011: ออนไลน)

ดงันัน้การแปลงเปลีย่นพ้ืนทีร่วมกบัประชาชนในโครงการ
สํารวจและออกแบบองคประกอบของศูนยชุมชนเมือง
หนองจอก การรับฟงความคิดเห็นประชาชนตองนับวา
เปนหวัใจของโครงการ ทัง้ดวยนโยบายและดวยกฎหมาย  
โดยโครงการยอยท้ัง 8 โครงการตองผานข้ันตอนการ
สอบถามความคิดเห็นเบื้องตน  การประชุมกลุมยอยทั้ง
กับประชาชนในทองถิ่น เจาหนาที่เขตและเจาหนาที่สวน
กลางของกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอแบบขั้นตนตอผูมี
สวนไดเสยีในพืน้ที ่(stakeholder) และขัน้ประชาพจิารณ
เพือ่รับฟงความคิดเห็นขัน้ตอนสําคญัหน่ึงกอนท่ีจะนําไป
สูขั้นตอนการทําแบบข้ันสุดทายเพ่ือการกอสรางได ซึ่ง
คําถามที่วา ศูนยราชการควรที่จะคงความเปนทางการ
และแสดงถึงอํานาจของสวนปกครองหรือศูนยราชการ 
หรือควรจะเปล่ียนแปลงตนเองใหมีความเปนสาธารณะ
มากขึน้และเปดเผยมากขึน้หรอืไม  ไดถกูยกเปนประเดน็
ในการสอบถามความคิดเห็นเบื้องตนและนําไปสูการ

กําหนดแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ โดยคํานึงถึงผลที่ได
จากการสอบถามความคิดเห็นเบ้ืองตนนําไปสูการสราง
แนวความคิดและการกําหนดสวนประกอบโครงการ

โดยในการจัดประชุมกลุ มยอยแตละครั้ง  จะมีการ
ประชาสัมพันธ ใหทราบลวงหนาและสงผูชวยวิจัยลงพื้น
ที่เพื่อบอกกลาวกับชุมชน รวมถึงการเชิญกลุมเปาหมาย
ทางโทรศพัท  สวนในการประชาพจิารณจะมกีารปดปาย
แจงขาวการประชมุ  การจดันิทรรศการ ณ สถานทีป่ระชมุ
กอนหนาการประชุม  การสงจดหมายขาวทางไปรษณีย  
รวมถึงการประกาศขาวทางวิทยุชุมชน  โดยการบันทึก
ขอมูลจะมีทั้งแบบสอบถามใหแตละบุคคลกรอกและการ
ตัง้คาํถามใหแสดงความเห็นตอทีป่ระชุมในแตละประเด็น 
เพือ่นาํผลมาประมวลใชในการปรบัสวนประกอบโครงการ
และการออกแบบ  สวนการประชมุสงงานจะเปนนาํเสนอ
ผลงานออกแบบและผลจากการประชมุกลุมยอยแตละครัง้  
รวมถึงผลจากการประชาพิจารณตอคณะกรรมการของ
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาและให  
ความเหน็   จากผงัภาพดานบน (ภาพที ่6 และ 7) จะเหน็ 
ไดวา การมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของ   
กับโครงการนับเปนสวนสําคัญของทุกลําดับขั้นในการ

ภาพที่ 6: แผนผังภาพแสดงลําดับขั้นตอนในการมีสวนรวม
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในโครงการ
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พัฒนาแบบ การรับฟงความคิดเห็นมีทั้งในลักษณะกลุม
ยอยและประชาพิจารณ เพื่อใหไดความเห็นจากผูมีสวน
เกี่ยวของและนําไปปรับเปล่ียนแบบตามความตองการ 
ของผูใชงานท้ังในภาคประชาชนและภาครัฐ ซึง่จาํเปนตอง
ปรบัใหมกีารประนปีระนอมใชงานรวมกัน  รวมถึงยงัตอง
พจิารณาปจจยัอืน่ๆ ทีม่คีวามสาํคญั เชน ดานเทคนคิการ
กอสราง ดานงบประมาณ ดานการจัดการ  
ผลสรุปจากการประชุมประชาชนสามารถสรุปไดเปน 2 
ขั้นตอนดังนี้  

1. ขั้นรับฟงความคิดเห็น  
• ความคิดเห็นประชาชนสวนใหญเห็นวาควรจัดสรร

พื้นที่สําหรับประชาชนที่มาติดตอพักรอ เพิ่มพื้นที่   
สีเขียว มีเสนทางเทาและทางจักรยานท่ีชัดเจน
สะดวกตอการใชงาน ควรเปดโลงตอนรับประชาชน
มากกวาปจจบุนั และควรใหความสาํคญักบัหอนาฬกา 
เนื่องจากเปนเอกลักษณของชุมชน

• ความคิดเห็นเจาหนาที่เห็นวาควรเพิ่มพื้นที่ใชสอย
สํานักงานและมีที่จอดรถที่มากขึ้น

2. ขั้นประชุมเสนอแบบ
• ความคิดเห็นของประชาชนตอแบบ สรุปไดว า 

ตองการพื้นที่สีเขียวที่เปนสาธารณะใหใชไดนอก
เวลาราชการ ตองการใหองคประกอบท่ีออกแบบ
แสดงสัญลักษณของหนองจอกที่ชัดเจน เชน มี
สญัลกัษณทีเ่ก่ียวกับนํา้  ดอกจอก รวงขาว เรอื ทุงนา  
ตองการใหยังแสดงความเปนไทยท่ีไมสมัยใหม     
จนเกินไป

• ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีเขตและขาราชการใน
พืน้ที ่สรปุไดวา ตองการใหมกีารจดัการท่ีจอดรถเพิม่
ขึ้นประมาณ 20% เพื่อรองรับการใชงาน ตองคํานึง
ถึงความปลอดภัยของทรัพยสินราชการ  แกปญหา
เรื่องขอบเขตการเปดเปนสาธารณะและปดสวน
ราชการบางสวนได  การเพ่ิมพื้นท่ีใชสอย ลดความ
แออัดของหนวยงานราชการ  มกีารออกแบบใหดแูล
รักษางาย  มีแผนพัฒนางานเปนระยะๆท่ีเปนไปได
ตามระบบจัดสรรงบประมาณ  สรางภาพลักษณที่ดี
แกชุมชน

สูการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนและเจาหนาท่ี   
ผูใชพื้นที่เบื้องตนรวมกับการศึกษาขอมูลและวิเคราะห
ปญหาและศักยภาพของพ้ืนที่โดยละเอียดของคณะผู
ออกแบบ  นาํไปสูการเสนอแนวคิดการพฒันาพืน้ทีใ่หเปน 
“ศูนยราชการสีเขียวอยางย่ังยืน” โดยยึดกรอบแนวคิด
การออกแบบท่ียั่งยืน (Sustainable design) จากการ
ประชุม The Rio Earth Summit’s Agenda 21 (Agenda 
21: The Earth Summit Strategy to Save Our Planet, 
1993) ทีย่ดึถือหลักการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวติ
ของมนุษยอยางยั่งยืนโดยดําเนินการภายใตขีดจํากัด
ความสามารถของธรรมชาติ การรักษาและจัดการสิ่ง
แวดลอมอยางเหมาะสมและตระหนักถึงผลทางสังคม  อกี
ทัง้ตองยอมรบัใหประชาชนทกุภาคสวนไดรบัผลประโยชน

ภาพที่ 7:  ภาพการจัดนิทรรศการแสดงงานและบรรยากาศประชาพิจารณ ณ สํานักงานอบรมขาราชการ กทม. หนองจอก 
15 มีนาคม 2552
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ทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาคเทาเทียมกันมาผสมผสาน
กบัการนาํเสนอเอกลกัษณและอนรุกัษของมคีณุคาเดมิๆ
ของชุมชนไว

ไมเคิล เว็บบ (1990)  กลาวถึงพื้นที่ลานเมืองวาเปน
องคประกอบเล็กๆ ของชีวิตคนเมืองที่นําเสนอความ    
ตื่นเตนและความสงบนิ่ง  ความคึกคักของตลาดนัดหรือ
ความเปนพิธีกรรมของพิธีการตางๆ หรือเปนศูนยรวม
ของผูคนท่ีสามารถมาพักผอนเพียงเพ่ือดูการเปล่ียนไป
ของโลกในแตละวัน  ซึ่งเปนสิ่งที่เขตหนองจอกขาดไป
อยางนาเสยีดาย   เมือ่ศนูยราชการเปนองคประกอบหลกั
ที่สําคัญของชุมชน เปนสถานท่ีที่สามารถเปนที่เช่ือม
ความสัมพันธระหวางขาราชการและประชาชน แนวคิด
การออกแบบศนูยราชการสเีขยีวเพือ่ความยัง่ยนืนัน้ เนน
การออกแบบทีเ่ปดโลง เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว  การเพิม่ลานคน
เมืองโดยการปดพื้นที่ลานจอดรถสวนหนึ่งใหกลายเปน
ลานเมอืง เพือ่เปนพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวทีส่งเสรมิใหเกดิ
สิง่แวดลอมทีด่ ีเปนทีช่มุนมุในการจัดงานตางๆของชุมชน 
นําไปสูการใชประโยชนที่ดินใหมที่แกปญหาภาพลักษณ
ใหกับศูนยราชการ  เนนการใชประโยชนพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ เพือ่ใหศนูยราชการเปนมากกวาทีต่ดิตอ
ราชการ นอกจากนี้การสงเสริมเอกลักษณของชุมชน ซึ่ง
จากการคนควาและประชุมกลุมยอยกับประชาชนพบวา  
รวงขาว   ดอกจอกและนํา้เปนองคประกอบเชงิสญัลกัษณ
ที่ประชาชนสวนใหญเห็นวาเปนสัญลักษณของเขต
หนองจอก  ควรนํามาสงเสริมใหเปนเอกลักษณที่นา  
ภาคภูมิใจของชุมชนตอไป

อยางไรก็ตามจากความเห็นของขาราชการในเขตในดาน
ปจจัยในเร่ืองงบประมาณ  ความเหมาะสมในการพัฒนา 

การขยายตัวของสวนราชการในอนาคต  รวมถึงความ
ปลอดภัยของทรัพยสินของทางราชการ เปนส่ิงท่ีทาง
หนวยงานตองการใหคณะผูออกแบบคํานึงถึงเปนพิเศษ 
ดงันัน้หลังจากการประชุมประชาพิจารณ และการประชุม
กลุมยอยสวนราชการแลว ไดมกีารนาํขอคดิเห็นตางๆ มา
พจิารณาแกไขแบบ โดยยงัคงแนวความคดิหลกัทีเ่นนการ
สรางใหเกิดเปนศูนยราชการสีเขียวเพื่อความย่ังยืน ที่จะ
สรางใหเกิดเปนศูนยกลางชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว
สาธารณะ พรอมทัง้พฒันาพืน้ทีเ่พือ่รองรบัการเตบิโตของ
ศูนยราชการ เกิดเปนขอสรุปไดวา ควรมีการพัฒนาเปน 
2 ระยะ เพ่ือตอบสนองตอการจัดสรรงบประมาณ การ
เตบิโตของชุมชน รวมถึงการปรับยายพ้ืนท่ีหนวยราชการ  
ดังนี้

แนวคิดการพัฒนาผังระยะท่ี 1

1. แนวคิดการใชประโยชนพื้นที่

จากการเสนอใหมีการพัฒนาใหเปน 2 ระยะ เสนอให
พัฒนาพื้นที่ใหทั้งสองฟากถนนเช่ือมสัมพันธเปนศูนย
ราชการและศูนยชุมชนหนองจอก โดยเริ่มปรับปรุงพื้นท่ี
ศูนยราชการเดิมกอน กําหนดใหปรับปรุงพื้นท่ีดานหนา
เปนลานคนเมือง เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  ลานน้ําพุดอกจอก  
และกอสรางสวนตอเติมอาคารของ ศูนยราชการโดยยึด
รปูแบบจากฝายโยธาของสํานกังานเขต รือ้ถอนอาคารฝง
สถานีดับเพลิงและศาลาประชาคมเดิมเพื่อใชเปนพื้นที่
จอดรถช่ัวคราวแทนพ้ืนทีจ่อดรถเดิมบริเวณศูนยราชการ
ที่เสียไปในระยะท่ี 1 โดยเสนอใหมีการพัฒนาพื้นท่ีเปน
อาคารจอดรถพรอม  ศนูยอาหาร  ศนูยจดัจาํหนายสินคา
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และศาลาประชาคมใหมใน
ระยะท่ี 2 นอกจากนี้เสนอใหมีการปรับปรุงบานพักผู
อํานวยการเขตที่เปนอาคารบานพักนายอําเภอเกาที่ทาง
ศนูยราชการตองการอนรุกัษไว และ ปรบัปรงุการใชสอย
เปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตรของเขตหนองจอก

2. แนวคิดระบบการสัญจร
 
คณะผูออกแบบเสนอใหปดทางเขาออกหลักดานถนน
เชื่อมสัมพันธ 1 จุด เพื่อลดปริมาณการสัญจรใหนอยลง 
ปองกันความสับสนของทิศทางการเดินรถและปรับใช
พืน้ท่ีดานหนาศนูยราชการ ซึง่เดมิเปนถนนและท่ีจอดรถ 

ภาพท่ี 8:  ผังแสดงแนวความคิดรวมของโครงการ
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เปลีย่นเปนลานคนเมอืงแทน ทาํหนาทีเ่สมอืนพืน้ทีส่เีขยีว
หลัก ใชเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจและจัดกิจกรรมตางๆ 
โดยไดรวมพืน้ทีท่างเทาและทางจกัรยานใหเปนสวนหนึง่
ของการออกแบบ นอกจากนี้เสนอใหมีการขยายถนน
เชื่อมสัมพันธบริเวณดานหนาศูนยราชการออก 2 เมตร
เพื่อเพิ่มชองจราจรอีก 1 ชองทาง ซึ่งจะทําใหการจราจร
มีความคลองตัวขึ้นและขจัดปญหารถเบียดกันเขาชอง
จราจร และเพิ่มความปลอดภัยบริเวณสี่แยก

3. แนวคิดอาณาเขตและความปลอดภัย

จากพื้นที่ที่ เป นลานจอดรถปดลอมดวยรั้วของสวน
ราชการ และมีการใชงานที่ไมไดประโยชนเต็มที่  เมื่อมี
การเสนอเพ่ิมพืน้ทีส่าธารณะโดยใชพืน้ทีล่านจอดรถเดิม
ของศูนยราชการ ก็จําเปนที่จะตองกําหนดอาณาเขตที่
ชดัเจน ระหวางพืน้ทีส่วนราชการและพ้ืนทีส่าธารณะ โดย
การลอมรัว้และมปีอมยามทีแ่ยกพืน้ทีอ่อกจากกนัเปนการ
รักษาความปลอดภัยและทรัพยสินของทางราชการ  

4. แนวคิดการใชวัสดุพื้นผิว

การออกแบบลวดลายพ้ืนผิวถนนแสดงถึงเอกลักษณของ
พื้นที่ โดยใชลายดอกจอกที่คนในชุมชนยอมรับวาเปน
หนึง่ในเอกลกัษณของชมุชน ณ บรเิวณวงเวยีนหอนาฬกา
เพื่อสงเสริมจุดเดนใหกับหอนาฬกาเดิม ในสวนพื้นผิว
ลานและลายถนนเนนการใชวัสดุที่คงทน ดูแลรักษางาย 
เชน หินลาง หินขัด และยางมะตอยผสมสี  โดยใชโทนสี
ที่เปนธรรมชาติ ใหความรูสึกอบอุน เชน สีนํ้าตาลออน 
นํ้าตาลเขม 

5. แนวความคิดการใหแสงสวาง

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชน สถานที่ราชการ 
และความสวยงามของพื้นที่ เสนอใหใชเสาไฟสูง 4 เมตร
ที่มีรูปลักษณที่เรียบงายใหความสวางในพื้นที่เพื่อทําให
พืน้ทีส่ามารถใชงายไดยามค่ําคืนและเกิดความปลอดภัย
แกพืน้ที ่และมีการใชเสาไฟเต้ียเพ่ือความสวยงามบรเิวณ
ทางเขาอาคารท้ังศูนยราชการ อาคารพิพิธภัณฑ และ
ศาลาประชาคม นอกจากนี้ยังออกแบบใหมีไฟประดับ   
ใตนํ้า บริเวณน้ําพุดอกจอกและไฟประดับบริเวณหอ
นาฬกาอีกดวย 

6. แนวคิดเรื่องพื้นที่สีเขียวและพืชพรรณ

พื้นท่ีลานจอดรถดาดแข็งรอบสํานักงานกอใหเกิดปญหา
ทางสิ่งแวดลอมในเรื่องความรอน นํ้าไหลบนผิวพื้นแข็ง
มากเกินไปและขาดพื้นที่ใหซึมลงดินได และขาดพื้นที่สี
เขยีว  จงึเสนอใหมกีารเพ่ิมพืน้ท่ีสเีขยีวและสวนสาธารณะ 
เพือ่ตอบสนองตอความตองการของชมุชน เพือ่สรางความ
สัมพันธระหวางศูนยราชการกับชุมชนใหศูนยราชการมี
ความเปนสาธารณะมากข้ึน พรอมท้ังเปนตวัอยางของการ
สรางสิ่งแวดลอมท่ีดีกับชุมชน  โดยเนนการเก็บอนุรักษ
ตนไมใหญเดมิทีม่คีณุคาในพืน้ที ่และเลอืกใชพชืพรรณที่
มลีกัษณะความเปนไทยทีพ่บในชมุชนเดมิ หรอืบรเิวณวัด  
เชน พิกุล สารภี กลวยพัด หรือไมตนท่ีออกดอกตามชวง
เวลาตางๆ ในรอบป เพื่อใหเกิดความงดงามที่แตกตาง
ตลอดป เชน ปป ตะแบกนา เปนตน

สวนไมพุมเลือกไมที่มีรูปทรงเฉพาะ ไมตองการการตัด
แตงมากนกั ดแูลรกัษางาย เชน พลบัพลงึตนีเปด เศรษฐี
เรือนนอก ถั่วเปรู ลิ้นกระบือ หนวดปลาหมึกแคระ 
เปนตน นอกจากน้ีเสนอใหมีการปลูกตนไมในแนวต้ัง
บริเวณผนังอาคารศูนยราชการเดิม เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
และลดแสงแดดสะทอน 

แนวคิดการพัฒนาผังระยะท่ี 2 

เพือ่ตอบสนองตอการจัดการในเร่ืองงบประมาณ การยาย
สวนราชการเดิม การเติบโตของศูนยราชการ และการใช
พื้นท่ีอยางคุมคา  คณะผูออกแบบจึงเสนอแนวคิดการใช
ทีด่นิฝงตรงขามสาํนกังานเขตเพือ่การขยายตวัของเขต ให
กลายเปนศนูยราชการและศนูยชมุชน โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้

1)  การกอสรางศาลาประชาคมใหมซึง่จะสามารถรองรบั
ประชาชนจํานวนมาก และใชเปนท่ีประชุม หรือจัด
งานของเขตหนองจอกได และพรอมการกอสราง
อาคารจอดรถใหม โดยรวมพืน้ทีส่าํนกังานและพืน้ที่
เพือ่พาณิชยกรรมท่ีจะสงเสรมิสนิคาพืน้ถ่ินเขาไวดวย
กันเพื่อความสะดวก และใชพื้นที่ใหเปนประโยชน
สูงสุด
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2) การเปล่ียนพ้ืนที่ฝงตรงขามสํานักงานเขตเดิมเปน
อาคารจอดรถ เพือ่การจัดระเบียบการจอด และเพ่ิม
ความคลองตัวในการใชงานพ้ืนที่ โดยยายอาคาร
สถานีดับเพลิง และฝายเทศกิจเดิมออกไป โดย
อาคารท่ีจอดรถ จะมกีารเพ่ิมพืน้ทีส่าํนกังานของเขต 
เพื่อเปนการลดความแออัดของสถานท่ีทํางานเดิม 
ทั้งยังสามารถแบงพื้นที่บางสวนใหเชา เชนศูนย
อาหารฮาลาล หรือศนูยจดัจาํหนายสนิคาหนึง่ตาํบล 
หนึง่ผลติภณัฑ เพือ่สรางกจิกรรมท่ีหลากหลายใหแก
พื้นที่ และสรางรายไดใหกับทางศูนยราชการเพ่ือ    
นํามาเปนคาดูแลบํารุงรักษาสถานที่ได

3) เพิ่มสวนตอเติมศูนยราชการของทางฝายโยธา เขต
หนองจอก 

4) การเช่ือมพื้นที่ทั้ง 2 ฝงเขาดวยกันดวยทางมาลาย  
โดยมีการปรับพ้ืนผิวถนนในบริเวณน้ันใหเปล่ียนไป
จากเดิม เปนการชวยชะลอความเร็วของรถเวลา   
เขาสูพื้นที่ และสงเสริมมุมมองไปยังหอนาฬกา

สรุป

จากแนวความคิดในการออกแบบภูมิทัศนศูนยราชการ
หนองจอกใหเปน   “ศนูยราชการสีเขยีวเพือ่ความยัง่ยนื” 
ไดนําไปสูการออกแบบพื้นท่ีเพื่อสรางสัมพันธกับชุมชน 
โดยการเปดพื้นท่ีโลงใหมีประโยชนใชสอย และการจัด
กจิกรรมทีส่ามารถรองรบัการใชงานไดหลากหลายขึน้ สง
เสริมเอกลักษณใหเกิดองคประกอบท่ีมีรูปแบบและ
สัญลักษณของพื้นที่หนองจอก และเนนความเปนไทย 
รวมสมยัในการออกแบบ ทัง้ยงัคาํนงึถงึการเสรมิสรางสิง่
แวดลอมของพื้นท่ี โดยลดพื้นท่ีดาดแข็ง เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ปลูกไมยืนตน และรวมถึงการใชแนวคิดสวนแนวตั้ง 
(vertical garden) ผสมผสานในการออกแบบ
  
นอกจากนีย้งัมกีารวางผงัเพือ่รองรบัการขยายตวัของศนูย
ราชการในอนาคตท่ีมุงหวงัใหพืน้ท่ีของศูนยราชการกลาย
สภาพเปนยานใหบริการชุมชนท่ีมีความสงางาม ความ
สะดวก และเกิดความเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ี โดยจะ  
เกิดจากการปรับปรุงและขยายพ้ืนที่ศูนยราชการให

ผังโครงการโดยรวม ระยะท่ี 1

ภาพที่ 9: ผังโครงการโดยรวมระยะท่ี 1

ผังโครงการโดยรวม ระยะท่ี 2

ภาพที่ 10: ผังโครงการโดยรวมระยะท่ี 2
(ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 
ศูนยราชการหนองจอก 2552)
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ทัศนียภาพมุมสูงแสดงการพัฒนา ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2

ภาพที่ 11: ทัศนียภาพการพัฒนาระยะท่ี 1

ภาพที่ 12: ทัศนียภาพการพัฒนาระยะท่ี 2

ภาพที่ 13: รูปแบบรายละเอียดน้ําพุดอกจอกและที่นั่งหินขัดในพ้ืนที่
ภาพที่ 11-13  (ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยราชการ
หนองจอก, 2552)
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ภาพท่ี 14-19 (ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยราชการหนองจอก, 2552)

ภาพท่ี 14: ทศันยีภาพบริเวณลานหนาอาคารกอนการปรับปรงุ ภาพที ่15: ทศันยีภาพบริเวณลานหนาอาคารหลังการปรับปรงุ 
เปนลานนํ้าพุดอกจอก

ภาพที่ 16: ทัศนียภาพบริเวณลานจอดรถกอนการปรับปรุง ภาพที่17: ทัศนียภาพบริเวณลานจอดรถหลังการปรับปรุง 
โดยเปลี่ยน พื้นที่ลานจอดรถเปนลานคนเมือง เปดมุมมองสู
พิพิธภัณฑเขตหนองจอก 

ภาพที่ 18: ทัศนียภาพบริเวณถนนดานหนาโครงการกอน
การปรับปรุง

ภาพที่ 19: ทัศนียภาพบริเวณถนนดานหนาโครงการหลัง
การปรับปรุง

ครอบคลุมพื้นที่สองฝ งถนน มีอาคารจอดรถ ศาลา
ประชาคม รวมถงึ การอนรุกัษเรอืนไมบานนายอาํเภอไว
เปนพิพิธภัณฑของพื้นที่ โดยมีการพัฒนาภูมิทัศนถนน 
และการเช่ือมตอกับชุมชนใหสะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้แนวความคิดเหลานี้พัฒนาและปรับมาจากการ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนและ
ขาราชการผูใชพืน้ทีใ่นรูปแบบทัง้การประชมุกลุมยอยและ
ประชาพิจารณ ผสานกับแนวคิดจากคณะผูออกแบบ  ซึ่ง
พบวาการที่ประชาชนและผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมเปน
ระยะ และไดรบัการอธิบายถึงสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้ พรอมท้ังเห็น

การพยายามประนีประนอมปรับแบบตามคําแนะนํา 
ทําใหการพัฒนาไดรับการยอมรับในระดับท่ีนาพอใจ  
รวมถึงการปรับแบบเพื่อการทําแบบรายละเอียด โดย
คํานึงถึงความตองการและความปลอดภัยของผูใชพื้นที่
จรงิ โดยคาํนงึถึงมาตรฐานการออกแบบสากลทีไ่ดมาจาก
การคนควาเอกสารทางวชิาการ เพือ่ใหพืน้ทีศ่นูยราชการ
หนองจอกสามารถเปนตนแบบในการพฒันาพืน้ท่ีเพือ่การ
ใชงาน และเพื่อส่ิงแวดลอม และใหเปนแนวทางของศูนย
ราชการตัวอยางในการพัฒนาพื้นที่ที่คํานึงถึงระบบนิเวศ 
ความนาอยู และเอกลักษณของเมืองเปนหลัก  
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จะเห็นไดวาการแปลงเปล่ียนพ้ืนท่ีสาธารณะรวมกับ
ประชาชนในกรณโีครงการออกแบบภมูทิศันศนูยราชการ
หนองจอกน้ีไดแสดงใหเหน็ถึงความสําคัญกับกระบวนการ
ของการมสีวนรวมของผูมสีวนไดเสยีมากเทาๆ กบัแนวคดิ
และผลงานออกแบบเอง เนื่องดวยการเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนรวมใหความคิดเห็นตั้งแตตนและ   
เป นระยะตลอดการออกแบบน้ันเป นการยอมรับ       
ความสําคัญในความคิดของประชาคมตามระบอบ
ประชาธิปไตย  เปนการออกแบบรวมกับประชาคม  
นอกจากนี้การมีสวนรวมทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ
พื้นท่ีสาธารณะของชุมชนรวมกัน  รวมไปถึงการรวมกัน
ของชุมชนในการคนควาหาอัตลักษณของชุมชนเองรวม
กันอยางถอยทีถอยอาศัยถือเปนกระบวนการที่สําคัญ
อยางหนึง่ของการเปลีย่นแปลงพืน้ทีร่วมกบัประชาชน  ใน
ขณะเดียวกันการนําเสนอแนวคิดเชิงวิชาการนวัตกรรม
ใหมในการออกแบบหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่จําเปนตองใช
เวลา เหตุผลในการอธิบายและรับฟงคําทวงติงของ        
ผูเก่ียวของทุกฝาย กระบวนการมีสวนรวมเปดโอกาส    
ใหคณะผูทํางานไดนําเสนอและอธิบายถึงประโยชนและ
ขอดีขอเสียของการปรับเปล่ียน ไดรับรูถึงขอจํากัดทาง
ดานเทคนิคในเร่ืองแผน งบประมาณและการกอสรางท่ี
ทาํใหตองมีการปรับเปล่ียนเพ่ือใหโครงการสามารถบรรลุ    
เปาหมายท่ีตั้งไวได  
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