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1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญ 
 การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในการสร้างรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาความยากจน ซ่ึงปัจจุบนัถือวา่เป็นปัญหาหลกัของชุมชนใน
ทอ้งถ่ินของไทย และหากแกไ้ขไดจ้ะเป็นกลไกขบัเคล่ือนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ นอกจากน้ีการให้ความส าคญักบัการพฒันาทอ้งถ่ินให้พึ่งตนเองได ้จะน าไปสู่การ
เป็นฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมระดบัประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยฉบบัท่ี 10 ท่ีใหค้วามส าคญักบัภูมิปัญญาของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก โดยการสนบัสนุน
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม อนัเป็นหน่วยย่อยของประเทศท่ีจะ
พฒันาให้ย ัง่ยืนต่อไป การพฒันาคนโดยกระบวนการวิจยั เป็นการเน้นให้ประชาชนในภาค
ชนบทเขา้มามีส่วนร่วมในการวิจยัและพฒันาประเทศให้มากข้ึน ปัจจุบนัจงัหวดัเชียงใหม่มี
หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนการวิจยัและพฒันาหลายหน่วยงาน แต่กลบัพบว่างานเหล่านั้น
ไม่ได้เกิดข้ึนจากความต้องการของชุมชนเอง ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการพฒันามากนัก 
โดยเฉพาะชุมชนในทอ้งถ่ิน (Rural and Urban) ดว้ยแลว้ เป็นการรับนโยบายเพื่อปฏิบติัตาม
เกือบทั้งหมด 
 จากการศึกษาแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
(วรีะศกัด์ิ สมยานะ, 2551) พบวา่ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ไดม้องเห็นถึงประโยชน์
จากการท าความเขา้ใจในงานวิจยัเพื่อใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง โดยการ
ด าเนินงานในลกัษณะของการเป็นนักวิจยัของท้องถ่ิน เพื่อน าผลการวิจยัท่ีได้ไปพฒันาและ
วางแผนเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนตนเอง อนัเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการปฏิบติัจริง มิใช่การ
ทดลองแต่อย่างใด ซ่ึงการวิจยัในระยะเวลาสั้นๆ ไม่เพียงพอต่อการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน (เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยปฏิบติังาน) ไม่สามารถด าเนินการเองไดท้ั้งหมด ดว้ยเหตุน้ี
นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จึงได้จดัท าโครงการวิจยั “การจดัการการเรียนรู้เพื่อ
สร้างและพัฒนานักวิจัย ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน จังหวดัเชียงใหม่  
ในปี 2551” โดยการวิจยัจะช่วยสร้างและพฒันาบุคลากรของชุมชนให้สามารถพฒันาทอ้งถ่ิน
ของตนเองดว้ยกระบวนเรียนรู้ตามสภาพบริบทของชุมชนเอง 
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 ผลการวิจยัในปีท่ี 1 พ.ศ. 2551 พบวา่นกัวิจยัสามารถจดัการเรียนรู้โดยการสร้างและ
พฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ไดจ้  านวน 42 ต าบลใน 18 อ าเภอ โดย
ส่วนใหญ่นกัวิจยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ี ด ารงต าแหน่งเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ไดเ้สนอ
งานวิจยัทอ้งถ่ินในประเด็นของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ย่าง
เหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้นๆ กล่าวคือ ในด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว 
นกัวิจยัทอ้งถ่ินสามารถเสนองานวิจยัได้ทั้งส้ิน 17 เร่ือง ส าหรับในด้านสังคมและวฒันธรรม 
สามารถเสนองานวิจยัได ้14 เร่ือง และดา้นการศึกษา มีงานวิจยัทอ้งถ่ินจ านวน 6 เร่ือง ส่วนดา้น
อนามยัและส่ิงแวดล้อม นักวิจยัท้องถ่ินได้เสนองานวิจยัจ  านวน 5 เร่ือง โดยทุกผลงานวิจยั
สามารถน าไปปฏิบติัใชจ้ริงและเพื่อเป็นการต่อยอดของการพฒันาและเป็นการเพิ่มศกัยภาพของ
คณะวจิยัทอ้งถ่ินใหส้ามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
นักวิจยัจึงได้ศึกษาการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานักวิจยัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่   ในปีท่ี 2 พ.ศ. 2552 โดยการให้นกัวิจยัประจ าทอ้งถ่ินซ่ึง
เป็นเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการฯในปี 
พ.ศ. 2552 จ านวน 58 อปท.ไดน้ าเอางานวิจยัในประเด็นของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้
ผ่านกระบวนการวิจยัร่วมกบัทีมนักวิจยั และผูเ้ช่ียวชาญโดยน าไปใช้ในการด าเนินงานเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมภายในทอ้งถ่ินของตนอย่างเป็นรูปธรรม ผลการศึกษาพบว่านกัวิจยั
ประจ าท้องถ่ินจ านวน 10 อปท. (ได้แก่ อปท.ยุหว่า อ.สันป่าตอง อปท.สันผกัหวาน อ.หางดง 
อปท.ห้วยแกว้ อ.แม่ออน อปท.บา้นหลวง อ.แม่อาย อปท.ก้ืดช้าง อ.แม่แตง อปท.ร้องววัแดง 
อ.สันก าแพง อปท.แม่วนิ อ.แม่วาง อปท.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง อปท.สง่าบา้น อ.ดอยสะเก็ด และ 
อปท.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง) ประสบความส าเร็จสามารถน างานวิจยัไปประยุกต์ใช้จริงกบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในทอ้งถ่ินของตนเองไดโ้ดยสามารถท าให้กลุ่มชุมชนชาวบา้นใน
ทอ้งถ่ินของตนไดท้ราบและเขา้ใจบริบทของตน รู้ตวัตนมากยิ่งข้ึน สามารถบูรณาการร่วมกบั
ชุมชนในการพฒันา โดยนกัวิจยัเองเป็นประสานดึงเอาคนทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน สามารถจดัท าแผนในการด าเนินงานภายในชุมชนแห่งน้ี
โดยให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องร่วมกนัในวางแผนเพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันา จากการจดัการ
เรียนรู้ดงักล่าวไดท้  าให้คนในชุมชนไดเ้รียนรู้วิธีการท างานท่ีถูกตอ้งตามกระบวนการวิจยัเพื่อ
พฒันาท้องถ่ิน เพื่อท าให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดและขณะเดียวกัน 
ยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของนักวิจยัตลอดจนคนในชุมชนท่ีได้พฒันากระบวนการบริหาร
จดัการในการท างานให้มีประสิทธิภาพไดเ้กิดการเรียนรู้ในการพฒันาตนเองและพึ่งพาตนเอง
มากข้ึน สามารถจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการตลอดจนความจ าเป็นในการ
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เลือกพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท
แวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 ส าหรับการศึกษาในปีท่ี 3 พ.ศ. 2553 น้ีจะเป็นการถอดองคค์วามรู้จากการพฒันานกัวิจยั
ในปี พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมา ซ่ึงถือวา่เป็นการตกผลึกความรู้เป็นองคค์วามรู้จากการจดัการเรียนรู้ 
การวิจยัคร้ังน้ีไดค้ดัเลือกนักวิจยัประจ าท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จจากโครงการการจดัการ
เรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยัจนไดอ้งคค์วามรู้ท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนแนวคิดการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่อนัจะเป็นประโยชน์ในการขยายผลไปสู่จงัหวดั
อ่ืนต่อไป 
 
1.2  ค ำถำมเพือ่กำรวจัิย 
 การถอดองค์ความรู้จากการจดัการเรียนรู้ (LM) ของนกัวิจยัทอ้งถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ
จากโครงการปี 2552 จะสามารถท าให้ชุมชนน าเอาองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามสภาพบริบทของชุมชนนั้นไดห้รือไม่  
 
1.3  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 โครงการวิจยัเร่ือง  “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานักวิจยั ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์ของโครงการ คือ 
เพื่อถอดองค์ความรู้จากนกัวิจยัประจ าทอ้งถ่ินท่ีประสบความส าเร็จต่อการน าเอางานวิจยัไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
1.4  สมมุติฐำนของกำรวจัิย 
 ภายใต้ความสามารถ และศกัยภาพของบุคลากรในชุมชน รวมถึงกลุ่มคนในชุมชน  
หากทุกฝ่ายมีการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกนัจะท าให้บุคลากรเหล่าน้ีสามารถพฒันาตนเอง และ
เพิ่มศกัยภาพของตนเองไดม้ากกวา่การใหค้วามรู้ (KM) เพียงอยา่งเดียว 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวจัิย 
 งานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นการถอดองคค์วามรู้ความส าเร็จของนกัวิจยัทอ้งถิ่นในการ
น าเอางานวิจยัไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยท าการศึกษาถึง
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กระบวนการ วิธีการ ตลอดจนปัจจยัต่าง ๆท่ีท าให้นกัวิจยัประสบความส าเร็จในการน างานวิจยั
ไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
  
1.6 วธีิกำรศึกษำ 
 การวจิยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” มีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1.6.1  ประชากรท่ีศึกษาและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร คือ เจา้หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีชุมชน
ท้องถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเข้าร่วมโครงการในปี 2552 กลุ่มตวัอย่างคือนักวิจยัท้องถ่ินท่ี 
ผา่นเกณฑ์ประเมินศกัยภาพจากโครงการปี 2552 และประสบความส าเร็จในการน าเอางานวิจยั
ไปพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของถ่ิน 
  การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random 
sampling) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มนกัวิจยัทอ้งถ่ินท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 
ใชว้ิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากต าบลต่างๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 
58 ต าบล ใน 24 อ าเภอ 
  ขั้นตอนท่ี 2 คดัเลือกนักวิจยัทอ้งถ่ินโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค ์
(Purposive sampling) ซ่ึงไดผู้เ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 8 อ าเภอ จ านวน 10 อปท. ท่ีผา่นเกณฑ์การ
ประเมินศกัยภาพและประเมินความส าเร็จในการน าเอางานวจิยัไปพฒันาเศรษฐกิจและสังคมจาก
ปี 2552 
 1.6.2  ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 (1)  ขอ้มูลปฐมภูมิ 
  ได้แก่บริบทของการถอดองค์ความรู้เก่ียวกับรูปแบบวิธีการของการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินและชุมชนใชใ้ห้เหมาะสมกบัความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของชุมชนพื้นท่ีเป้าหมาย 
 (2)  ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิ 
  ได้จากการศึกษาและทบทบทวนขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อ
สร้างและพฒันานกัวจิยัในปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 
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 (3)  ชนิดของเคร่ืองมือ 
  แบบการถอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัของการน าเอาแนวทางการวิจยัไปใชใ้น
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของนกัวจิยัทอ้งถ่ินทั้ง 10 แห่ง  
 
1.7 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 องค์ความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ (LM) ของนักวิจัยประจ าท้องถ่ินท่ี 
ประสบความส าเร็จต่อการน าเอาองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบทชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.8  นิยำมศัพท์ 
 การจดัการการเรียนรู้ (Learning Management) 
  การจดัการการเรียนรู้ (Learning management: LM) หมายถึง กระบวนการ
จดัการการเรียนรู้สู่ความเป็นสุขและความส าเร็จ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการเรียนรู้ในตนเอง การ
เรียนรู้ร่วมกบัเพื่อน การเรียนรู้ร่วมกนักบัองค์กรพนัธมิตร และการเรียนรู้ร่วมกนัทุกฝ่าย ผ่าน
กระบวนการ 4 ล าดบั คือ กระบวนการผสาน กระบวนการกรอง กระบวนการตกตะกอน และ
กระบวนการตกผลึก 
 
 นกัวจิยั (Researcher) 
  นักวิจยั หมายถึง ผูท่ี้ด าเนินการค้นควา้หาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบ
ประเด็นท่ีสงสัย โดยมีระเบียบวิธีอนัเป็นท่ียอมรับในแต่ละศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมทั้ง
แนวคิด มโนทศัน์และวธีิการท่ีใชใ้นการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 การพฒันา (Development) 
  การพฒันา (Development) หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของคนในชุมชน
และสังคมจากกระบวนการจดัการการเรียนรู้ในลกัษณะของแผนงานหรือโครงการแลว้บริหาร
จดัการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิของโครงการ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมใหดี้ข้ึน 
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 เศรษฐกิจและสังคม (Socio – Economics) 
  เศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมของมนุษย์แต่ละคน และกิจกรรมของสังคม
โดยรวมของมนุษย ์ท่ีเก่ียวกบั การผลิตสินคา้และบริการ การแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายสินคา้และ
บริการ และ การบริโภคสินคา้ 
 
 ระบบเศรษฐกิจ ( Economic system)  
  ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง กลุ่มบุคคลของสังคมท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่มของ
สถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ซ่ึงยึดถือแนวปฏิบติัแนวทางเดียวกนัในการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั คือ อ านวยความสะดวกในการท่ีจะแกไ้ขปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถบ าบดัความตอ้งการให้แก่บุคคลต่างๆท่ีอยูร่่วมกนัในสังคมนั้น ให้
ไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
  สังคม หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยูร่วมกนั มีความสัมพนัธ์กนั พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
มีระเบียบกฎเกณฑ์ และความเช่ือถือท่ีส าคญัๆ ร่วมกนั ตลอดจนมีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
กนัเอง และระหวา่งบุคคลกบักลุ่มสังคม 
  ดงันั้นเม่ือน าความหมายของค าว่าเศรษฐกิจและค าว่าสังคม มารวมกัน แล้ว
พิจารณาใหค้  าจ  ากดัความใหม่ของค าวา่เศรษฐกิจและสังคมวา่คือ กลุ่มคนท่ีอยูร่วมกนัมีระเบียบ
กฎเกณฑ์ และความเช่ือถือท่ีส าคญัๆ เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ร่วมกันประกอบกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้และบริการ การแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายสินคา้และบริการ และการ
บริโภคสินคา้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการท่ีจะแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ให้
สามารถบ าบดัความตอ้งการให้แก่บุคคลต่างๆ ท่ีอยูร่่วมกนัในสังคมนั้น ให้ไดรั้บประโยชน์มาก
ท่ีสุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 ภาคชนบท (Rural) 
  ทอ้งถ่ินหรือชนบท (Rural area) หมายถึง พื้นท่ีท่ีอยูน่อกเขตเมือง โดยทัว่ไปมีการ
ตั้งถ่ินฐานเบาบางความหนาแน่นของประชากรน้อย มีความเป็นอยู่ในลักษณะของสังคมแบบ
ชนบทการเกษตร ห่างไกลจากศูนยก์ลางการบริหารและการบริการ ส่วนใหญ่การใชท่ี้ดินในชนบท
จะเป็นการใชท่ี้ดินเพื่อ การเกษตร เช่น ท่ีนา ท่ีปลูกพืชไร่ ท่ีปลูกไมผ้ล และไมย้นืตน้ เป็นตน้ 
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 ชุมชนชนบท (Rural community) 
  “ชุมชนชนบท” เป็นชุมชนในเขตชนบท มีความหนาแน่นของประชากรนอ้ย ผู ้
อยู่อาศยัมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีชีวิตความเป็นอยู่คลา้ยคลึงกนั ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 ภาคชุมชนเมือง (Urban) 
  ชุมชนเมืองเป็นชุมชนท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมาก (บางประเทศไม่ใช้
เกณฑ์ความหนาแน่นของประชากร แต่ถือเอาจ านวน ประชากรในชุมชน เป็นส าคัญ เช่น 
ฝร่ังเศสและอิสราเอล ประชากรตอ้งมากกวา่ 2,000 คน สหรัฐอเมริกา ประชากรมากกวา่ 2,500 คน 
เบลเยี่ยม มากกวา่ 5,000 คน สเปนมากกวา่ 10,000 คน และญ่ีปุ่นมากกว่า 30,000 คน เป็นตน้) 
อาคาร บา้นเรือนหนาแน่น มีความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้ม
เป็นส่ิงท่ีมนุษย ์สร้างข้ึนมากกวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามะรรมชาติ อาชีพมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม การคา้ขายและ การบริการ สมาชิกมีความเป็นอิสระ เป็นปัจเจกบุคคลสูง 
ท าใหค้วามสัมพนัธ์ เป็นแบบทางการมากกวา่ส่วนตวั สามารถอยูร่่วมกนัไดเ้พราะผลประโยชน์ 
ท่ีแต่ละคนจะไดรั้บ 
  ชุมชนเมืองจะอยูภ่ายใตก้ารปกครองรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น เทศบาลมหานคร 
และมีชุมชนย่อยๆ รวมอยู่ในบริเวณเหล่าน้ี เช่น ตรอก ซอย ถนน หรือเรียกตามช่ือท่ีตั้งของ
ชุมชนต่างๆ เช่น บางเขน บางนา พระโขนง ลาดพร้าว  เป็นตน้ 
 




