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ความเชื่อมโยงของการจัดทำาแนวทาง

การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง 

กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่างๆ
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1-1

บทที่ 1 I ความเชื่อมโยงของการจัดท�าแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

    ในเมือง  กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่างๆ

	 การจัดท�าแนวทางการจัดการพื้นท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืนสามารถน�าไปสู่การด�าเนินงานที่

สอดคล้องกับนโยบายและแผนที่ด�าเนินการโดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร	

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน	ซ่ึงนโยบายท่ีได้	ท�าการศึกษา		

ประกอบด้วย

     ระดับนานาชาติ 

	 •  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	

	 				(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)

     ระดับประเทศ

	 •  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ป	(พ.ศ.	2560–	2579)	

	 •  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	12	(พ.ศ.	2560-2564)	

	 •  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2560-2564	

	



1-2

สรุปแนวความคิดส�าคัญเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน	

ในนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และแผนระดับต่างๆ	และแนวทางการประยุกต์ใช้

  • ในทุกแผนและยุทธศาสตร์ล้วนกล่าวถึง

ความส�าคัญของการพัฒนาเมืองท่ียั่ งยืน	

โดยอาจใช้	ค�าทีต่่างกนั		ได้แก่	เมอืงยัง่ยนื	เมอืง

ที่เปนมิตร	 กับสิ่งแวดล้อม	 และเมืองสีเขียว	

แต่หมายรวมถึงเมืองที่ เอื้อต ่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ	 สังคม	 ในขณะท่ีมีการปองกันผล	

กระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 และใช้พลังงานและ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ในด้านเศรษฐกิจรายสาขาที่มีความ	

สัมพันธ์กับเมือง	 ยุทธศาสตร์ชาติเน้นความ

ส�าคัญของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ	ในขณะที่	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติครอบคลุมให้ทุกสาขามีความยั่งยืน		

ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	ท่องเท่ียว	

และพาณิชยกรรม

  • ในทุกแผนและยุทธศาสตร์ให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาเมืองที่มีมาตรการในการ

(1)	 ลดมลพิษ	 โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ		

การปล่อยกาซเรอืนกระจก	และการจดัการของ

เสียต่างๆ

(2)	ปองกันภัยพิบัติ	โดยเฉพาะภัยพิบัติจากน�้า	

และการพัฒนาเมืองท่ีมีความสามารถในการ

ปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

แนวความคิดส�าคัญ การประยุกต์ใช้

  • นโยบายและแผนการจัดการพื้นที	่

สีเขียว	และสิ่งแวดล้อมเมืองทั้งระดับชาติและ		

ระดับเมือง	ควรมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการ

เปนส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

เปนมิตรกับส่ิงแวดล้อม

  • เมืองที่มีลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจควร

ได้รับการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการ	

พัฒนาเศรษฐกิจในสาขาน้ันๆ	พร้อมกับการ	

สร้างความย่ังยืนในทางสังคมและส่ิงแวดล้อม

การจัดการพ้ืนที่สีเขียวควรมีความเหมาะสม

กับบริบท และส่งเสริมบทบาทของเมือง

  • การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองควรมีเปา

หมายในภาพรวมที่เน ้นบทบาทของพ้ืนท่ ี

สีเขียวและท่ีโล่งเพ่ือประโยชน์ทางสิ่งแวด

ล้อมและความปลอดภัยของเมือง โดยเฉพาะ

การลดมลพษิกาซเรอืนกระจก	ปองกนัภยัพบิตัิ

และการปรับตัวของเมืองต่อสภาพภูมิอากาศ
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1-3

  • พื้นท่ีสีเขียวธรรมชาติควรเน้นการอนุรักษ ์

ฟนฟูพืน้ท่ีปาและแหล่งน�า้ ซึง่การจดัการพืน้ที่

สีเขียวธรรมชาติในเมืองจะช่วยส่งเสริมระบบ	

นิเวศที่เชื่อมโยงกันนอกเหนือขอบเขตเมือง

  • ในทุกแผนและยุทธศาสตร์ให้ความส�าคัญ

กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	

โดยเฉพาะการจัดการปาไม้และแหล่งน�้า

  • กรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	12	ไม่ได้	

ก�าหนดเปาหมายและตัวชี้วัดเก่ียวกับพ้ืนท่ี	

สีเขียวในเมืองโดยเฉพาะ	 แต่มีเปาหมายที่่	ี

จะเพิ่มพื้นที่ปาไม้เปนร้อยละ	40		ของพื้นที่

ประเทศ	 ซึ่งรวมถึงปาเศรษฐกิจ	 ในขณะที	่

เปาหมายการพัฒนาทยั่งยืนที่	 11	 	 ไม่เน้น		

เปาหมายเชิงปริมาณ

  

แนวความคิดส�าคัญ การประยุกต์ใช้

  • พืน้ทีส่เีขยีวสาธารณะ	นอกจากการบริการ

ที่เพียงพอต่อประชากรของเมือง	 ควรมีการ

ออกแบบและการบริหารจัดการที่ค�านึงถึงการ

เข้าถงึทีส่ะดวกปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยัทกุกลุม่

ในเมอืงโดยไม่จ�ากดัเพศ อาย ุและความพิการ	

  • การส่งเสริมการพัฒนาและรักษาพื้นที่สี

เขยีวในเมอืงประเภทต่างๆ	สนบัสนนุเปาหมาย

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรวมของประเทศ

  • นโยบายและโครงการเกี่ยวกับการจัดการ	

พื้นท ่ีสี เขียวและส่ิงแวดล้อมเมืองที่ยั่ งยืน

จ�าเปนต้องให้ความส�าคัญกบัการมีส่วนร่วมกบั

ภาคส่วนต่างๆ		ทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

ชุมชน	เอกชน	องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์	

และหน่วย	งานรัฐที่เก่ียวข้อง	เพื่อให้นโยบาย

และแผนสะท้อน	ความคิดเห็น	และเกิดการ	

ด�าเนินงานร่วมกันของภาคส่วนที่จะเปนผู้ขับ

เคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวและส่ิงแวดล้อม

เมืองท่ียั่งยืนต่อไป

สรุปแนวความคิดส�าคัญเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน	

ในนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และแผนระดับต่างๆ	และแนวทางการประยุกต์ใช้
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• ในกระบวนการทุกแผนและยุทธศาสตร	์

ให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ภาคีต่างๆ	 ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เมือง	 โดยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

ให้ความส�าคญัเปนพเิศษต่อบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและเพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวแต่เน้นลักษณะของพื้นที่สีเขียวใน

เมืองด้านความครอบคลุมและความปลอดภัย

ของผู้ใช้	โดยให้ความส�าคัญกับพื้นที่สาธารณะ

ที่เข้าถึงได้และปลอดภัยส�าหรับทุกคน

  • ในวิธีการแผนและยุทธศาสตร์ระดับ	

ประเทศให้ความส�าคัญกับการบูรณาการการ

จดัการสิง่แวดล้อมกบัแผนการพฒันาเมือง	และ

การใช้เคร่ืองมอืทางเศรษฐศาสตร์ในการจดัการ

สิ่งแวดล้อม

แนวความคิดส�าคัญ การประยุกต์ใช้

  • พื้นที่สีเขียวสาธารณะ	 นอกจากการ	

บริการที่เพียงพอต่อประชากรของเมือง	ควร

มีการออกแบบและการบริหารจัดการที่ค�านึง

ถงึการเข้าถงึทีส่ะดวกปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยั

ทุกกลุ่มในเมืองโดยไม่จ�ากัดเพศ อายุ และ

ความพิการ	

  • การส่งเสริมการพัฒนาและรักษาพื้นที	่

สเีขยีวในเมอืงประเภทต่างๆ	สนับสนุนเปาหมาย

การเพ่ิมพืน้ทีสี่เขยีวโดยรวมของประเทศ

  • นโยบายและโครงการเกีย่วกับการจดัการ	

พื้นท ่ีสี เขียวและส่ิงแวดล้อมเมืองที่ยั่ งยืน

จ�าเปนต้องให้ความส�าคัญกบัการมีส่วนร่วมกบั 

ภาคส่วนต่างๆ	ทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

ชุมชน	เอกชน	องค์กรเพือ่สาธารณประโยชน์	และ

หน่วย	งานรฐัทีเ่กี่ยวข้อง	เพือ่ให้นโยบายและแผน

สะท้อน	ความคดิเหน็	และเกดิการด�าเนนิงานร่วม	

กนัของภาคส่วนทีจ่ะเปนผู้ขบัเคล่ือนการจดัการ

พืน้ทีส่เีขยีวและสิ่งแวดล้อมเมอืงที่ยัง่ยนืต่อไป

สรุปแนวความคิดส�าคัญเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน	

ในนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และแผนระดับต่างๆ	และแนวทางการประยุกต์ใช้
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แนวความคิดส�าคัญ การประยุกต์ใช้

สรุปแนวความคิดส�าคัญเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน	

ในนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และแผนระดับต่างๆ	และแนวทางการประยุกต์ใช้

  • แผนการจดัการพืน้ที่สเีขยีวและสิง่แวดล้อม

เมอืงควรได้รบัการสนบัสนนุให้มกีารบรูณาการ

เข้ากับแผนการพัฒนาเมืองและส่งเสริม 

การใช้มาตรการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

  • เมืองท่ีมีลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจควร

ได ้รับการส ่ ง เสริมให ้ เกิดความยั่ งยืนใน	

การพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาน้ันๆ	พร้อมกับ	

การสร้างความยัง่ยนืในทางสังคมและส่ิงแวดล้อม	

การจัดการพื้นที่สีเขียวควรมีความเหมาะสม	

กับบริบท	และส่งเสริมบทบาทของเมือง

  • การจัดการพื้นท่ีสีเขียวในเมืองควรมี	

เปาหมายในภาพรวมท่ีเน้นบทบาทของ	พื้นที	่

สีเขียวและท่ีโล่งเพื่อประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภยัของเมอืง	โดยเฉพาะการลด

มลพิษกาซเรือนกระจก	ปองกันภัยพิบัติและ

การปรับตัวของเมืองต่อสภาพภูมิอากาศ
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Kensington	Park,	London

Source:	http://www.webbaviation.co.uk/gallery/v/greater_london/kensington/HydePark_fa25002.jpg.html
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แนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว

เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
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บทที่ 2 I แนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว 

    เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

 2.1  ค�าจ�ากัดความ และขอบเขตพื้นที่สีเขียว และชุมชนเมือง

	 เมือง	หมายถึง	พื้นท่ีอันเปนท่ีรวบรวมของผู้คนและกิจกรรมอย่างหนาแน่น	ท�าให้ม	ี

การพัฒนาทั้งด้านสาธารณูปโภคและอุปโภคเกิดขึ้นตามมา	อันเปนตัวเร่งให้เมืองมีการขยายตัว	

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง	(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย,	2558)		ซึ่งเกณฑ์ในการก�าหนด

ความเปนเมืองนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทของพื้นท่ี	โดยในบริบทของประเทศไทย	สามารถ

ก�าหนดเกณฑ์ได้	ดังนี้

ประเภทของ

ชุมชนเมือง*
ประเภทขอเทศบาล รายละเอียด

ชุมชนเมือง

ขนาดใหญ่

เทศบาลนคร	และเขต

ปกครองพิเศษ	ได้แก่	

กรุงเทพมหานคร	และ

เมืองพัทยา

มีประชากรตั้งแต่	50,000	คนขึ้นไป	มีความ

หนาแน่นของประชากรตั้งแต	่3,000	คนต่อ	1	

ตร.กม.	และมีรายได้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่

ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

ชุมชนเมือง

ขนาดกลาง

เทศบาลเมือง ท้องถิน่ทีเ่ปนทีต่ัง้ศาลากลางจงัหวดั	และ/หรอื	

มีประชากรตั้งแต่	10,000	คนขึ้นไป	มีความ

หนาแน่นของประชากรตั้งแต	่3,000	คนต่อ	1	

ตร.กม.	และมีรายได้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่

ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

ชุมชนเมือง

ขนาดเล็ก

เทศบาลต�าบล ประชากรตั้งแต่	 7,000	 คนขึ้นไป	 และมี	

ความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่	1,500	คน

ต่อ	1	ตร.กม.

*หมายเหตุ:	การก�าหนดประเภทเทศบาลต�าบลในการศึกษานี้	อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากคณะรัฐมนตรีมีมติเปลี่ยนแปลงองค์การบริหาร	

															ส่วนต�าบลขนาดใหญ่เปนเทศบาล

	ที่มา:	เกณฑ์ประเภทของเทศบาล	พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	2496



2-2

	 2) จ�าแนกเมืองตามบทบาทหลักของเมือง (major functions) 

	 โดยพิจารณาจากที่ตั้ง	รูปแบบการใช้ที่ดิน	ลักษณะกิจกรรม	ลักษณะทางสังคมและ

วัฒนธรรม	ซึ่งโครงการการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ภาคกลาง	โดยมหาวิทยาลัย

ศิลปากร	(2548)	ได้จ�าแนกเมืองตามบทบาทออกเปน	6	ประเภท		ประกอบด้วย	1)	เมืองราชการ

และบริการสาธารณะ	2)	เมืองการค้า	บริการ	และโลจิสติก	3)	เมืองท่องเที่ยว	4)	เมืองอุตสาหกรรม	

5)	เมืองการค้าชายแดน	และ	6)	เมืองเกษตรกรรม

	 อย่างไรก็ตาม	ชุมชนเมืองส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีบทบาทที่ผสมผสานและอาจไม่

สามารถแบ่งแยกประเภทกจิกรรมได้ชดัเจน	การจดัท�าแนวทางการบรหิารจดัการพืน้ทีสี่เขยีวส�าหรบั

เมืองและชุมชนประเภทต่างๆ	ในประเทศไทย	จึงมีการจัดท�าทั้งแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว

ส�าหรับชุมชนเมืองทั่วไป	(ส่วนที่	2.3)	และแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวส�าหรับเมืองตามบทบาท

หลักทางเศรษฐกิจ	(ส่วนที่	2.4)	เพื่อใช้พิจารณาประกอบกันตามความเหมาะสมของแต่ละเมือง

การก�าหนดขอบเขตประเภทพื้นที่สีเขียวในเมือง

	 ในส่วนของการก�าหนดขอบเขตประเภทพื้นที่สีเขียวในเมือง	ได้จ�าแนกพื้นที่สีเขียวตาม

บทบาทหน้าทีแ่ละลกัษณะทางกายภาพ	ซึง่สอดคล้องกบัการจ�าแนกโดยศนูย์วิจยัปาไม้	(2547)	และ

สอดคล้องกับการแบ่งประเภทพื้นที่สีเขียวในฐานข้อมูลพรรณไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่สีเขียวและ

ภมูภิาค	และฐานข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมและพืน้ทีส่เีขยีว	(Thai	Green	Urban)	ของส�านกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติ		และสิ่งแวดล้อม	โดยแบ่งพื้นที่สีเขียวในเมืองเปน	5	ประเภท1		

ตามแสดงในตารางที่	2.2

การก�าหนดกรอบในการจัดท�ามาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว

	 การจดัท�ามาตรฐานอตัราส่วนพืน้ทีส่เีขยีวเปนส่วนหนึง่ของมาตรฐานพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืง

ในส่วนท่ีเน้นมาตรฐานเชิงปริมาณ	โดยเปนเกณฑ์มาตรฐานของพื้นที่สีเขียวที่ก�าหนดสัดส่วนของ

พื้นที่สีเขียวต่อมาตรฐานตัวชี้วัดต่างๆ	เช่น	พื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนพื้นที่เมือง	และพี้นที่สีเขียวต่อ

สัดส่วนประชากร	เปนต้น	ในการก�าหนดมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวในระดับสากล	สามารถ

จ�าแนกได้เปน	2	ระดบั	ได้แก่	มาตรฐานพื้นทีส่เีขยีวในระดบัมหภาค	(macro	scale)	และมาตรฐาน

พืน้ทีส่เีขยีวจ�าแนกตามประเภท	หรอืระดบัจลุภาค	(micro	scale)	โดยในทีน่ี	้มขีอบเขตในการตรวจ

สอบสภาพปัจจบุนั	และการจดัท�ามาตรฐานอตัราส่วนพืน้ทีส่เีขยีวใน	2	ลักษณะ	ได้แก่		1)	มาตรฐาน

1			การจ�าแนกพื้นท่ีสีเขียวในเมืองตามบทบาทหน้าท่ีและลักษณะทางกายภาพเปน	5	ประเภทได้มีการสอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางผงัเมอืง	ภมูิสถาปัตยกรรม	วนศาสตร์	และการจดัการสิ่งแวดล้อมชุมชน	ซึง่ส่วนใหญใ่หค้วามเหน็ว่ามคีวามครอบคลุม	และยงัคงเหมาะ
สมในภาวะปัจจุบันที่ควรให้ความส�าคัญกับพื้นที่สีเขียวและที่โล่งในแง่ของการเปนส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเมือง
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อตัราส่วนพ้ืนทีส่เีขียวทัง้หมดของเมอืงต่อสดัส่วนประชากรของเมอืง	(ตร.ม./คน)		และ	2)	มาตรฐาน

อตัราส่วนพ้ืนท่ีสเีขยีวเพ่ือการบรกิาร	(พืน้ทีส่วนสาธารณะและทีโ่ล่งต่างๆ)	ต่อสัดส่วนประชากรของ

เมือง		(ตร.ม./คน)	โดยแบ่งเปนมาตรฐานอัตราส่วนส�าหรับชุมชนเมืองขนาดใหญ่	กลาง	และเล็ก	

และจะพิจารณาข้อเสนอแนะ

			ตาราง	2.2		ประเภทพื้นที่สีเขียวในเมือง	จ�าแนกตามบทบาทหน้าที่และลักษณะทางกายภาพ

ประเภท รายละเอียด รูปแบบ

1.	พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ พืน้ทีธ่รรมชาตทิีม่อียูด่ัง้เดมิ	มคีวามส�าคญั

ต่อระบบนิเวศพื้นที่	ให้ประโยชน์ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อมต่อชุมชน	มีความจ�าเปน

ต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	

โดยมีการจัดการที่เหมาะสม

แหล่งน�้า	 คู	 คลอง	

ทะเลสาบ	พรุ	ภูเขา	

ปาไม้ตามธรรมชาติ

2.	พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ พื้นที่สีเขียวและที่โล่งที่ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าไปใช้บริการ	เพื่อคุณภาพชีวิต

ของชุมชน	ทั้งการพักผ่อน	และเสริมสร้าง

ทัศนียภาพให้กับเมือง

สวนสาธารณะ	สวน

หย่อม	 สนามกีฬา

กลางแจ้ง	สนามเด็ก

เล่น	ลานกลางเมือง	

สวนพฤกษศาสตร	์

สวนรุกขชาติ

3.	พื้นที่สีเขียวเฉพาะ พืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีส่่วนบคุคล	เพือ่ประโยชน์	

ใช้สอยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง	ที่ประชาชน

ท่ัวไปอาจไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้

โดยตรง	แต่มีผลในการเสริมสร้างคุณค่า

ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บริเวณชุมชน

พืน้ทีสี่เขยีวในอาคาร

บ้านพกัอาศยั	อาคาร

พาณชิย์หมูบ้่าจดัสรร

โรงแรม	 ห้างสรรพ

สินค้า	และพืน้ทีสี่เขยีว

ในหน่วยงานราชการ	

สถาบันการศึกษา		

โรงพยาบาล



2-4

ประเภท รายละเอียด รูปแบบ

4.	พื้นที่สีเขียวบริเวณริม

ทางสัญจร

พื้นที่สีเขียวและที่โล ่งในแนวเส้นทาง

สัญจรสาธารณะท่ีมีรูปร่างเปนริ้วยาว

ขนานกับเส้นทางสัญจร	 มีบทบาททั้ง	

การพักผ่อน	และเสริมสร้างทัศนียภาพให้

กับเมือง

พื้ น ที่ บ ริ เ วณท า ง

สัญจรทางบก	 เช่น		

ริมถนน	 เกาะกลาง

ถนน	 ริมทางรถไฟ	

และพื้นที่ทางสัญจร

ทางน�้า	เช่น	รมิแม่น�า้

ล�าคลอง

5.	พื้นที่สีเขียวเพื่อ

เศรษฐกิจชุมชน

พื้นที่ สี เขียวและท่ีโล ่ งที่ สร ้ างมูลค ่า	

ทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าของพื้นที่	 และ	

เสริมสร้างคุณค่าด้านส่ิงแวดล้อมให้แก่

บริเวณชุมชน

พื้นที่ เกษตรต ่างๆ	

เช่น	สวนไม้ผล	นาข้าว	

พชืไร่	สวนปาเศรษฐกจิ		

และพื้นที่ท�าประมง	

เช่น	บ่อเลี้ยงปลา

			ตาราง	2.2		ประเภทพ้ืนทีส่เีขยีวในเมือง	จ�าแนกตามบทบาทหน้าทีแ่ละลักษณะทางกายภาพ	(ต่อ)

ที่มา:	ปรับปรุงจาก	ศูนย์วิจัยปาไม้	(2547)
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2.2  บริบทของโลกและประเทศไทยที่ส่งผลต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง
	 จากรายงานของ	UN	Habitat	ในป	2011	พบว่า	อัตราส่วนของประชากรทั่วโลกที่อาศัย

อยู่ในเขตพ้ืนที่เมืองมีอัตราสูงกว่าในเขตพ้ืนท่ีชนบทเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร์	และคาดการณ์

ว่าการเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่งและรวดเรว็	โดยองค์การสหประชาชาตเิพ่ือการ

ตั้งถิ่นฐานมนุษย์ระบุว่าภายในป	ค.ศ.2030	มีแนวโน้มว่าประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดจะ

กระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง	(UN-HABITAT,	2011)	ซึ่งจะส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่ง

แวดล้อมตามมา	คณะทีป่รกึษาได้แบ่งประเดน็บรบิททีส่�าคญัของโลกและประเทศไทย	ทีเ่ปนปัจจยั

ส่งผลต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง	ดังนี้

	   • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	(Climate	change)

	   • การเพิ่มขึ้นของปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ

	   • การเพิ่มขึ้นของจ�านวนและความหนาแน่นของเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก

	 							อย่างรวดเร็ว

	   • การเพ่ิมขึน้ของชนชัน้กลาง	(Middle	class)		และการเข้าสูสั่งคมผูส้งูอาย	ุ	(Aging	society)

การวิเคราะห์แบบแผนและแนวโน้มความเป็นเมือง (Urbanization pattern and trend) 

ของประเทศไทย 

			 กว่า	50	ปทีผ่่านมา	ภายหลงัการประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิทีมุ่ง่

กระจายความเจริญไปยังเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ	ท�าให้เมืองต่างๆมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โดยภาครฐัและเอกชน	เปนผลให้เกิดการย้ายถิน่ฐานจากชนบทเข้ามาอาศยัอยูใ่นเมอืงมากขึน้	ท�าให้

ประเทศไทยมีอัตราส่วนความเปนเมืองมากข้ึน	ปัจจุบัน	(พ.ศ.	2560)	สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคมมหาวิทยาลัยมหิดลรายงานว่าจ�านวนประชากรในเขตเมืองของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ	49	

เพิ่มขึ้นจาก	ป	พ.ศ.	2546	ท่ีมีความเปนเมืองเพียงร้อยละ	22	ของประชากรทั้งประเทศ	แบบแผน

ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของความเปนเมืองในประเทศไทยสามารถสรุปได้ดังนี้

	 การพัฒนาเขตเมืองกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซ่ึงเปนเมืองโตเดี่ยวที่มีขนาด

ประชากรมากกว่าเมอืงอนัดบัสองคอืเทศบาลนครนนทบรุีถงึ	22	เทา่	(ขอ้มูลประชากร	พ.ศ.	2560)

	 ในภาพรวม	ความหนาแน่นของประชากรเมืองในประเทศไทยอยู่ท่ี	4,300	คนต่อตาราง

กิโลเมตรในป	2553	ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคท่ี	5,800	คนต่อตารางกิโลเมตร	หาดใหญ่เปน

เขตเมืองที่มีความหนาแน่นมากที่สุดที่	5,900	คนต่อตารางกิโลเมตร
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	 ณ		ป	พ.ศ.	2557		จงัหวดัทีม่สีดัส่วนประชากรในเขตเทศบาลต่อจ�านวนประชากรทัง้หมด

ของจังหวัดมากที่สุด	5	อันดับแรก	ไม่รวมกรุงเทพฯ	ได้แก่	ชลบุรี	(ร้อยละ	75)	ชัยนาท	(ร้อยละ	74)	

ล�าพูน	(ร้อยละ	67)	เชียงใหม่	(ร้อยละ	61)	และภูเก็ต	(ร้อยละ	61)		ซึ่งเปนที่น่าสนใจว่าในมีจังหวัด

ที่มีความเปนเมืองสูงกว่าร้อยละ	70	หรือเกือบเต็มพื้นที่ทั้งเปนจ�านวน	2	จังหวัด	ได้แก่	ชลบุรีและ

ชัยนาท	(อรุณ	สถิตพงศ์สถาพร	2558)

	 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย	พ.ศ.2553-2578		โดยส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(2556)		คาดประมาณประชากรในและนอก	

เขตเทศบาลรายภาคได้ดังตารางที่	2.3

			ตารางที่	2.3		จ�านวนประชากรรายภาค	พ.ศ.2553		และคาดการณ์	พ.ศ.2578

พื้นที่ ประชากร	พ.ศ.	2553

ร้อยละ

ความเปน

เมือง

ประชากร	พ.ศ.	2578

ใน	:	นอกเขตเทศบาล

ร้อยละ

ความเปน

เมือง

ประเทศ

กรุงเทพมหานคร

ปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคเหนือ

27,705,469	:	36,084,087

7,691,376	:	0

3,184,275	:	2,652,820

1,190,669	:	1,877,014

2,203,448	:	2,697,039

1,194,695	:	2,287,296

3,946,605	:	7,492,917

41

100

54

39

45

34

34

39,210,037	:	26,140,025

8,124,793	:	0

4,945,713	:	3,561,713

1,849,309	:	1,068,419

3,422,325	:	3,053,439

1,855,562	:	1,489,542

6,129,739	:	3,759,934

59

100

58

63

53

55

61

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(2556)
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	 จากตารางจะเหน็ได้ว่าภูมภิาคทีมี่ประชากรเมอืงมากทีส่ดุในปัจจบุนัหากไม่รวมกรงุเทพฯ	

ได้แก่	ภาคปริมณฑล	ตามมาด้วยภาคตะวนัออก	และภาคกลาง	แต่ในการคาดการณ์จ�านวนประชากร

ในป	2578	หรืออีก	18	ปข้างหน้า	ภูมิภาคที่มีประชากรเมืองมากที่สุดจะเปนภาคกลาง	ตามมาด้วย

ภาคเหนือ	และภาคปริมณฑล	โดยพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางจะมีการเติบโตของความเปนเมือง

สูงที่สุด	ดังนั้นพื้นที่ที่ควรให้ความส�าคัญกับการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวเมืองในประเทศไทยในปัจจุบัน

และอนาคต	(หากมีการจัดล�าดับความส�าคัญในการท�าแผน)	ได้แก่	พื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล	ภาคเหนือ	และภาคกลาง
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แนวทางการประยุกต์ใช้และแนวคิดการจัดการพื้นที่สีเขียว 

เพื่อตอบสนองแนวโน้มในอนาคต

บริบทส�าคัญที่ส่งผลต่อ

การจดัการพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืง
แนวทางเชิงนโยบาย

แนวคิดเพื่อตอบสนอง	

แนวโน้มในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	

การเพิ่มขึ้นของปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมืองและความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ

ก า ร เพิ่ ม ข้ึ นขอ งจ� านวนและ	

ความหนาแน่นของเมืองขนาด

กลางและขนาดเล็กอย่างรวดเร็ิว

ก า ร เพิ่ ม ข้ึ นของชนชั้ น กลา ง		

และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	

จากการพิจารณาแนวโน้มทาง	

ส่ิงแวดล้อมและสังคมดังกล่าว		

จะเห็นได้ว่า	บทบาทของพื้นที่สี

เขยีวในการพฒันาเมอืงในปัจจบุนั

และอนาคตจะมคีวามส�าคญัอย่าง

มากในการเปนส่วนส�าคัญในการ

รักษาสภาวะแวดล้อม	โดยเฉพาะ

เพ่ือการบรรเทาปัญหาสภาวะ

อากาศเปล่ียนแปลง	ปัญหามลพษิ	

และภัยพิบัติ

การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองมี

แนวโน้มที่จะต้องตอบสนองการ

เปนเมืองแนวตั้งและค�านึงถึงการ

ใช ้พื้ นที่ อย ่ า งคุ ้ มค ่ ามากขึ้ น		

โดยเฉพาะพื้นท่ีสีเขียวสาธารณะ	

ซึ่งเปนองค์ประกอบส�าคัญต้อง

สามารถเข้าถึงได้	 มีคุณค่ากับ

ชุมชน	 และมีประโยชน์กับคน

หลากหลายกลุ่มที่อาศัยในเมือง

การออกแบบเมืองต้องสามารถ

ตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดี	การมี

พื้นท่ีพักผ่อน	 พื้นท่ีสุขภาวะที่

เพียงพอและมีคุณภาพ	 การมี

พื้ น ที่ อ อ ก ก� า ลั ง ก า ย แ ล ะ

สันทนาการส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

แนวคิดพื้นที่สีเขียวเพื่อการรักษา

สมดุลนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพในเมือง	 (Urban		

biodiversity)

แ น ว คิ ด พ้ื น ที่ สี เ ขี ย ว กั บ ก า ร	

จดัการน�า้		และการปองกันภัยพิบตัิ

ทางน�้า	 เช่น	 โครงสร้างพ้ืนฐาน	

สีเขียว	(Green	Infrastructure)	

แนวคดิเมอืงฟองน�า้	(Sponge	City)	

แนวคิดสวนแนวตั้ง

แนวคิดการใช ้พื้นที่ผสมผสาน	

(multi-functional	open	spaces)

เกษตรกรรมในเมือง	

(urban	agriculture)

การออกแบบสวนสาธารณส�าหรับ

ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	และคนทุกวัย
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2.3 ความส�าคัญ และปัญหาของพื้นที่สีเขียวของเมืองในประเทศไทย

ความส�าคัญของพื้นที่สีเขียวในเมือง

	 จากการศึกษารายงานการศึกษาประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวเมืองของ	University	of		

Copenhagen	and	Swedish	University	of	Agricultural	Sciences	ในป	2013	(Konijnendijk,		

et	al.,2013)	ซึง่ศกึษางานวจิยักว่า	200	ชิน้	ร่วมกบังานวจิยัอืน่ๆ		(HPHP	Central,	2017;	Wolch,	

et	al.,	2014	องัคณา	สวุรรณกฏู,	2560)	สามารถสรปุหลกัฐานเชงิประจกัษ์ของประโยชน์ของพืน้ที่

สีเขียวได้	8	หัวข้อ	ซึ่งสามารถแบ่งได้เปน	3	ด้านหลัก	ได้แก่

1)		ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม

			  • เปนพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	

    • (Urban	green	spaces	&	biodiversity)	

    • ผลต่อคุณภาพอากาศ	และบรรยากาศในเมือง	

    • (Urban	green	spaces,	air	quality	and	carbon	sequestration)	

    • ผลต่อการจัดการน�า้	(Urban	green	spaces	and	water	management)	

2)		ความส�าคัญด้านสังคม

    • เปนพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน	

    • (Urban	green	spaces	as	contributors	to	social	inclusion	and	cohesion)	

    • ให้ประโยชน์ทางสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม	

    • (Direct	and	indirect	health	benefits)

3)		ความส�าคัญด้านเศรษฐกิจ

    • เปนพื้นที่ท่องเที่ยวในเมือง	(Urban	green	spaces	and	tourism)	

    • สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ข้างเคียง	

    • (Urban	green	spaces	and	land	prices)

    • เปนแหล่งผลิตอาหารของเมือง	(Urban	agriculture)

ลักษณะและสาเหตุของปัญหาพื้นที่สีเขียวเมืองในประเทศไทย

	 แม้จะมปีระโยชน์ต่อเมอืงดงัท่ีได้กล่าวไป	สถานการณ์พืน้ทีส่เีขยีวเมอืงในประเทศไทยยงัคง	

น่ากงัวลการเพ่ิมขึน้ของประชากร	การพฒันาด้านเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม	และความต้องการทีอ่ยูอ่าศัย

ท่ีเพิม่ขึน้	เปนปัจจยัหลกัทีข่บัเคลือ่นให้เกิดการขยายตวัของเมอืงซ่ึงส่งผล	ต่อการลดลงของพืน้ทีสี่เขยีวตาม

ธรรมชาตแิละความท้าทายในการทีจ่ะอนรุกัษ์และจดัสรรพืน้ทีส่เีขียวในเมอืง	ปัญหาของพืน้ทีสี่เขยีวเมอืง
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แนวทางการด�าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการจัดการพื้นที่สีเขียว

ปัญหาการจัดการ

พื้นที่สีเขียว
แนวทางการด�าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการจัดการพื้นที่สีเขียว

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ	

เกีย่วกบัการด�าเนนิงาน

ด้านพื้นที่สเีขยีวขาด

การสนบัสนุน

ขาดการสร ้างองค	์

ความรูสู่้ภาคส่วนต่างๆ		

ในด้านคณุค่า	 ความ

ส�าคญัของพ้ืนทีส่เีขยีว	

และการอนรัุกษ์	ฟ้ืนฟู

พฒันาพืน้ทีส่เีขยีว

การจัดการ พ้ืนที่ สี

เขียวของเมืองขาด

ความเปนเอกภาพ

กลไกและเครื่องมือ

ในการจัดการพื้นที่ส	ี

เขยีวยงัไม่มปีระสทิธภิาพ	

หรอืขาดการบงัคบัใช้

ส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ในฐานะหน่วยงานหลักทีร่บัผิดชอบ

การด�าเนินงานด้านพื้นท่ีสีเขียวของเมืองและชุมชน	ควรเน้นการสร้าง

ความตระหนักต่อความส�าคัญของการพัฒนาและรักษาพื้นที่สีเขียว

เพื่อประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกิจของเมืองให้กับผู้

บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน	(1) วิชาการ โดยเฉพาะ

กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดท�าแผนและแนวทางการ

จัดการพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมกับบริบทของเมือง	และ	(2) งบประมาณ	

เช่น	การแนะน�าแหล่งทุนและวิธีการระดมทุน	เพื่อให้เกิดการดูแลและ

การจัดการที่เหมาะสม

สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านความส�าคัญการอนุรักษ์ 

ฟนฟู พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวต่อหน่วยงานต่างๆ	โดยเฉพาะกลุ่มที่ด�าเนิน

งานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ	่

และภาคประชาสังคม

เสรมิสร้างและสนบัสนนุความเชือ่มโยงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่ และหน่วยงาน องค์กร เอกชน และชมุชนต่างๆ	ทีเ่ปนเจ้าของพืน้ทีส่ี

เขยีวในเมือง	ในการวางแผนและการด�าเนนิงานจดัการพืน้ทีสี่เขยีวร่วมกนั

สนบัสนนุการก�าหนดและการบงัคบัใช้มาตรการ	เครือ่งมือในการจดัการ

พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่หมาะสมในระดับประเทศ	และสนบัสนนุการแลกเปลีย่นเรยีน

รู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เกีย่วกบัมาตรการ	และการพฒันา

ระบบจัดการฐานข้อมูลเพือ่การวางแผนและตดิตามผลการด�าเนนิงาน
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2.4  แนวคิดการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

 การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืนนั้นสามารถกระท�าได้

หลายแนวทาง	ในหลายระดับ	ไม่ว่าจะเปนระดับยุทธศาสตร์	นโยบาย	แผน	และระดับโครงการ	

คณะที่ปรึกษาขอน�าเสนอแนวคิดการจัดการพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนที่

เปนแนวทางทีเ่ปนทีส่นใจและได้น�าไปประยกุต์ใช้หลายเมอืงในหลายประเทศ	เพือ่พจิารณาปรบัใช้

ส�าหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย	ดังต่อไปนี้

	 การพัฒนาเมืองคาร์บอนต�่า (Low-Carbon City)

	 การขยายตัวของชุมชนเมืองเปนไปอย่างรวดเร็วและเปนแนวโน้มที่เกิดข้ึนในแทบทุก

ประเทศ	เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนเขตเมืองมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานมาก	ผลิตและปล่อยมลพิษ

สงู	มพีืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ปนแหล่งดดูซบักาซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัพืน้ทีช่นบท	

องค์การสหประชาชาติประมาณการว่าสัดส่วนเมืองครอบคลุมพื้นที่เพียงร้อยละ	๒	ของพื้นที่โลก

ทั้งหมด	แต่พบว่ามีสัดส่วนการใช้ทรัพยากรถึงร้อยละ	75	ของความต้องการทรัพยากรในแต่ละวัน	

และปล่อยกาซเรือนกระจกถึงร้อยละ	80	ของการปล่อยกาซเรือนกระจกทั่วโลก	พื้นที่ชุมชนเมือง

จงึเปนแหล่งปล่อยกาซเรือนกระจกทีห่ลายองค์กรให้ความส�าคญัและก�าลงัหาแนวทางจดัการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว	ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีหลายเมืองทั่วโลกที่ก�าลังปรับเปลี่ยนไปสู่การเปน	เมือง

คาร์บอนต�่า	โดยใช้แนวทางและวิธีการที่หลากหลายตามแต่บริบทของแต่ละเมือง

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง

ชาติ	ได้ให้ค�าจ�ากัดความ	เมืองคาร์บอนต�า่	ว่าเปนการศึกษา	“วิธีการจัดการเมืองเพื่อเปาหมายใน

การลดปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกให้ลดลงจากเดมิ	และยงัสามารถพฒันาเศรษฐกจิของเมอืง

ไปได้อย่างมคีณุภาพ”	การเปลีย่นแปลงบรบิทของเมอืงสูเ่มอืงทีมี่การใช้พลงังานอย่างชาญฉลาดนัน้	

มีวิธีการที่หลากหลายและท้าทายการพัฒนาในหลายด้าน	ทั้งด้านเทคโนโลยี	สังคมและเศรษฐกิจ	

เมืองที่ใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานของ

พลเมอืงและพัฒนาปรบัปรงุคณุภาพชวีติของพลเมอืงในขณะเดยีวกนั	ชยนัต์ตนัตวิสัดาการและคณะ	

(2556)	ได้เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อมุ่งสู่การเปนสังคมคาร์บอนต�า	่ดังนี	้
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•  ตั้งเปาหมายระยะยาวในการลดการปล่อยกาซเรือนกระจกของปพื้นฐาน	พัฒนาข้อ	

	 ก�าหนด	นโยบายระยะยาวเพือ่ส่งเสรมิการซือ้ขายคาร์บอนเครดติมาตรการภาษคีาร์บอน		

	 (การเก็บภาษีบนพื้นฐานการใช้ไฟฟาหรือน�า้มันตามประสิทธิภาพในการลดคาร์บอน)		

	 การตั้งกองทุนสนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียวในภาคอุตสาหกรรมเพื่อจูงใจให้ภาคธุรกิจและ	

	 แต่ละบุคคลลดการปล่อยกาซเรือนกระจก

•  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีป่รบัปรงุประสทิธภิาพการใช้พลงังานพร้อมกบักระตุน้	

	 เสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

•  สนบัสนนุการใช้งานเทคโนโลยใีนเชงิพาณชิย์	และการศกึษาวจิยัและลงทนุการพฒันา	

	 เทคโนโลยีด้านการลดการปล่อยกาซเรือนเรือนกระจกในระยะยาว

•  สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีการด�าเนินชีวิตของประชาชนผู้บริโภค		

	 โดยลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยกาซเรือนกระจกและทดแทนด้วยแนวทางหรือวิธี	

	 การที่ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากวิถีคาร์บอนต�่า

	 การพัฒนาเมืองสีเขียว (Green City)

	 เมืองสีเขียวคือ	เมืองที่มีพื้นที่สีเขียวที่มีประโยชน์ต่อการใช้งาน	รวมไปถึงการใช้ชีวิตของ

ประชากร	ทัง้ตามสภาพดัง้เดมิตามธรรมชาต	ิหรอืทีถู่กออกแบบและสร้างขึน้มาให้เหมาะสมกบัการ

ใช้ประโยชน์ของเมอืงนัน้ๆ	เน้นการส่งเสรมิการประหยดัพลงังานและการใช้พลังงานสะอาด	ลดการ

ปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเปนได้	และต้องมีผลกระ

ทบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด	ส่งเสริมการเปนเมืองที่ยั่งยืนในทุกด้านโดยเน้นการสร้างสมดุล

ให้เกิดขึ้นในพื้นที่เมือง	เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเมือง

รูปที่	2.2	โครงการ	Gardens	by	the	Bay	และ	Super	tree	ในสิงคโปร์

ที่มา:	Green	City	Trips	(2017)
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ประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาเมืองสีเขียวมี	4	ด้าน		ได้แก่

1)		ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน	(Urban	Environment)	ได้แก่	การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ

ประโยชน์ในด้านคุณภาพอากาศและคุณภาพชีวิตของประชาชน	การจัดการรูปแบบเมือง	(urban	

form)หรือการวางผงัเมอืงทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี	รวมถึงการควบคมุการขยายตวัของพืน้ทีเ่มอืง

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

2)		ด้านการขนส่ง	(Urban	Transportation)	การมีระบบการสัญจรที่เปนมิตรกับส่ิง

แวดล้อม	ได้แก่	การวางระบบให้แต่ละพื้นที่สามารถเข้าถึงได้โดยระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่		

มีระบบโครงข่ายการสัญจรที่เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สนับสนุนการเดินเท้าและทาง

จักรยาน	มีการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาด	(Green	Vehicles)	และมีการจัดการจราจรที่ดี

3)			ด้านสาธารณปูโภคชมุชน	(Urban	Infrastructure)	การจดัเตรยีมระบบสาธารณปูโภค	

เพือ่การจดัการขยะพลงังานและการจดัการน�า้ของเมอืงอย่างมปีระสิทธภิาพ	และเกดิผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด	การให้ความส�าคัญกับแหล่งพลังงานสะอาด	เช่น	พลังงานลม	และแสงแดด	

รวมถึงการมีนวัตกรรมในการน�าพลังงาน	และน�้ากลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการสิ้นเปลือง

4)		อาคารท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(Green	Buildings)	ส่ิงปลูกสร้างและการใช้พื้นที่

ในเมืองจะต้องสามารถควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในที่ตั้งอาคารให้น้อยที่สุด		

ใช้พลังงานสะอาด	และมีการควบคุมจัดการของเสียจากอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



2-14

 การพัฒนาเมืองนิเวศ (Eco Town)

	 เมืองนิเวศ	(Eco	town)	เปนวิวัฒนาการทางแนวคิดจากหลายๆแนวคิด	ได้แก่	แนวคิด

อทุยานนคร	(Garden	City)	แนวคดิเมอืงกระชบั	(Compact	City)	แนวคดิชมุชนเมอืงยคุใหม่	(New	

Urbanism)		และแนวคิดเมืองสุขภาพ	(Healthy	City)	รูปแบบของแนวคิดต่างถูกน�ามาประยุกต์

ใช้	เพื่อสร้างเมอืงใหมห่รอืปรับเปลีย่นพฒันาเมืองทีม่ีอยูต่ามแนวคดิเมืองนิเวศเพื่อการพัฒนาเมอืง

อย่างยัง่ยนื	(Urban	Sustainable	Development)	หรอืการพฒันาเมอืงเพือ่ให้ประชาชนมคีณุภาพ

ชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยโดยให้กิจกรรมของเมืองมีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด

	 การสร้างเมืองนิเวศ	ประกอบด้วย	7	แนวทางหลัก	ได้แก่

1)		การปฏิบัติตามหลัก	3R	(Reduce,	Reuse	and	Recycle)	ให้ได้อัตราส่วนมากกว่า

ชุมชนทั่วไป	โดยเฉพาะในด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน

2)		เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงเพือ่คณุภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยั	ควบคมุการเตบิโตของเมอืง

ไม่ให้รกุล�าพ้ืน้ทีอ่นรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิมุง่เน้นการรกัษาสมดลุระหว่างการพฒันาเมอืงและการ

รักษาสภาพแวดล้อม

3)		ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	และให้ความส�าคัญกับแหล่งพลังงานสะอาด

4)		ใช้ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาด	เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เน้นการเดินทาง

ด้วยระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่	ระบบโครงข่ายเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ	

5)		ส่งเสริมให้เดินทางและใช้จักรยานเปนหลัก	โดยการออกแบบเมืองให้มีความใกล้ใน

การเดนิทางในการใช้ชวีติประจ�าวนั	และพฒันาเส้นทางเดนิเท้า	และจกัรยานทีส่ะดวกและปลอดภยั	

6)		สร้างอาคารโดยค�านึงถึงการประหยัดพลังงาน	เกิดผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมน้อย

ที่สุด	ทั้งด้านการใช้น�้า	การจัดการน�า้เสีย	การใช้พลังงาน	และการจัดการขยะ

7)		สร้างสาธารณูปการและการให้บริการสาธารณะท่ีจ�าเปนในเมืองให้พอเหมาะกับ

จ�านวนประชากรในย่าน	เพื่อเปนการประหยัดพลังงานในการเดินทาง	 	

รูปที่	2.3	การพัฒนาเมืองนิเวศในย่าน	Hammarby	Sjostad	สตอกโฮล์ม	ประเทศสวีเดน

ที่มา:	ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	(2558)
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การประยุกต์ใช้ : 

แนวคิดการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

 
	 จะเหน็ได้ว่า	ถงึแม้แนวคดิการพัฒนาเมอืงคาร์บอนต�า่	เมอืงสเีขยีว	และเมอืงนเิวศ	

มีจุดมุ่งหมายหลักต่างกัน	ได้แก่	เพื่อการลดปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจก	เพื่อ

สร้างพื้นที่สีเขียวท่ีเกิดประโยชน์	และเพื่อสร้างความสมดุลให้นิเวศเมือง	แต่ท้ังสาม

แนวคิดมีหลักการร่วมกันที่จะพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน	โดยให้

กิจกรรมของเมืองมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	โดยแนวคิดเหล่าน้ีสามารถน�า

มาเปนกรอบแนวคิด	(conceptual	framework)	ส�าหรับเมืองและชุมชนต่างๆ	ใน

ประเทศไทย	ในการวางผังออกแบบ	วางแผนการพัฒนา	และบริหารจัดการเมือง	

นอกจากนั้น	ทั้งสามแนวคิดล้วนให้ความส�าคัญกับการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว	ในการเปน

องค์ประกอบหลักทั้งภายในเมืองเพื่อเสริมสร้างนิเวศของเมือง	และรอบเมืองเพื่อเปน

แนวกันชนพ้ืนท่ีเมืองกับพื้นที่อ่ืนๆ	ร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยมลพิษ	จึงสามารถประยุกต์ใช้

เปนเปาหมายของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างเมืองที่ยั่งยืน
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Source:	https://www.flickr.com/photos/arthur-a/28201866876
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แนวทางการบริหารจัดการ

พื้นที่สีเขียวส�าหรับชุมชนเมืองทั่วไป
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บทที่ 3 I แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวส�าหรับชุมชนเมืองทั่วไป

 3.1  การจัดท�าแผนแม่บทการจัดการพื้นที่สีเขียวเมือง
	 ชมุชนเมอืงทกุแห่งควรจะมกีารส�ารวจการใช้ประโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีข่องตนเองเพือ่จดัท�า

ฐานข้อมูลพื้นที่โล่งและพื้นท่ีสีเขียว	ส�าหรับชุมชนเมืองขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม	

ควรขยายผลการจัดท�าฐานข้อมูลดังกล่าวเปนการจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่สีเขียว	เพื่อใช้

เปนกรอบในการด�าเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว	โดยคณะที่ปรึกษาได้จัดท�าแนวทางการจัด

ท�าแผนแม่บทเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียวส�าหรับชุมชนเมือง	ซึ่งเปนผลการศึกษา	วิเคราะห์	และ

ปรับปรุงจากกระบวนการการด�าเนินงานที่ดีในนานาประเทศ	ได้แก่	Elements	of	GreenKeys	

Urban	Green	Space	Strategy	(UPIRS,	2007),	Green	and	Open	Space	Planning	for	

Urban	Consolidation	(Byrne	and	Sipe,	2010),	Nature	Nearby:	Accessible	Natural	

Greenspace	(Natural	England,	2010)		และ	Creating	Liveable	Open	Space	(State	of	

Victoria,	2013)	ร่วมกับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง	ภูมิสถาปัตยกรรม	และวนศาสตร์	ที่

มีประสบการณ์การออกแบบวางแผนแม่บทการจัดการพื้นท่ีสีเขียวเมือง	ซ่ึงชุมชนเมืองสามารถน�า

ไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละเมือง	

	 แนวทางการจัดท�าแผนแม่บทท่ีน�าเสนอประกอบด้วย	4	ส่วนหลัก	ได้แก่	การเตรียมการ	

วิเคราะห์ข้อมูล	ก�าหนดแผนงานและด�าเนินงาน	และติดตามประเมินผล	โดยมี	7	ขั้นตอน	(รูปที	่

3.1)		ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน	ดังนี้

	 ขั้นตอนที่ 1  การรวบรวมผู้เกี่ยวข้อง (Organize the Stakeholders) 

	 การสร้างการสนับสนุนจากผู้เก่ียวข้องในเมือง	การสร้างการสนับสนุนทางการเมืองจะ

เปนไปได้โดยสะดวกหากการด�าเนินงานจัดท�าแผนเปนส่วนหนึ่งของนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ

เมือง	แต่หากไม่เปนเช่นนั้น	ผู้บริหารเมืองควรได้รับทราบกระบวนการท�างานตั้งแต่ต้นและตลอด

การท�างาน	เช่นเดยีวกนั	ประชาชนในเมอืงควรได้รบัทราบแผนการด�าเนนิงาน	และเปนส่วนหนึง่ใน

กระบวนการ	ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน	สามารถท�าได้ทั้งในลักษณะเปนทางการและไม่เปน

ทางการ	เช่น	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	การสนทนากลุ่ม	การเผยแพร่ทางเว็บไซด์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ในบางกรณีอาจมีการขอการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กบักระบวนการและรบัฟังความเห็นจากภายนอก	หลงัจากการประชาสมัพันธ์	จะท�าการ
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รูปที่	3.1		แนวทางการจัดท�าแผนแม่บทเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียวส�าหรับชุมชนเมือง

Urban	Green	Space	Planning	Process
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จัดตั้งคณะท�างานหลัก (strategic core team)	เพ่ือขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	ซึ่งประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ตัวแทนชุมชน	ตัวแทนกลุ่มที่ส�าคัญในเมือง	เช่น	ตัวแทน

กลุม่ผูป้ระกอบการในเมอืงท่องเท่ียว	หรอืตวัแทนกลุม่โรงงานในเมอืงอตุสาหกรรม	และนกัวชิาการ

	 ขั้นตอนที่ 2  การก�าหนดวสัิยทศัน์และเปาหมาย (Formulation of Visions and Goal) 

	 เปนการก�าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองร่วมกัน	ซึ่งโดยทั่วไปเปาหมายจะ

เน้นผลลพัธ์เชงิคณุภาพ	กระบวนการก�าหนดวสิยัทศัน์และเปาหมายอาจใช้การจดัประชุมเชิงปฏิบตัิ

การร่วมกบัตวัแทนภาคส่วนต่างๆ	ของเมอืง	โดยมข้ัีนตอนดงันี	้(1)	คณะท�างานน�าเสนอข้อมูลปัญหา

ของเมอืงและสถานการณ์พ้ืนทีส่เีขียวของเมอืงในเบือ้งต้นให้ผู้เข้าร่วม	(2)	อภปิรายโอกาสและความ

ท้าทายของเมอืง	(3)	ร่วมกนัเสนอวสิยัทศัน์และเปาหมายโดยการอภิปรายกลุ่มย่อยซึง่ประกอบด้วย

ตัวแทนที่ผสมผสานกัน	(4)	ท�าการคัดเลือกวิสัยทัศน์และก�าหนดเปาหมาย	และ	(5)	ประชาสัมพันธ์

ในวงกว้างให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ

	 ขัน้ตอนท่ี 3  การส�ารวจข้อมลูและวเิคราะห์สถานการณ์ (Analysis and Establish Data) 

	 เปนการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีความส�าคัญกับการจัดท�าแผน	ซ่ึงโดยทั่วไปประกอบ

ด้วยข้อมูล	5	ส่วน	ได้แก่

•  ทบทวนและวเิคราะห์ความเชือ่มโยงการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวของเมอืงกบันโยบาย 

ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการในระดับต่างๆ	ท้ังในระดับชาติ	ภูมิภาค	กลุ่มจังหวัด	จังหวัด	และ

ระดับเมือง	ซึ่งนอกจากจะทราบความเชื่อมโยง	ยังช่วยให้สามารถระบุโครงการในระดับต่างๆ	ที่อยู่

ในแผนหรือก�าลังด�าเนินการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง

•  ข้อมลูพืน้ฐานของเมอืง	ประกอบด้วย	(1)	ลกัษณะทางประชากร	(จ�านวน	โครงสร้าง

อายุ	กลุ่มทางสังคม)	(2)	ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม	(3)	ลักษณะทางภูมิประเทศ	และผังเมือง	

(4)	คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียว	โดยเฉพาะด้านสภาวะอากาศ	เช่น	อุณหภูมิและ

ปริมาณมลพิษ	(5)	หน่วยงานที่ด�าเนินงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองและโครงสร้างงบ

ประมาณที่เกี่ยวข้อง	

• 	การส�ารวจเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวของเมือง	

เปนการเกบ็ข้อมลูทีต่ัง้	ขนาด	ของพืน้ทีส่เีขียวแต่ละประเภท	และความเปนเจ้าของพืน้ท่ี	ซึง่สามารถ

จ�าแนกประเภทพื้นที่สีเขียวเปน	2	กลุ่มหลัก	5	ประเภท	ได้แก่	

	 กลุ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม	(Natural	Green	Space)	

(1)		พื้นที่เขียวธรรมชาติ	ซ่ึงประกอบด้วยแหล่งน�้า	และพื้นที่ชุ่มน�้า	เช่น	พื้นที่ชุ่มน�้าที่

เปนน�้าจืด	(freshwater	wetland)	และน�้ากร่อย	(brackish	water	wetland)	รวมถึงปาชายเลน	
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และชายหาด	และพื้นที่ปา	(Woodland)	เช่น	พื้นที่ปาชัฎ	(wilderness/primitive	areas)			

พื้นที่คุ้มครอง	พื้นที่อุทยานธรรมชาติ	พื้นที่สงวนและพิทักษ์รักษา		(reserve/preserve	areas)		

ปาธรรมชาติ	และถิ่นอาศัยอื่นๆ	เช่น	ปาไม้พุ่ม	(shrub	land)	และทุ่งหญ้าธรรมชาติ	(grassland)

	 กลุ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ	(Functional	Green	Space)	ได้แก่

(2)		พืน้ทีส่เีขียวเพือ่บรกิาร	เช่น	สวนสาธารณะ	สนามกฬีากลางแจ้ง	สนามเด็กเล่น	และ

สวนรุกขชาติ

(3)		พื้นที่สีเขียวเฉพาะ	ซ่ึงสามารถแบ่งตามเจ้าของพื้นที่	ได้แก่	พื้นที่สีเขียวในพื้นที่

เอกชน	หน่วยงานราชการ	สถาบันการศึกษา	และศาสนสถาน

(4)		พืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณรมิทางสญัจร	ได้แก่	พืน้ทีส่เีขยีวรมิทางสญัจรทางบกและทางน�า้

(5)		พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่เศรษฐกจิชมุชน	ได้แก่	พืน้ทีเ่กษตรกรรม	และพืน้ทีก่ารประมงต่างๆ	

	 จากนั้น	ท�าการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่สีเขียวแต่ละพื้นที่ต่อการท�า

หน้าที่	ในด้านสถานการณ์สภาพพื้นท่ีส�าหรับพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพ

แวดล้อม	และลักษณะเชิงปริมาณ	และเชิงคุณภาพส�าหรับพื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ

รูปที่	3.2		ประเภทและแนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
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	 เกณฑ์ชี้วัดสถานการณ์แหล่งน�้า	สามารถใช้มาตรฐานคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดินและ

มาตรฐานคุณภาพน�้าทะเลชายฝั่งของกรมควบคุมมลพิษ2		ซ่ึงเปนเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสม

ต่อการน�าแหล่งน�า้มาใช้ประโยชน์ในกจิกรรมแต่ละประเภท	ส�าหรบัเกณฑ์ชีว้ดัสถานการณ์พืน้ทีป่า

ไม้	สามารถใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก�าหนดสภาพปาเสื่อมโทรมของกรมปาไม้	และกรม

อทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ปา	และพนัธุพ์ชื3		ซึง่ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขในการก�าหนดสภาพปา

เสื่อมโทรมหรือปาที่มีสภาพเปนปาไม้ร้าง	หรือทุ่งหญ้า	หรือเปนปาที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย	หรือมีไม้

มค่ีาลกัษณะสมบรูณ์เหลอือยูเ่ปนส่วนน้อยและปานัน้ยากทีจ่ะฟ้ืนคนืตามธรรมชาต	ิโดยลกัษณะดงั

กล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ�านวนต้นไม้ไม่เกิน	16	ต้นต่อไร่

	 การวเิคราะห์สถานการณ์พืน้ทีข่องพืน้ทีส่เีขยีวเพ่ือประโยชน์ใช้สอยอืน่ๆ	เปนการวเิคราะห์

สภาพพื้นที่ต่อการท�าหน้าที่ของพื้นที่สีเขียวนั้นๆ	และความสอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่น	ในเชิง

ปริมาณอาจใช้เกณฑ์มาตรฐานเชิงปริมาณและการเข้าถึงส�าหรับพื้นที่สีเขียวบริการ	หรือพิจารณา

ความต่อเนื่อง	ขนาดที่เหมาะสมในการใช้สอยส�าหรับพื้นที่สีเขียวริมทางสัญจร	ในเชิงคุณภาพ	อาจ

พจิารณาจากเกณฑ์ทีส่่งผลต่อการท�าหน้าทีข่องพืน้ที	่เช่น	ด้านคณุภาพของโครงสร้าง	การออกแบบ

ที่สนองต่อความต้องการของชุมชน	การดูแลรักษาพันธุ์ไม้	เปนต้น	โดยการประเมินสามารถด�าเนิน

การโดยหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ	หรอืผูเ้ชีย่วชาญ	ร่วมกบัการรวบรวมสอบถามความเหน็ของผูใ้ช้งาน

พื้นที่สีเขียวในแต่ละประเภท

รูปที่	3.3		ประเภทและแนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ

2		เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน�้า	กรมควบคุมมลพิษ	http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s1
3		หลักเกณฑ์การก�าหนดปาเสื่อมโทรม	กรมปาไม้	http://www.dnp.go.th/watershed/gov1.htm
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	    •  การระบุความต้องการของท้องถิ่น เปนการรวบรวมความต้องการของประชาชน

กลุ่มต่างๆ	ต่อการจัดการพื้นที่สีเขียว	ได้แก่	การรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับ	พืน้ทีส่เีขยีว	ปัญหา	ข้อกงัวล

ต่างๆ	และสิ่งที่เปนประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน	ซึ่งอาจรวบรวมได้จากการใช้

แบบสอบถามหรือการปรึกษาหารือ

	    •  วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนา ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาที่ส่งผลต่อพื้นที่

สีเขียว	เช่น	การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน	โครงการพัฒนาขนาดใหญ่	หรือการพัฒนาสาธารณูปโภค

ในพื้นทื่	มีความส�าคัญต่อการท�าความเข้าใจบริบทในการวางแผนพื้นที่สีเขียว	ซึ่งอาจรวบรวมจาก

การสรุปเอกสารนโยบาย	งานวิจัยเชิงพื้นที่	และการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ

	 โดยข้อมลูทัง้หมด	จะถกูน�ามาวเิคราะห์เปนผลสรปุการวเิคราะห์สถานการณ์	ซึง่โดยทัว่ไป

ประกอบด้วย	3	ส่วนหลัก	ได้แก่	(1)	ปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญ	ทั้งปัญหาเชิงพื้นที่	การบริหาร

จัดการ	และการเงิน	(2)	จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองนั้นๆ	และ	(3)	ผล

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นท่ีสีเขียว	ซ่ึงเปนการวิเคราะห์รายพื้นที่ประกอบแผนที่	และ

อธิบายผลวิเคราะห์เปนกลุ่มต่างๆ	ตามความเหมาะสมของเมือง	เช่น	พื้นที่ที่อยู่ในสภาพที่ดี	พื้นที่

ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม	พื้นที่ที่มีศักยภาพพัฒนา	เปนต้น

	 ขั้นตอนที่ 4  ก�าหนดแผนงานและจัดล�าดับความส�าคัญ (Define Strategic Issues 

and Priorities) 

	 แผนงานได้จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูข้างต้น	ร่วมกับการพจิารณาวสิยัทศัน์และเปาหมาย

ที่ได้ก�าหนดไว้	ซึ่งควรมีการระบุว่าแผนใดควรด�าเนินการในระยะสั้นและระยะยาว	โดยทั่วไป	แผน

งานจะพัฒนาประกอบกับผังแนวความคิดกายภาพ	(Spatial	concept	of	green	space	devel-

opment)	ซึ่งเปนแผนที่กายภาพที่แสดงแนวความคิดของระบบพื้นที่สีเขียว	แสดงพื้นที่สีเขียวตาม

ประเภท	เช่น	พื้นที่ที่ควรอนุรักษ์	พื้นท่ีท่ีต้องการการปรับปรุง	หรือพื้นที่ที่จะท�าการพัฒนา	และ

ความสัมพันธ์ของพื้นที่สีเขียวเมืองกับพื้นที่ชานเมืองหรือระบบพื้นที่สีเขียวระดับภูมิภาค

 ขั้นตอนที่ 5  ก�าหนดมาตรการที่เหมาะสม (Define Measures) 

	 มาตรการและเครื่องมือเปนการระบุและอธิบายวิธีการเพื่อให้บรรลุเปาหมายให้เกิดการ

รกัษาและเพิม่พ้ืนทีส่เีขยีวตามแผนงานทีว่างไว้	ซึง่อาจต้องมกีารบรูณาการทัง้มาตรการทางกฎหมาย	

มาตรการทางผงัเมอืง	มาตรการทางเศรษฐศาสตร์	และมาตรการทางสังคม	บางกรณอีาจรวมถงึการ

ระบุนโยบายการด�าเนินงาน	และการพัฒนามาตรฐาน	กฎระเบียบ	และแนวทางการด�าเนินงานต่อ

พื้นที่สีเขียวแต่ละประเภทในระดับท้องถิ่น
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 ขั้นตอนที่ 6  จัดเตรียมแผนปฏิบัติการ (Formulate Action Plan) 

	 แผนปฏิบัติการรวบรวมสังเคราะห์วิธีการที่จะบรรลุเปาหมายของแผนงาน	และให้ราย

ละเอยีดของ	(1)	กจิกรรมท่ีจะด�าเนนิการ	(2)	ระยะเวลา	(3)	ผูรั้บผดิชอบหลกั	(4)	แหล่งทนุทีม่คีวาม

เปนไปได้	และ	(5)	ตัวชี้วัดการด�าเนินงานแต่ละกิจกรรม

	 ขั้นตอนที่ 7  การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

	 แผนการจัดการพื้นที่สีเขียวที่มีประสิทธิภาพควรที่จะมีความเปนปัจจุบัน	และสามารถ

บรรลเุปาหมายท่ีวางไว้	ตอบสนองต่อเปาหมายการพฒันาของเมอืง	และสอดคล้องกับนโยบายเมอืง	

และสามารถจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	และความต้องการใหม่ๆ	ของเมืองได้	เมื่อได้น�าแผน

แม่บทไปปฏิบัติแล้ว	 จึงจ�าเปนต้องมีการติดตาม	 ตรวจสอบสถานการณ์	 และเก็บข้อมูลการ

เปลีย่นแปลงพืน้ทีส่เีขียวของเมอืงเปนระยะ	เพือ่น�าไปปรับปรงุแนวทางให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	

ในหลายประเทศแนะน�าให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการในแต่ละป	และทบทวนแผนแม่บททุก	3-5	

ป	ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลจะได้เปนข้อมูลส�าคัญในการปรับปรุงพัฒนาแผนแม่บทต่อไป

การบูรณาการแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวและการพัฒนาเมือง

	 ในระยะยาวแผนการจดัการพืน้ทสีเีขยีวควรจะบรูณาการการเข้ากบัแผนการพฒันาเมอืง

ที่ยั่งยืน	โดยสามารถด�าเนินการเปนล�าดับขั้นได้ดังนี้

1.	พัฒนาจุดสีเขียว	(Green	points)	คือ	การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพ้ืนที่ของเมือง	ซึ่ง

อาจพฒันาตามประเภทพ้ืนทีส่เีขียว	ให้มคีวามเพยีงพอทัง้ปรมิาณและความสะดวกในการเข้าถงึของ

ประชากร	และมีการดูแลรักษาให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน

2.	พฒันาเครอืข่ายสเีขยีว	(Green	netwoks)	คอื	การเชือ่มต่อทางกายภาพพืน้ทีส่เีขยีว

ในเมืองซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนารักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการเชื่อมต่อการเดินทาง

ระหว่างพื้นที่โล่งและสถานท่ีส�าคัญต่างๆ	ในเมือง	ในอีกความหมายหนึ่งคือการพัฒนาเครือข่ายผู้

ปฏบิตัด้ิานพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงให้เกดิการสนบัสนนุซึง่กันและกนั	และอาจหมายรวมถงึการประสาน

ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงในการจัดการพื้นที่สีเขียวที่ต่อเนื่องกัน

3.	พฒันาเมอืงสเีขยีว	(Green	city)	พืน้ทีส่เีขยีวและเครอืข่ายสเีขยีวในเมอืงทีไ่ด้รบัการ

พฒันาข้ึนจะมบีทบาทส�าคญัในการสร้างเมอืงสเีขยีว	โดยการบรูณาการเข้ากบัการพฒันาตามแนวคดิ

เมืองที่ยั่งยืน	เช่น	แนวคิดเมืองสีเขียว	เมืองคาร์บอนต�่า	และเมืองนิเวศ	เช่น	การใช้ระบบขนส่งที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การใช้พลังงานทดแทน	และการลดการปล่อยมลพิษจากเมือง
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3.2  แนวคิดการออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มในอนาคต
•  แนวคิดพื้นที่สีเขียวเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพใน

เมือง	(Urban	Biodiversity/	Urban	Biosphere	Reserve)	แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง	ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า	เมืองเปนส่วนหนึ่งของชีวมณฑลหลัก	

(โลก)	และการเข้าถึงธรรมชาติของประชากรเมืองก็ไม่ควรถูกท�าให้แยกจากพื้นที่ธรรมชาติดั้งเดิม	

(Dogsé,	2004)	ซึ่งการใช้ประโยชน์ท่ีดินและกิจกรรมของเมืองที่ไม่ได้ค�านึงถึงความสมดุลกับมิติ

อืน่ๆ	ได้แสดงให้เหน็ผลกระทบทางลบทีร่นุแรงทัง้ต่อผูอ้ยูอ่าศยัในเมอืงและระบบนเิวศโดยรอบ	การ

สร้างความสมดุลดังกล่าวจึงเปนสิ่งจ�าเปน	และความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองเปนสิ่งที่ควร

ให้ความส�าคัญและรักษาไว้เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ	ในโลก

	 ตัวอย่างในต่างประเทศที่มีการน�าแนวคิด	UBR	ไปด�าเนินการ	อาทิเช่น	Mornington	

Peninsula	-	Western	port	ในเมือง	Melbourne	ประเทศออสเตรเลีย	ซ่ึงได้มีการน�าแนวคิด	

UBR	ไปใช้ผสานความต้องการร่วมระหว่างเศรษฐกจิหลกัของเมอืงทีเ่ปนแหล่งท่องเทีย่วพืน้ทีชุ่ม่น�า้	

การผลิตไวน์	และสวนไม้ดอกไม้ประดับ	โครงการ	Myeongdong	UNESCO	Green	Rooftop	ใน

กรงุโซล	ประเทศเกาหลใีต้	ทีจ่ดัการด้านพลงังาน	การอนรุกัษ์	และการพฒันาชวีติคนเมอืงควบคูก่นั	

หรือโครงการพัฒนาพื้นท่ีริมน�้าของมหานครนิวยอร์ก	ท่ีมุ่งลดผลกระทบจากภาวะน�้าทะเลหนุนสูง

ในอนาคต	ช่วยเพ่ิมความสามารถของเมอืงในการยดืหยุน่ปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางสิง่แวดล้อม	

รูปที่	3.4		Seoul’s	green	rooftop	for	habitat	network

ที่มา:	https://www.flickr.com/photos/jbcoco/14607119181
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	 จะเหน็ได้ว่าการตืน่ตวัของการบรหิารจดัการความเปนเมอืงควบคูก่บัการรกัษาสิง่แวดล้อม

บนแนวคดิ	UBR	ก�าลงักระจายไปในหลายเมอืงทัว่โลก	โดยมกีารรวมกลุม่ภายใต้เครอืข่ายทีเ่รยีกว่า	

the	International	Council	for	Local	Environmental	Initiatives	(ICLEI)	ที่รวมตัวแทน	43	

ประเทศ	 ตั้งแต่ป	 2553	 (ปัจจุบันใช้ชื่อเปนทางการว่า	 ICLEI-Local	 Governments	 for		

Sustainability)	โดยมสีมาชิกเครอืข่ายกระจายมากกว่า	1,000	เมอืงท่ัวโลกรวมทัง้ในประเทศไทย4	

และด�าเนินงานร่วมกับโครงการ	 UNESCO’s	 Man	 and	 the	 Biosphere	 Urban	 Group		

ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้	และประสบการณ์ในการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อรองรับกระแสการขยายตัวของความเปนเมืองในปัจจุบัน	(ธเนศ	

กิติศรีวรพันธุ์	2558)

•  แนวคิดพื้นที่สีเขียวกับการจัดการน�้า	และการปองกันภัยพิบัติทางน�้า	ในระยะ	10	

ปท่ีผ่านมา	ความเสียหายของโลกอันเน่ืองมาจากภัยพิบัติธรรมชาติคิดเปนมูลค่าเฉลี่ยต่อปที่	30	-	

190	ล้านเหรยีญสหรฐั	โดยทีร้่อยละ	60	ของมลูค่าความเสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เปนความเสยีหาย

ในประเทศก�าลังพัฒนา	ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเมืองและพื้นที่โดยรอบในประเทศก�าลังพัฒนาจะ

เปนกลุม่ทีม่แีนวโน้มได้รบัผลกระทบและเกดิความสญูเสยีในชวีติและทรพัย์สนิอย่างกว้างขวางเมือ่

เกดิภยัพิบตัทิางธรรมชาต	ิเมอืงทีม่กีารเตบิโตอย่างรวดเรว็จงึจ�าเปนต้องบรูณาการการบรหิารจดัการ

ภยัพบิตัทิางธรรมชาตไิว้ในการวางแผนพฒันาเมอืง	โดยพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงสามารถมบีทบาทส�าคญั

ในการสนบัสนนุการด�าเนนิงานดงักล่าว	และการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวและทีโ่ล่งอย่างมรีะบบสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทของพ้ืนที่สีเขียวในการจัดการน�้าได้	ซ่ึงปัจจุบันมีการพัฒนาแนวทาง

ทีเ่มอืงสามารถน�าไปประยกุต์ได้	ได้แก่	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสเีขยีวและแนวคดิเมอืงฟองน�า้

	 โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green Infrastructure: GI)	คือโครงข่ายพื้นที่ธรรมชาติ

หรอืพืน้ทีก่ึง่ธรรมชาตคิณุภาพสงู	ทีไ่ด้รับการออกแบบและจดัการเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ด้านนเิวศ

บริการ	(ecosystem	services)	และการปกปองระบบนิเวศ		ทั้งในพื้นที่ตัวเมืองและพื้นที่ชนบท	

กล่าวคือ	GI	เปนเสมือนโครงสร้างเชิงพื้นที่ที่น�าเอาประโยชน์จากธรรมชาติมาสู่ประชาชน	ลักษณะ

ส�าคัญของ	GI	คือการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนา	และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเมืองใน

ลักษณะที่มีการเอื้อประโยชน์ที่หลากหลาย	เช่น	การสร้างสวนลอยฟาและสวนแนวตั้ง	นอกจากจะ

ช่วยเพ่ิมความสวยงามของสถานที่ต่างๆ	ยังช่วยด้านการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบ

อาคาร	และลดการใช้พลงังานภายในอาคาร	หรอืการสร้าง	Rain	Gardens	ทีส่ามารถรองรบักกัเกบ็

น�้าฝน	นอกเหนือจากประโยชน์ในการเปนสวน	การให้ประโยชน์หลากด้านนี้สามารถสนับสนุน

4		ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	ICLEI	Cities	Biodiversity	Center	http://cbc.iclei.org/
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มาตรการ	win-win	หรือ	small	loss-big	gain	ที่จะให้ประโยชน์ที่หลากหลายต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วน

เสียต่างๆ		และประชาชน	แนวคิดโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวประกอบด้วยการพัฒนาองค์ประกอบ	4	

ส่วน	ได้แก่	(1)	อาคาร	(Green	Roofs,	Green	Walls)	(2)	ส่วนประกอบโครงสร้าง	(Pervious		

pavements,	perforated	pipe	and	overflow	inlets)	(3)	พืน้ดนิและการใช้พืน้ดนิ	(Bioretention,	

Green	Streets,	Rain	Gardens)	และ	(4)	การจัดการน�้า	(Condensate	Harvesting,	Rain		

Harvesting,	Grey	Water	Harvesting)

รูปที่	3.5		ตัวอย่างของโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว

ที่มา:	Green	streets		https://www.rivernetwork.org/case-study/green-streets-restoring-rivers-revitalizing-	

neighborhoods-making-streets-safer/

Bioinfiltration/Bioretention		https://www.pwdplanreview.org/manual/chapter-4/4.1-bioinfiltration-bioretention

Dongdaemun	Design	Plaza	and	Park		https://www.flickr.com/photos/jbcoco/14607119181
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	 ในแนวคิดท่ีสอดคล้องกัน	เมืองฟองน�้า (Sponge City)	เปนแนวคิดจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา	ซึ่งรัฐบาลจีนได้น�ามาประกาศใช้ใน	16	เขตเมืองท่ัวประเทศในป	ค.ศ.	

2015	เพื่อแก้ปัญหาการจัดการน�้าของเมืองท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว	เนื้อหาส�าคัญของแนวคิดคือการ

หาวิธี	“ดูดซึม	กรอง	เก็บ	ส่ง”	ฝนทุกหยดที่ตกลงมาและหมุนเวียนให้มันอยู่ในเมือง	โดยการใช้

นวตักรรมแปลงให้กลายเปนน�า้ทีน่�ามากกัเกบ็และใช้ประโยชน์ได้	วธิกีารสร้างเมอืงฟองน�า้มแีนวทาง

ใกล้เคียงกับการสร้าง	GI	เช่น	การสร้างสวนสาธารณะโดยรอบเมือง	การเพิ่มพื้นผิวที่น�้าซึมผ่านได้	

(Permeable	Pavements)		สวนหลังคา	สระน�้า	การกักเก็บน�้าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า	(Stormwater	

Wetland)		การกกัเกบ็น�า้ด้วยพชืพรรณ	(Bioretention/	Rain	Gardens)	ทีเ่กบ็น�า้ใต้ดนิ	(Cistern)	

และระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบบึงประดิษฐ์	(Constructed	Treatment	Wetland)

	 หนึ่งในวิธีที่ประเทศจีนใช้ในการด�าเนินงานเมืองฟองน�้า	คือ	การสร้างถนนและทางเดินที่

ดูดซึมน�้าได้เร็วกว่าปกติ	 โดยใช้วัสดุคอนกรีตที่ใช้สร้างถนนหรือทางเดินแบบท่ัวไป	 แต่จะมี	

กรรมวิธีผลิตที่ท�าให้วัสดุนั้นมีรูระบายอากาศมากข้ึนเพื่อให้น�้าสามารถไหลผ่านสู่ช้ันผิวดินได้อย่าง

รวดเร็ว	ช่วยลดปัญหาการระบายน�้าไม่ทันอันเปนต้นเหตุท�าให้เกิดน�้าท่วม5	 โดยเว็บไซต์ของ		

chinawaterrisk.org	ซึ่งเปนองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรของฮ่องกงอ้างรายงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา

ว่าถนนฟองน�้าจะช่วยลดเหตุน�้าท่วมได้กว่าร้อยละ	50	

รูปที่	3.6		แนวคิดเมืองฟองน�้าในประเทศจีน

ที่มา:	Sponge	City	concept	plan	http://nlurbansolutions.com/duoba--sponge-city--concept-plan.php

5		สามารถดูวีดีโอสาธิตถนนฟองน�้าได้ที่	China	Xinhua	News	https://twitter.com/XHNews/status/809687993032339456
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•  การออกแบบสวนสาธารณะส�าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกวัย	ในปัจจุบัน

ประเทศไทยมแีผนแม่บทผูส้งูอายแุห่งชาติระยะยาวป	พ.ศ.	2545-2564	และมกีารตดิตามประเมนิ

ผลการด�าเนนิงานอยูเ่สมอ	การประเมนิครัง้ล่าสดุเมือ่ป	2555	เกีย่วกบัการประเมนิสิง่อ�านวยความ

สะดวกส�าหรับผู้สูงอายุในสถานที่ต่างๆ	ไม่ว่าจะเปน	โรงพยาบาล	สนามบิน	สถานีขนส่ง	ตลาดสด	

ศาสนสถาน	สวนสาธารณะ	ยงัไม่ผ่านเกณฑ์	ในด้านปรมิาณทียั่งไม่มากพอ	แม้จะมกีฎหมายก�าหนด

ให้สร้างอาคารที่ต้องอ�านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ	แต่พบว่าหลายอาคารมีทางลาด	

ที่จับ	ห้องน�้า	แต่ยังไม่ได้มาตรฐาน	สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในการจัดสิ่งอ�านวย

ความสะดวกทีไ่ม่ตอบโจทย์การใช้ชีวติของผูส้งูอายแุละผูพิ้การ	หรอืการออกแบบตามกฎหมาย	แต่

ไม่สามารถใช้ได้หรือมีมาตรฐานที่เหมาะสมแท้จริง	 (วิทยาลัยประชากรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	2555)	พืน้ทีส่าธารณะในเมอืงเปนพืน้ทีส่�าคญัทีจ่ะช่วยท�าให้ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารเปน

ประชาชนทีม่พีลงั	(active	population)	ได้	หากสามารถออกแบบได้อย่างปลอดภยั	ให้คนทกุกลุม่

สามารถใช้ประโยชน์โดยพึง่พาตนเองได้	โดยโครงการมาตรฐานการจดัพืน้ทีส่าธารณะและจดัท�าสิง่

อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน	(สุดนิรันดร์	เพชรัตน์,	2557)	ได้ให้แนวทางไว้ดังนี้	

	 (1)	จัดองค์ประกอบทางกายภาพของสวนสาธารณะที่มีความสะดวกสบาย	เช่น	การจัด

ให้มีม้านั่ง	สวนที่สวยงามร่มรื่น	มีระบบทางเท้าที่ดี	มีพื้นที่พักผ่อน-พื้นที่ออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูง

อายุและคนทุกวัย	มีพื้นผิวสัมผัสส�าหรับผู้พิการทางสายตา	และมีซุ้มพักผ่อนที่อ�านวยความสะดวก

ในการเข้าถึงส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์	

	 (2)	จัดรูปแบบสวนสาธารณะให้มีทางเดินหรือลู่ว่ิงโดยรอบ	และแบ่งพื้นที่ภายในสวน

สาธารณะเพื่อตอบสนองการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน	โดยสามารถ	แบ่งได้เปน	4	ส่วน	ได้แก่	ส่วน

พักผ่อน	ส่วนกิจกรรมผู้สูงอายุ	ส่วนลานกิจกรรมกลางแจ้ง	และส่วนเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง	

โดยมีรายละเอียดดังนี้

-		ส่วนพักผ่อน	จัดพื้นที่ให้มีองค์ประกอบทางกายภาพท�าให้รู้สึกถึงการต้อนรับและ

ความสะดวกสบาย	เช่น	การจดัให้มม้ีานัง่	ระบบทางเท้าทีด่	ีทางลาด	และซุม้พกัผ่อนทีอ่�านวยความ

สะดวกในการเข้าถึงส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์

-  ส่วนกิจกรรมผู้สูงอายุและคนทุกวัย	เปนส่วนที่จัดองค์ประกอบเพื่อตอบสนองกิจ

กรรนันทนาการแบบผ่อนคลายและแบบกระฉับกระเฉง	ซ่ึงเน้นความปลอดภัยและอ�านวยความ

สะดวกต่อผู้สูงอายุ	และผู้พิการ	มีระบบทางเท้าท่ีดี	พ้ืนทางเดินเรียบ	จัดท�าทางลาดเมื่อมีพื้นต่าง

ระดับ	จัดซุ้มพักผ่อนที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถเข้าถึงได้	จัดพื้นที่ออกกาลังกายส�าหรับผู้สูงอายุ	ได้แก	่
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ทางเดินโดยรอบที่มีราวจับเพื่อให้ผู้สูงอายุเดินออกกาลังกาย	และจัดให้มีอุปกรณ์ออกก�าลังกายที่

เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ	เช่น	การก้าวข้ึนลง	การถีบขอนไม้	และการเดินวิ่งสลับฟันปลา	อุปกรณ์

บริหารหัวไหล่และบริหารข้อสะโพก	แบบโยกเท้าเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ยกเท้า	เปนต้น

-		ส่วนลานกิจกรรมกลางแจ้ง	เปนส่วนที่จัดให้เปนลานกิจกรรมกลางแจ้งส�าหรับออก

ก�าลังกายเปนกลุ่ม	เช่น	เต้นแอโรบิค	กายบริหารแบบชี่กง	โยคะ	ร�ามวยจีน	หรือท�ากิจกรรมอื่นตาม

ความเหมาะสม

-		ส่วนเคร่ืองออกก�าลงักาย	เปนส่วนทีจ่ดัองค์ประกอบเพือ่ตอบสนองกจิกรรมนนัทนาการ

แบบกระฉบักระเฉง	โดยเตรยีมเครือ่งออกก�าลงักายกลางแจ้งส�าหรับกจิกรรมออกก�าลงักาย

รูปที่	3.7		สวนสาธารณะส�าหรับทุกคน

ที่มา:	สวนนาคราภิรมย์	http://www.siamsouth.com/smf/index.php?action=printpage;topic=19259.0

Elderly	parks	in	Shanghai	http://storiesfromshanghai.blogspot.com/2013/01/all-gear-no-idea.html

สวนสาธารณะลานโพธิ์-นาเกลือ	http://www.accessiblefacilitiesthailand.com/

	 โดยในกรณีที่มีพื้นที่จ�ากัด	สามารถเลือกจัดสวนสาธารณะแบบแยกส่วนให้สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ของชมุชนแต่ละแห่ง	พืน้ทีส่าธารณะส�าหรบัทกุคนควรค�านงึถงึความปลอดภัย	มรีะบบไฟฟา	

และสิง่อ�านวยความสะดวกทีเ่หมาะสมเพยีงพอ	ไม่มมีมุอบัทีอ่าจเปนพืน้ทีเ่สีย่ง	และมีระบบรกัษาความ

ปลอดภัยทัง้ในและรอบพืน้ที	่นอกจากนัน้	ผูบ้รหิารเมอืงอาจพจิารณาการส่งเสรมิการเข้าถงึทีส่ะดวก

ปลอดภัยให้กบัทกุคน	เช่น	การจดัรถโดยสารสาธารณะเช่ือมต่อระหว่างชมุชนกับสวนสาธารณะ	เปนต้น
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•  การท�าเกษตรในเมือง (Urban Agriculture)	เปนแนวคิดที่มีความส�าคัญในฐานะ

ส่วนหนึ่งของระบบเมือง	 ซึ่งได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ		

เช่น	เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน		การวางผังเมือง		การจัดการของเสีย	การใช้พลังงาน	การพัฒนาภูมิ

ทศัน์	การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวของเมอืง	นอกจากนัน้ยงัมบีทบาทในการเชือ่มสมัพนัธ์ทางสงัคม	การผลติ	

และการกระจายอาหารทีป่ระหยดัและปลอดภยั	เนือ่งจากข้อจ�ากดัของพืน้ทีเ่มือง	การท�าเกษตรใน

เมืองจึงเปนการท�าการเกษตรในพื้นที่ปลูกสร้างแล้วในเมือง	เช่น	พื้นที่บนดาดฟา	ระเบียงบ้าน		

ในกระถางหลังบ้าน	ในชุมชน	และพื้นที่รกร้างต่างๆ	

รูปที่	3.8		แนวความคิดการท�าเกษตรในเมือง

ทีม่า:	การประชมุเชงิปฏบิตักิารแนวทางการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวในเทศบาลนคร

นนทบุรี	6	มีนาคม	2560

รูปที่	3.9		การท�าเกษตรในเมือง

ที่มา:	http://www.thaicityfarm.

com/autopagev4/show_	

article.php?auto_id=46
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3.3  แนวทางการจัดหาพื้นที่ว่างในเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
	 การวิเคราะห์ปริมาณท่ีเพียงพอของพื้นท่ีสีเขียวในเมือง	อาจใช้เกณฑ์มาตรฐานของ

ประเทศ	หรือ	พจิารณาจากการกระจายของพืน้ทีสี่เขียวท่ีมอียู	่การกระจายการเข้าถงึของประชากร	

และความต้องการพื้นที่สีเขียวของชุมชน	หากผลการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่สีเขียวพบว่าพื้นที่

ไม่เพยีงพอ	จะต้องมกีารจดัหาทีว่่างทีเ่หมาะสมเพ่ือใช้ในการพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวเพิม่	โดยชมุชนเมอืง

สามารถด�าเนินการได้ในพื้นที่ต่างๆ	ดังต่อไปนี้

• พื้นที่เว้นว่างตามกฎหมาย	ได้แก่	พื้นที่สาธารณะที่ถูกบังคับให้เว้นว่างตามกฎหมาย	

เช่น	กฎหมายผังเมือง	และกฎหมายควบคุมอาคาร	อันได้แก่	พื้นที่ทางเท้า	พื้นที่แนวถอยร่นอาคาร	

และพื้นที่ที่เปนที่หน่วงน�้าของเมือง	เปนต้น	

• พ้ืนทีส่าธารณปูโภคสาธารณปูการ	เช่น	พืน้ทีแ่นวเขตทางหลวง	และแนวสายส่งไฟฟาแรงสงู	

• พื้นที่ส่วนราชการ	ได้แก่	พื้นที่ในเขตทหาร	สถานที่ราชการของหน่วยงานต่างๆ	

• พื้นที่ในสถาบันการศึกษา	ได้แก่	โรงเรียน	วิทยาลัย	มหาวิทยาลัย

• พืน้ทีศ่าสนสถาน	พืน้ทีป่ระวตัศิาสตร์	และศลิปวฒันธรรม	ได้แก่	พืน้ทีใ่นเขตวดั	โบสถ์	

สุเหร่า	ก�าแพงเมือง	ปราสาท	อุทยานประวัติศาสตร์	และคูเมือง	เปนต้น

• พื้นที่สาธารณะของแผ่นดิน	ได้แก่	แม่น�้า	ล�าคลอง	ชายหาด	ภูเขา	ปาไม้

• พื้นที่รกร้าง	ได้แก่	พื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง	ไม่มีการใช้ประโยชน์

	 ทั้งนี้	การให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการพัฒนานั้น	มีได้หลายวิธีการด้วยกันขึ้นอยู่กับลักษณะ

ความเปนเจ้าของพื้นที่6		ได้แก่

• การขอใช้ที่ดินจากหน่วยงานราชการ	สถาบันการศึกษา	ศาสนสถาน	รวมถึงที่เอกชน

ที่มีที่ดิน

• การขอรับบริจาคท่ีดิน	โดยเอกชนสามารถแสดงเจตนาให้ที่ดินเปนที่สาธารณะเปน

ลายลักษณ์อักษร

• การท�าสญัญาเช่าระยะยาว	ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัเจ้าของท่ีดนิ

• การซื้อที่ดิน

	 โดยการลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวอาจมาจากการลงทุนของท้องถิ่นเอง	การให้ชุมชน

และภาคธรุกจิในเมอืงมส่ีวนร่วม	การขอความร่วมมอืจากหน่วยงานอืน่ๆ	การตัง้กองทนุบรจิาค	หรอื

6		การขอใช้ที่ดินและการขอรับบริจาคที่ดิน	ได้มีการหารือในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวในพื้นที่น�าร่อง	และ
มผีูเ้ข้าร่วมประชุมส่วนหนึง่ท่ีเปนเจ้าของทีด่นิให้ความเหน็ว่ามคีวามเปนไปได้	โดยมผีูป้ระสงค์บรจิาคหากเทศบาลประกาศขอความร่วมมอื	
และในส่วนการท�าสัญญาเช่ากับที่ดินเอกชน	สามารถท�าได้และมีความเปนไปได้มากขึ้น	หากสัญญาระบุว่าจะไม่มีสิ่งก่อสร้างถาวร	และจะ
ท�าการคืนพื้นที่ทั้งหมดในระยะเวลาเท่าใด
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3.4 แนวทางในการบ�ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง
	 พื้นที่สีเขียวที่ถูกพัฒนาขึ้นจ�าเปนจะต้องมีการบ�ารุงรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	โดยแนว

ปฏิบัติที่เทศบาลทุกแห่งสามารถด�าเนินการได้ทันที	ได้แก่	การบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความ

สะอาดและความเปนระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง	พ.ศ.	2535	ควบคู่กบัการรณรงค์สร้างจติส�านกึ

และความตระหนกัต่อความส�าคญัของพืน้ท่ีสเีขยีวแก่ประชาชน	(มาตรการและแนวทางอืน่ๆ	ในการ

เพิ่มและรักษาพื้นท่ีสีเขียวโดยภาคส่วนต่างๆ	ได้อธิบายไว้ในส่วนที่	2.5	มาตรการในการบริหาร

จัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองและชุมชน)	

 การบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535	ได้ให้อ�านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตพ้ืนที	่

ซึ่งเทศบาลสามารถท�าการบังคับใช้อย่างจริงจังผ่านมาตราต่างๆ	ดังนี้

มาตรา 8 	ก�าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินต้องดูแลรักษาต้นไม้มิ

ให้รกรุงรัง	ไม่ว่าจะเปนต้นไม้ที่ปลูกหรือขึ้นเองตามธรรมชาติ	ผู้ฝาฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา 26  ห้ามการทิ้งสิ่งปฏิกูล	มูลฝอย	หรือกองกรวด	หิน	ดินทราย	หรือสิ่งอื่นใดใน

บริเวณที่ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งเทศบาลเปนเจ้าของ	ผู้ฝาฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา 27		ห้ามโค่น	ตัด	เด็ด	หรือกระท�าการใดๆ	อันก่อให้เกิดความเสียหายหรือน่า

จะเปนอันตรายแก่ต้นไม้	ใบ	ดอก	ผล	หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ปลูกไว้ในที่สาธารณะ	เว้นแต่

จะได้รบัมอบหมายจากเจ้าพนกังานหรอืได้รบัอนญุาตเปนหนงัสอืให้ตดัหรือโค่นจากนายกเทศมนตรี	

ผู้ฝาฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

การสร้างจิตส�านึกและความตระหนักต่อความส�าคัญของพื้นที่สีเขียวแก่ประชาชน อาทิเช่น

	• การประชาสัมพันธ์ ถึงความส�าคัญ	คุณค่า	และประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวในเมือง	

โดยอาจท�าในรูปแบบโปสเตอร์	ค�าขวัญ	นิทรรศการ	เอกสารแผ่นพับ	และข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ	

	• การจดักจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัพืน้ทีส่เีขยีว เปนกจิกรรมให้ผูอ้ยูอ่าศยัในเมอืงได้เกดิ

การมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าของพื้นที่สีเขียว	เช่น	การท�าประวัติต้นไม้	กิจกรรมดูนกในเมือง	ปลูก

ต้นไม้	เปนต้น

	• การจดัโครงการประกวดต่างๆ เทศบาลอาจส่งเสรมิให้ประชาชนเกดิความกระตอืรอืร้น	

ในการพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวผ่านการประกวด	เช่น	การประกวดสวนสาธารณะในละแวกบ้าน	การประกวด

จดัสวนหย่อมข้างบ้าน	การประกวดจดัสวนบนดาดฟา	การประกวดพืน้ทีสี่เขยีวในสถานศึกษา	เปนต้น
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	• การยกย่องผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สีเขียว	หรือผู้มีส่วนสนับสนุน	เช่น	ในรูป

ของทีด่นิหรอืการบรจิาค	โดยอาจจะเปนการตดิปาย	มอบโล่	หรอืการประกาศเกยีรตคิณุในกจิกรรม

ที่เกี่ยวข้อง

	• การจัดการฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน โดยเทศบาลอาจสนับสนุนให้เจ้าหน้าที	่

ผู้น�าชุมชน	ครู	ผู้น�าเยาวชน	และผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม	

สัมมนา	ในด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว	เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน	และถ่ายทอดความรู้

	• การให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการวางแผน	และก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติใน

การจดัการพืน้ทีส่เีขียวในชมุชนของตน	อาจเปนการเสนอความคดิเหน็ในแผน	และร่วมเปนกรรมการ

บริหาร

3.5 แนวทางในการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาและบ�ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง
	 การจดัหาทนุเพือ่พฒันาและรกัษาพืน้ทีส่เีขียวสามารถแบ่งได้เปน	4	แหล่งหลกั	ได้แก่	การ

ลงทุนของท้องถิ่นเอง	การให้ชุมชนและภาคธุรกิจในเมืองมีส่วนร่วม	การขอความร่วมมือจากหน่วย

งานอื่นๆ	และการระดมทุนผ่านพันธบัตร	การตั้งกองทุน	และจัดเก็บรายได้	โดยมีรายละเอียดและ

ตัวอย่างการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 1) การใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ข้อดขีองการบรหิารจดัการโดยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่คอื	หน่วยงาน

ท้องถิ่นสามารถที่จะตอบสนองความต้องการการใช้พ้ืนที่สีเขียวของประชาชนภายในพื้นที่ได้อย่าง

ถูกต้องและแหล่งที่มาของงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนจะมีเสถียรภาพมากกว่างบประมาณที่

ได้รับจากหน่วยงานกลาง	เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเกิดขึ้นภายในพื้นที่โดยไม่ต้องอาศัยการ

ตัดสินใจของหน่วยงานส่วนกลาง	ข้อด้อยของการบริหารจัดการดังกล่าวคือ	ในระยะยาวการจัดหา

เงินทุนอาจเกิดความไม่แน่นอน	นอกจากน้ัน	การร่วมมือพัฒนาระหว่างพื้นที่จะท�าได้ยากกว่าการ

บริหารจัดการจากส่วนกลาง	อย่างไรก็ตาม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณของ

ท้องถิ่น	ร่วมกับการพิจาณาแหล่งทุนอื่นๆ	ทั้งในและนอกท้องถิ่น

	 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคธุรกิจในเมือง

	 การสนับสนุนโดยภาคประชาสังคมเกิดข้ึนในรูปแบบของกลุ่มอาสาสมัครหรือการรวม

ตัวของชุมชนในการสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและดูแลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของตน	การ

ด�าเนินการดังกล่าวจึงอาจด�าเนินการในรูปแบบของมูลนิธิ	องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร	ซึ่งมีข้อดีคือ
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สถานภาพขององค์กรการกุศลท่ีไม่แสวงหาก�าไรสามารถสร้างสิทธิพิเศษทางภาษี	และยังเปนการ

ดึงดูดการลงทุนในธุรกิจบางประเภทท่ีโดยปกติแล้วรัฐไม่สามารถด�าเนินการได้	ข้อด้อยของการ

สนับสนุนโดยภาคประชาสังคมคือ	ข้อจ�ากัดในการระดมทุนค่อนข้างมากเนื่องจากการได้มาของงบ

ประมาณเปนไปด้วยความสัมพันธ์ในลักษณะการพึ่งพา	ดังนั้นหากขาดการระดมทุนที่ต่อเนื่องหรือ

การสนับสนุนจากชุมชน	ภาคธุรกิจ	ย่อมท�าให้มูลนิธิหรือองค์กรดังกล่าวไม่สามารถด�าเนินงานได้	

	 ตวัอย่างการด�าเนนิงานด้วยการสนบัสนนุโดยภาคประชาสงัคม	ได้แก่	กลุม่เพือ่นผูใ้ห้ความ

ร่วมมอืส�าหรับสวนสาธารณะ	(Friends	groups,	Partnerships	for	Parks)	ในเมืองนวิยอร์ก	ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	(New	York	City	Department	of	Parks	&	Recreation,	2016)	โดยกลุ่มดังกล่าว

เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	อาทิ	สวนสาธารณะนิวยอร์ก	มูลนิธิสวน

สาธารณะ	(องค์กรไม่แสวงหาก�าไร)	และภาคประชาสงัคม	โดยแนวคดิส�าคญัของการด�าเนนิงานคอื	

การระดมทุนจากภาคประชาชนและเอกชนภายในพื้นที่ให้ได้งบประมาณจ�านวนหนึ่ง	ประกอบกับ

การสมทบงบประมาณจากหน่วยงานท้องถ่ินและหน่วยงานการกุศล	นอกจากน้ัน	กลุ่มดังกล่าวยัง

ได้รบัความร่วมมอืจากคนภายในพืน้ท่ีในการจดักจิกรรมส่งเสรมิการอนรุกัษ์และท�าหน้าทีอ่าสาสมคัร

ในการดูแลสวนสาธารณะของชุมชน

	 ส�าหรับภาคธุรกิจเอกชนในเมือง	การสนับสนุนสามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กบัการด�าเนนิธรุกจิ	เช่น	การจดัเกบ็ภาษใีนพืน้ทีโ่ครงการปรบัปรงุธรุกจิ	(Business	Improvement	

District:	BID)	ซึง่เปนโครงการการด�าเนนิร่วมกนัของเอกชนภายในพืน้ที	่โดยมกีารก�าหนดเปาหมาย

ในการพฒันาพ้ืนทีร่่วมกนั	การด�าเนนิการดงักล่าวมคีวามจ�าเปนในการเกบ็ค่าภาษอีนัเปนการระดม

ทุนเพื่อใช้จ่ายในโครงการ	ท้ังน้ีโครงการพื้นท่ีปรับปรุงธุรกิจอาจขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

รัฐหรือกองทุนเอกชนอื่นภายนอกพื้นท่ีได้เช่นเดียวกัน	โครงการปรับปรุงธุรกิจอาจจะมีชื่อเรียกอื่น

ได้	เช่น	เขตการฟื้นฟูธุรกิจ	(Business	Revitalization	Zone:	BRZ)	ย่านการปรับปรุงชุมชน	

(Community	Improvement	District:	CID)	พื้นที่การพัฒนาพิเศษ	(Special	Services	Area:	

SSA)	หรือย่านการพัฒนาพิเศษ	(Special	Improvement	District:	SID)			การจัดเก็บภาษีในพื้นที่

โครงการปรบัปรงุธรุกิจจงึเปนอกีแนวคดิส�าคญัในการอาศยัภาคธรุกจิภายในพืน้ทีท่ีต้่องการพฒันา	

โดยภาครัฐอาจเปนผู้ส่งเสริมให้เกิดโครงการและเปนผู้สนับสนุนในโครงการที่เก่ียวข้องกับการส่ง

เสรมิพืน้ทีส่เีขยีวในชมุชน	(CABE,	2006:	30-31)	ข้อดคีอื	การด�าเนนิงานของเอกชนมข้ีอจ�ากัดน้อย

กว่าการด�าเนินงานของรัฐ	โดยเอกชนอาจจะใช้เงินทุนจากโครงการดังกล่าวในการพัฒนาพื้นที่สี

เขียวของย่านธุรกิจ	และเพ่ิมมูลค่าของพื้นท่ีตนเองจากสภาพแวดล้อมที่ดี	ข้อด้อยคือ	ข้อจ�ากัดใน

การรวมกลุม่กันของกลุม่ธรุกจิ	เช่น	ในกรณขีองธรุกจิทีไ่ม่เห็นด้วยกบัโครงการย่อมไม่เข้าร่วม	ซึง่จะ
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เปนผลต่อการระดมทนุในระยะยาว	จงึเปนหน้าทีข่องโครงการและหน่วยงานท้องถิน่ในการสนบัสนนุ

และท�าความเข้าใจในแก่ภาคธุรกิจในพื้นที่	เพื่อให้โครงการสามารถเกิดขึ้นได้	นอกจากนั้นการจัด

เกบ็เงนิของกลุม่อาจเกิดความซ�า้ซ้อนกบัการจดัเกบ็ภาษขีองหน่วยงานท้องถิน่	จงึอาจเปนการสร้าง

ภาระแก่ภาคธุรกิจภายในพื้นที่ได้	

	 ตัวอย่างการจัดตั้งกลุ่มโครงการปรับปรุงธุรกิจ	เกิดขึ้นในป	ค.ศ.	1996	ในถนนสายฮอลลี

วดูและใช้เวลาในการพัฒนาและดแูลพืน้ทีด่งักล่าวมาเปนเวลามากกว่า	10	ป	และมกีารขยายขอบเขต

การด�าเนนิงานไปยงัพืน้ทีใ่กล้เคยีงกนัคอืในเขตซนัเซต	โดยทัง้สองพืน้ทีม่งีบประมาณทีเ่กดิจากการ

ระดมทุนของเอกชนมากกว่า	3.5	ล้านเหรียญสหรัฐ	(Hollywood	Property	Owners	Alliance,	

n.d.)	ทั้งนี้โครงการดังกล่าวให้	ความส�าคัญกับเรื่องของความปลอดภัยภายในพื้นที่และการดูแล

รักษาพื้นที่สีเขียวให้พื้นที่ที่เปนแหล่งท่องเท่ียวดูดีตลอดเวลา	แนวทางการบริหารจัดการโครงการ

ดงักล่าวสามารถท�าได้ตามความต้องการของภาคเอกชน	ซึง่เปนความแตกต่างจากการใช้งบประมาณ

ของภาครัฐในการด�าเนินการ	

	 3) การขอการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง และหน่วยงานอื่นๆ	

การก�าหนดเปาหมายของการใช้พื้นท่ีสีเขียวท่ีหลากหลาย	มากกว่าวัตถุประสงค์ในเรื่องเดียว	ย่อม

ท�าให้การระดมทุนในการพัฒนาสามารถมาจากหลากหลายแหล่งทุน	(CABE,	2006:	28-29)	เช่น	

การตั้งเปาหมายการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในเมืองเพื่อการสร้างพื้นท่ีสาธารณะ	การเปนพื้นที่อนุรักษ์

สิง่แวดล้อมและเปนพืน้ทีน่นัทนาการของวยัรุน่ในสงัคม	เปาหมายทีห่ลากหลายดงักล่าวจะสามารถ

ระดมทุนจากภาครัฐในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้	ข้อดีของการบริหารจัดการดังกล่าวคือ	การ

รวบรวมทรัพยากรจากหลากหลายหน่วยงานของรัฐย่อมท�าให้เกิดการประหยัดที่มีประสิทธิภาพ	

(Efficiency	Savings)	และเกดิความคุม้ค่าของเงนิมากกว่าการด�าเนนิโครงการแยกส่วนกนั	รวมทัง้

การด�าเนินการร่วมกันของหน่วยงานยังเปนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ชุมชนอีกด้วย	ข้อด้อย

ของการบริหารจัดการดังกล่าวคือ	การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐโดยมากเปนการสนับสนุนในครั้ง

แรกของการด�าเนินการท�าให้อาจเกิดปัญหาเรื่องของความยั่งยืน	

	 ตัวอย่างการระดมทุนของภาครัฐในหลายหน่วยงานที่มีเปาหมายที่แตกต่างกันภายใต้

โครงการทีส่นบัสนนุพืน้ทีส่เีขียวคอืโครงการ	London	Borough	of	Hillingdon	ในประเทศองักฤษ	

โดยโครงการดังกล่าวเกิดจากสมติฐานที่ว่าการมีส่วนร่วมทางการเงินสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวและ

สร้างสุขภาพท่ีดีของคนในชุมชนได้	และน�าไปสู่การลดงบประมาณทางด้านสุขภาพในช่วงเวลา

เดียวกัน	โดยกลุ่มผู้ด�าเนินโครงการดังกล่าวสนับสนุนให้เกิดการใช้พื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์แก่

สุขภาพของชุมชนโดยรอบ	ทั้งนี้อาศัยการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ	
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(Healthy	Hillingdon	Center)	ในพื้นที่ซึ่งโครงการ	London	Borough	of	Hillingdon	ได้รับเงิน

สนับสนุน	จากหน่วยงานทางด้านสุขภาพมากกว่า	25,000	ปอนด์	ในการด�าเนินกิจกรรม		(CABE,	

2006:	28)

	 โครงการความร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่สวนสาธารณะ	

Emscher	Landscape	Park	ในประเทศเยอรมน	ีเปนอกีตวัอย่างทีแ่สดงถงึความร่วมมอืของหน่วย

งานภายในท้องถิน่และหน่วยงานระดบัชาต	ิซ่ึงก่อนหน้านีพ้ืน้ทีข่องสวนอยูใ่นบรเิวณเหมอืงเหลก็และ

ถ่านหินของเยอรมนีท�าให้พ้ืนท่ีเกิดการปนเปื้อนและเปนปัญหามลพิษแก่ชุมชนโดยรอบ	การแก้ไข

ปัญหาเกิดขึ้นในป	1989		จากการสนับสนุนของรัฐบาลภูมิภาค	(Regional	Government)	และ

รฐับาลท้องถิน่	17	แห่ง	รวมถงึภาคเอกชนและชมุชนในการปรับปรงุพืน้ทีสี่เขยีวดงักล่าวให้กลับมา

ใช้ได้ตามความต้องการของประชาชนภายในพืน้ที	่(Emscher	Landscape	Park,	2015:	6-8)

	 4) การระดมทุนผ่านพันธบัตร การตั้งกองทุน และจัดเก็บรายได้

	 การออกพันธบัตรเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานท้องถิ่น	(CABE,	2006:	36-37)	

เปนการอาศัยแหล่งเงินทุนในการพัฒนาจากภายในพื้นที่	การพัฒนาในรูปแบบดังกล่าวจะผ่านการ

แสดงความคิดเห็นและการลงคะแนนอนุญาตให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถออกพันธบัตรแก่

ประชาชนภายในพื้นท่ีและช�าระเงินคืนเม่ือครบก�าหนดพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	

เพือ่จดุประสงค์ในการพัฒนาพืน้ทีส่เีขยีวของเมอืง	ข้อดขีองการออกพนัธบตัรเพือ่พฒันาพืน้ทีส่เีขยีว

ของหน่วยงานท้องถิ่นคือ	หน่วยงานท้องถ่ินสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีข้อจ�ากัดน้อยกว่าแหล่ง

เงินทุนสนับสนุนของรัฐ	ท�าให้การบริหารจัดการเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถจัดหา

เงนิทนุได้อย่างมปีระสทิธภิาพจากความเหน็ชอบของประชาชนภายในพืน้ที	่ข้อด้อยคอื	การด�าเนนิ

การออกพันธบตัรโดยส่วนมากจะเปนโครงการขนาดใหญ่หรอืโครงสร้างพืน้ฐานทีส่ามารถคาดการณ์

รายได้ผลตอบแทนได้ในระยะยาว	 จึงจ�าเปนที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องมีการบริหารจัดการที่มี

ประสทิธภิาพและมคีวามเปนไปได้ในการคนืพนัธบตัร	นอกจากนัน้	หน่วยงานท้องถิน่ในประเทศไทย

ในปัจจุบันยังคงไม่มีอ�านาจในเรื่องของการออกพันธบัตรด้วยตนเอง

	 ตวัอย่างการออกพนัธบตัรเพือ่สนบัสนนุให้เกดิพืน้ทีส่เีขยีว	เกดิขึน้ในเมอืงเซนต์หลยุส์	ใน

รัฐมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกา	(Edwards,	2013)	โดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ด�าเนินการออกพันธบัตร

มูลค่า	30	ล้านเหรียญสหรัฐ		เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรไม่แสวงหาก�าไรที่ชื่อ	Forest	

Park	Forever	ในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สีเขียว	อันเปนสวนสาธารณะของเมืองเซนต์หลุยส์

	 การตั้งกองทุนเกี่ยวกับพ้ืนท่ีสีเขียวข้ึนภายในท้องถิ่น	เปนอีกแนวทางการด�าเนินงาน	

โดยจุดเร่ิมต้นของการตั้งกองทุนอาจเปนไปในรูปแบบของการบริจาคเงินแก่หน่วยงานที่ดูแลเก่ียว
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กบัพืน้ท่ีสเีขยีวเพ่ือเพิม่จ�านวนและอนุรักษ์พืน้ทีส่เีขียว	โดยหลงัจากนัน้กองทนุดงักล่าวจะอาศยัการ

ลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างผลก�าไรและด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ข้อดีของการ

บริจาคคือ	รายได้ที่มั่นคงจากการด�าเนินงานและกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านผู้ดูแลที่เชื่อ

ถอืได้	ข้อด้อยคือ	จ�านวนเงนิในการบรจิาคครัง้แรกต้องมจี�านวนทีม่ากพอในการตัง้กองทุนและลงทนุ

ในระยะยาว	นอกจากนั้นการบริหารจัดการกองทุนยังต้องด�าเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญ	ซึ่งหน่วยงาน

ท้องถิ่นอาจไม่สามารถด�าเนินการได้ในส่วนนี้

	 City	of	London	Corporation	เปนตัวอย่างการด�าเนินงานในแง่ของการบริหารจัดการ

เงนิทนุในระยะยาว	City	of	London	Corporation	เปนหน่วยงานท้องถิน่ทีร่บัผิดชอบพืน้ทีบ่รเิวณ

ใจกลางมหานครลอนดอนซึ่งเปนที่ตั้งของแหล่งเศรษฐกิจการเงินมากกว่า	300	ป	และมีความใกล้

ชิดกับแหล่งธุรกิจโดยรอบซึ่งท�าให้สะดวกต่อการระดมทุนจากหน่วยงานเอกชน	โดยมีการบริหาร

จัดการกองทุนเพื่อน�าผลก�าไรท่ีได้จากการบริหารจัดการมาใช้ในการสนับสนุนการด�าเนินงานและ

เพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวในเมือง	(City	of	London	Corporation,	2015:	51)

	 อกีวธิกีารหนึง่ทีน่่าสนใจคอืการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้	และจดัเกบ็รายได้จากการ

จัดการพ้ืนที่สีเขียว	(CABE,	2006:	38-41)	การก�าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งานพื้นที่สีเขียวให้

เกิดโอกาสที่มากกว่าการเปนพื้นที่สาธารณะ	แต่เปนพื้นที่ท่ีสามารถสร้างรายได้แก่หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบดูและเพื่อน�าเงินรายได้ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงและสร้างความยั่งยืนต่อไปใน

อนาคต	ข้อดีของการสร้างโอกาสในรายได้คือ	เปนการกระจายความเสี่ยงในการบริหารจัดการและ

การเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวในย่านชุมชน	ท้ังน้ีหน่วยงานท้องถิ่นสามารถกระตุ้นให้ภาคเอกชนที่มี

การถือครองที่ดิน	ใช้ที่ดินของตนเพื่อเปนทั้งพื้นที่สีเขียวและลงทุนในระยะยาวกับพื้นที่	เช่น	การ

ลงทนุในพืน้ทีน่นัทนาการทีม่กีารหมนุเวยีนเข้ามาใช้บรกิารของประชาชนโดยรอบ	ข้อด้อยคอื	ความ

ยากในการบริหารจัดการเงินรายได้ที่เกิดขึ้น	รวมถึงมีความเสี่ยงจากการใช้พื้นที่สีเขียวในการสร้าง

รายได้มากเกินพอดีซึ่งอาจจะเกิดปัญหาสภาพแวดล้อมในอนาคต

	 ตวัอย่างกจิกรรมทีส่ร้างรายได้แก่เจ้าของพืน้ทีส่เีขียวคอื	กจิกรรมการส่งเสรมิเชงิพาณชิย์

ในพืน้ทีส่วนสาธารณะ	(Plaza	Park)	ในเมอืงแซคราเมนโต	รฐัแครฟิอเนยี	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	โดย

มกีารเริม่ต้นพฒันาพืน้ทีใ่นช่วงต้นทศวรรษท่ี	1980	ผ่านการลงทนุของนกัพฒันาทีส่นใจในพืน้ทีส่วน

สาธารณะของเมอืง	และได้รบัการสนบัสนนุให้ใช้พ้ืนเปนพืน้ทีใ่นการจดักจิกรรมการแสดงคอนเสร์ิต	

ปัจจบุนัมเีอกชนเปนเจ้าของสมัปทานในการดแูลพืน้ทีส่เีขียวใจกลางเมอืง	ทีส่ามารถสร้าง	เงนิรายได้

จากการแสดงคอนเสร์ิตมากกว่า	40,000	เหรยีญสหรฐัต่อป	(Project	for	Public	Spaces,	2009)
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แนวทางการประยุกต์ใช้ :

การจัดหาทุนเพื่อพัฒนาและบ�ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง

	 ส�าหรับประเทศไทย	การด�าเนินงานโดยใช้งบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	เปนไปตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพาะในการ

คุ้มครอง	ฟื้นฟู	และบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเขต

พื้นที่	รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากธรรมชาติ	การดูแลรักษาที่

สาธารณะ	การบ�ารงุรกัษาทางบก	ทางน�า้	ทางระบายน�า้	และการรกัษาความ

เปนระเบียบเรียบร้อย	ซ่ึงในทางปฏิบัติ	การด�าเนินการด้านการจัดการพื้นที่

สีเขียวมักจะครอบคลุมเฉพาะสวนสาธารณะ	และพื้นที่สีเขียวริมทางสัญจร

บางส่วนซึ่งเปนพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ	ท�าให้

การกระจายการดแูลรกัษาพืน้ทีส่เีขียวประเภทอืน่ๆ	ยงัไม่เพยีงพอ	จงึจ�าเปน

ต้องมีการพิจาณาแหล่งทุนอื่นๆ	นอกเหนือจากงบประมาณของท้องถิ่น	

	 การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอยู่ในรูปแบบมูลนิธิและองค์กรไม่

แสวงหาผลก�าไร	และการด�าเนินการของภาคประชาชนในชุมชนต่างๆ	ซึ่ง

ส่วนมากด�าเนนิการโดยอาสาสมคัรภายในชุมชน	และใช้การระดมทนุภายใน

พืน้ท่ี	กลุม่เหล่านีย้งัจ�าเปนต้องได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานท้องถิน่	หรอื

สร้างกิจกรรมท่ีสามารถสร้างผลก�าไรเพื่อการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	เช่น	

การปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ	หรือการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพจ�าหน่าย	เปนต้น	

การขอการสนบัสนนุโดยภาคธรุกิจในเมอืง	เปนแนวทางหนึง่ท่ีน่าสนใจในการ

จัดหาทุน	เนื่องจากมีภาคธุรกิจที่เห็นความส�าคัญด้านส่ิงแวดล้อมของเมือง

เพิ่มมากขึ้น	และพบว่าเม่ือมีการรวมกลุ่มด�าเนินการ	โครงการมีโอกาสที่จะ

ประสบความส�าเร็จสูง	เช่น	การพัฒนาทางเดินลอยฟา	(sky	walk)	ของกลุ่ม

ผูป้ระกอบการย่านราชประสงค์	และการด�าเนนิกจิกรรมในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง	

สิง่ส�าคญัคอืการสนบัสนนุภาคธรุกจิทีม่คีวามพร้อมให้ทราบถงึความต้องการ
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ของท้องถิ่นและการพัฒนาโครงการร่วมกันที่เน้นการเพิ่มมูลค่าของพื้นที่ตั้ง

ธุรกิจจากสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	

	 การขอการสนับสนุนจากหลากหลายแหล่งทุน	เปนอีกแนวทางหน่ึงที่

มคีวามเปนไปได้สงู	โดยเฉพาะส�าหรบัการด�าเนนิงานในพืน้ทีท่ีม่คีวามส�าคญั

สงูดา้นระบบนิเวศ	และสนับสนนุประโยชน์ใชส้อยอืน่ๆ	ในวงกวา้ง	เชน่	กรณี

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์และ

พื้นที่บริเวณกระเพาะหมู	อ�าเภอบางกระเจ้า	จังหวัดสมุทรปราการ	ซึ่งหน่วย

งานผูร้บัผดิชอบหลกัคือมูลนิธชิยัพัฒนาได้ประสานงานกับหน่วยราชการ	อาท	ิ

กรมปาไม้	กรมชลประทาน	กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	จงัหวดัสมทุรปราการ	

และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	และได้รับทุนจากหน่วยงานอื่นๆ	ผ่านโครงการต่างๆ	

เช่น	โครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ	โดยกระทรวงพลังงาน	กลุ่ม

ปตท.	และการไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทย

	 ส�าหรับการระดมทุนผ่านพันธบัตรในประเทศไทยนั้น	จ�าเปนต้องเปน

กิจการของรัฐเท่านั้นเนื่องจากพันธบัตรเปนตราสารทางการเงินซึ่งออกโดย

รัฐบาลหรือรัฐวสิาหกจิเพือ่ระดมเงนิทนุจากประชาชนทัว่ไป	ในส่วนทีอ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด�าเนินการได้จึงเปนการตั้งกองทุนพ้ืนที่สีเขียว

ขึ้นภายในท้องถิ่น	ซ่ึงสามารถอาศัยอ�านาจของท้องถิ่นออกข้อบัญญัติหรือ

เทศบัญญัติจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุน	โดยระบุแหล่งที่มาของทุน	

แนวทางวิธีการการใช้จ่าย	และการจัดตั้งกรรมการตรวจสอบ	ตัวอย่าง

กองทุนที่ด�าเนินงานโดยนิติบุคคล	เช่น	กองทุนคุ้มครองสัตว์ปาและพันธ์พืช

โดยมูลนิธิคุ ้มครองสัตว์ปาและพรรณพืชแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์และกองทุนปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย์ปท่ี	50	โดยกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	(พ.ศ.	2540-2550)		นอกจากน้ัน	การสร้างและจัดเก็บรายได้

จากการจัดการพื้นที่สีเขียว	ก็อยู่ในขอบเขตที่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถด�าเนินการได้	โดยอาจจะเปนการด�าเนินงานโดยท้องถิ่นเองผ่าน
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Nanjing,	China

Source:	TEI
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แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวส�าหรับเมือง

ตามประเภทกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ
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บทที่ 4 I แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวส�าหรับเมือง

           ตามประเภทกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ

	 การน�าเสนอแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวส�าหรับเมืองตามประเภทกิจกรรมหลักทาง

เศรษฐกิจทั้ง	3	ประเภท	ได้แก่	เมืองอุตสาหกรรม	เมืองท่องเที่ยว	และเมืองพาณิชยกรรม	โดยเปน

แนวคิดที่สอดคล้องกับการด�าเนินกิจกรรมของเมืองซ่ึงมีการระบุบทบาทของพ้ืนที่สีเขียวในแต่ละ

แนวคิด	และแนวทางการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวตามกรอบแนวคิดนั้นๆ	โดยมีรายละเอียดในแต่ละ

ประเภทเมือง	ดังนี้

 4.1 เมืองอุตสาหกรรม
 แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial town)

	 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	(UNEP)	ได้ให้ความหมายของเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศไว้ว่า	การวางผังเมืองและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อุตสาหกรรมตั้งอยู่	ที่

ค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการจัดการของเสียที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	และการส่งเสริมการพัฒนา						อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ	ด้วยการใช้ทรัพยากรที่

ช่วยเพิม่ผลผลติและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมประเทศไทยมกีารก�าหนดแนวทางการพฒันาภาค

อตุสาหกรรมในรูปแบบเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ	ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ	ฉบบั

ที	่11	(พ.ศ.	2555	-	2559)	ซ่ึงก�าหนดให้มกีารพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศและฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม

ในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเน่ือง	โดยการสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน

ของอุตสาหกรรมและชุมชน	และส่งเสริมให้ภาคเอกชน	ชุมชน	สถาบันการศึกษาและภาครัฐร่วม

กันพัฒนามาตรฐานขององค์ประกอบท่ีจ�าเปนของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ก�าหนดมาตรการการ

บรหิารจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม	และผลกระทบด้านสขุภาพของประชาชน	ไปจนถงึการมศีนูย์เฝา

ระวงัคณุภาพสิง่แวดล้อมในพืน้ที	่(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต,ิ	

2554;	สมชาย	มุ้ยจีน,	2559)	หน่วยงานหลักในการด�าเนินการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน

ประเทศไทย	คือ	กระทรวงอุตสาหกรรม	โดยมีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ก�ากับดูแล

การด�าเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	และกรมโรงงานอุตสาหกรรมดูแลการด�าเนินการในพื้นที่

อุตสาหกรรมอื่นๆ	เช่น	เขตประกอบการอุตสาหกรรม	
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	 โดยในปัจจุบันได้เริ่มการน�าร่องแล้วในหลายพื้นที่ของประเทศ	เช่น	ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพดุ	นคิมอตุสาหกรรมบางป	ูนคิมอตุสาหกรรมภาคเหนอื	นคิมอตุสาหกรรมอสีเทร์ินซบีอร์ด	

และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	และมีการก�าหนดเปาหมายที่จะพัฒนาและยกระดับนิคม

อุตสาหกรรมมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	(Eco	Industrial	Estate	&	Networks)	ปละ	3	แห่ง	

และมเีปาหมายภายในป	2562	ทกุนคิมอตุสาหกรรมจะพฒันาเข้าสู่เมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ	ทาง

ด้านกรมโรงงานอตุสาหกรรม	ได้ด�าเนนิการโครงการน�าร่องใน	15	จงัหวดั	โดยปัจจบุนัอยูใ่นขัน้ตอน

ในการส่งเสริมให้โรงงานเข้าร่วมโครงการ	Green	Industry,	CSR	DIW	และ	Eco	Factory	เพื่อยก

ระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม		ความปลอดภัย	การประหยัดพลังงาน	ท�าให้กระบวนการผลิต

เปนมติรกบัสิง่แวดล้อมและมกีารใช้พลงังานและทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	ทัง้นี	้คาดว่าเมอืงอตุสาหกรรม

เชิงนิเวศ	15	จังหวัดในระยะแรกจะด�าเนินการเสร็จสิ้นภายในป	2564

	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ได้ก�าหนดองค์ประกอบในการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน	22	ด้านเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลใน	5	มิติ	ได้แก่

1)		มิติกายภาพ	3	ด้าน	ได้แก่	การออกแบ	พัฒนา	และบริหารพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	

การออกแบบระบบสาธารณูปโภค	และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ	และการออกแบบอาคารที่

ประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2)		มิติเศรษฐกิจ	3	ด้าน	ได้แก่	เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ	(Eco-

nomic	Efficiency)	เศรษฐกิจของท้องถ่ินท่ีมีเสถียรภาพ	(Economic	Stability)	และเศรษฐกิจ

ของชุมชนที่มีความเท่าเทียม	(Economic	Equity)

3)		มิติสังคม	2	ด้าน	ได้แก่	คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน	และของชุมชนโดยรอบ

4)		มิติสิ่งแวดล้อม	9	ด้าน	ได้แก่	การบริหารจัดการทรัพยากร	พลังงาน	ระบบการผลิต

และผลติภณัฑ์ทีเ่ปนมติรต่อสิง่แวดล้อม	การควบคุมมลภาวะทางน�า้	การควบคมุมลภาวะทางอากาศ	

การควบคุมมลภาวะจากกากของเสีย	การควบคุมมลภาวะทางเสียง	กลิ่น	ฝุน	ควัน	เหตุเดือดร้อน

ร�าคาญการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพและการพึ่งพาเกื้อกูลซ่ึงกันและกันของ

อุตสาหกรรม	(Industrial	Symbiosis)

	 มิติการบริหารจัดการ	5	ด้าน	ได้แก่	การบริหารจัดการพื้นที่	และการเฝาระวังคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม	อย่างมส่ีวนร่วม	การยกระดบัการก�ากบัดแูลโรงงานให้เปนไปตามกฎหมาย	ส่งเสรมิให้โครง

งานเข้าสูร่ะบบบรหิารจดัการระดบัประเทศและระดบัสากล	การรณรงค์ส่งเสรมิให้โรงงานประยกุต์

ใช้นวัตกรรม	และระบบการบริหารที่มีการวิเคราะห์พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารในช่องทางต่างๆ
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	 การพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	เกี่ยวข้องโดยตรงกับมิติกายภาพ

ในการพฒันาพืน้ทีส่เีขยีว	พืน้ทีโ่ล่ง	รวมถงึพืน้ท่ีแหล่งน�า้ในขอบเขตและโดยรอบโรงงานอตุสาหกรรม	

มิติทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้ังพนักงานและชุมชน	และมิติทางส่ิงแวดล้อมในการ

ช่วยปองกันผลกระทบ	และลดมลภาวะระหว่างขั้นตอนการผลิต	โดยด�าเนินงานในมิติการบริหาร

จัดการ	และมุ่งสู่เปาหมายในมิติเศรษฐกิจ		

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งในเมืองอุตสาหกรรม

	 การจัดท�าแนวปองกัน (Protection Strip) และแนวกันชน (Buffer Zone)	การ

ก�าหนดให้มีระยะของแนวปองกันและระยะของแนวกันชนนั้นเพื่อให้เปนพื้นที่กันชนระหว่าง

อตุสาหกรรมกบัชมุชน	ช่วยปองกนัผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมต่อพืน้ทีข้่างเคยีง	

ระยะของแนวปองกันและแนวกันชนในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน	โดยเปนการประยุกต์ใช้

ตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ที	่โดยปัจจยัในการก�าหนดระยะขึน้อยูก่บั	1)	ประเภท	ขนาด	และ

ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม	2)	ที่ตั้งและระยะทางจากโรงงานถึงชุมชน	3)	ชนิดและความเข้มข้น

มลพิษที่เกิด	และ	4)	สภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่	การจัดท�าแนวปองกัน	และ

แนวกันชนที่เปนพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้	จะช่วยลดผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมต่อ

ชมุชนโดยรอบโดยการดดูซับสารมลพษิต่างๆ	รวมทัง้ฝุนละอองและช่วยดดูซบักาซคาร์บอนไดออกไซด์		

และเสริมสร้างภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ	โรงงานซ่ึงสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ

ระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนในการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

 • การจัดท�าแนวปองกัน (Protection strip)

	 แนวปองกนั	หมายถึง	การจัดการระยะและคณุภาพพืน้ทีใ่นเขตของอตุสาหกรรมด้านทีต่ดิ

กบัชุมชน	เพือ่เปนแนวปองกนัให้เกดิความปลอดภยั	โดยการจดัท�าแนวปลูกต้นไม้เพือ่เปนแนวปองกนั	

หรือมาตรการอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าโดยเปนแนวที่อยู ่ในเขตของแปลงที่ดินซึ่ง

อตุสาหกรรมประเภทดังกล่าวตัง้อยู	่	โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏบิตัติามมาตรา	67	วรรค

สองของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(2553)7		ได้ก�าหนดหลกัการในการจดัท�าแนวปองกนั	ดงันี้

	 1)		ก�าหนดระยะแนวปองกันตามประเภทอุตสาหกรรม	ซึ่งแบ่งเปน	6	ระดับมีระยะแนว

ปองกันตั้งแต่	0-50	เมตร

	 2)		จัดท�าแนวปองกันอย่างมีคุณภาพโดยการปลูกต้นไม้	หรือ	มาตรการอื่นที่มีคุณภาพ

เทียบเท่าหรือสูงกว่า	โดยมีข้อแนะน�าดังต่อไปนี้

6		คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏบิติัตามมาตรา	67	วรรคสองของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(2553)	ข้อเสนอเร่ือง	การจดัการปัญหา	
ระยะห่างระหว่างอตุสาหกรรมและชมุชนในพ้ืนทีม่าบตาพดุและการเผยแพร่ข้อมลูผลการพจิารณาของคณะกรรมการผงัเมอืง	เสนอต่อ	นายกรฐัมนตรี	
เมือ่วนัที	่10	พฤษภาคม	2553	ดาวน์โหลดเอกสารฉบบัเตม็ได้ท่ี		http://www.dpt.go.th/sisaket/pdf/Industry_and_Community.pdf
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-	ปลกูต้นไม้อย่างหนาแน่นเปนระยะแนวปองกนั	๓	ชัน้เรอืนยอดโดยไม่ใช่การเว้นทีว่่าง	

การท�าถนน	ที่จอดรถ	หรือปลูกหญ้า	และไม่จัดท�าสนามเด็กเล่นในพื้นที่แนวปองกัน

-	คัดเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับการจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่	โดยควรจะเปนไม้ไม่

ผลัดใบเปนพันธุ์ไม้ดั้งเดิมในท้องถิ่นมีความสูงและทรงพุ่มที่เหมาะสมเจริญเติบโตหรือปรับตัวได้ดี

ในสภาพภมูอิากาศและสภาพดนิในพืน้ที	่เหมาะสมกบัขนาดพืน้ทีข่องบรเิวณทีจ่ะปลกู	และสามารถ

พิจารณาพันธุ์ไม้ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ	(absorption)	มลพิษต่างๆ	เช่น	พันธุ์ไม้ที่ดูดซับฝุน

ละออง	ได้แก่	อโศกอินเดีย	เลียบ	และทับทิม	พันธุ์ไม้ที่ดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ได้แก่	พิกุล	โพธ์ิ	

และรกฟาขาว	พันธุ์ไม้ที่ดูดซับออกไซด์ของไนโตรเจน	ได้แก่	สนทะเล	หางนกยูง	ฝรั่ง	และตะกู	

-	ปลูกต้นไม้เปนแนวปองกันเปน	๓	ระดับลดหลั่นกันลงไปในลักษณะของระฆังคว�่า	

สามารถช่วยบังคับทิศทางลมไม่ให้ไปรบกวนภายนอกโรงงาน		ทั้งนี้	ให้ท�าการปลูกต้นไม้อย่างหนา

แน่นและปลูกแบบสลับฟันปลา	เพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างต้นไม้น้อยที่สุด

	 3)		ควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดท�าแนวปองกันและแนวกันชน	เช่น	

การสนับสนุนการเพาะปลูกพันธุ์ไม้ท้องถ่ิน	การรับซ้ือพันธุ์ไม้จากชุมชน	การร่วมแรงกันระหว่าง

ชุมชนกับโรงงานในการด�าเนินการจัดท�าแนวปองกัน	เปนต้น

	 หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการบังคับใช้แนวปองกัน	ได้แก่	กระทรวงอุตสาหกรรม	

(ประสานผูป้ระกอบการเพือ่น�ามาตรการไปด�าเนนิงานและตดิตามผล)	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม	(ใช้แนวทางการท�าแนวปองกันในการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	และสนบัสนนุ

แนวทางการจัดท�าอย่างเปนรูปธรรม)	และกระทรวงมหาดไทย	(สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นในการพิจารณาการจัดท�าแนวปองกันเปนส่วนหนื่งของการอนุมัติการก่อสร้างตามพระราช

บัญญัติควบคุมอาคาร)

	• การจัดท�าแนวกันชน (Buffer zone)

	 แนวกันชน	หมายถงึ	ระยะห่างระหว่างย่านอตุสาหกรรมกบัย่านชมุชน	โดยเปนแนวทีอ่ยู่

นอกเขตพ้ืนทีข่องอตุสาหกรรมนัน้ๆ	เพือ่เปนมาตรการปองกัน	และลดผลกระทบต่อความปลอดภัย	

สุขภาพ	ชีวิต	ทรัพย์สิน	และส่ิงแวดล้อมโดยรอบ	แนวกันชนอาจเปนพื้นที่กันชนปาไม้	(Forest		

buffers)	ได้แก่	ปาไม้โตเร็ว	ปาชุมชน	เพื่อใช้เปนกันชนในการลดความรุนแรงของผลกระทบส่ิง

แวดล้อม	หรอืกนัชนกายภาพ	(Physical	buffers)	ได้แก่	พืน้ทีท่ีม่รีปูแบบโครงสร้างใช้แสดงเปนแนว

เขตทีส่งัเกตเหน็ได้ชดัเจน	เช่น	ถนน	แม่น�า้คคูลอง	คลองชลประทาน	และสามารถแบ่งแยกรอยต่อ

ระหว่างสองกจิกรรมออกจากกนั	(พสิษิฐ์	สนิธวุนชิ,	๒๕๕๖)	หลกัการในการจดัท�าแนวกนัชนมดีงันี้
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รูปที่	4.1		แนวกันชนระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชน

ที่มา:	Economic	Development	Queensland	(http://industrial.edq.com.au/Yatala)

1)	ก�าหนดระยะแนวกันชนตามประเภทอุตสาหกรรม	ซึ่งแบ่งเปน	6	ระดับมีระยะแนว

กันชนตั้งแต่	0-2,000	เมตร

2)	ก�าหนดข้อห้ามการใช้ประโยชน์ทีด่นิในแนวกนัชน	ทีจ่ะต้องไม่ขดัแย้งต่อการปองกนั

อันตรายจากผลกระทบอุตสาหกรรม	เช่น	ยกเว้นการจัดสรรท่ีดินทุกประเภท	โรงเรียน	อาคาร	

พาณิชยกรรม	เปนต้น		หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการบังคับใช้แนวกันชน	ได้แก	่กรโยธาธิการ	

และผังเมือง	(ด�าเนินการก�าหนดแนวกันชนในผังเมืองรวม)	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พื้นที่

อุตสาหกรรมตั้งอยู่

	 อย่างไรก็ตาม	เม่ือมีการก�าหนดในกฎกระทรวงผังเมืองรวมแล้ว	จะมีผลกระทบโดยตรง

ต่อเจ้าของทีด่นิ	เจ้าของอสงัหารมิทรพัย์หรอืผูป้ระกอบการในบรเิวณดงักล่าว	เนือ่งจากการก�าหนด

ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ทีดิ่นเปนการลดิรอนสทิธิใ์นการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	ดงันัน้การสร้างความเปน

ธรรมเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งจึงควรพิจารณาให้มีการชดเชยเยียวยา	หากไม่มีมาตรการเยียวยา

ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	การจัดท�าผังเมืองรวมท่ีมีแนวกันชนน้ีอาจไม่เปนท่ียอมรับได้7		ซึ่งภาคส่วน

ที่ได้รับประโยชน์ควรเปนผู้ร่วมชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

7		ความเห็นจากผลการจัดเวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด	คร้ังที่	3/2554	เรื่องทิศทางผังเมืองรวมมาบตาพุดและพื้นที่กันชน	โดยเครือข่าย
วิชาการเพ่ือมาบตาพุด	ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	และส�านักงานเลขาธิการสิ่งแวดล้อมแห่งสวีเดนประจ�าภูมิภาคเอเชีย	ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบได้ที่	http://www.tei.or.th/maptaphut/110623-Planning_stage.pdf
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 4.2  เมืองท่องเที่ยว
	 แนวคดิการท่องเทีย่วเชงินเิวศในเมอืง (Urban Eco-tourism/Urban Green Tourism) 

‘การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ’	 (Eco-tourism)	 เปนแนวคิดที่เริ่มเปนที่รู ้จักในช่วงป	 ค.ศ.	 1980			

โดยองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	(UNEP)	สมาคมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	(Ecotourism	

Society)	และองค์การการท่องเท่ียวโลก	(World	Tourism	Organization)	ให้ค�านิยามว่า	“การ	

ท่องเที่ยวที่ไม่เปนการรบกวนลักษณะทางธรรมชาติ	มุ่งหวังในด้านการศึกษา	มีความพอใจต่อ

ทัศนียภาพ	พืชพรรณ	และสัตว์ตามธรรมชาติ	มีความเข้าใจต่อวัฒนธรรม	ประวัติความเปนมาของ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	โดยไม่เปนการรบกวนต่อระบบนิเวศ	ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสทาง

เศรษฐกิจ	ที่จะท�า	ให้เกิดการอนุรักษ์ต่อทรัพยากรของประชากร	ในท้องถิ่น”การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยได้น�าแนวคดินีม้าใช้อย่างเปนทางการใน	พ.ศ.	2541	โดยให้ค�าจ�ากดัความว่า“การท่อง

เทีย่วอย่างมคีวามรบัผดิชอบในแหล่งธรรมชาตท่ีิมเีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่	และแหล่งวฒันธรรมทีเ่กีย่ว

เนือ่งกบัระบบนเิวศสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่ว	โดยมกีระบวนการเรยีนรูร่้วมกันของผู้ทีเ่กีย่วข้อง	

ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น	เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส�านึกต่อการรักษาระบบนิเวศ

อย่างยั่งยืน”	จะเห็นได้ว่า	ลักษณะเฉพาะประการหน่ึงของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	คือการประสาน

การท่องเทีย่วกบัความพงึพอใจในการเรยีนรูแ้ละสัมผสักบัระบบนเิวศ		โดยองค์ประกอบหลกัทีส่�าคญั

ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	มี	4	ด้าน	ประกอบด้วย

1) องค์ประกอบด้านพื้นที่ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ	เพื่อประสานการ

ท่องเท่ียวกบัความพอใจในการเรยีนรูแ้ละสมัผสักบัระบบนเิวศ	อาจมกีารรวมเอาลกัษณะวฒันธรรม

ที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ	หรือเปนส่วนหนึ่งในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ	ไว้โดยเฉพาะ	

หรอืเปนการท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรรมชาตทิีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่	(Identi-

ty/	Authentic/	Endemic/	Unique)	รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับร

ะบบนิเวศในพื้นที่ด้วย

2) องค์ประกอบด้านการจดัการ	เปนการท่องเทีย่วทีม่คีวามรบัผิดชอบ	(Responsible	

travel)	โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น	ซ่ึงมีการจัดการที่ยั่งยืน

ครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร	การจัดการสิ่งแวดล้อม	การปองกันและก�าจัดมลพิษ	และ

ควบคุมการพัฒนา

3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ				เปนการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการ

เรียนรู้	(Learning	process)	โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแห

ล่งท่องเที่ยวเปนการเพิ่มพูนความรู้	ประสบการณ์	ความประทับใจ	เพ่ือสร้างจิตส�านึกที่ถูกต้องกับ
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ผูเ้ก่ียวข้อง	นกัท่องเทีย่ว	ประชาชนท้องถิน่	และผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเทีย่ว	เปนการเพิม่พนูความ

รู้	ประสบการณ์	ความประทับใจ	เพื่อสร้างจิตส�านึกที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง	นักท่องเที่ยว	ประชาชน

ท้องถิ่น	และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

4) องค์ประกอบด้านการมส่ีวนร่วม	เปนการท่องเทีย่วทีม่กัจะมกีารค�านงึถงึการมส่ีวน

ร่วมของประชาชนท้องถิน่หรอืชมุชนท้องถิน่		ทีม่บีทบาทในส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็	ร่วมวางแผน	

ร่วมปฏิบัติตามแผน		และร่วมได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาค	คอยติดตามตรวจสอบ	รวมถึงร่วม

บ�ารุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น

	 การประยุกต์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาใช้ในบริบทของเมืองตั้งอยู่บนฐานแนวคิดเดียวกัน	

โดยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเมือง (Urban Eco-tourism)	ได้ถูกนิยามในการประชุม	Urban	

Ecotourism	Conference	ในป	ค.ศ.	2004	ว่า	“การท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและสงัคม	สร้างงานและพฒันาความเปนอยูใ่นสภาพแวดล้อมเมอืง”	(Wu,	et.al.	2009)	

โดยมีการประกาศเปาหมายหลัก	4	ด้าน	(Urban	Ecotourism	Declaration)	ได้แก่	(1)	การฟื้นฟู

และอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถ่ิน	(2)	การให้ประโยชน์กับท้องถ่ินสูงสุด	และการมีส่วน

ร่วมของท้องถิน่ในฐานะเจ้าของ	นกัลงทนุ	เจ้าบ้าน	และผูน้�าทาง	(3)	การให้ความรูก้บัผู้มาเยอืนและ

ผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากร	วัฒนธรรม	และความย่ังยืน	และ	(4)	การลด

รอยเท้านิเวศ	(ecological	footprint)	ของผู้เกี่ยวข้อง	นอกจากนั้น	งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการจัดการ

ท่องเท่ียวเชงินเิวศในเมือง	(urban	eco-tourism)	มปีระโยชน์และข้อได้เปรียบหลายด้านเมือ่เทยีบ

กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทอื่นๆ	(Dodds	and	Joppe,	2001)		ได้แก่

• ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(environmental	impacts)	

• เกิดการฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติในเมือง	(restoration	of	natural	areas)

• การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	(interpretation	and	education)	

• การสร้างรายได้ให้ชุมชน	(financial	viability)

• การเพิม่คณุค่าให้กบัเมอืงและเปนเครือ่งมอืไปสูก่ารพฒันาเมอืงทีย่ัง่ยนื	(destination	

marketing	and	tool	for	sustainability)

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งในเมืองท่องเที่ยว

	 พืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ทีโ่ล่งทีม่คีณุภาพสามารถสนบัสนนุอตุสาหกรรมท่องเทีย่วของเมอืงได้

ใน	3	ลกัษณะ		ได้แก่ (1) สร้างจดุหมายปลายทางส�าหรบันกัท่องเทีย่ว (attractive destination) 

ซึง่หลายกรณ	ีสวนสาธารณะทีม่คุีณภาพและได้รบัการออกแบบอย่างดขีองเมอืง	เช่น	Central	Park
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(New	York,	USA),	Parc	des	Buttes-Chaumont	(Paris,	France),	Keukenhof	(Lisse,	the	

Netherlands)	และสวนนงนชุในพทัยา (2) เป็นพืน้ทีส่นบัสนนุกิจกรรมส�าหรบัชมุชนและนักท่อง

เทีย่ว	พืน้ทีส่าธารณะและกึง่สาธารณะต่างๆ	สร้างพืน้ทีส่ร้างสรรค์ศลิปวัฒนธรรม	พืน้ทีส่นัทนาการ	

การกีฬา	งานประเพณีต่างๆ	ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซึมซับวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านการใช้พ้ืนที่

ร่วมกัน	และ	(3) เป็นพื้นท่ีเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมต่างๆ เส้นทางสีเขียวสามารถสร้างการเช่ือม

ต่อพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ	เข้าด้วยกัน	โดยนักท่องเท่ียวสามารถเดินทางโดยปลอดมลภาวะด้วย	

การเดินหรือขี่จักรยาน	และยังสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนและเสริมสร้างความยั่งยืน	

ให้ระบบนิเวศ	

การจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวต่อเมืองท่องเที่ยว	สามารถท�าได้ดังนี้

• การจัดท�าสวนสาธารณะเพื่อเปนแหล่งท่องเท่ียวหรือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	สวน

สาธารณะเปนพื้นที่สาธารณะที่เปนพื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียวที่สามารถตอบสนองความต้องการพัก

ผ่อนหย่อนใจ	ซึ่งเปนสิ่งจ�าเปนต่อชีวิตความเปนอยู่ของประชากรในเมือง	โดยลักษณะการพักผ่อน

หย่อนใจแบ่งเปน	๒	ลักษณะ	ได้แก่	๑)	Passive	Recreation	หรือการพักผ่อนในลักษณะสงบ	ผ่อน

คลาย	ได้แก่	การชืน่ชมภมูทิศัน์	การใกล้ชดิธรรมชาต	ิเปนต้น	และ	๒)	Active	Recreation	เปนการ

พักผ่อนหย่อนใจผ่านกิจกรรม	ได้แก่	การออกก�าลังกาย	ขี่จักรยาน	การเล่นกีฬากลางแจ้ง	เปนต้น	

	 สวนสาธารณะของเมืองมีหลากหลายประเภท	ซ่ึงการออกแบบเมืองจะมีสวนสาธารณะ

ที่มีการใช้งานและขนาดแตกต่างกันไปกระจายอยู่ในเมือง	ได้แก่	สนามเด็กเล่น	สนามกีฬา	สวน

สาธารณะละแวกบ้าน	สวนสาธารณะระดบัย่าน	ระดบัเมอืง	และสวนทีม่ลีกัษณะพเิศษ	เช่น	สวนสตัว์	

สวนพฤกษศาสตร์	นอกจากนั้น	การออกแบบสวนสาธารณะของเมืองให้ตอบสนองความต้องการที่

หลายหลายจะท�าให้เกิดประโยชน์มากกว่าการนันทนาการ	คุณภาพชีวิต	และสนับสนุนกิจกรรม

ชุมชน	โดยสามารถช่วยในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ	การจัดการน�้า	และการปองกัน

ภัยพิบัติได้อีกด้วย

	 ตัวอย่างการสร้างสวนสาธารณะที่เกิดประโยชน์หลากหลาย	

	 Shanghai	Houtan	Park	(Shanghai,	China)	เปนสวนสาธารณะขนาด	14	เฮกเตอร์	มี

ความยาว	1.7	กิโลเมตร	ตั้งอยู่ริมแม่น�้า	Huangpu	พื้นท่ีแห่งนี้เคยเปนพื้นที่โรงงานเหล็กและอู่ต่อ

เรือมาก่อน	ต่อมาได้ถูกปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ท่ีเสื่อมโทรมของอุตสาหกรรมร้างมาปรับปรุงเปนพื้นที่

สีเขียวของเมืองเพ่ือรองรับการจัดงาน	World	Expo	ในป	ค.ศ.	2010	และมีการออกแบบสวน

สาธารณะแห่งนีใ้นการปองกนัน�า้ท่วม	โดยมกีารปรบัปรงุก�าแพงคอนกรตีทีม่อียูเ่ดมิซึง่เปนโครงสร้าง
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รูปที่	4.2		ภาพก่อนและหลังการปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น�้า	Huangpu

ที่มา:	https://landscapeperformance.org/case-study-briefs/shanghai-houtan-park

รูปที่	4.3		ภาพตัดแสดงระบบการบ�าบัดน�้าในสวนสาธารณะ	Shanghai	houtan	park

ที่มา:	http://www.archdaily.com/131747/shanghai-houtan-park-turenscape/50142c0728ba0d3b45001593-shanghai-

houtan-park-turenscape-image

รูปที่	4.4		พื้นที่ริมน�้าในสวนสาธารณะ	Shanghai	houtan	park	

ที่มา:	http://www.archdaily.com/131747/shanghai-houtan-park-turenscape/50142c0728ba0d3b45001593-	

shanghai-houtan-park-turenscape-image

ที่แข็ง	ไม่สวยงาม	และเปนที่กักเก็บขยะเนื่องจากความผันผวนของน�้าขึ้นน�้าลง	ให้กลายเปนพื้นที่สี

เขียวชุ่มน�้า	สร้างบรรยากาศริมตลิ่ง	และช่วยในการบ�าบัดน�้าที่ปนเปื้อนจากแม่น�้า	Huangpu		

โดยวิธีการบ�าบัดน�้านั้น	จะใช้วิธีการท�าให้น�้าไหลลงลักษณะเหมือนน�้าตกเปนข้ันลดหลั่นหันไป		

(Cascades	and	Tarraces)	เพื่อใช้ในการก�าจัดสารปนเปื้อนเก็บสารอาหารลดตะกอนแขวนลอย

และให้ออกซิเจนน�้า
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	 ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการปรบัปรงุพืน้ทีท่ีเ่สือ่มโทรมของอตุสาหกรรมร้างมาปรบัปรงุเปน

พื้นที่สีเขียวของเมือง

	 ด้านสิ่งแวดล้อม

-		บ�าบดัน�า้เสยีจากแม่น�า้ได้มากกว่าวนัละ	634,000	แกลลอน	ซึง่เปนการช่วยยกระดบั

คณุภาพน�า้ในแม่น�า้จากเกรดว	ี(ไม่เหมาะสมส�าหรบัการสมัผสัของมนุษย์)	เปนเกรด	2	(เหมาะส�าหรบั

การชลประทานแนวนอน)	โดยใช้กระบวนการทางชีวภาพเท่านั้น

-		เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่	โดยมีพืช	93	ชนิดและสัตว์กว่า	200	ชนิด

-		พ้ืนท่ีชุม่น�า้และพชืต่างๆ	เปนแหล่งกกัเกบ็และดูดซบัคาร์บอนได้ประมาณปละ	242	ตนั

-		ประสบความส�าเร็จในการแสดงให้เห็นถึงเทคนิคการออกแบบและการก่อสร้างอัน

ทนัสมยัซึง่ส่งผลให้สทิธบิตัรการออกแบบแห่งชาต	ิ8	ฉบบั	และโครงการบ�าบดัน�า้เสยีทางนเิวศวทิยา	

20-30	วิธี

	 ด้านสังคม

-		เปนสวนสาธารณะและพื้นที่พักผ่อนและเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและชุมชน

	 ด้านเศรษฐกิจ

-		ประหยดัค่าใช้จ่ายจากการใช้น�า้ใน	Expo	Park	ทีอ่ยูต่ดิกันประมาณ	116,800	เหรยีญ

ต่อปโดยน�้าที่น�าไปใช้นี้เปนน�้าที่ได้รับการบ�าบัดน�้าจากพื้นที่ชุ่มน�้า	Houtan	Park

• การสร้างอุทยานวิถี หรือเส้นทางสีเขียว (Greenways) เพื่อเช่ือมต่อพ้ืนที่

นันทนาการต่างๆ	ของเมืองเข้าด้วยกันแทนท่ีจะเปนการสร้างพื้นที่เปนจุดๆ	อย่างกระจัดกระจาย	

ลักษณะของสวนแนวยาวที่เชื่อมพื้นที่ส�าคัญของเมืองเข้าด้วยกันมีหลายลักษณะ	ได้แก่
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-		ทางเดินสีเขียว	(Park	way)	หรือระบบ

ทางเท้าในพืน้ทีท่ีส่ามารถจดัให้คนเดนิต่อ

เนื่องในสภาพภูมิทัศน์ที่ดี	 เช่น	การปิด

ถนนทีม่กีารสัญจรน้อย	หรือเส้นทางรถไฟ

ที่เลิกใช้พัฒนาเปนเส้นทางเดิน

-		เส้นทางเลียบล�าน�้า	(Blue	way)	ทาง

เดินเลียบริมแม่น�้า	ล�าคลองต่างๆ	

-		เส้นทางดาดผิว	(Pave	way)	ทางเท้า

ย่านที่มีคนใช้เปนจ�านวนมากซ่ึงสามารถ

ปรับปรุงให้เปนทางเดินที่สะดวก	มีม้านั่ง	

ร้านขายของ	ขายเครื่องดื่ม	เพื่อส่งเสริม

การค้าของชุมชน

-		เส้นทางเชือ่มอาคารต่างๆ	(Glaze	way)	

เชือ่มระหว่างอาคารและลานต่างๆ	ในกลุม่

อาคาร

-		ทางเดินลอยฟา	(Sky	walk)	การเช่ือม

เส้นทางระดับเหนือศีรษะที่ท�าให้การ

สัญจรสะดวกปลอดภัย	

-		เส้นทางนเิวศ	(Eco	way)	ทางเดนิทีผ่่าน

ระบบนิเวศที่มีความส�าคัญในเมือง

-		เส้นทางจกัรยาน	(Cycle	way)	เส้นทาง

เฉพาะให้จกัรยานเพือ่ให้สามารถสญัจรได้

อย่างปลอดภัย

รูปที่	4.5		เส้นทางสีเขียวในเมืองรูปแบบต่างๆ

ที่มา:	Bandung’s	skywalk	http://blog.reservasi.com/skywalk-cihampelas-bandung/Chicago’s	Riverwalk/	

Cycling	Embassy	of	Great	Britain	https://www.cycling-embassy.org.uk/	http://www.visitmanisteecounty.com
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4.3  เมืองพาณิชยกรรม
	 แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบกระชับและการพัฒนาเมืองสุขภาวะ

	 เมอืงแบบกระชบั	(Compact	City)	เปนการวางผงัให้เมืองมกีารเดนิทางท่ีส้ันไม่ส้ินเปลอืง

พลังงาน	ซึ่งอาจจะต้องมีการพัฒนาเมืองให้มีความหนาแน่นขึ้นทางสูง	และจัดให้มีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกและสาธารณูปการท่ีเหมาะสมต่อการด�ารงชีวิต	ลักษณะเมืองกระชับจะมีขอบเขตที่ชัดเจน	

ส่งเสรมิการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณศนูย์กลางเพือ่เปนการลดการใช้รถยนต์ส่วนตวั	ส่งเสรมิการเดนิและ

การใช้จักรยานเปนหลักมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	พื้นที่โล่งสาธารณะเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้มาใช้ร่วมกัน	

โดยกลุม่อาคารจะถกูออกแบบให้กระชบัแต่ไม่แออดั	เน้นการใช้พืน้ทีแ่บบผสมผสานเช่น	พืน้ท่ีทีพ่กั

อาศยัอยูร่วมกบัสถานทีท่�างาน	มกีารตดิต่อเชือ่มโยงภายในได้สะดวกโดยมเีส้นทางเดนิและเส้นทาง

จักรยานเปนทางเชื่อมต่อหลัก

	 ในลักษณะใกล้เคียงกัน	เมืองสุขภาวะ	(Healthy	City)	เปนการจัดการสภาพแวดล้อม

เมืองให้เอื้อต่อการรักษาสุขภาวะของประชาชนผู้อยู่อาศัย	ซึ่งมุ่งเน้นทั้งด้านการพัฒนาระบบ

สาธารณูปการพื้นฐานต่างๆ	และการพัฒนา	“พื้นที่สุขภาวะของเมือง”	หรือพื้นที่ที่ส่งเสริมการใช้

ชีวิตที่ดีของประชาชน	เช่น	พื้นที่สวนสาธารณะ	สนามเด็กเล่น	ลานกีฬา	ทางเดินเท้า	ทางจักรยาน	

เพื่อสนับสนุนการออกก�าลังกายและเปนพื้นที่ทางสังคมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัย

ในเมอืงเมอืงสขุภาวะจงึให้ความส�าคญักบัการพฒันาพื้นทีโ่ล่งและพื้นทีส่ีเขียวที่กระจายอยูใ่นเมือง

เพือ่รกัษาสภาพแวดล้อม	ส่งเสรมิสขุภาพกายและใจ	และเสรมิสร้างคณุภาพชวีติทีด่ใีห้กบัผูอ้ยูอ่าศยั

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งในเมืองพาณิชยกรรม

	 ในพื้นที่เมืองพาณิชยกรรมที่มีมูลค่าที่ดินสูง	แนวโน้มของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงอยู่ในรูป

แบบของการจ�ากัดพื้นที่เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอย	และการสอดแทรกพื้นที่สีเขียวในอาคารต่างๆ	ที่

มีอยู่	โดยพื้นที่สีเขียวในอาคารหรือกลุ่มอาคารสามารถมีรูปแบบที่หลากหลาย	ดังน้ี	(ปรับปรุงจาก	

Shipman,	1989	อ้างถึงใน	สุพิชฌาย์	ศิลัยรัตน์,	2554)	

• สวนในระหว่างกลุ่มอาคารหรือสวนหย่อมขนาดเล็กในชุมชน (pocket park) 

เปนพืน้ทีส่เีขยีวทีม่กีารออกแบบพร้อมการจดัวางอุปกรณ์เพือ่กจิกรรม	และปฏสิมัพนัธ์ของชมุชนมี

แนวทางการพัฒนาโดยอาศัยท่ีว่างขนาดเล็กในชุมชนหรือระหว่างอาคารต่างๆ	อยู่ในระยะเดินเท้า
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รูปที่	4.6		สวนหย่อมขนาดเล็กรูปแบบต่างๆ	

ที่มา:	Pocket	park	in	Hong	Kong	(https://www.researchgate.net/figure/233175019)

Pocket	park	in	New	York	(http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=869340)

• สวนหลังคา (roof garden)	สวนท่ีติดตั้งบนหลังคา	หรือช้ันดาดฟาชั้นต่างๆ	ของ

อาคาร	โดยสวนหลังคามีข้อค�านึงในการออกแบบ	ดังนี้

	 -		น�า้หนกั	น�า้หนกัของวสัดทุกุอย่างทีเ่ลือกใช้ต้องมกีารค�านวณอย่างดเีลอืกใช้วสัดนุ�า้หนกั

เบา	เช่น	การปพูืน้ไม้หรือหนิเทยีมแทนหนิจรงิ	กระถางต้นไม้ไฟเบอร์	โครงสร้างอลูมเินยีม	ออกแบบ

บ่อน�้า	กระบะปลูกต้นไม้	สนามหญ้าโดยใช้ดินตื้นเพื่อลดน�้าหนัก	หรือเลือกใช้ไม้คลุมดินซึ่งต้องการ

ดินปลูกน้อย	เปนต้น	การวางต้นไม้ใหญ่ต้องค�านึงถึงโครงสร้างอาคาร	โดยอาจมีการวางต�าแหน่ง

ต้นไม้ลงต�าแหน่งเสาเพื่อถ่ายน�้าหนักโดยตรง	และต้นไม้พุ่มที่เปนแนวตามต�าแหน่งคาน	

	 -		ออกแบบกระบะปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับขนาดต้นไม้และความลึกของราก	โดยต้อง

มีชัน้กรวดหรืออิฐหักรองกน้	ความหนา	1/3	ของกระบะหรอืสูงประมาณ	3-4	นิ้วเพือ่การระบายน�้า	

และมีวัสดุกันดินที่กั้นระหว่างชั้นดินกับชั้นกรวด	เช่น	แผ่นไฟเบอร์	ซ้อนทับกัน	2-3	ชั้น

	 -		ความรุนแรงของลม	หากมีลมแรง	อาจเพิ่มแผงกั้นลม	หรือการยึดต้นไม้ด้วยลวดสลิง
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รูปที่	4.7		สวนหลังคา

ที่มา:	สวนผักบนหลังคา	ประเทศจีน	http://www.banidea.com/rooftop-urban-farming/

 • กันชนสีเขียว หรือร้ัวสีเขียว 

(green buffer)	พื้นท่ีสีเขียวตามแนวขอบเขต

อาคาร	 เพื่อสร้างขอบเขตของอาคารหรือกลุ่ม

อาคาร	หรือใช้บังสายตาเพื่อสร้างความเปนส่วน

ตัวไม้บังตาที่นิยมปลูกในประเทศไทย	ได้แก่	ชา

ฮกเกี้ยน	เข็ม	แก้ว	ชบา	โมก	เทียนหยด	ไผ่เลี้ยง	

อโศกอินเดีย	ไทรเกาหลี	และข่อยเปนต้น

รูปที่	4.8	กันชนสีเขียว

ที่มา:	ไม้บังตา	(http://www.ku.ac.th/e-magazine/

august44/agri/sol.html)

• กระบะต้นไม้ (planting verge)	การติดตั้งพื้นที่สีเขียวตามแนวขอบอาคารหรือริม

ระเบียง	โดยการจัดท�ากระบะต้นไม้ในแนวขอบอาคารต้องค�านึงถึงความลึกดินปลูก	ความลึกและ

ความกว้างกระบะ
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รูปที่	4.9		กระบะต้นไม้

ที่มา:	(http://www.banidea.com/building-green-design-eco/green-building-vietnam-16/)

• สวนแนวตั้ง (vertical garden) สวนในแนวก�าแพงอาคาร	พื้นที่ริมรั้ว	หรือก�าแพง

ไม้เลื้อยซึ่งมีลักษณะ	ขนาด	การออกแบบได้หลากหลายแตกต่างกันไป

รูปที่	4.10		สวนแนวตั้ง

ที่มา:	ผนังไม้เลื้อยในชิลี		http://www.creativemove.com/architecture/consorcio/attachment	

สวนแนวตั้งโรงงานในมาบตาพุต			http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2011/12/J11493120/J11493120.html
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	• อาคารสีเขียว (Green Building) นอกจากการสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน

รูปแบบของการสอดแทรกพื้นที่สีเขียวในอาคารต่างๆ	ที่มีอยู่	การสนับสนุนให้อาคารเปนอาคารสี

เขยีวเปนแนวทางหนึง่ทีจ่ะเพ่ิมพืน้ทีส่เีขยีวและสนบัสนนุการใช้พลังงานสะอาดและลดมลพษิ	อาคาร

เขียว	(Green	building)	คือ	อาคารท่ีสร้างข้ึนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	คุ้ม

ค่า	มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดวัฏจักรชีวิต	(life	cycle)	ของตัวอาคาร	ไม่ว่า

จะเปนขัน้ตอนการเลอืกพืน้ทีท่�าเล	การออกแบบ	การก่อสร้าง	การด�าเนนิการ	การดแูล	การซ่อมแซม

ปรับปรุง	รวมไปถึงการท�าลายตัวอาคารด้วย	เพราะเปาหมายหลักของเเนวคิดนี้คือการลดผลกระ

ทบจากอาคารก่อสร้าง	หรอืสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างต่างๆ	(built	environment)	ทีจ่ะมผีลต่อสขุภาพ

ของผูค้น	(human	health)	และสิง่แวดล้อมตามธรรมชาต	ิ(natural	environment)	ฉะนัน้อาคาร

สีเขียวจึงมุ่งเน้นไปที่	3	ประเด็นหลัก	ได้แก่	1)	ประสิทธิภาพของการใช้น�้า	พลังงาน	และทรัพยากร

ธรรมชาติอื่นๆ	2)	ปกปองสุขภาพและส่งเสริมความสามารถในการท�างานของผู้คนในอาคาร	และ	

3)	ลดปัญหาขยะ	มลพิษ	และการท�าลายสิ่งแวดล้อม

	 มาตรฐานแบบประเมินอาคาร LEED (Leadership in Energy & Environmental  

Design)	เปนมาตรฐานอาคารสีเขียวที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด	พัฒนาขึ้นโดย	United	States	

Green	Building	Council	หรือ	USGBC	โดยการรวมตัวกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ

ก่อสร้างและออกแบบอาคารเพื่อ	พัฒนาให้เกิดอาคารเขียวขึ้นตั้งแต่ป	ค.ศ.	1993	การประเมินจะ

มีเนื้อหาแบ่งออกเปน	7	หมวดหลัก	ดังนี้

1		สถานที่ตั้งโครงการเพื่อความยั่งยืน	(Sustainable	Site)

2		การใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	(Water	Efficiency)

3		พลังงานและบรรยากาศ	(Energy	and	Atmosphere)

4		วัสดุและทรัพยากร	(Material	and	Resources)

5		คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร	(Indoor	Environmental	Quality)

6		นวัตกรรมในการออกแบบ	(Innovation	in	Design)

7		ความส�าคัญเร่งด่วนของภูมิภาค	(Regional	priority)

(หมายเหตุ:	ข้อมูลจากมาตรฐานฉบับ	ค.ศ.	2009)

	 มาตรฐาน	LEED	มีการแบ่งเกณฑ์ระดับการรับรองมาตรฐาน	(level	of	certification)	

เปนหลายระดับด้วยกันตามกลุ่มคะแนน	ได้แก่	ระดับ	Certification	(40-49	คะแนน)	Silver	(50-

59	คะแนน)	Gold	(60-79	คะแนน)	และ	Platinium	(80-110	คะแนน)	โดยปัจจุบันมีอาคารทั่ว
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โลกที่ผ่านการรับรองในเกณฑ์สูงสุดเพ่ิมมากข้ึน	ตัวอย่างอาคารสีเขียวที่ได้รับมาตรฐาน	LEED	ใน

ประเทศไทย	เช่น	โครงการปาร์คเวนเชอร์	อีโคเพล็กซ์	“Park	Ventures–The	Ecoplex”	ที่ผ่าน

มาตรฐานระดบัสงูสดุ	คณุสมบตัทิีท่�าให้โครงการน้ีได้รับมาตรฐาน		ได้แก่		1)	การมพีืน้ทีส่เีขยีวขนาด

ใหญ่	คิดเปนร้อยละ	25	ของพื้นท่ีภายในโครงการ		2)	ท�าเลที่ตั้งโครงการ	เชื่อมตรงจากรถไฟฟา	

ช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ของผูอ้ยูอ่าศยั		3)	กระจกอนรุกัษ์พลังงานช่วยลดปรมิาณเสียง	แสงแดด	

และความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร		4)	ระบบปรับอากาศท่ีออกแบบเพื่อควบคุมปริมาณลมเย็นให้พอ

เพยีงกบัความร้อนในแต่ละพืน้ที	่	5)	ระบบควบคมุคณุภาพอากาศภายในอาคาร	และลดมลพษิของ

อากาศภายในอาคาร		6)	ระบบปรับระดับแสงภายใน	อาคารให้เหมาะสมกับแสงสว่างธรรมชาติ			

7)	การน�าน�้าที่ใช้แล้วภายในอาคาร	มาบ�าบัดและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่	(Gray	Water	Reuse)	

รวมถงึรดน�า้ต้นไม้ภายในโครงการ		และ	8)	ระบบอาคารอตัโนมตั	ิ(Building	Automatic	System)	

ที่เช่ือมต่อ	ควบคุม	และบริหารจัดการทางวิศวกรรม	งานระบบต่างๆ	ภายในอาคาร	รวมถึงช่วยใน

การตรวจวัด	และควมคุมการใช้พลังงาน

รูปที่	4.11		โครงการปาร์คเวนเชอร์	อีโคเพล็กซ์	“Park	Ventures	–	The	Ecoplex”

ที่มา:	http://www.iurban.in.th/design/park-ventures-the-first-leed-platinum-mixed-use-building-in-thailand/
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มาตรฐานอาคารเขียวของไทย TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental 

Sustainability for New Construction and Major Renovation) 

	 จดัตัง้ขึน้ในป	พ.ศ.	2555	ด�าเนนิการโดยสถาบันอาคารเขยีวไทย	เกณฑ์การประเมนิความ

ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย	TREES	ได้แนวคิดมาจาก	LEED	จึงท�าให้หลักเกณฑ์การ

ประเมินอาคารเขียวมาตรฐานทั้งสองมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกันในหลายๆ	ประการ	เพียง

แต่หลกัเกณฑ์มาตรฐาน	TRESS	ถูกน�ามาปรบัให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมกบัสภาพ

สังคมไทย	เช่น	ทางด้านพลังงาน	มีการเพิ่ม	ทางเลือกในการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานอ้างอิง

ของกระทรวงพลังงาน	เปนต้น	เกณฑ์การประเมิน	TREES	แบ่งออกเปน	8	หมวด	ได้แก่

หมวดที่	1		การบริหารจัดการอาคาร	(Building	Management)

หมวดที่	2		ผังบริเวณและภูมิทัศน์	(Site	and	Landscape)

หมวดที่	3		การประหยัดน�้า	(Water	Conservation)

หมวดที่	4		พลังงานและบรรยากาศ	(Energy	and	Atmosphere)

หมวดที่	5		วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง	(Materials	and	Resources)

หมวดที	่6			คณุภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร	(Indoor	Environmental	Quality)

หมวดที่	7		การปองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Protection)

หมวดที่	8		นวัตกรรม	(Green	Innovation)

	 โดยเกณฑ์	TREES	จะเปนแบบสมคัรใจเข้าร่วม	และมรีะดบัขัน้การประเมนิ	4	ระดับ	ได้แก่	

Certified	Silver	Gold	และ	Platinum	ขึ้นอยู่กับคะแนนที่แต่ละอาคารจะได้รับมากน้อยแตกต่าง

กนัไป	โดยอาคารทีผ่่านการประเมนิจะต้องผ่านเกณฑ์บงัคบั	9	ข้อ		เพือ่ยนืยนัว่าได้ปฏบิตัติามเกณฑ์

อาคารเขยีวทีจ่�าเปนได้ครบถ้วน	ปัจจบุนัหลายองค์กรในประเทศไทย	เริม่หนัมาให้ความสนใจในการ

ท�าโครงการที่จะขอรับรองอาคารเขียว	บริษัทขนาดใหญ่และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางแห่งเริ่มมี

ประกาศเปนนโยบายขององค์กรว่าอาคารใหม่จะต้องเปนอาคารเขียวเท่าน้ัน	การประกวดแบบใน

หลายๆ	โครงการมข้ีอก�าหนดเพิม่เตมิให้ผูอ้อกแบบมทีีป่รกึษาอาคารเขยีวหรอือกแบบตามแนวทาง

เกณฑ์อาคารเขียวแนวทางใดแนวทางหนึง่เพิม่ขึน้	หรอืเริม่มกีารปรบัปรงุอาคารเดมิให้มปีระสิทธภิาพ

ทางด้านพลงังานและการจดัการอาคารให้สนใจสิง่แวดล้อมมากขึน้	ซึง่การผลกัดนัมาตรฐานอาคาร

เขียวไม่ว่าจะเปน	LEED	หรือ	TREES	ให้ใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย	ล้วนแต่เปนผลดีในแง่

การส่งเสริมกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเปนตัวช่วยผลักดันให้เกิด	Low-Carbon	City		

และ	Eco-City	ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
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Highline	Park,	New	York	and	Pancras	plaza	(Kings	Cross),	London

Source:	http://www.landezine.com/index.php/2016/03/pancras-square-by-townshend-landscape-architects/
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มาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว

ของเมืองและชุมชน
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บทที่ 5 I มาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองและชุมชน

 5.1 มาตรการทางกฎหมาย
	 มาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัพ้ืนทีส่เีขียวในเขตชมุชน	สามารถแบ่งได้เปน	๔	กลุ่ม	

ได้แก่	กฎหมายเกีย่วกบัการดแูลรกัษาและการใช้ประโยชน์ทีดิ่น	กฎหมายเกีย่วกบัอ�านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	และกฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากร	กฎหมาย

เปนเครือ่งมอืก�าหนดผูม้อี�านาจในการดแูลรกัษาและใช้ประโยชน์ทีด่นิแต่ละประเภท	และมาตรการ

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการดแูลรกัษาและใช้ประโยชน์ทีด่นิแต่ละประเภทนัน้สามารถเอือ้หรือ

ขัดขวางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ที่ดิน

	 ที่ดินแบ่งออกได้เปน	3	ประเภท	ประเภทแรก	ได้แก่	“ที่ดินของรัฐ”	ซึ่งได้แก่	(1)	ท่ีราช

พัสดุ	(2)	สาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีเปนท่ีรกร้างว่างเปล่าซ่ึงไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและ

ทีด่นิทีมี่ผูท้อดทิง้หรอืกลบัมาเปนของแผ่นดนิโดยประการอืน่ตามกฎหมายทีด่นิ	(3)	สาธารณสมบัติ

ของแผ่นดนิส�าหรบัพลเมอืงใช้ประโยชน์ร่วมกนั	และ	(4)	ทีด่นิของรฐัวสิาหกจิและทีด่นิมหาวทิยาลยั

ซึง่มใิช่ท่ีราชพสัด	ุประเภททีส่อง	ได้แก่	“ทีด่นิของเอกชน”	และประเภททีส่าม	ได้แก่ “ทีด่นิประเภท

พเิศษ”	ซึง่ได้แก่	ทีด่นิท่ีเปนทรัพย์สนิฝายพระมหากษตัริย์	และทีด่นิศาสนสถานทีด่นิแต่ละประเภท

มีผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในท่ีดิน	ชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่จะมีที่ดินหลายประเภท	มีผู้ดูแลรักษา

และใช้ประโยชน์ในที่ดินแตกต่างกันออกไป	

	 1)  ที่ดินของรัฐ

	 • ที่ราชพัสด	ุซึ่งได้แก่	ที่ดินที่ใช้หรือสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ	เช่น

สถานที่ราชการ	ค่ายทหาร	เปนต้น	ที่ราชพัสดุนี้แบ่งได้เปน	2	ประเภทใหญ่	คือ	ประเภทที่ทาง

ราชการเข้าใช้ประโยชน์แล้ว	และประเภททีท่างราชการยงัไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์หรอืเลกิใช้ประโยชน์

แล้ว	ที่ราชพัสดุประเภทแรกจะอยู่ในความดูแลรักษาของส่วนราชการที่ขอเข้าใช้ประโยชน์	แต่

ประเภททีท่างราชการยงัไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์หรือเลิกใช้ประโยชน์แล้วจะอยูใ่นความดแูลของ	“กรม

ธนารักษ์”	กระทรวงการคลัง	ตามมาตรา	5	แห่งพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ	พ.ศ.	2518	การใช้
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ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้น	มาตรา	6	แห่งพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ	พ.ศ.	2518	ให้เปนหน้าที่

ของ	“คณะกรรมการที่ราชพัสดุ”	ในการก�าหนดนโยบาย	และออกกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการในการปกครองดูแล	บ�ารุงรักษา	ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ	แต่กฎ

กระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการปกครองดแูล	บ�ารงุรกัษา	ใช้และจัดหาประโยชน์เกีย่ว

กบัทีร่าชพสัดกุ�าหนดเพยีงหลกัเกณฑ์การขออนญุาตใช้และการเลกิใช้ทีร่าชพัสดขุองกระทรวง	ทบวง	

กรม	เท่านัน้	ไม่มเีง่ือนไขให้ส่วนราชการต้องกนัพืน้ทีเ่ป็นท่ีว่างหรอืทีป่ลกูต้นไม้ไว้โดยเฉพาะ	การ

เว้นที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้	ขุดบ่อน�้าหรือท�าที่จอดรถยนต์	จึงต้องเปนไปตาม	พระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร	พ.ศ.	2522	และข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่นๆ

• สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบ

ครองและท่ีดินท่ีมีผู้ทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน และ

สาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิส�าหรบัพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกนั สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทีเ่ปน

ทีร่กร้างว่างเปล่าอยูใ่นความดแูลของอธบิดกีรมทีด่นิตามมาตรา	8		แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ	และ

สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิส�าหรบัพลเมอืงใช้ประโยชน์ร่วมกนั	อยูใ่นความดแูลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือนายอ�าเภอท้องที่ตามมาตรา	122		

แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	กรณีที่ที่ดินน้ันอยู่นอกเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง

ปองกนัทีด่นิอนัเปนสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ	พ.ศ.	2544		ขึน้เพือ่ใช้เปนแนวทางในการดแูลรกัษา

ทีด่นิดงักล่าวไม่ให้ผูใ้ดมารกุล�า้หรอืเบยีดบงัไปใช้ประโยชน์เฉพาะตน	โดยระเบยีบนีว่้าด้วยการด�าเนนิ

คดี	การขอออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง	การตรวจสอบแนวเขต	และการด�าเนินการต่างๆ	เพื่อ

ปองกันการบุกรุกหรือเข้าไปครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	การจัดท�าและจ�าหน่ายทะเบียน

ที่ดินสาธารณประโยชน์	วิธีการขอใช้และเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	และการถอนสภาพ

ที่ดินเท่านั้น	แต ่ไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน

• ที่ดินของรัฐวิสาหกิจและท่ีดินมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่ที่ราชพัสดุ กฎหมายจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจต่างๆรวมทั้งกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยให้เปนอ�านาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

และสภามหาวิทยาลัยที่จะก�าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐวิสาหกิจและที่ดินของ

มหาวิทยาลัยซ่ึงมิใช่ที่ราชพัสดุ	ซ่ึงข้ึนอยู่กับแนวทางการด�าเนินงานของแต่ละองค์กรว่าจะบริหาร

ทรัพย์สินอย่างไร
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 2)  ที่ดินของเอกชน 

	 การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์เปนสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือผู้ครอบครองที่ดินน้ัน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายที่ดิน	แต่มีกฎหมายบางฉบับที่จ�ากัด

หรือรอนสิทธิบางประการของเจ้าของกรรมสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว	ได้แก่

• พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  ก�าหนดให้มีการจัดท�าผังเมืองและก�าหนด

ประเภทการใช้ที่ดิน	โดยมีวัตถุประสงค์	5	ประการ	ได้แก่	(1)	เพื่อท�าให้การใช้ที่ดินมีความเปน

ระเบียบ	(2)	เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองข้ึนหรือแทนส่วนได้รับความเสียหายเพื่อ

ให้มีหรือท�าให้ดียิ่งข้ึนซ่ึงสุขลักษณะ	ความสะดวกสบาย	ความเปนระเบียบ	การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สิน	ความปลอดภัย	และสวัสดิภาพของสังคม	(3)	เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคม	และสภาพ	

แวดล้อม	(4)	เพื่อด�ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีคุณค่าในทางศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	

ประวัติศาสตร์	หรือโบราณคดี	และ	(5)	เพื่อบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	ภูมิประเทศที่มีคุณค่า

ในทางธรรมชาติ	โดยผังเมืองนั้นต้องแสดงวัตถุประสงค์ในการท�าผัง	การใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขต

ผงัเมอืง	ทีโ่ล่ง	และระบบสาธารณปูโภค	ในเขตทีไ่ด้มกีฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมและก�าหนด

ประเภทการใช้ที่ดินแล้ว	บุคคลใดจะใช้ประโยชน์ท่ีดิน	ผิดไปจากท่ีก�าหนดไว้ในผังเมืองหรือปฏิบัติ

การใดๆ	ซึ่งขัดกับข้อก�าหนดของผังเมืองไม่ได้

• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุม

การก่อสร้างอาคาร	โดยมาตรา	8	(7)		ให้เปนอ�านาจของรัฐมนตรโีดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

ควบคมุอาคารในการออกกฎกระทรวงก�าหนดรายละเอยีดในเรือ่งต่าง	ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้าง

อาคาร	เช่น	รูปแบบและลกัษณะของอาคาร	การรบัน�า้หนกั	ความต้านทานและความคงทนของอาคาร	

ระบบต่าง	ๆ 	รวมทัง้	การใช้พืน้ทีเ่ป็นทีก่่อสร้างอาคาร ท่ีจอดรถ และ “ทีว่่าง” ภายนอกอาคารซึง่

ต้องไม่มหีลงัคาปกคลมุ ซึง่ทีว่่างนีอ้าจจะใช้เป็นทีป่ลกูต้นไม้ บ่อน�า้ หรอืทีจ่อดรถ	โดยบญัญตัเิปน

กฎกระทรวงก�าหนดให้อาคารประเภทต่าง	ๆ 	ต้องมทีีว่่างตามอตัราส่วนทีก่�าหนด	นอกจากนี	้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยอ�านาจตามมาตรา	9	แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ	สามารถออก

ข้อบญัญตัท้ิองถิน่ก�าหนดให้อาคารแต่ละประเภทต้องมีทีว่่างตามอตัราส่วนทีก่�าหนด

• พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543	ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรที่ดิน	

โดยให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเปนผู้ก�าหนดนโยบายและวางระเบียบเก่ียวกับการจัดสรร

ที่ดินเพื่อให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดใช้เปนหลักเกณฑ์ในการออกข้อก�าหนดและอนุญาต
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ให้มีการจัดสรรที่ดินในเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี	ในการนี้	คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้ออก

ประกาศ	“นโยบายในการจัดสรรที่ดิน	เพ่ืออยู่อาศัยและพาณิชยกรรม”	ขึ้น	โดยในส่วนที่เกี่ยวกับ

พื้นที่สีเขียวนั้น	คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง	ก�าหนดว่า ผู้จัดสรรที่ดินต้องกันพ้ืนที่ไว้เพื่อจัด

ท�าสาธารณูปโภคหรือ บริการสาธารณะ โดยต้องมีพ้ืนท่ีสวน สนามเด็กเล่น และ/หรือ สนาม

กีฬา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของพื้นที่จัดจ�าหน่าย และถ้าเป็นการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ่กว่า 

100 ไร่ข้ึนไป ต้องกันท่ีไว้ไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา เพื่อไว้ต้ังโรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง ถ้ากันที่

ไว้แล้วแต่ตั้งโรงเรียนอนุบาลไม่ได้ จะน�าที่นั้นไปท�าเป็นสวน สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬาก็ได้	

ทัง้น้ี	กฎหมายก�าหนดให้ผูจ้ดัสรรทีด่นิหรอืนติบิคุคลต้องเปนผูดู้แลทีด่นิทีเ่ปนสาธารณปูโภคดงักล่าว	

และจะน�าที่ดินนั้นไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผู้อยู่อาศัยเสื่อมความสะดวกในการใช้มิได้

• พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511	กฎหมายนี้รอน

สทิธใินการใช้ประโยชน์ในทีดิ่นของเอกชนโดยมาตรา	29	แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวให้อ�านาจแก่

การไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ในการประกาศก�าหนดเขตเดินสายไฟฟาเพื่อความ

ปลอดภัยในการส่งกระแสไฟฟา	หากเขตปลอดภัยฯ	นี้ผ่านที่ดินแปลงใด	เจ้าของที่ดินจะถูกรอน

สิทธิในการใช้ที่ดินโดยจะสร้างโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้หรือพืชผลในเขตปลอดภัยไม่ได้	เว้น

แต่จะได้	รับอนุญาตจาก	กฟผ.	และตามเงื่อนไขที่	กฟผ.ก�าหนด	แต่จะได้ค่าชดเชยจากการถูกรอน

สิทธิ	หากฝาฝืน	กฟผ.มีอ�านาจร้ือถอน	ท�าลายหรือตัดฟันโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน		นอกจากนี้	

มาตรา	33	ให้อ�านาจ	กฟผ.ท�าลายหรือตัดฟันต้น	กิ่ง	หรือรากของต้นไม้ที่อยู่ใกล้ระบบไฟฟา	แต่

ต้องแจ้งเปนหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้ทราบล่วงหน้า	และหากต้นไม้น้ันมีอยู่ก่อน

การสร้างระบบ	กฟผ.	ต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้เท่าที่ต้องเสียหาย

เพราะการกระท�านั้นด้วย

• พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ.2501	มาตรา	35		แห่งพระราชบัญญัติดัง

กล่าวให้อ�านาจการไฟฟานครหลวง	(กฟน.)	ในการเดินสายส่งหรือปักเสาไฟฟาผ่านที่ดินของบุคคล

ใดๆ	ได้แต่ต้องจ่ายค่าทดแทน	และมาตรา	36		ให้อ�านาจ	กฟน.ท�าลายหรือตัดฟันต้น	กิ่ง	หรือราก

ของต้นไม้	ที่อยู่ใกล้ระบบไฟฟา	แต่ต้องแจ้งเปนหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้ทราบล่วง

หนา้	และหากต้นไม้นั้นมีอยู่ก่อนการสร้างระบบไฟฟา	กฟน.ตอ้งจ่ายคา่ทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้

ครอบครองต้นไม้เท่าที่ต้องเสียหาย	

• พระราชบัญญัติการไฟฟาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503		มาตรา	36		แห่งพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวให้อ�านาจการไฟฟาส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	ในการเดินสายส่งหรือปักเสาไฟฟาผ่านที่ดินของ
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บคุคลใดๆ	ได้แตต่อ้งจา่ยค่าทดแทน	และมาตรา	๓๗	ใหอ้�านาจ	กฟภ.ท�าลายหรือตัดฟนัต้น	กิง่	หรือ

รากของต้นไม้	ที่อยู่ใกล้ระบบไฟฟา	แต่ต้องแจ้งเปนหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้ทราบ

ล่วงหน้า	และหากต้นไม้นั้นมีอยู่ก่อนการสร้างระบบไฟฟา	กฟภ.	ต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองต้นไม้เท่าที่ต้องเสียหาย

• พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535  มาตรา	62		แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ	

บัญญัติให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินติดเขตทางหลวงต้องรักษาต้นไม้ในความครอบครองของ

ตนไม่ให้กดีขวางทางจราจรหรอืก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ทางหลวง	หากผู้อ�านวยการทางหลวง

หรือเจ้าพนักงานท่ีได้รับมอบหมายแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นทราบแล้วไม่แก้ไข	ผู้

อ�านวยการทางหลวงหรอืเจ้าพนกังานทีไ่ด้รบัมอบหมายสามารถตดัฟันต้นไม้นัน้ได้โดยไม่ต้องชดใช้

ค่าเสียหาย

• พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2497  มาตรา	58	แห่งพระราชบัญญัติ

ดงักล่าวให้อ�านาจรฐัมนตรปีระกาศก�าหนดให้พืน้ทีบ่รเิวณใกล้เคยีงสนามบนิเปน	“เขตปลอดภยัใน

การเดนิอากาศ”	ซึง่เจ้าของทีด่นิภายในเขตปลอดภยันี ้จะก่อสร้างหรอืแก้ไขเปล่ียนแปลงอาคาร

หรอืสิง่ปลกูสร้าง หรอืปลกูไม้ยนืต้นไม่ได้	เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา	

๕๙	หากมีผู้ฝาฝืน	พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจตามมาตรา	60		ที่จะรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

หรือตัดโค่นต้นไม้นั้นได้

• พระราชบัญญตักิารประปานครหลวง พ.ศ.2510 กฎหมายนีใ้ห้อ�านาจแก่การประปา

นครหลวงในการเดนิท่อส่งน�า้เข้าไปหรือผ่านท่ีดนิของบคุคลใดๆ	โดยต้องจ่ายค่าทดแทนการใช้ทีดิ่น

และค่าทดแทนในการตัดฟันต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว	และห้ามผู้ใดปลูกสร้างโรงเรือนหรือต้นไม้ใน

บริเวณดังกล่าว

๓) ที่ดินประเภทพิเศษ

	 •	ที่ดินท่ีเป็นทรัพย์สินฝายพระมหากษัตริย	์อยู่ในความดูแลของ“ส�านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์”	ซ่ึงได้สนับสนุนให้มีการใช้ที่ทรัพย์สินฝายพระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ชุมชน	โดยการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่าที่ดินไปใช้ท�าสวนสาธารณะ	ตาม

มาตรา	๕	แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝายพระมหากษัตริย์	พุทธศักราช	๒๔๗๙

	 • ท่ีดินศาสนสถาน	ผู้ดูแลท่ีดินศาสนสถานขึ้นกับว่าที่ศาสนสถานนั้นเปนของศาสนาใด	

ถ้าเปนทีว่ดัในศาสนาพทุธจะอยูใ่นความดแูลของ	“วดั”	ถ้าเปนวดัร้างจะอยูใ่นความดแูลของ	“กรม
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การศาสนา”	ส�านักพระพุทธศาสนาแห่งชาต	ิตามมาตรา	23	ทว	ิแห่งพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์	พ.ศ.	

2505	ถ้าเปนที่มัสยิดของศาสนาอิสลามจะอยู่ในความดูแลของ	“คณะกรรมการอิสลามประจ�า

มัสยิด”	ตามมาตรา	๓๕	แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม	พ.ศ.	2540	แต่หาก

เปนวดัโรมนัคาธอลกิจะอยูใ่นความดแูลของ	“บาทหลวง”	ตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยลักษณะฐานะ

ของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย	ร.ศ.	128	กฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

ศาสนสถานมิได้วางข้อก�าหนดในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ของศาสนสถานไว้โดยเฉพาะ	

การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ที่ดินของศาสนสถานต่างๆ จึงเป็นไปตามนโยบายของผู้ดูแล

ศาสนสถานแต่ละแห่ง	ในแต่ละชุมชนจะมีศาสนสถาน	รวมทั้งที่ดินของศาสนสถานต่างๆ	จ�านวน

มาก	หากศาสนสถานแต่ละแห่งเห็นความส�าคัญและหันมาปลูกต้นไม้แทนการก่อสร้างถาวรวัตถุ

หรอืการน�าทีด่นิของศาสนสถานออกหาประโยชน์ในเชงิพาณชิย์	กจ็ะสามารถเพิม่ต้นไม้และพืน้ทีส่ี

เขียวในชุมชนได้จ�านวนมาก

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 นอกจากแนวคิดเพื่อก�าหนดแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อม	พระราชบัญญัติก�าหนดแผน

และขั้นตอนกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน	พ.ศ.	2542		ก�าหนดให้มีการถ่ายโอน

ภารกิจเก่ียวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมหลายประการจากส่วนกลางและส่วนภมูภิาคมาให้องค์กร

ปกครองท้องถิ่น	ในด้านภารกิจการดูแลแม่น�้าล�าคลอง	นอกจากมีหน้าที่ในการบ�ารุงรักษาทางน�้า

และทางระบายน�้า	ยังได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการควบคุมท่าเทียบเรือ	ท่าข้าม	และการอนุมัติ

สิ่งปลูกสร้างในล�าน�้า	ภารกิจด้านการใช้ท่ีดิน	มีหน้าท่ีด้านผังเมือง	ควบคุมอาคาร	ดูแลรักษาที่

สาธารณะ	สถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ	ตลาด	การปรับปรงุชมุชน	การจดัการเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั	ภารกจิ

ด้านการขนส่งจัดระบบจราจร	 รวมทั้งหน้าที่ในการจัดการและบ�ารุงรักษาปาไม้	 ที่ดินและ

ทรัพยากรธรรมชาต	ิจากภารกจิทีก่ล่าวมา	จะเหน็ได้ว่าตามข้อบญัญตัทิางกฎหมาย องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกที่ส�าคัญด้านการบริหารจัดการและรักษาพื้นที่สีเขียวให้ยั่งยืน

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

	 กฎหมายทีม่คีวามส�าคัญด้านสิง่แวดล้อม	ได้แก่	มพีระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพ

สิง่แวดล้อม	พ.ศ.	2535	ซึง่ก�าหนดให้ภาครฐัและเอกชนได้มส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมโดยตรง	มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่	ตลอดจน	แนวทางปฏิบัติต่างๆ	เพื่อให้ทุกฝายประ
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สานความร่วมมอืกนัอย่างเปนรปูธรรม	โดยให้อ�านาจคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตเิสนอนโยบาย

และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีและประกาศก�าหน

ดมาตรฐานสิง่แวดล้อมในเรือ่งต่างๆ	นอกจากนัน้กฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงแวดล้อมทีม่ผีลบงัคับ

อยูใ่นปัจจบุนั	ได้แก่	พระราชบญัญตัโิรงงาน	พ.ศ.	2535	พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	2535	

พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร	พ.ศ.	2522	เปนต้น	ซึง่ล้วนแต่เปนกลไกทีจ่ะช่วยให้มีการเปล่ียนแปลง

นโยบายและแผนไปสู่การพัฒนารัฐให้เปนสมัยใหม่	อาศัยอ�านาจของกฎหมายดังกล่าว ออกกฎ

กระทรวง ประกาศกระทรวง ให้อยูใ่นกรอบของผูก่้อให้เกดิมลพษิหรอืผูท้ีท่�าให้สิง่แวดล้อมเสยี

หายต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย	กฎหมายจึงก�าหนดค่ามาตรฐานส่ิงแวดล้อมเพ่ือคุ้มครองอนุรักษ์ส่ิง

แวดล้อม	ก�าหนดความรบัผดิทางแพ่งและทางอาญา	การเพิม่พืน้ทีสี่เขยีวเป็นแผนงานท่ีผูส้ร้างจะ

ก�าหนดวิธแีละรปูแบบขึน้มาเอง	กฎหมายเหล่านัน้จะเปนกลไกท่ีจะช่วยให้เกดิความยัง่ยนื	

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร

	 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน	พ.ศ.2475	และพระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที	่

พ.ศ.	2508		เปนกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยทางอ้อม	

เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับสามารถก�าหนดเก่ียวกับการยกเว้นหรือการลดหย่อนภาษีกรณีที่

ได้มกีารใช้ทีด่นิเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้	ซึง่อาจรวมถงึการรกัษาหรอืการพฒันาพ้ืนทีส่เีขยีว

และพื้นที่โล่งเพื่อสาธารณประโยชน์

	 ข้อเสนอแนะในการใช้มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน

เมอืงจากการศกึษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการพืน้ทีส่เีขยีวในชมุชนเมอืง	

คณะทีป่รึกษาเสนอแนวทางการด�าเนนิงาน	2	แนวทางทีส่ามารถด�าเนนิการได้ภายใต้กรอบกฎหมาย

ที่มีอยู่และน่าจะส่งผลได้มาก	ได้แก่

	 1)	พิจารณามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ที่ดิน		

ตามรายผู้ดูแลและใช้ประโยชน์	และผลักดันให้เกิดพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด	โดยเริ่มจากที่ดินของรัฐ	

เช่น	ที่ราชพัสดุ	ที่ดินของรัฐวิสาหกิจ	ท่ีดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	ที่ดินศาสนสถานและ

มหาวทิยาลยั	และขยายการด�าเนนิงานไปในส่วนทีด่นิเอกชน	เช่น	ทีด่นิส่วนกลางของโครงการจดัสรร	

และอาคารชุด	ให้มีการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวที่เปนประโยชน์ต่อ	

ท้องถิ่นหรือชุมชน
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	 2)	สนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการตราเทศบญัญตั ิหรอืข้อบญัญตัอิงค์การ

บรหิารส่วนท้องถิน่เพ่ือใช้บงัคบัในเขตองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่นัน้ๆ	โดยอาศยัอ�านาจตามพระราช

บัญญตัอิงค์การปกครองส่วนท้องถิน่	ประกอบกบัพระราชบญัญตัอิืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เช่นพระราชบญัญตัส่ิง

เสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อม	พ.ศ.	2535	พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร	พ.ศ.	2522เปนต้น	ผูม้ี

อ�านาจบงัคับใช้ข้อบญัญตัเิปนอ�านาจของท้องถ่ินโดยตรง	โดยสาระส�าคญัสามารถด�าเนนิการได้ทัง้การก่อ

ให้เกดิพืน้ทีส่เีขยีว	การดูแลรกัษาพืน้ท่ีสีเขียว	รวมถงึบทลงโทษส�าหรบัผู้ทีล่ะเมดิหรอืท�าลายพืน้ทีสี่เขยีว

ตัวอย่างการออกเทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว	

	 เทศบญัญัตเิทศบาลเมอืงพงังา เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืเปลีย่น

การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลเมืองพังงา อ�าเภอเมืองพังงา จังหวัด

พงังา พ.ศ. 2558	เปนการอาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	9	วรรคสอง	แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุ

อาคาร	พ.ศ.2522	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	(ฉบับที่2)	พ.ศ.	2535	และ

มาตรา	60	แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.2496	ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล	

(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2510		เทศบาลเมืองพังงา	โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองพังงาและผู้ว่า

ราชการจงัหวดัพงังาตราเทศบญัญตันิีข้ึน้เพือ่ประกาศเขตพืน้ทีท่ีเ่ปนทีโ่ล่งและพืน้ทีส่เีขยีวทีม่คีวาม

ส�าคัญต่อท้องถิ่น	และห้ามการก่อสร้างอาคารบางชนิดในพื้นที่ดังกล่าว	

	 ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558 ของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	67		

และ	มาตรา	71	แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	และที่

แก้ไขเพิ่มเติม	และมาตรา		16	แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542		ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน

เขตการปกครองขององค์การบรหิารส่วนต�าบลทุง่ช้างออกข้อบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนต�าบล	โดย

ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลเพื่อให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการใช้ประโยชน์	

และอนุรักษ์และดูแลรักษาไว้	ซึ่งจากทรัพยากรปาไม้	ดิน	และน�้า		อย่างเปนธรรมและยั่งยืน	โดยใน

ข้อบัญญัติครอบคลุมการประกาศแหล่งน�้าชุมชน	พ้ืนที่ปาชุมชน	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมระดบัต�าบลและระดบัหมูบ้่าน	สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิเครอื

ข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 การจัดต้ังกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิง่แวดล้อมของหมูบ้่าน	และมาตรการและวธิกีารเพือ่ด�าเนนิการตามระเบยีบการจดัการทรพัยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	
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 5.2 มาตรการทางผังเมือง
	 การจัดท�าผังเมืองรวม

	 ผังเมืองรวม	หมายถึง	แผนผัง	นโยบาย	และโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป	

เพื่อใช้เปนแนวทางในการพัฒนาและการด�ารงรักษาเมืองและบริเวณที	่		เกี่ยวข้อง	หรือชนบท	ใน

ด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน	การคมนาคมและการขนส่ง	การสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ

และสภาพแวดล้อม	เพ่ือบรรลวุตัถุประสงค์ของการผังเมอืงการด�าเนนิการวางและจดัท�าผงัเมอืงรวม

เปนไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	2518	และส่วนแก้ไขเพิ่มเติม	และบังคับ

ใช้เปนกฎหมายเรยีกว่า			“กฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผงัเมอืงรวม”	มสีาระส�าคญั	ได้แก่	วตัถปุระสงค์ใน

การวางและจดัท�าผงัเมอืงรวม	แผนท่ีแสดงเขตของผงัเมอืงรวม	แผนผังก�าหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ตามทีไ่ด้จ�าแนกประเภทต่างๆ	โครงข่ายการคมนาคมและขนส่งแผนผังแสดงทีโ่ล่ง	รายการประกอบ

แผนผัง	และนโยบาย	มาตรการและวิธีด�าเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมข้อ

ก�าหนดเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวในการจัดท�าผังเมืองรวมมี	2	ส่วนหลัก	ได้แก่	1)	การจัดท�าแผนผังพื้นที่

โล่ง	และ	2)	ข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 การจัดท�าแผนผังแสดงทีโ่ล่ง เปนเครือ่งมอืส�าคญัในการก�าหนดพืน้ทีเ่พ่ือการรกัษาสภาพ

แวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	กรมโยธาธิการและผังเมืองมีเกณฑ์ในการก�าหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเปน	6	ประเภท	ได้แก่	พื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม	(รวมถึงสวนสาธารณะ	ที่โล่งแนวริ้วยาวขนานแม่น�้า	ถนน	หรือรอบพื้นที่ชุ่มน�้า	โบราณ

สถาน-สีเขียวอ่อน)	ที่โล่งเพื่อนันทนาการ	การเลี้ยงสัตว์	และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	(สีเขียวอ่อน

มกีรอบและเส้นทแยงสขีาว)	บรเิวณทีด่นิสงวนเพือ่นนัทนาการและการรกัษาสิง่แวดล้อมในเขตสงวน

รักษาพันธุ์สัตว์ปา	พื้นที่ชุ่มน�้า	(สีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)	ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ปาไม้	

(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)	ท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	(สีฟา)	ที่โล่งเพ่ือการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ชุ่มน�้า	(สีฟามีเส้นทแยงสีขาว)	และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริม

เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	(สีน�้าตาลอ่อน)

	 ในกรณีของกรุงเทพมหานคร	ผังพื้นที่โล่งจะประกอบด้วยที่ดิน	6	ประเภท	ได้แก่	(ล.1)	

พืน้ทีเ่พือ่การนนัทนาการและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม	มข้ีอก�าหนดใช้ประโยชน์เพือ่รกัษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมของสาธารณประโยชน์	เช่น	สวนสาธารณะ	สวนหย่อมโครงการหมู่บ้านต่างๆ	(ล.2)	ที่

โล่งเพือ่การรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมบรเิวณถนน	มข้ีอก�าหนดให้มทีีว่่างห่างจากแนวเขตทางไม่น้อย

กว่า	2	เมตร	เพื่อปลูกต้นไม้	(ล.3)	ท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณริมแม่น�้าและ
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ล�าคลอง	มีข้อก�าหนดให้ท่ีดินตั้งอยู่ริมแหล่งน�้าสาธารณะมีความกว้างไม่น้อยกว่า	10	เมตร	ให้มีท่ี

ว่างปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับเขตแหล่งน�้าสาธารณะไม่น้อยกว่า	3	เมตร	และแหล่งน�้าสาธารณะ

มีความกว้างตั้งแต่	10	เมตรขึ้นไป	ให้มีที่ว่างปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับเขตแหล่งน�้าสาธารณะไม่

น้อยกว่า	6	เมตร	(ล.4)	ที่โล่งเพื่อสงวนรักษาสภาพการระบายน�้าตามธรรมชาติ	มีข้อก�าหนดไม่ให้

มกีารถมดนิก่อสร้างทีล่ดประสทิธภิาพของการระบายน�า้ตามธรรมชาต	ิ(ล.5)	ทีโ่ล่งเพือ่การปองกนั	

น�้าท่วม	เปนพื้นที่แก้มลิง	ท่ีรับน�้า	และมีการเพิ่มเติมเรื่องข้อก�าหนดไม่ให้มีการถมดินเกินกว่าร้อย

ละ	35	ในทีโ่ล่งแต่ละบริเวณ	ส่วนพืน้ทีอ่ื่นทีจ่ะมกีารจัดสรรทีด่นิหรือการด�าเนนิการโครงการท้ังเปน

ที่ดินเอกชนหรือราชการ	ที่มีขนาดพื้นที่ดินตั้งแต่	5	ไร่ขึ้นไป	ต้องจัดให้มีพื้นที่รับน�้าไม่น้อยกว่าร้อย

ละ	5	ของพื้นที่ดิน	และ	(ล.6)	ที่โล่งเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล

	 ข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	เปนการระบขุ้อก�าหนดของการใช้ประโยชน์ทีด่นิแต่ละ

ประเภทในผังเมืองรวม	โดยจะประกอบด้วยข้อก�าหนดเกี่ยวกับ:

1)		ประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด�าเนินการ	

2)		ประเภท	ชนิด	ขนาด	ความสูง	และลักษณะของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้ก่อสร้าง	

3)		อตัราส่วนพืน้ทีอ่าคารรวมกนัทกุชัน้ของอาคารทกุหลังต่อพืน้ทีแ่ปลงทีด่นิทีต่ัง้อาคาร	

(Floor	Area	Ratio:	FAR)

4)		อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ตั้งอาคาร	(Building	Cover-

age	Ratio:	BCR)	โดยพื้นที่อาคารคลุมดิน	หมายถึง	พื้นที่ทั้งหมดของที่ดินที่อาคารชั้นล่างปกคลุม

อยู่รวมกับพื้นที่อาคารชั้นบนหรือหลังคาซึ่งอยู่เหนือขึ้นไป	เฉพาะส่วนที่ยื่นเกินชั้นล่าง	ซึ่งปกคลุม

ที่ดินในแนวดิ่ง	

	 5)		อัตราส่วนพื้นท่ีว่าง	อันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่

ใช้สอยรวมของอาคาร	(Open	Space	Ratio:	OSR)	โดย	“ที่ว่าง”	ตามข้อก�าหนดของกรมโยธาธิ

การและผังเมือง	หมายถึง	พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม	ซึ่งอาจเปนบ่อน�้า	สระ

ว่ายน�้า	บ่อพักน�้าเสีย	ที่พักมูลฝอย	ที่พักรวมมูลฝอย	หรือที่จอดรถที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้	และให้

หมายรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน	1.20	เมตร	และไม่มีสิ่ง

ก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น

	 6)		ระยะถอยร่นของอาคาร	
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7)		ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร	และ	

8)		ข้อก�าหนดอืน่ทีจ่�าเปนโดยรฐัมนตรีประกาศก�าหนดตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

ผังเมือง

โดยเกณฑ์ก�ากับแนวทางการพัฒนาที่ดินที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ	ดังตารางที่	5.1

ประเภทการใช้

ประโยชน์ที่ดิน
FAR

OSR	

(%)
BCR

ระยะถอยร่น
ความสูง

(เมตร)
ด้าน

หน้า

ด้าน

ข้าง

ด้าน

หลัง

ที่อยู่อาศัยหนาแน่น

น้อย

1.0-3.0 40-10 ไม่เกิน

ร้อยละ	

70

2 1-2 2 12

ที่อยู่อาศัยหนาแน่น

ปานกลาง

4.0-5.0 7.5-6

ที่อยู่อาศัยหนาแน่น

มาก

6.0-8.0

ตารางที่	5.1		เกณฑ์และมาตรฐานก�ากับแนวทางการพัฒนาที่ดินที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ	

ที่มา:	เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม	(ส�านักพัฒนามาตรฐาน	กรมโยธาธิการและผังเมือง,	2552)

 การบงัคบัใช้ผงัเมอืงรวมนัน้	กฎหมายให้อ�านาจในการปฏิบตัใิห้เปนไปตามแผนผังแสดง

การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมแก่หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ	อาทิ	เทศบาล	องค์การบริ

หารส่วนจังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เมืองพัทยา	องค์การบริหารส่วนต�าบล	เปนต้น	การบังคับใช้มีข้อ

พจิารณาในการอนุญาตในเรือ่งของการตรวจสอบแปลงทีด่นิทีจ่ะขออนญุาตว่าอยูใ่นเขตผงัเมอืงรวม

หรอืไม่อยูใ่นการใช้ท่ีดนิประเภทใด	สามารถใช้ประโยชน์ทีด่นิตามข้้อก�าหนดของทีดิ่นประเภทนัน้ๆ	

หรอืไม่	ส�าหรบัในเรือ่งของการประกอบกจิการต่างๆ	ต้องได้รบัอนญุาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใน

การอนุญาตด้วยเช่นกัน
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วิธีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งโดยมาตรการทางผังเมือง

• การจัดรูปที่ดิน	(Land	Readjustment)	เปนกลไกในการพัฒนาที่ดินที่มีรูปแปลงไม่

เหมาะสมต่อการพัฒนา	ด�าเนินการโดยการยุบรวมกรรมสิทธ์ิที่ดินในบริเวณนั้นๆ	และวางผังโครง

ข่ายสาธารณูปโภค	สาธารณูปการ	รวมถึงพื้นท่ีโล่งสาธารณะ	แล้วจึงท�าการจัดแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นอกเหนือจากที่สาธารณะดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินตามอัตราส่วนมูลค่าที่ดินก่อนและหลังการ

ด�าเนินการ	การจดัรูปทีด่นิจงึเปนวธิกีารให้ได้มาซึง่ทีด่นิเพือ่การก่อสร้างโครงข่ายสาธารณปูโภครวม

ถึงที่โล่งสาธารณะ	โดยมูลค่าของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาดังกล่าว	จะสามารถทดแทนขนาด

ของแปลงทีดิ่นทีล่ดลง	การจัดรปูทีด่นิในประเทศไทยนัน้	พระราชบญัญัตจัิดรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที่	

พ.ศ.	2547	ก�าหนดให้คณะกรรมการจัดรปูทีด่นิเพือ่พัฒนาพืน้ที	่มหีน้าทีใ่ห้ความเหน็ชอบแผนแม่บท

และพืน้ท่ีเปาหมายการจดัรปูทีดิ่นเพือ่พฒันาพ้ืนทีข่องจงัหวดัตามทีค่ณะกรรมการ	ส่วนจงัหวดัเสนอ	

โดยผู้ด�าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งเปนหน่วยงานของรัฐ	ได้แก่	กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง	การเคหะแห่งชาติ	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จะต้องด�าเนินการจัดรูปที่ดินตามแผน

แม่บทและพื้นที่เปาหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด

• การเพิ่มอัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคารรวมต่อพ้ืนท่ีดิน (FAR	Bonus)	เปนการก�าหนดให้มี

การเพิม่อตัราส่วนพ้ืนทีอ่าคารรวมต่อพืน้ทีด่นิให้แก่ผู้ทีพ่ฒันาพืน้ทีเ่พือ่สาธารณประโยชน์ตามนโยบาย

ท้องถ่ิน	ซึง่รวมถงึการรกัษาหรือพฒันาพืน้ท่ีสเีขยีวและพืน้ทีโ่ล่ง	ซึง่เปนมาตรการทีอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่สามารถท�าได้โดยกฎกระทรวงตามพระราชบัญญตักิารผงัเมอืง	พ.ศ.	2518ในกรณขีอง

ผงัเมอืงกรงุเทพมหานครนัน้	ได้ก�าหนดให้เจ้าของทีด่นิสามารถมอีตัราส่วนพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพืน้ที่

ดนิได้เพิม่ขึน้อกีไม่เกนิร้อยละ	20	ของฐานอตัราส่วนเดมิ	ใน	5	กรณ	ีได้แก่	การจดัให้มพีืน้ทีว่่างเพือ่

การใช้ประโยชน์สาธารณะ	การจดัให้มทีีจ่อดรถภายในรศัม	ี500	เมตรรอบสถานรีถไฟฟา	การจดัให้

มพีืน้ทีก่กัเกบ็น�า้ฝน	การสร้างอาคารประหยดัพลงังาน	และการจดัให้มทีีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูม้รีายได้

น้อยหรอืผูอ้ยูอ่าศยัเดมิในพืน้ทีโ่ครงการ	ซึง่ล้วนแต่เปนมาตรการทีช่่วยแก้ไขปัญหาของเมอืง

• การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer	of	Development	Rights:	TDR)	เปนการโยก

ย้ายสิทธิในการพัฒนาที่ดินบางส่วนของที่ดินแปลงหนึ่งไปยังที่ดินอีกแปลงหรือการขายสิทธิ์ในการ

ใช้	FAR	จากแปลงที่ดินที่ต้องการจะควบคุมการพัฒนาหรืออนุรักษ์	(Sending	Areas)	ไปยังพื้นที่ที่

มกีารเจรญิเตบิโตและได้รบัการสนบัสนนุการพฒันา	(Receiving	Areas)	ตวัอย่างเช่น	ทีด่นิ	2	แปลง

ที่อยู่ในเขตพื้นที่	FAR	10	โดยที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพียง	1	เท่า	สามารถขายสิทธิการพัฒนาอีก	9เท่า

ให้กับที่ดินอีกแปลงได้	เปนต้น	โดย	TDR	ที่ได้รับจะเปนในรูปแบบของการพัฒนาอาคารที่สามารถ
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เพ่ิมความสูง	จ�านวนอาคาร	ความหนาแน่นได้มากขึ้น	ในขณะที่	Sending	Areas	ก็จะสามารถ

ควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่	เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม	รักษาพื้นที่เกษตรกรรม	รักษาพื้นที่

ทางประวัติศาสตร์	หรือพื้นที่รองรับน�้าได้	TDR	สามารถท�าได้ทั้งการโอนสิทธิภายในบริเวณการใช้

ประโยชน์ที่ดินเดียวกัน	หรือการโอนสิทธิจากพื้นที่อนุรักษ์ไปยังพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา

5.3 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
	 การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและรักษาพื้นที่สีเขียว

ควรค�านงึถงึความต้องการในการแก้ปัญหาในท้องถิน่เปนส�าคญั	โดยมาตรการทางเศรษฐศาสตร์จะ

เปนการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ	ที่สามารถแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนในรู

ปมูลค่าได้เพื่อปรับพฤติกรรมของประชาชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่โล่ง

และพืน้ท่ีสเีขยีว	โดยหลกัทางทฤษฎแีล้ว	มาตรการทางเศรษฐศาสตร์จะสามารถแสดงบทบาทได้สม

บูรณ์	เมื่อระบบตลาดมีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์	หรืออาจกล่าวได้ว่า	“พื้นที่สีเขียว”	เปนเสมือน

กองทุนของเมืองที่ควรได้รับการประเมินค่า	ถ้าบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหาย/ลดมูลค่าของกอง

ทุน	ต้องจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย	อาจอยู่ในรูปของค่าธรรมเนียม	หรือภาษี	แต่หาก

มกีารเพิม่กองทนุ/พืน้ทีส่เีขยีวให้เมอืง	บคุคลหรอืหน่วยงานนัน้จะได้รบัรางวลัในรปูของการลดหย่อ

นภาษี	หรือการอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ	มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในประเทศต่างๆ	นั้น	มีด้ว

ยกัน	2	ประเภทหลัก	ได้แก่

	 มาตรการที่เพิ่มแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร	์(Economic	Incentives)	เปนการใช้เครื่อง

มือที่เกี่ยวกับการให้ผลตอบแทนแก่ผู้้ที่พัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปของการชดเชย	หรือ	การอุดหนุนใน

รูปแบบต่างๆ	ได้แก่

• เครื่องมือทางภาษี	(Taxation	Tools)	ได้แก่	มาตรการยกเว้นด้านภาษี	(Tax	Ex-

emptions)	และมาตรการการลดหย่อนทางภาษี	(Tax	Reduction)	ยกตัวอย่างเช่น	การลดภาษี

น�าเข้าเครื่องจักร	ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	(Clean	Technology)	เพื่อสนับสนุน

ให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องจักรเหล่านี้

• เครื่องมือทางการเงิน	(Financial	Tools)	การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน/การ

ลงทุน	(Financial	Subsidies)	ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	และการให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนซ่ึง

ใช้เครื่องจักร/โรงงานที่ไม่ก่อไห้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยการให้กู้เงินลงทุนดอกเบี้ยต�่า

แก่ผู้ประกอบการที่ก่อมลพิษต่อการพัฒนาน้อย	
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• เครื่องมือทางการคลัง	โดยการให้เงินอุดหนุนจากภาครัฐ	เช่น	การสนับสนุนการจัด

ประกวดระดับชุมชนที่มีการพัฒนาและแผนการรักษาพื้นท่ีสีเขียวในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน	

การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมก่อต้ังกองทนุพทัิกษ์พืน้ทีส่เีขียว	และการให้เงนิอดุหนนุหน่วยงานทีท่�างาน

เพื่อพัฒนาและรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นท่ีรับผิดชอบอย่างเปนรูปธรรมสามารถติดตามและประเมิน

ผลได้	เปนต้น	ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์น้ัน	กลไกการแข่งขันถือเปนตัวผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดของการจัดการ

	 มาตรการที่ลดแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์	(Economic	Disincentives)	มาตรการนี้มี

จุดมุ่งหมายเพื่อปองกันไม่ให้มีการกระท�าอันก่อให้เกิดผลกระทบที่เสียหายต่อส่วนรวม	ส่วนมาก

เปนระบบซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการผู้ก่อมลพิษเปนผู้จ่าย	(Polluter	Pays	Principle)	ได้แก่

• ระบบการก�าหนดภาษสีิง่แวดล้อม	(Environmental	Tax)	เช่น	ภาษนี�า้เสยี	ภาษมีลพษิ

ทางอากาศ

• การเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษ	(Environmental/Pollution	Fees)

• ระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยมลพิษ	(Transferable	Policy	Rights	หรือ	Mar-

ketable	or	Tradable	Permits/Quotas	หรือ	Transferable	Discharge	Permits:	TDP)	โดย

รฐัต้องก�าหนดค่ามาตรฐานและปรมิาณมลพษิทีโ่รงงานจะปล่อยออก	และรฐัออกใบอนญุาตในการ

ปล่อยมลพิษให้แก่ผู้ยื่นค�าขอซื้อสิทธิ์ในการปล่อย	โดยก�าหนดให้มลพิษรวมไม่เกินก�าลังรองรับของ

สิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่	โรงงานใดท่ีปล่อยของเสียน้อยกว่าที่ขอไว้สามารถขายส่วนที่เหลือของ

ตนให้ผู้อื่นที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้	จึงก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้สะอาดขึ้น	เพื่อ

ให้เกิดของเสียให้น้อยที่สุด	(Waste	Minimization	Techniques)	แม้ว่าวิธีนี้จะดูเหมือนเปนการส

นับสนนุให้ก่อมลพษิต่อสิง่แวดล้อม	แต่ถ้ามองในแง่่ของนกัเศรษฐศาสตร์แล้วจะเหน็ว่าเปนการ	สร้าง

ตลาดให้แก่สินค้าสิ่งแวดล้อมท่ีสังคมยอมรับได้	และการซ้ือ-ขายเปนกลไกตลาดที่สามารถให้

ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดมาตรฐานสิง่แวดล้อมได้เปนอย่างด	ีเพราะกลไกของราคา

ทีซ่ือ้-ขายจะเปนตวัผลกัดนัให้เกดิการรกัษาผลประโยชน์ของประชาชนในพืน้ทีน่ัน้ๆ	มากขึน้	ระบบ

นี้ได้ถูกออกแบบใหล้ดการเผชิญหน้าในเร่ืองการต่อต้านภาษีและหลีกเล่ียงภาษี	และเปนเคร่ืองมือ

ที่มีลักษณะกระจายอ�านาจในการแก้ปัญหามากกว่ารวมศูนย์
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การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย8

	 หลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้ก่อให้เกิดมลพิษเปนผู้จ่าย	(Polluter	Pay	Princi-

ples:	PPP)	เปนหลักการท่ีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทยให้ความส�าคัญ	และมีความ

พยายามใช้เปนแนวทางในการออกแบบจัดท�านโยบายภาษี	อย่างไรก็ตาม	การด�าเนินการยังมีข้อ

จ�ากัด	เช่น	การจัดเก็บภาษีจากค่ามลพิษ	จะต้องค�านึงถึงวิธีการ	กระบวนการ	และเครื่องมือในการ

ตรวจวัดมลพิษ	รวมถึงฐานการเก็บภาษีที่เหมาะสม	ปัจจุบัน	รัฐบาลได้ใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อ

พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเปนหลัก	โดยมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปงบประมาณ	พ.ศ.	

2560	ส�าหรับยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิง

แวดล้อมอย่างยั่งยืน	จ�านวน	107,799	ล้านบาท	หรือประมาณร้อยละ	3.9	ของวงเงินงบประมาณ	

ซึง่ประกอบด้วย	6	แผนงาน	ได้แก่	แผนงานบรูณาการบรหิารจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม	การพฒันา

และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	

ยุทธศาสตร์อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และปองกันทรัพยากรธรรมชาติ	ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและพิบัติภัย	และแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้าและสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ซึ่งถึงแม้จะไม่มีความเฉพาะเจาะจงของงานด้าน

การจัดการพื้นที่สีเขียว	แต่พื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียวในเมืองจะเปนองค์ประกอบส�าคัญหน่ึงในแผน

งานเหล่านี้

	 นอกจากนี้	ยังมีการด�าเนินงานผ่านกองทุนส่ิงแวดล้อม	ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2535	มาตรา	22-31	เพือ่เปนมาตรการทางการ

เงินให้ทุกภาคส่วนเข ้ามามีส ่วนร ่วมเพื่อการปองกันและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ	อย่างไรก็ตาม	กรอบการให้การ	สนับสนุนเงินกองทุนครอบคลุม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน	ยังไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงถึงพื้นที่

สีเขียวในเมืองเช่นกัน	

	 ส�าหรับมาตรการทางภาษีเพื่อการสนับสนุนพื้นที่สีเขียว	ปัจจุบันมีการสร้างแรงจูงใจ	

โดยให้ผู้บริจาคสามารถน�าเงินบริจาคส�าหรับกองทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์รักษาสภาพ

แวดล้อมมาหกัเป็นค่าลดหย่อนหรอืหกัเป็นรายจ่ายในการค�านวณภาษไีด้ (ประมวลฯ	มาตรา	65	

ตรี	(3)	ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้	ฉบับที่	44)	ดังนี้

8		สรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางเศรษฐศาสตร์	ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและระบบการคลัง	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง	(27	เมษายน	2560)
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1.	กรณีนิติบุคคล	สามารถน�าเงินบริจาคไปหักค่าใช้จ่ายได้	1	เท่า	โดยถือเปนรายจ่าย

เพือ่สาธารณประโยชน์	ส�าหรบัรายการค่าใช้จ่ายของ	1)	การคุม้ครองและดแูลรกัษาอทุยานแห่งชาต	ิ

2)	การคุ้มครองและรักษาปาสงวนแห่งชาติ	และ	3)	การส่งเสริม	คุ้มครอง	และรักษาคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม	

2.	กรณีบุคคลธรรมดา	สามารถหักลดหย่อนได้	1	เท่า	แต่ไม่เกินร้อยละ	10	ของเงินได้

สุทธิ	ส�าหรับเงินท่ีบริจาคเปนสาธารณประโยชน์แก่องค์การสาธารณกุศล	ได้แก่	มูลนิธิไทยรักษ์ปา	

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ปาและพรรณพืชแห่งประเทศไทย	และมูลนิธิอนุรักษ์ปารอยต่อ	5	จังหวัด

นอกจากนั้น	ยังมีมาตรการสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเปนกรณี	เช่น	การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่

ผูท้ีบ่รจิาคให้แก่กองทนุปลกูปาถาวรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	เนือ่งในวโรกาส

ทรงครองราชย์ปที่	50	(ด�าเนินงานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)	ส�าหรับเงินได้ระหว่างป	พ.ศ.	

2540-2545	(พ.ร.ฎ.	ฉบบัที	่317)	และระหว่างปพ.ศ.	2546-2550	(พ.ร.ฎ.	ฉบบัที	่423)	และโครงการ

ปลูกปาชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในวโรกาสทรง

พระชนมายุ	72	พรรษา	(พ.ร.ฎ.	ฉบับที่	417)	รวมถึงมีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่เอกชนที่ด�าเนิน

การปลกูปาเองเพือ่ร่วมในโครงการปลกูปาถาวรเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เนือ่ง

ในวโรกาสทรงครองราชย์ปท่ี	50	ในการปลูกปาระหว่างป	พ.ศ.	2540-2545	(พ.ร.ฎ.	ฉบับที่	317)	

และระหว่างปพ.ศ.	2546-2550	(พ.ร.ฎ.	ฉบับที่	423)

	 มาตรการทางภาษทีีน่่าจะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ทีด่นิทีน่่าตดิตามผลกระทบในปัจจบัุน	

คือ	ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ฉบับใหม่ซ่ึงจะน�ามาบังคับใช้แทนพระราช

บัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน	พ.ศ.	2475	และพระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่	พ.ศ.	2508	โดยที่

ประชมุคณะรฐัมนตร	ีได้มมีตเิหน็ชอบในหลกัการแล้ว	และคาดว่าจะมผีลบงัคบัใช้ประมาณมกราคม	

2562	สาระของพระราชบัญญัติน้ันระบุภาษีท่ีดิน	4	ประเภทหลัก	โดยอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดิน

เกษตรกรรม	บ้านพักอาศัย	และเพื่อการพาณิชย์	ที่น�ามาค�านวณไม่ถือว่าสูงนัก	โดยที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรมคิดอัตราภาษีท่ีต�่าสุด	จึงไม่น่ามีผลกระทบต่อเกษตรกรนัก	แต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างเห็นได้ชัดคือ	การเรียกเก็บภาษีส�าหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่า อันไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์

ใดๆ	ทั้งนี้จุดประสงค์ของกฎหมายต้องการท่ีจะแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล�้า	ช่วยให้เกิดการกระจา

ยการถอืครองทีด่นิมากขึน้	ทีด่นิรกร้างว่างเปล่าก�าหนดฐานภาษทีี	่2%	และจะเพิม่	0.5%	ทกุป	หาก

ไม่พัฒนา	3	ปติดต่อกันเสีย	2.5%	โดยมีเพดานภาษีส�าหรับพื้นที่รกร้างว่างเปล่าสูงสุด	5%	อย่างไร

ก็ตาม	ไม่มีการก�าหนดในพรบ.ดังกล่าวให้การใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะ
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สามารถงดเว้นจากการเป็นที่ดินรกร้าง	ท�าให้เจ้าของที่ดินที่มีที่จ�านวนมากอาจพยายามเลี่ยงภาษี

ทีด่นิใหม่โดยการปล่อยให้เช่าหรอืท�าให้กลายเปนท่ีดนิเพือ่การพาณชิย์ทีมี่อตัราภาษทีีต่�า่กว่า	ดงันัน้	

หากจะสามารถท�าให้พรบ.ฉบับนี้สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว	ควรมีการก�าหนดรูปแบบ

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เปนพื้นที่สีเขียวซึ่งอาจเปนไปเพื่อสาธารณะประโยชน์	โดยการพัฒนาพื้นที่

ตัวอย่าง	หรือคู่มือซึ่งอธิบายองค์ประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้เปนไปตามเกณฑ์ดังกล่าว		

	 ในป	2555	งานวิจัยเรื่อง	“ความเต็มใจจ่ายเพื่อพื้นที่ปาไม้ของคนกรุงเทพมหานคร”โดย	

นิรมล	สุธรรมกิจ	และคณะ	ได้วิจัยเชิงส�ารวจความเต็มใจจ่ายหรือบริจาคเพื่อการท�าให้ปาไม้ยังคง

คณุค่าและความส�าคญัในบรบิทของความยัง่ยนืของปาไม้	ซึง่งานวจิยัดงักล่าวครอบคลมุปาอนรุกัษ์	

ปาใช้สอย	ปาชุมชน	และปาในเมือง	ผลวิจัยที่ส�าคัญพบว่า	คนกรุงเทพฯ	ที่มีรายได้มากกว่า	50,000	

บาทต่อเดือน	มีความเต็มใจจ่ายหรือยินดีบริจาคเพื่อพื้นที่ปาไม้ราว	500-600	บาทต่อป	และใน

บริบทของปาในเมืองนั้น	ผู้วิจัยได้ท�าการทดลองว่าการดูแลรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติในเขตบาง

บอนด้วยกลไกทางภาษีนั้นจะมีความเปนไปได้หรือไม่และการเก็บภาษีควรเก็บในอัตราเท่าไร	โดย

ได้ข้อสรุปคือ	การเก็บภาษีในอัตรา	1	บาทต่อวันหรือราว	300	บาทต่อปนั้น	ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในฐาน

ภาษีในเขตบางบอนมีความเต็มใจจ่ายเพื่อการดูแลรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติ	

	 จะเห็นได้ว่าการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองในประเทศไทยน้ันสามารถด�าเนินการได้ใน

ลักษณะการบริจาค	การเก็บภาษี	หรือ	การสร้างกองทุนพื้นที่สีเขียวของเมือง	โดยการด�าเนินงาน

ควรสร้างผลกระทบทีช่ดัเจนในระดบัท้องถิน่	เช่น	การปรบัปรงุพืน้ทีสี่เขยีวสาธารณะในระดบัชมุชน

ที่ผู้เสียภาษีสามารถเข้าถึงได้	มาตรการดังกล่าวจึงควรต้องด�าเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	และจ�าเปนต้องมีรายงานการใช้จ่ายเผยแพร่ต่อผู้เสียภาษีอย่างชัดเจน	โดยมาตรการทาง

เศรษฐศาสตร์จะช่วยสนับสนุนกลไกอื่นๆ		ในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้ยั่งยืนต่อไป

5.4 มาตรการทางสังคม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการพื้นที่สีเขียว

• ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility:	

CSR)	เปนแนวคดิทีอ่งค์กรแสดงความรบัผดิชอบผลกระทบจากการประกอบกจิการของตนต่อผูถ้อื

หุ้น	ลูกจ้าง	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชน	และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น	โดยมุ่งผสานการด�าเนินธุรกิจกับความ

ห่วงใยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ในประเทศไทย	CSR	ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวได้รับความสนใจ

และมีการด�าเนินการมาอย่างยาวนาน	โดยจะมีการตั้งงบประมาณประจ�าป	วัตถุประสงค์	และ
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กิจกรรมอย่างชัดเจน	ซึ่งมีทั้งการจัดการพื้นท่ีภายในเขตสถานประกอบการ	บริเวณชุมชนโดยรอบ	

และการสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีต้นน�้าและปาอนุรักษ์ต่างๆ	ตัวอย่าง	CSR	กับการจัดการ

พื้นที่สีเขียว	ได้แก่

-		กิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่รอบโรงงาน	ของคณะผู้บริหาร	พนักงาน	ร่วมกับผู้

แทนชุมชนของกลุ่มบริษัทน�้าตาลเอราวัณ	เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพ้ืนที่โรงงาน	ส่งเสริมให้พนักงาน

มส่ีวนร่วมในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม	และสร้างความสมัพันธ์และส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างองค์กร

และชุมชนรอบโรงงาน9

-		การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	โดยจัดสรรให้มี

พื้นท่ีสีเขียวเปนเขตกันชนระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนระยะห่าง	120	กิโลเมตร	และใช้เปนที่ติด

ตั้งกังหันลมเพื่อน�ามาผลิตเปนพลังงานไฟฟา10

-		การปลูกปานิเวศโดยบริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด	ตามแนวคิดการ

ปลูกปานิเวศอย่างยั่งยืน	และเทคนิคการปลูกปาตามแนวคิดของ	ศ.ดร.อาคิระ	มิยาวากิ	ซึ่งช่วยร่น

เวลาการเติบโตของปานิเวศให้เร็วขึ้น	10	เท่าจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติ	ริเริ่มโครงการครั้งแรก

ในป	2551	ณ	โรงงานโตโยต้า	บ้านโพธ์ิ	และขยายผลการด�าเนินงานโดยร่วมกับผู้แทนจ�าหน่าย	

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน	และหน่วยงานต่างๆ	ไปยังพื้นที่ต่างๆ	ทั่วประเทศ	ปัจจุบันปลูกปานิเวศแล้ว	

กว่า	1,170,000	ต้น	มีอัตราการอยู่รอดของต้นกล้าสูงกว่าร้อยละ	90	นับเปนผืนปาที่จะช่วยดูดซับ

กาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศประมาณ	8,170	ตันต่อป11

-	 โครงการระยองเมืองสีเขียว	 โดยกลุ่ม	 ปตท.ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมในนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ	หน่วยงานภาครฐั	เอกชน	และชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง	ด�าเนนิงานตัง้แต่

ป	2550-2556	โดยปลูกต้นไม้	จ�านวนกว่า	80,900	ต้น	หรือ	404.5	ไร่	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ

ปรบัสมดลุสภาพบรรยากาศในจงัหวดัระยอง	ตลอดจนมกีารรณรงค์ให้เกดิความร่วมมอืในการดแูล

รักษา	และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง		

อันจะน�าไปสู่ทัศนคติที่ดีระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมกับชุมชน	ภายใต้แนวคิด“อุตสาหกรรมอยู่ได้	

ชุมชนอยู่ดี”12

	 อย่างไรกต็าม	การท�า	CSR	ส่วนใหญ่ยงัด�าเนนิการโดยองค์กรธรุกจิหรืออุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่และธรุกจิส่งออก	จงึยงัมช่ีองว่างในการสนับสนนุองค์กรธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ให้เหน็

ประโยชน์ในการท�า	CSR	ซึ่งอาจเปนการรวมกลุ่มด�าเนินการ	หรือเน้นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจของแต่ละองค์กร

9			http://www.erawangroup.com/index.php/th/environment/36-csr/csr-environment/115-greenarea
10		http://www.csrcom.com/articles/view/80	
11		https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1445923687
12		http://csr.pttplc.com/content/Default.aspx?subMaster=112&id=104&color=brown&mid=207
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• การตลาดเพือ่ส่ิงแวดล้อม	(Green	Marketing)	เปนแนวคิดทีต่อบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคที่ค�านึงถึงต้นทุนของ	“คุณค่า”	ในการเลือกใช้สินค้าที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	โดยธุรกิจ

มีการน�าส่วนประสมทางการตลาดมาประยุกต์เข้ากับการอนุรักษ์ด้านส่ิงแวดล้อม	(ส่วนประสม

ทางการตลาด	หรือ	Marketing	Mix	ประกอบด้วย	4P’s		ได้แก่	Product	คือตัวผลิตภัณฑ์		Price	

คอืราคาของผลติภณัฑ์	Place	คอืช่องทางการจดัจ�าหน่ายและการกระจายสนิค้า	และ	Promotion	

คือการส่งเสริมการตลาดหรือการสื่อสารทางการตลาด)	การปรับส่วนประสมทางการตลาดให้

เปนการตลาดสีเขียวต้องปรับกระบวนการในทุกขั้นตอนดังกล่าว	(กรัณย์พัฒน์	อิ่มประเสริฐ	2559)	

ในปัจจบุนัการตอบสนองความต้องการของลกูค้าและสงัคมดงักล่าวเปนกลยทุธ์หรอืจดุขายส�าหรบั

หลายธรุกจิ	ซึง่การตลาดเพือ่สิง่แวดล้อมทีม่ส่ีวนส�าคัญในการสนบัสนนุการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวเมอืงใน

ประเทศไทย	ได้แก่ การก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน และอาคารเขียว ซึ่งก�าลังเปนที่ต้องการ

ของตลาด	โดยแนวโน้มเริ่มจากโครงการด้านอาคารส�านักงานขนาดใหญ่ซ่ึงได้น�าอาคารเข้ารับการ

รับรองอาคารเขียวจากสถาบันต่างๆ	ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	เช่น	LEED	จากสหรัฐอเมริกา	

DGNB	จากเยอรมนี	Green	Mark	ของสิงคโปร์	หรือ	TREES	จากสถาบันอาคารเขียวไทย

	 ปัจจบัุนผูป้ระกอบการบ้านจดัสรรและอาคารชดุ	เริม่ให้ความส�าคัญกับการก่อสร้างอาคาร

ทีพ่กัอาศยัตามแนวคิดอาคารเขียว	และเน้นจุดขายของโครงการในการให้ความส�าคญักบัพืน้ท่ีสเีขยีว

เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ธรรมชาติของคนเมือง613	อาทิ	

-		นโยบายนิเวศวิทยาชุมชนเมือง	(Urban	Ecology	Condo)	ของบริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	

ดิเวลล็อปเมนท์	จ�ากัด	พัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยให้มีพื้นท่ีสีเขียวมากกว่าโครงการท่ัวไป	

โดยมีเปาหมายพื้นที่สีเขียวกว่าร้อยละ	50	ของพื้นท่ีอยู่อาศัย	จัดพื้นที่พิเศษส�าหรับจอดจักรยาน

พร้อมเลนจักรยานโครงการ	Shuttle	Van	บริการรับ-ส่งไปยังสถานีรถไฟฟาและศูนย์การค้า	และ

โครงการผักสวนครัวส่วนกลาง	กับสวน	Organic	พืชผักอินทรีย์ปลอดสาร

-		การออกแบบโครงการใกล้ชิดธรรมชาติของบริษัท	แมกโนเลีย	ควอลิตี้	ดีเวล็อปเม้น

ต์	คอร์ปอเรชั่น	โดยออกแบบกลุ่มอาคารท้ังท่ีพักอาศัย	ส�านักงาน	พื้นที่เพื่อการพาณิชย์	ให้เข้าถึง

พื้นที่สีเขียวได้ด้วยการจัดสรรพื้นท่ีภายในโครงการในสัดส่วนร้อยละ	65	ให้เปนพื้นท่ีเปิดโล่งและ

พื้นที่สีเขียว	ให้ความส�าคัญกับการท�าสวนแนวตั้ง	ซึ่งช่วยให้อาคารมีความร่มเย็น	และประหยัด

พลังงาน	และปลูกต้นไม้เพื่อบังแนวเสียงเพื่อลดระดับเสียงจากการจราจรภายนอก

	 การตลาดสเีขยีว	เปนเครือ่งมือทางการตลาดทีท่�าให้เกดิการปองกันและรกัษาสิง่แวดล้อม

ให้ดขีึน้ได้	โดยชมุชนหรอืสงัคมเปนส่วนส�าคญัในการสนบัสนนุ	เนือ่งจากความต้องการของผู้บรโิภค

13		http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000087285
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สมัพนัธ์โดยตรงกบัการเพิม่ข้ึนของการตลาดสเีขียว	จงึมคีวามจ�าเปนในการปลกูฝังทศันคตแิละสร้าง

พฤติกรรมสีเขียวให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม	และถ่ายทอดพฤติกรรมสีเขียวไปยังคนรุ่นหลังต่อไป

การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคมในการจัดการพื้นที่สีเขียว

	 ชุมชนและภาคประชาสังคมมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เมืองเปนเมืองที่น่าอยู	่

รวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่	ตัวอย่าง	พลังของชุมชนที่เคล่ือนไหวปกปองรักษาต้นไม้และ

พื้นที่สีเขียวในเมือง	เช่น	

	 -		การขับเคลื่อนของชุมชนบางล�าพูในการปกปองล�าพูต้นสุดท้ายของชุมชน	จนน�ามาสู่

การผลักดันให้เกิดโครงการฟื้นฟูพื้นท่ีภายในชุมชน	และน�าไปสู่การสร้างสวนสันติชัยปราการในป	

2542	อันเปนสวนสาธารณะที่เกิดมาจากการผลักดันโดยชุมชน	และเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

	 -		การร่วมรณรงค์คัดค้านการตัดอุโมงค์ต้นไม้ประวัติศาสตร์เมืองน่านในโครงการขยาย

ทางหลวงหมายเลข	1080	ของกรมทางหลวงโดยกลุม่ประชาชนในพืน้ทีแ่ละนกัอนรุกัษ์ในช่วงเดอืน

มีนาคม	2558	จนสามารถหยุดการด�าเนินการได้ในที่สุด

	 -		การรวมตัวขององค์กรภาคประชาชนกว่า	30	องค์กร	จากชุมชนท้องถิ่น	สถาบันการ

ศึกษา	เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และตัวแทนองค์กรศาสนาต่างๆ	ในเดือนสิงหาคม	2559		

เพื่อร่วมกันแสดงจุดยืนคัดค้านการรื้อพื้นที่สีเขียวสาธารณะขนาด	9	ไร่ของกรมธนารักษ์	ซึ่งเปน	

พืน้ทีสี่เขยีวขนาดใหญ่ผืนสุดท้ายใจกลางชมุชนประวตัศิาสตร์เมอืงเชยีงใหม่	เพือ่น�าไปสร้างโครงการ

บา้น	ธนารกัษ์ประชารฐัซึง่เปนคอนโดมิเนยีมและรา้นค้า		โดยในทีสุ่ดกรมธนารกัษ์ได้ยกเลิกการน�า

ท่ีดินแปลงนี้มาใช้ส�าหรับโครงการดังกล่าวและจะหารือภาคประชาชนก่อนการน�าพื้นที่มา	

ใช้ประโยชน์ใดๆ

รูปที่ 5.1  การรณรงค์ปกป้องพื้นที่สีเขียวสาธารณะเมืองเชียงใหม่

ที่มา: ชาวเชียงใหม่แสดงจุดยืนค้านการรื้อพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่

ผืนสุดท้ายใจกลางชุมชนประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ 

(17 สงิหาคม 2559) https://www.reviewchiangmai.com/4136-p/
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 นอกจากการด�าเนินงานขับเคลื่อนจากในพื้นท่ีแต่ละแห่ง ปัจจุบันพลังของชุมชนในส่ือ

อนิเทอร์เนต็มคีวามเข้มแขง็มากยิง่ขึน้ และสามารถสร้างความร่วมมอืผู้ทีเ่หน็พ้องได้ในปรมิาณทีม่า

กกว่า โดยมีทั้งคนที่อยู่ในพ้ืนท่ีและคนต่างพื้นท่ีช่วยกันผลักดันประเด็นสาธารณะดังกล่าวให้เป็นที่

รับรู้ เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายสาธารณะ ตัวอย่างชุมชนออนไลน์ที่มีการผลักดันการจัดการ

พื้นที่สีเขียวในเมืองที่ส�าคัญ ได้แก่

-  Big tree (https://www.facebook.com/BIGTreesProject/) พัฒนาจากความ

พยายามที่จะปกป้องพื้นที่สีเขียวในย่านสุขุมวิทในปี 2553 และเกิดการผลักดันผ่านการสร้างความ

ตระหนักรู้ให้เกิดแก่คนในสื่อออนไลน์ และสื่อมวลชน  ปัจจุบันแฟนเพจ BIG Trees มีผู้ติดตาม

มากกว่า 140,000 คน ด�าเนินงานเชิงนโยบายในรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง รณรงค์การตัดแต่งต้นไม้

ให้ถูกวิธี และจัดกิจกรรมให้คนเมืองเห็นความส�าคัญของระบบนิเวศ เช่น FabFarm ตลาด 100 โล 

ตลาดเกษตรเพื่อน�าพาเกษตรกรและผู้บริโภคมาพบกัน และแคมเปญชวนคนเมืองไปปลูกป่า

-   เครือข่ายต้นไม้ในเมือง (https://th-th.facebook.com/thailandurbantree-

network/) ซึ่งมีการเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้า

ร่วมกว่า 56 องค์กร อาทิ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย โครงการโรงเรียนต้นไม้ กลุ่มจตุจักร

โมเดล ชุมชนคนรักตลาดน้อย A Bird Watch สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย บ้านศิลปินคลอง

บางหลวง มลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค เครอืข่ายมกักะสนั เครอืข่ายวางแผนและผงัเมอืงเพือ่สงัคม Big Trees 

Project ประชาคมบางล�าพู กลุ่มรักษ์คุ้งบางกระเจ้า มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น โดยมีเป้าหมายใน

การขบัเคลือ่นการดแูลรกัษาต้นไม้ใหญ่ในเมอืงอย่างถกูต้องโดยหน่วยงานรฐั กิจกรรมแรกทีด่�าเนนิ

การคือกิจกรรม “สายตรวจต้นไม้” ซึ่งรับสมัครอาสาสมัครทั่วประเทศมาร่วมตรวจสอบสภาพของ

ต้นไม้ใกล้บ้านของตัวเอง และถ่ายรูปพร้อมบรรยายสภาพปัญหาที่พบเห็น จากนั้นโพสต์ลงบนเฟ

ซบุ๊กพร้อมติดแฮชแท็กว่า “สายตรวจต้นไม้” เพื่อเครือข่ายจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลและน�าไปจัด

ระบบเพื่อใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 

-  UTREE แผนที่ต้นไม้ใหญ่ (www.th-arbor.com) มีจุดประสงค์ให้สังคมรับรู้ว่ามี

ทรพัยากรต้นไม้ใหญ่ทีม่คีณุค่าอยูท่ีไ่หนบ้าง สนบัสนนุส่งเสริมให้ปกป้องและดแูลรกัษา ใช้ประโยชน์

อย่างเหมาะสม และส่งมอบทรพัยากรให้กบัคนรุน่ต่อไป กจิกรรมส�าคัญทีผ่่านมาคือการจดัประกวด

ต้นไม้ใหญ่ใกล้ตัวโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนและ

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองของประเทศไทย

โดยที่ไม่ได้เน้นถึงความสวยงาม ขนาด หรือ อายุของต้นไม้ แต่เน้นในเรื่องราวของต้นไม้ต้นน้ันที่
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เชื่อมต่อกับผู้คน ชุมชน และการท่องเที่ยว  ต้นไม้ส่งประกวดทั้งหมดมีจ�านวน 507 ต้น คะแนนของ

แต่ละต้นนั้นมาจากการคลิกรูปหัวใจใต้ภาพต้นไม้ ซ่ึงต้นไม้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดคือ ต้นจามจุรีจาก

โรงเรยีนดาราวทิยาลยั จ.เชยีงใหม่   และได้รบัรางวลัเป็นการดแูลรกัษาต้นไม้เบือ้งต้นจากผูเ้ชีย่วชาญ

   

 จะเห็นได้ว่ามีความพยายามในการรวมตัวของกลุ่มชุมชนและภาคประชาสังคมในการ

อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในเมืองที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ควรให้ความส�าคัญคือการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ

ที่มีการด�าเนินงานที่สอดคล้องกัน เช่น ส�านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร และเทศบาลต่างๆ และ

การเปิดพืน้ทีใ่ห้ภาคประชาสงัคมเหล่านีส้ามารถเข้าร่วมในการก�าหนดนโยบายและให้ความเหน็ต่อ

การด�าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองของภาครัฐ
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สวนจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

https://www.thairath.co.th/content/793976
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มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม

ส�าหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย
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บทที่ 6 I มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม

    ส�าหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย

	 นอกจากมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองที่ได้กล่าวไป	การก�าหนด

มาตรฐานอตัราส่วนพืน้ทีส่เีขยีวต่อประชากรในเมอืงให้เปนเกณฑ์มาตรฐานทีย่อมรบัร่วมกนัในสงัคม

เปนเครื่องมือส�าคัญหนึ่งที่จะช่วยปองกันการลดจ�านวนของพ้ืนที่สีเขียว	โดยการก�าหนดมาตรฐาน

นัน้ได้มกีารก�าหนดขึน้มาใช้ในหลายรปูแบบ	ทัง้มาตรฐานสากลและมาตรฐานของแต่ละประเทศ	ซึง่

วธิกีารก�าหนดขอบเขตขึน้อยูก่บับรบิทในสงัคมนัน้ๆ	เช่น	การก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานตามชนดิพืน้ที่

สีเขียว	ตามขอบเขตของการปกครอง	ตามการเข้าถึงของพื้นที่สีเขียว	และตามคุณภาพของพื้นที่สี

เขยีว	ด้วยเหตนุี	้จงึท�าให้เกณฑ์ในแต่ละพืน้ทีต่่างกนัออกไป	การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบเกณฑ์	จงึต้อง

มีการวิเคราะห์ทั้งการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา	และขอบเขต	บริบท	ที่เกณฑ์นั้นใช้

ครอบคลุม	ในการศึกษานี้	คณะที่ปรึกษาได้ท�าการศึกษาเปรียบเทียบและสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นจาก

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดท�าข้อเสนอต่อมาตรฐาน	2	ประเภท	ได้แก่	มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ

จ�านวนประชากรของเมอืง	และมาตรฐานอตัราส่วนพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่การบริการ	(พืน้ทีส่วนสาธารณะ

และที่โล่ง)	ต่อสัดส่วนประชากร

	 6.1 มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเมือง
 การเปรียบเทียบมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในมาตรฐานสากลและ

มาตรฐานนานาชาติ

	 คณะทีป่รึกษาได้รวบรวม	และเปรยีบเทยีบมาตรฐานอตัราส่วนพืน้ทีส่เีขยีวต่อสดัส่วนประชากร

ของเมอืงตามมาตรฐานสากลและในแต่ละประเทศ	ดงัแสดงในตารางที	่6.1	และมรีายละเอยีด	ดงันี้

 มาตรฐานสากล

	 ในช่วงต้นถึงกลางทศวรรษ	 90	 หลายองค์กรของโลก	 อาทิเช่น	 Organisation	 for		

Economic	Co-operation	and	Development		(OECD),	United	Nations	Environment	

Programme/	the	Netherlands	National	Institute	for	Public	Health	and	the	Environment	

(UNEP/RIVM),	และ	the	World	Bank	ได้เสนอให้มกีรอบความร่วมมือเรือ่งการพฒันาตวัวดัผลทาง

สิง่แวดล้อม	เพ่ือเฝาระวงัการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมและจดัให้มกีารรายงานถงึประสทิธภิาพของ	
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กฏหมายสิง่แวดล้อมในบรบิทของการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ภายใต้ชือ่ของ	AGENDA	21	ในทีป่ระชมุของ

คณะกรรมการสหประชาชาตเิพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืได้เสนอเครือ่งมอืในการทดสอบและวดัผลต่อส่ิง

แวดล้อม	โดยได้รวบรวมตวัชีว้ดัทีค่รอบคลมุในท้ังด้านสงัคม	เศรษฐศาสตร์	สิง่แวดล้อมและ	หวัข้อ

ต่างๆ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนมากกว่า	130	ตัวช้ีวัด	เพ่ือตอบสนองต่อการเมืองและการ

เปลีย่นแปลงทศิทางของการพฒันาเพือ่ความย่ังยนื	ตวัช้ีวดันีจ้ะกลายเปนบททดสอบส�าหรบัประเทศ

ต่างๆ	เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ	ปรับใช้และปรับเปลี่ยนทิศทางของนโยบาย	โดยในการก�าหนดค่า

มาตรฐานอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อสัดส่วนประชากรน้ัน	องค์การอนามัยโลก (World Health 

Organization)	ได้ก�าหนดค่ามาตรฐานอัตราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อสัดส่วนประชากรของเมืองที่	9 

ตารางเมตรต่อคน	(WHO,	1992)	ขณะทีอ่งค์การสหประชาชาต ิ (United Nation) ก�าหนดค่า	

มาตรฐานอตัราส่วนพืน้ทีส่เีขยีวต่อสดัส่วนประชากรของเมอืงที	่30 ตารางเมตรต่อคน	(Khalil,	2014)

ตารางที่	6.1		มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว	จ�าแนกตามองค์กรและประเทศ

ที่มา:	รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา	(กุมภาพันธ์,	2560)

ประเภท
มาตรฐานอัตราส่วนสีเขียว

ต่อสัดส่วนประชากรเมือง
ตร.ม.	/	คน อ้างอิง

มาตรฐาน	

สากล

องค์การอนามัยโลก 9 World	Health	Organization	(WHO)

องค์การสหประชาชาติ 30 United	Nations	(UN)

มาตรฐาน

นานาชาติ

สหภาพยุโรป 25 European	Green	Capital

สหราชอาณาจักร 20 Natural	England

สหรัฐอเมริกา 40
The	National	and	Recreation	and	

Park	Association	(NRPA)

ออสเตรเลีย 30
Public	Green	Space	and	Life		

Sat	isfaction	in	Urban	Australia

ญี่ปุน 15
Ministry	of	Land	Infrastructure

Transport	and	Tourism

ประเทศไทย

ขนาดเล็ก	10

ขนาดกลาง	10 
ขนาดใหญ่ 12

ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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	 มาตรฐานนานาชาติ

	 สหภาพยโุรป	ใช้เกณฑ์มาตรฐานอตัราส่วนพืน้ทีส่เีขียวต่อสดัส่วนประชากรของเมอืงของ	

European	Commission’s	European	Green	Capital	โดยก�าหนดอัตราส่วน	25 ตารางเมตร

ต่อคน	พื้นที่สีเขียวตามค�านิยามของ	Kabisch	and	Haase	(2012)	นั้นหมายถึง	พื้นที่ที่ถูกปกคลุม

ไปด้วยพืชพรรณ	หมายรวมถึง	สวนสาธารณะ	พื้นที่เปิดโล่ง	ส่วนที่พักอาศัยที่มีสวน	รวมไปถึงถนน

ที่มีต้นไม้	ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก	202	เมืองในยุโรป	จึงได้ข้อสรุปว่าพื้นที่ดังกล่าวควรมี

มากกว่า	25ตารางเมตรต่อคนเปนอย่างน้อย	หรือในภูมิภาคอื่นของยุโรปนั้น	Fuller	and	Gaston	

ได้ใช้	UMZ	Green	urban	area	land	use	ในการแบ่งประเภท	ซ่ึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ	25	ตาราง

เมตรต่อคน	แต่ถงึอย่างไรกต็าม	จะเหน็ได้ว่าค�าจ�ากดัความของค�าว่าพืน้ทีสี่เขยีว	นัน้กส็ามารถนยิาม

ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้นๆ	ซึ่งจะส่งผลให้มาตรฐานของพื้นที่สีเขียวแต่ละพื้นที่

แตกต่างกัน	(Taylor,	2013)

	 สหราชอาณาจักร	มาตรฐานของสหราชอาณาจักรใช้เกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนพ้ืนที่สี

เขยีวต่อสดัส่วนประชากรของเมอืงโดย	Natural	England	ซึง่เปนองค์กรทีป่รึกษาในด้านส่ิงแวดล้อม

ของรฐับาลสหราชอาณาจกัร	โดยได้ก�าหนดอตัราส่วนพืน้ทีส่เีขยีวที	่20,000	ตารางเมตร	ต่อ	1,000	

คน	หรอืเทยีบเท่ากบั		20 ตารางเมตรต่อคน	และมรีะยะการเข้าถึงภายในระยะทางจากทีพ่กัอาศยั

ไม่เกิน	300	เมตร

	 ด้านเกณฑ์การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนั้นถูกก�าหนดด้วยมาตรฐานการเข้าถึงพื้นที่สีเขียว	(Ac-

cessible	Natural	Green	Space	Standard	-	ANGSt)	ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวนั้นท�าหน้าที่เปนเพียง

เกณฑ์แนะน�าแนวทางที่จ�าเปนและช้ีให้เห็นถึงผลท่ีเกิดจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว	เกณฑ์ดัง

กล่าวนั้นถูกอ้างอิงจากผลการรายงานของ	Natural	England	ที่	153	และ	526	โดยทั่วไปแล้ว	

เกณฑ์ดงักล่าวมกัจะมกีารปรบัเปลีย่นให้เหมาะสมกับการประเมนิของแต่ละท้องถิน่นัน้ๆ	ยกตวัอย่าง

เช่น	ในกรณีของ	Slough	Borough	Council	การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวอย่างมีคุณภาพนั้น	จะมีระยะ

ทางประมาณ	1.15	กม.	จากการเดิน	แต่กรณีตัวอย่างของ	Salfordและ	West	Dorset	นั้นต่างออก

ไป	ในกรณีของ	Salford	นั้น	มีเพียงการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวเพียง	2	แห่งที่มีขนาดใหญ่มากกว่า	20	

เฮกเตอร์เท่านั้น	ดังนั้นเกณฑ์ของ	ANGST	จึงไม่สามารถปรับใช้ได้	หรือกรณีของ	West	Dorset	นั้น	

การเดินทางโดยใช้รถเปนสิ่งจ�าเปนของเมือง	ดังนั้น	ฐานคิดของการเข้าถึงพื้นที่สีเขียว	จึงเปนเรื่อง

ของเวลามากกว่าระยะทาง	โดยก�าหนด	11.8	นาท	ีจากบ้านพกัอาศยั	หรอือาจจะประเมนิเปนตวัเลข

ได้ที่	3.94	ไมล์ด้วยการขับรถ	หรือ	0.60		ไมล์ด้วยการเดิน	ดังนั้นมาตรฐานอาจเปนสิ่งจ�าเปนในการ
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ให้แนวทางที่สามารถปรับใช้ในพื้นท่ีต่างๆ	แต่ในพื้นท่ีต่างกันก็จ�าเปนที่ต้องใช้วิธีการที่ต่างกันออก

ไป	ซึ่งจ�าเปนต้องใช้ข้อมูลของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเปน	ความต้องการการเข้าถึง,	จ�านวน	ประชากร,	

คุณภาพของการเข้าถึงต่างๆ	น�าไปปรับใช้ให้เหมาะสม	(Natural	England,	2010)

		 สหรัฐอเมริกา	ก�าหนดโดย	The	National	and	Recreation	and	Park	Association	

(NRPA)	มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนประชากรของเมืองที่	40	ตารางเมตรต่อคน	

มาตรฐานพื้นที่สีเขียวของ	NRPA	นั้น	จะเจาะจงไปที่การสร้างระบบที่สามารถตอบสนองต่อท้องถิ่น	

สภาพทางกายภาพ	และความต้องการ	โดยแต่ละภูมิภาคนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามบริบทโดย

รอบ	เช่น	ที่ต้ัง	ภูมิประเทศ	หรือสภาพสังคม	แต่ปัจจัยท่ีส่งผลให้รูปแบบของพื้นที่สีเขียวมีระบบท่ี

แตกต่างกันออกไป	เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับใช้งานในแต่ละที่ตั้งที่มีความเฉพาะตัว	และ

มาตรฐานดงักล่าวเปนเพยีงแนวทางการปฏบิตั	ิไม่ได้เปนสิง่ทีต้่องปฏิบตัติามอย่างเคร่งครดั	(Stein-

er	and	Butler,	2007)

	 ออสเตรยีเลยี	ใช้เกณฑ์มาตรฐานอตัราส่วนพืน้ทีส่เีขยีวต่อสดัส่วนประชากรของเมอืงของ	

Public	Green	space	and	Life	Satisfaction	in	Urban	Australia	โดยก�าหนดอัตราส่วนพื้นที่สี

เขียวที่	30,000	ตารางเมตร	ต่อ	1,000	คน	หรือเทียบเท่ากับ	30	ตารางเมตรต่อคน	(Ambreyand	

Fleming,	2012)

	 ญีปุ่น	ก�าหนดค่ามาตรฐานอตัราส่วนพืน้ทีส่เีขยีวต่อสดัส่วนประชากรของเมอืงที	่15	ตาราง

เมตรต่อคน	โดยเริม่จากกระบวนการภายใน	ภายใต้ข้อตกลงที	่13	ของพืน้ฐานของความหลากหลาย

ทางชวีภาพ	(SributsuTayouseiKihon-ho)	โดยในส่วนท้องถิน่มคีวามสามารถทีจ่ะก�าหนดรปูแบบ

ของการพัฒนาและแผนในภูมิภาคน้ันๆ	และการพัฒนาแนวทางมาตรฐานพื้นที่สีเขียวนั้นจะมีการ

ปรับเปลี่ยนทุกๆ	5	ป	ผ่านการวิจัยของ	The	Ministry	of	Land,	Infrastructure,	Transport	and	

Tourism	(MLIT)	เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนของการพัฒนาเมืองได้	(Kohsaka	

and	Okumura,	2014)

	 จะเห็นได้ว่า	การก�าหนดขนาดของพื้นที่สีเขียวต่อจ�านวนประชากรมีความหลากหลาย	

และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	ในช่วงศตวรรษที่	20	ผู้เช่ียวชาญในหลายประเทศได้ก�าหนด

ค่ามาตรฐานพืน้ทีส่เีขยีวไว้ทีป่ระมาณ	40	ตารางเมตรต่อประชากร	1	คน	และพืน้ทีป่าเขตชานเมอืง

ขนาด	140	ตารางเมตรต่อประชากร	1	คน	ซึง่เปนผลจากการค�านวณสมดลุการแลกเปลีย่นระหว่าง

คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน	(Sukopp,	et	al.,	1995)	แต่จากตารางเปรียบเทียบที	่6.1	จะ
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พบว่าในปัจจุบัน	ประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีแนวโน้มท่ีจะใช้ค่ามาตรฐานพื้นที่สีเขียวที่	15-20	ตาราง

เมตรต่อประชากร	1	คน	และเน่ืองจากปริมาณพ้ืนท่ีสีเขียวท่ียั่งยืนเปนปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริม

ให้เกิดระบบนิเวศเมืองที่ยั่งยืน	เมืองใหญ่หลายเมืองในเอเชียก็เริ่มใช้เกณฑ์ที่ประมาณ	10	ตาราง

เมตรต่อประชากร	1	คน	เช่น	กัวลาลัมเปอร์ก�าหนดให้มีพื้นที่สีเขียว	10	ตารางเมตรต่อคน	เมืองเซี

ยงไฮ้	9	ตารางเมตรต่อคน	และเมืองกวางโจว	9.5	ตารางเมตรต่อคน	(ศิริวรรณ	ศิลาพัชรนันท์	และ

คณะ,	2549)

การเปรียบเทียบมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน

	 มาตรฐานพืน้ทีส่เีขยีวของประเทศไทย	มเีกณฑ์มาตรฐานซึง่ก�าหนดและน�าไปปฏบิตัแิตก

ต่างกนัไปในหลายหน่วยงาน	ได้แก่	กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	ส�านกัผงัเมอืงกรงุเทพมหานคร	และ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(ตาราง	6.2)

ตารางที่	6.2	มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวในเมืองในประเทศไทย

หน่วยงาน
มาตรฐานพื้นที	่

สีเขียว

สถิติพื้นที่สีเขียว

ต่อประชากร
การน�าไปใช้

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง

8 - ใช้ในการออกแบบผังเมืองรวม

ส�านักผังเมือง 6

(เปาหมายในป

พ.ศ.	2558)

2555				4.73

2556				5.24

2557				5.44

2558				5.97

ใช้เปนมาตรฐานส�าหรับ

กรุงเทพมหานคร

ส�านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร	

ธรรมชาต	ิ

และสิ่งแวดล้อม

ขนาดเล็ก	10

ขนาดกลาง	10

	ขนาดใหญ่	12

- ใช้เปนเกณฑ์เพื่อก�าหนด

สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวให้เพียง

พอต่อประชากรในชุมชน

ที่มา:	รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา	(กุมภาพันธ์,	2560)
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	 จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ที่มีการใช้อยู่โดยหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย	มีการก�าหนดขึ้นเพื่อ

การน�าไปใช้ที่แตกต่างกันรวมถึงมีการก�าหนดนิยามของพื้นท่ีสีเขียวที่ใช้ในเกณฑ์แตกต่างกันด้วย	

ตัวอย่างเช่น	พื้นที่สีเขียวตามระบุในเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม	กรมโยธาธิการและผังเมือง	

เปนเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบผังเมืองรวม	และพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวม	หมายถึง	“ที่โล่งเพื่อ

นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม”	(สีเขียวอ่อนในผังเมืองรวม)	ซ่ึงจะหมายรวมถึง	ที่

โล่งที่เปนพื้นที่ฉนวน	พื้นที่กันชน	ปองกันผลกระทบต่อกันระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ

บรเิวณ	หรอืก�าหนดเพ่ือสร้างธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมให้กบัเมอืง	และสวนสาธารณะ	พืน้ทีเ่ปิด

โล่งส�าหรบัธรรมชาต	ิซึง่อาจจดัให้มีกจิกรรม	หรือไม่จดัให้มกีจิกรรมในกรณทีีต้่องการรกัษาทรพัยากร	

ธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่	(กรมโยธาธิการและผังเมือง,	2552)		

	 จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ที่มีการใช้อยู่โดยหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย	มีการก�าหนดขึ้นเพื่อ

การน�าไปใช้ที่แตกต่างกันรวมถึงมีการก�าหนดนิยามของพื้นท่ีสีเขียวที่ใช้ในเกณฑ์แตกต่างกันด้วย	

ตัวอย่างเช่น	พื้นที่สีเขียวตามระบุในเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม	กรมโยธาธิการและผังเมือง	

เปนเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบผังเมืองรวม	และพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวม	หมายถึง	“ที่โล่งเพื่อ

นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม”	(สีเขียวอ่อนในผังเมืองรวม)	ซ่ึงจะหมายรวมถึง	ที่

โล่งที่เปนพื้นที่ฉนวน	พื้นที่กันชน	ปองกันผลกระทบต่อกันระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ

บรเิวณ	หรอืก�าหนดเพ่ือสร้างธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมให้กบัเมอืง	และสวนสาธารณะ	พืน้ทีเ่ปิด

โล่งส�าหรบัธรรมชาต	ิซึง่อาจจดัให้มีกจิกรรม	หรือไม่จดัให้มกีจิกรรมในกรณทีีต้่องการรกัษาทรพัยากร	

ธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่	(กรมโยธาธิการและผังเมือง,	2552)	

	 ในการคาดประมาณพืน้ทีแ่ละก�าหนดทีต่ัง้พืน้ทีส่เีขยีว	จะประมาณจากการวเิคราะห์พืน้ที่

ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีต้องการสงวนรักษา	รวมถึงความต้องการพื้นที่โล่งว่างใน

พื้นที่เมืองที่มีอาคารสิ่งก่อสร้างหนาแน่น	หรือคาดว่าจะมีความหนาแน่นในอนาคต	จะเห็นได้ว่า	

พืน้ที่สเีขียว	ในนยิามของกรมโยธาธิการและผังเมอืง	เน้นพืน้ทีส่าธารณะ จงึไมร่วมถงึพืน้ทีส่เีขยีว

ในพื้นที่เอกชน และพื้นที่เกษตรกรรม 

	 นอกจากนั้น	การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอื่นจะมีการก�าหนดอย่างชัดเจน	ได้แก่	ที่ดิน

ประเภทสถาบันการศึกษา	(สีเขียวมะกอก)	ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา	(สีเทาอ่อน)	และท่ีดิน

ประเภทสถาบนัราชการ	การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ	(สนี�า้เงนิ)	ซึง่ท�าให้พืน้ทีส่เีขยีวท่ีอยู่

ในที่ดินเหล่านี้ไม่ถูกนับเป็นพื้นที่สีเขียวในผังเมืองเช่นกัน14

	 ในกรณีของกรุงเทพมหานครนั้น	การก�าหนดมาตรฐานพื้นที่สีเขียวจัดท�าเพื่อก�าหนดเปา

14		เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม	(2552)	และจากการสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการส�านักผังเมืองรวม	กรมโยธาธิการและผังเมือง	วันที่	9	
มีนาคม	2560
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6-7

หมายในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมือง	(ซ่ึงในบางปจะเปนเปาหมายเชิงปริมาณพื้นท่ี	เช่น	ในป	

พ.ศ.2559	ก�าหนดให้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	5,000	ไร่)	โดยพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร	หมายรวม

ถึงพื้นที่สวนสาธารณะ 7 ประเภท และพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมือง 9 ประเภท โดย

สวนสาธารณะ	7	ประเภท	ได้แก่	สวนเฉพาะทาง	สวนชุมชน	สวนถนน	สวนระดับเมือง	สวนระดับ

ย่าน	สวนหมู่บ้าน	และสวนหย่อมขนาดเล็ก	และนิยามพื้นท่ีสีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองท่ีดี

ตามแผนแม่บทพืน้ทีส่เีขยีวของกรงุเทพมหานคร	พ.ศ.2546	ได้แก่	สนามกฬีากลางแจ้ง	สนามกอล์ฟ	

แหล่งน�้า	ที่ลุ่ม	ที่ว่าง	(ที่ว่างหรือที่โล่งในศาสนา	หรือพื้นที่รกร้าง	ไม่ได้ใช้ประโยชน์)	พื้นที่ไม้ยืนต้น	

พื้นที่เกษตรกรรม	พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	และพื้นที่อื่นๆ	(พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่

สีเขียวเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เช่น	พื้นท่ีริมคลอง	พื้นที่ใต้หรือข้าง

ทางด่วนหรือทางพเิศษ	เปนต้น)	นอกจากนัน้	ในร่างผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานครฉบบัปรบัปรุงครัง้

ที่	3	ได้มีข้อก�าหนดให้พื้นท่ีว่างตามอัตราส่วนพ้ืนท่ีว่างต่อพื้นท่ีอาคารรวม (OSR) ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต้องเป็นพื้นที่ที่น�้าสามารถซึมผ่านได้	และเปิดโอกาสให้พ้ืนที่ว่างบางส่วนสามารถ

ทดแทนได้ด้วยสวนหลังคา	(Roof	Garden)	หรือสวนผนัง	(Vertical	Garden)	ซึ่งการทดแทนพื้นที่

สีเขียวแนวราบได้มีการใช้ในการพิจารณาข้อก�าหนดในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	

โครงการด้านอาคารและการจัดสรรที่ดินเช่นกัน15

	 ด้านเกณฑ์มาตรฐานของส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	

ได้ก�าหนดอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวแบ่งเปน	3	ระดับ	ได้แก่	ชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง	ก�าหนด

พื้นที่สีเขียว	เท่ากับ	10	ตารางเมตรต่อคน	และชุมชนขนาดใหญ่	ก�าหนดพื้นที่สีเขียว	เท่ากับ	12	

ตารางเมตรต่อคน	มาตรฐานพื้นที่สีเขียวถูกแบ่งตามขนาดของเมืองเพื่อให้พื้นที่สีเขียวของแต่ละ

เมืองมีความสอดคล้องกับจ�านวนประชากร	โดยพื้นที่สีเขียวในเกณฑ์น้ี	หมายรวมถึงพื้นที่สีเขียว

สาธารณะ	พื้นที่ทางธรรมชาติต่างๆ	รวมถึงพื้นที่ริมน�้า	พื้นที่สีเขียวริมถนน	และพื้นที่สีเขียวในที่ดิน

ของเอกชน

	 จะเห็นได้ว่า	มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนประชากรของเมืองน้ัน	ถูกจัดท�า

ขึ้นเพื่อก�ากับควบคุมและส่งเสริมการเพ่ิมข้ึนของพื้นที่สีเขียวของเมือง	ซ่ึงอาจจะมีการก�าหนด

มาตรฐานท่ีแตกต่างกันตามแต่การใช้งานของแต่ละองค์กรผู้รับผิดชอบ	และนิยามของพื้นที่สีเขียว

ที่ครอบคลุมอยู่ในแต่ละเกณฑ์มีความส�าคัญมากในการก�าหนดความเหมาะสมของเกณฑ์	นอกจาก

นั้น	ควรต้องมีการตรวจสอบแก้ไขมาตรฐานอัตราส่วนท่ีตั้งไว้อย่างสม�่าเสมอเพื่อรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของเมือง

15		สัมภาษณ์ผู้อ�านวยการส�านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	วันที่	9	
มีนาคม	2560
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ข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากร

ส�าหรับประเทศไทย

	 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ

ประชากรในระดับสากล	นานาชาติ	และที่มีการน�ามาใช้ในประเทศไทย	คณะ

ที่ปรึกษามีความเห็นว่า	มาตรฐานอัตราส่วนท่ีเหมาะสมส�าหรับชุมชนเมือง

ขนาดใหญ่ในประเทศไทยควรเป็น 15 ตารางเมตรต่อ ประชากร 1 คน ซึ่ง

สอดคล้องกบัเกณฑ์ทีป่ระเทศทีพ่ฒันาแล้วมแีนวโน้มทีจ่ะใช้ค่ามาตรฐานพืน้ที่

สีเขียวที่	15-20	ตารางเมตรต่อคน	ในขณะที่เมืองขนาดใหญ่หลายเมืองใน

ภมูภิาคใช้อยูท่ี	่10	ตารางเมตรต่อคน	(ซ่ึงน่าจะเหมาะสมกบัเปาหมายของเมอืง

มหานครเช่นกรุงเทพมหานคร)		นอกจากนัน้	หากเทยีบกบัเกณฑ์ทีป่ระเทศไทย

ใช้อยูใ่นปัจจบุนั	เกณฑ์	15	ตารางเมตรต่อคนมคีวามเปนไปได้เมือ่เปรียบเทยีบ

กับเกณฑ์ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองใช้อยู่ที่	8	ตารางเมตรต่อคน	(2-4	ไร่/	

1,000	คน)	โดยยงัไม่ได้รวมพืน้ทีส่เีขยีวทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่าชการ	เอกชน	และพืน้ที่

เกษตรกรรม	และแนวโน้มพืน้ทีส่เีขยีวของกรุงเทพมหานครทีเ่พิม่เปนประมาณ	

6	ตารางเมตรต่อคนในปัจจุบัน	โดยที่กรุงเทพมหานครเปนเมืองโตเดี่ยว	ซ่ีงมี

จ�านวนประชากรแตกต่างจากเมอืงขนาดใหญ่โดยทัว่ไปในประเทศไทยมาก	(ใน

ป	พ.ศ.	2558	กรงุเทพมหานครมปีระชากรมากกว่าเมอืงอนัดับสองคอืเทศบาล

นครนนทบุรีประมาณ	22	เท่า)	และเปนเหตุผลให้ชุมชนเมืองโดยทั่วไปของ

ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณพื้นที่สีเขียวต่อประชากรมากกว่า

กรุงเทพมหานคร
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6-9

	 ในการตรวจสอบเปรียบเทียบมาตรฐานอัตราส่วนกับฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่ท�าการ

ปรับปรุงในโครงการนี้	 ซึ่งได้ผลเปรียบเทียบกับอัตราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อจ�านวนประชากร		

และร้อยละพ้ืนทีส่เีขยีวของเมอืงทีม่อียูจ่รงิส�าหรบัชมุชนเมอืงขนาดใหญ่	(เทศบาลนคร)	ทัว่ประเทศ

ที่ได้รับการยืนยันจ�านวน	30	แห่ง	(ตารางที่	6.3)	พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่	38.75	ตร.ม./คน	โดยจ�านวน

ประมาณหนึ่งในสามของเทศบาลนครท่ีตรวจสอบยังมีขนาดพ้ืนที่สีเขียวน้อยกว่า	15	ตารางเมตร

ต่อคน	ท�าให้เปาหมายนี้มีความเหมาะสม	(อาจใช้เปนเปาหมายระยะส้ัน	3	ปและเพิ่มเปาหมาย

มาตรฐานในระยะต่อไป)

ตารางที่	6.3		พื้นที่สีเขียวต่อประชากรและร้อยละพื้นที่สีเขียวของเมือง	30	เทศบาลนคร

ล�าดับ รายชื่อเทศบาล

ขนาดพื้นที่

เทศบาล

(ตร.ม.)

จ�านวน

ประชากร

(คน)

ขนาดพื้นที่

สีเขียว

(ตร.ม.)

พื้นที่สีเขียว

ต่อประชากร

(ตร.ม./คน)

พื้นที่สีเขียว

ต่อพื้นที่เมือง

(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ทน.สกลนคร

ทน.ระยอง

ทน.เชยีงราย

ทน.พระนครศรอียธุยา

ทน.สรุาษฎร์ธานี

ทน.เจ้าพระยาสรุศักดิ์

ทน.ขอนแก่น

ทน.เกาะสมุย

ทน.นครสวรรค์

ทน.สมุทรปราการ

ทน.ยะลา

ทน.อดุรธานี

ทน.สมุทรสาคร

ทน.อบุลราชธานี

ทน.แหลมฉบงั

ทน.สงขลา

ทน.ล�าปาง

ทน.พษิณโุลก

54,540,000

16,950,000

60,850,000

14,840,000

68,970,000

276,980,000

46,000,000

252,000,000

27,870,000

7,332,000

19,400,000

47,700,000

10,330,000

19,040,000

109,650,000

9,270,000

22,170,000

18,260,000

53,618	

60,607

73,838

52,904

127,753	

130,897	

120,045

65,109

86,703

52,937

61,478

131,523

65,638

105,081

83,924

69,523

54,524

70,346

13,506,018.9

6,131,666.25

5,758,794.98

4,091,105.17

8,078,327.84

7,896,228.63

6,460,208.78

3,054,402.01

3,810,411.43

1,967,009.43

2,275,379.37

4,731,358.20

1,888,041.11

2,491,151.05

1,956,585.51

1,594,137.37

1,182,815.01

1,417,371.40

251.89

101.17

77.99

77.33

63.23

60.32

53.81

46.91

43.95

37.16

37.01

35.97

28.76

23.71

23.31

22.93

21.69

20.15

24.76

36.18

9.46

27.57

11.71

2.85

14.04

1.21

13.67

26.83

11.73

9.92

18.28

8.58

1.78

17.20

5.34

7.76
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ตารางที่	6.3		พื้นที่สีเขียวต่อประชากรและร้อยละพื้นที่สีเขียวของเมือง	30	เทศบาลนคร	(ต่อ)

ล�าดับ รายชื่อเทศบาล

ขนาดพื้นที่

เทศบาล

(ตร.ม.)

จ�านวน

ประชากร

(คน)

ขนาดพื้นที่

สีเขียว

(ตร.ม.)

พื้นที่สีเขียว

ต่อประชากร

(ตร.ม./คน)

พื้นที่สีเขียว

ต่อพื้นที่เมือง

(ร้อยละ)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ทน.ตรงั

ทน.รงัสติ

ทน.นนทบุรี

ทน.นครปฐม

ทน.แม่สอด

ทน.ภเูก็ต

ทน.นครราชสมีา

ทน.อ้อมน้อย

ทน.ปากเกรด็

ทน.หาดใหญ่

ทน.นครศรีธรรมราช	

ทน.เชยีงใหม่

14,770,000

20,800,000

38,900,000

19,850,000

27,200,000

12,000,000

37,500,000

30,400,000

36,040,000

21,000,000

22,560,000

40,220,000

60,591

79,396

255,833

79,148

31,611

77,038

130,176

52,359

188,227

158,218

107,915

		35,758

1,093,534.51

1,381,457.83

4,127,537.05

1,273,107.66

393,187.31

897,372.82	

1,370,322.46

475,209.71

1,680,351.07

1,221,358.16

426,804.66

	456,766.17

18.05

17.40

16.13

16.09

12.44

11.65

10.53

9.08

8.93

7.72

3.96

3.36

7.40

6.64

10.61

6.41

1.45

7.48

3.65

1.56

4.66

5.82

1.89

1.14

รวม 1,413,392,000 2,822,718 93,088,021 ค่าเฉลี่ย

38.75

ค่าเฉลี่ย	

10.25

ค่ามาตรฐานเสนอ 15.00 15.00

ที่มา:	ผลการตรวจสอบยืนยันข้อมูลฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวของเทศบาลนครโดยคณะที่ปรึกษา	(สิงหาคม	2560)

	 ส�าหรับมาตรฐานอตัราส่วนทีเ่หมาะสมส�าหรบัชมุชนเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก	คณะ

ที่ปรึกษาเห็นว่าชุมชนเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีสัดส่วนของพื้นที่โล่งมากกว่าชุมชนเมือง

ขนาดใหญ่	เน่ืองจากมีความเปนเมืองทางกายภาพ	เช่น	พื้นท่ีอาคาร	ส่ิงก่อสร้าง	และพื้นดาดแข็ง

ต่างๆ	น้อยกว่า	ดังนั้นจึงควรมีสัดส่วนของพ้ืนท่ีสีเขียวต่อประชากรมากกว่า	15	ตารางเมตรต่อคน	

โดยจากการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านวนศาสตร์	ผังเมือง	ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์	และสิ่ง

แวดล้อมชุมชน	ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการก�าหนดอัตราส่วนเปนตารางเมตรต่อคน

ส�าหรับเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กอาจไม่เหมาะสม	เพราะท�าให้มีปริมาณพื้นที่สีเขียวน้อยกว่า



บท
ที่ 

6 
I ม

าต
รฐ

าน
อัต

รา
ส่ว

นพ
ื้นท

ี่สีเ
ขีย

วท
ี่เห

มา
ะส

มส
�าห

รับ
ชุม

ชน
เม

ือง
ใน

ปร
ะเ

ทศ
ไท

ย

6-11

ที่ควรจะเปน	เนื่องจากเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยยังมีความเปนชนบทและมี

พื้นที่โล่งมากในขณะที่ประชากรอาจมีปริมาณน้อย	และยังมีความแตกต่างของความหนาแน่นซ่ึง

อาจไม่สามารถก�าหนดมาตรฐานกลางได้	จึงได้พิจารณาใช้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนพื้นที่เมือง	

ซึ่งจะมีความเหมาะสมมากกว่า

	 จากเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวมท่ีก�าหนดสัดส่วนพื้นที่โล่งและสวนสาธารณะรวมกัน

ประมาณร้อยละ	15-25	ของการใช้ทีด่นิในเมอืง	ร่วมกบัการพจิารณาค่าเฉลีย่ของร้อยละพืน้ทีส่เีขยีว

ของเมืองที่มีอยู่จริงส�าหรับชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่ได้ท�าการตรวจสอบยืนยันโดยโครงการนี้	ซึ่งพบ

ว่าเทศบาลส่วนใหญ่มขีนาดสัดส่วนพืน้ทีส่เีขยีวต่อพืน้ทีเ่มืองน้อยมาก	คณะทีป่รกึษาจงึเสนอให้เมือง

ขนาดใหญ่มีสัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวร้อยละ 15 ของการใช้ท่ีดินในเมือง เมืองขนาดกลางมีสัดส่วน

พื้นที่สีเขียวร้อยละ 20 ของการใช้ที่ดินในเมือง และเมืองขนาดเล็กมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวร้อยละ 

25 ของการใช้ที่ดินในเมือง

 6.2 มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการต่อประชากรเมือง
	 เกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ 

	 ในหลายประเทศได้มกีารจดัท�าเกณฑ์มาตรฐานอตัราส่วนพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่การบรกิารโดย

เฉพาะเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้มีประโยชน์สูงสุด	และสามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชากรได้	ซึง่เปนสิง่ส�าคญัส�าหรบัชวีติความเปนอยูแ่บบเมอืง	โดยทัว่ไป	พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่การ

บริการ	จะหมายถึงพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่ง	ไม่นับรวมพื้นที่สีเขียวอื่นๆ	เช่น	พื้นที่ทาง

ธรรมชาติต่างๆ	พื้นที่ริมน�้า	และพื้นที่สีเขียวริมทางสัญจร	โดยพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการจะถูกแบ่ง

เปน	2	ลกัษณะคอื	Passive	recreation	คอื	ชืน่ชมภมูทิศัน์	นัง่เล่นเพือ่ความผ่อนคลาย	และ	Active	

recreation	ซึ่งต้องใช้แรงในการด�าเนินกิจกรรม	

	 การก�าหนดมาตรฐานด้านการวางแผนและออกแบบพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่การบรกิารของแต่ละ

ประเทศจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและลักษณะประชากรของประเทศหรือเมืองนั้นๆ	

เปนส�าคัญ	แต่ยังคงยึดหลักการออกแบบ	3	ประการ	ดังนี้	

	 1)	ปรมิาณ	ได้แก่	มาตรฐานขนาดพ้ืนทีส่�าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจทีร่วมทีเ่ว้นว่างสเีขยีวของ

เมือง	(recreation	and	open	spaces)	โดยรวมต่อจ�านวนประชากร	ซึ่งเปนมาตรฐานในภาพรวม	

(macro	plan)	และมักนิยมท�าคู่กับมาตรฐานการเข้าถึง	

	 2)	ประเภท	หรือ	ล�าดบัศกัย์	สามารถแบ่งได้เปน	สวนหย่อมเพือ่การใช้งานในเมอืง	(Pock-
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et	Parks)	สวนสาธารณะละแวกบ้าน	(Neighbourhood	Parks)	สวนสาธารณะชุมชน	(Commu-

nity	Parks)	สวนสาธารณะระดบัย่าน	(District	Parks)	สวนสาธารณะระดบัเมอืง	(City	Parks)	สวน

สาธารณะระดบัมหานคร	(metropolitan	parks)	สวนสาธารณะระดบัภาค	(regional	parks)	และ

สวนสาธารณะพิเศษ	เช่น	สวนสัตว์	(Special	Parks)	สวนพฤกษศาสตร์	(Botanic	Parks)	โดยการ

แบ่งประเภทสวนสาธารณะนั้น	มีการก�าหนดมาตรฐานขนาดพื้นที่และระยะทางมาใช้แบ่งประเภท

สวนในแต่ละระดับ	รวมทั้งประเภทของกิจกรรม	และ	

	 3)	ขนาดและการกระจาย	ขนาดของสวนในแต่ละประเภทจะขึน้อยูกั่บขนาดของส่ิงอ�านวย

ความสะดวกที่บรรจุอยู่ในน้ัน	ในด้านมาตรฐานการกระจายจะถือระยะการเดินทางของผู้ใช้เปน

เกณฑ์ในการจัดระยะห่าง	เรียกว่า	“รัศมีการให้บริการ”	ของสวนสาธาณะแต่ละแห่ง	

	 คณะที่ปรึกษาได้รวบรวมและเปรียบเทียบมาตรฐานของอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการ

บริการต่อสัดส่วนประชากรเมืองตามมาตรฐานในแต่ละประเทศ	เพื่อเปรียบเทียบประเภท	ขนาด

พื้นที่	ระยะการให้บริการ	และข้อก�าหนดต่างๆ	ดังรายละเอียดดังแสดงในตารางที่	6.4	
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ตารางที่	6.4		มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ	จ�าแนกตามประเทศและองค์กร
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ตารางที่	6.4		มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ	จ�าแนกตามประเทศและองค์กร	(ต่อ)
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ตารางที่	6.4		มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ	จ�าแนกตามประเทศและองค์กร	(ต่อ)
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ตารางที่	6.4		มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ	จ�าแนกตามประเทศและองค์กร	(ต่อ)
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ตารางที่	6.4		มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ	จ�าแนกตามประเทศและองค์กร	(ต่อ)

	 จากการศึกษามาตรฐานในกรณีศึกษาพบว่า	ประเทศต่างๆ	ได้มีการแบ่งประเภทสวน

สาธารณะและให้ความส�าคัญกับรัศมีการให้บริการเปนหลัก	โดยสวนสาธาณะที่ควรมีในทุกชุมชน	

ได้แก่	สวนสาธารณะระดับย่านที่พักอาศัย	และ/หรือสวนสาธารณะระดับชุมชน	โดยมีรายละเอียด

แต่ละมาตรฐานดังตารางที่	6.5

ที่มา:	รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา	(พฤษภาคม	2560)
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ตารางที่	6.5		มาตรฐานสวนระดับชุมชน	จ�าแนกตามประเทศและองค์กร
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ตารางที่	6.5		มาตรฐานสวนระดับชุมชน	จ�าแนกตามประเทศและองค์กร	(ต่อ)

ที่มา:	รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา	(พฤษภาคม	2560)

	 จะเหน็ได้ว่า	มาตรฐานสวนสาธารณะระดบัชมุชน	มรีะยะการเข้าถงึ	หรอืการเดนิทางของ

ผู้ใช้ประมาณ	300-500	เมตร	หรือไม่เกิน	10	นาทีโดยการเดิน	มีขนาดพื้นที่ประมาณ	20,000	-	

50,000	ตารางเมตร	และสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ประมาณ	2,000	-	10,000	คน	หรือคิดเปน

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการประมาณ	5-10	ตารางเมตรต่อประชากร	1	คน

	 ด้วยเหตุนี้	คณะที่ปรึกษาได้ทดลองน�ามาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการที่

ควรมีจากการศึกษาข้อมูลข้างต้น	คือ	5	ตารางเมตรต่อคน	มาทดลองใช้ในข้อมูลกรณีตัวอย่าง	โดย

แบ่งเปนชุมชน	เมืองขนาดใหญ่	(เทศบาลนคร)	ชุมชนเมืองขนาดกลาง	(เทศบาลเมือง)	และชุมชน

เมืองขนาดเล็ก	(เทศบาลต�าบล)
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	 จากการทดลองค�านวณพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการที่ควรมีในแต่ละประเภทเมืองพบว่า	

(1) ได้ผลร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวเพื่อการบริการค่อนข้างต�่า	เนื่องจากหากเปรียบเทียบเมืองใน

ประเทศไทยกบัเมืองในต่างประเทศทีม่พีืน้ท่ีเมอืงขนาดใกล้เคยีงกนัแล้ว	เมอืงในประเทศไทยนบัว่า

มีพื้นที่เมืองมากแต่ประชากรน้อย	เปนผลท�าให้มีความหนาแน่นของประชากรต�่า	และพื้นที่สีเขียว

เพื่อบริการที่ควรมีต�่าเมื่อเทียบกับพื้นท่ีเมือง	(เช่น	เมือง	Neapoli	มีความหนาแน่นของประชากร

อยู่ที่	25,879	คน/ตร.กม.	เมือง	Vincennes	มีความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่	25,626		คน/

ตร.กม.	ในขณะที่กรุงเทพมหานคร	เมืองหลวงของประเทศไทย	มีความหนาแน่นเพียง	5,300	คน/

ตร.กม.)	และ (2) ค่าร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการของพื้นที่เมืองไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นยัส�าคญัระหว่างชมุชนเมอืงขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็	เนือ่งจากมตีวัแปรของจ�านวน

ประชากรและขนาดพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายมาเก่ียวข้อง	จึงไม่สามารถก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ของพื้นที่สีเขียวบริการในแต่ละประเภทชุมชนได้	นอกจากนั้น	หากใช้เกณฑ์เฉพาะอัตราส่วนพื้นที่

สเีขยีวเพือ่บรกิารต่อประชากร	และร้อยละพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่บรกิารต่อพืน้ทีเ่มอืงเพือ่เปนเครือ่งมอืใน

การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวบรกิารของเมอืง	จะท�าให้ไม่ทราบถงึการกระจายของพืน้ทีสี่เขยีวอย่างทัว่ถงึ	ซึง่

เปนปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการท�าหน้าที่ของพื้นที่สีเขียวบริการ	โดยข้อสังเกตดังกล่าวสอดคล้องกับ

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน

	 จากเหตผุลดงักล่าว	คณะทีป่รกึษาจงึไม่แนะน�าให้ใช้มาตรฐานพืน้ท่ีสีเขยีวเพือ่การบรกิาร

ในรูปแบบร้อยละของพื้นท่ีเมือง	และไม่ใช้เพียงมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการต่อ

ประชากรเพียงอย่างเดียว	แต่เสนอให้มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับมาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อการ

บรกิารท่ีเกดิจากรศัมกีารให้บรกิารของพืน้ท่ีสเีขยีวสาธาณะแต่ละแห่ง	เพือ่เปนการอ�านวยความ

สะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่และใช้บริการได้อย่างทั่วถึง

ข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการส�าหรับประเทศไทย

	 ชุมชนเมืองทุกแห่งในประเทศไทยควรมีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการทีมี่ขนาดพื้นที่อย่าง

น้อย 20,000 ตารางเมตร และสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 2,000 คน (หรือ

คิดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรต่อคน	ในพื้นที่บริการ)	ในระยะการเดินทางของ

ผู้ใช้ประมาณ 500 เมตร หรือไม่เกิน 10 นาทีโดยการเดินจากที่พักอาศัย 
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6.3  สรุปข้อเสนอมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวของเมืองและการประยุกต์ใช้
มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวรวมทุกประเภท

	 ส�าหรับชมุชนเมอืงขนาดใหญ่	ใช้มาตรฐานอตัราส่วนพืน้ทีสี่เขยีวต่อประชากร 15 ตาราง

เมตรต่อคน และสัดส่วนพื้นที่สีเขียวร้อยละ 15 ของการใช้ที่ดินในเมือง 

	 ส�าหรบัชมุชนเมอืงขนาดกลาง	ใช้สดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีวร้อยละ 20 ของการใช้ทีด่นิในเมอืง 

	 ส�าหรับชุมชนเมืองขนาดเล็ก ใช้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวร้อยละ 25 ของการใช้ที่ดินในเมือง

(เนือ่งจากเมืองขนาดกลางและขนาดเลก็ในประเทศไทยยงัมคีวามเปนชนบทและมพีืน้ทีโ่ล่งมาก	ใน

ขณะที่ประชากรอาจมีจ�านวนค่อนข้างน้อย	หากใช้มาตรฐานอัตราส่วนต่อประชากรจะท�าให้ได้ค่า

มาตรฐานทีน้่อยเกินกว่าทีค่วรจะเปน	นอกจากนัน้เมอืงขนาดกลางและขนาดเลก็ในประเทศไทยยงั

มีความแตกต่างของจ�านวนและความหนาแน่นประชากรมาก	ซ่ึงท�าให้การก�าหนดมาตรฐานกลาง

เปนไปได้ยาก	จงึเสนอให้ใช้สดัส่วนพืน้ทีส่เีขียวต่อสดัส่วนพืน้ทีเ่มอืงซ่ึงจะสัมพนัธ์กบับรบิทของแต่ละ

เมืองได้อย่างเหมาะสมมากกว่า)

มาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการส�าหรับประเทศไทย

	 ชุมชนเมืองทุกแห่งในประเทศไทยควรมีพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการที่มีขนาดพื้นที่อย่างน้อย	

20,000	ตารางเมตร	และสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย	2,000	คนในแต่ละพื้นที่บริการ	

(หรือคิดเปนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรต่อคน ในพ้ืนท่ีบริการ) ในระยะการเดินทางของผู้

ใช้ประมาณ 500 เมตร หรือไม่เกิน 10 นาทีโดยการเดินจากที่พักอาศัย

	 การประยุกต์ใช้ : มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวของเมือง

 
	 ส�าหรบัชมุชนเมอืงขนาดใหญ่	ให้พจิารณาใช้มาตรฐานอตัราส่วนพืน้ทีสี่เขยีวต่อประชากร

ที่	15	ตารางเมตรต่อคนก่อน	และส�าหรับเมืองที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวแล้ว	ให้ตรวจสอบกับ

เกณฑ์สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่ร้อยละ	15	ของการใช้ที่ดินในเมือง	

	 ส�าหรับชุมชนเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก	ใช้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวร้อยละ	20	และ	25	

ของการใช้ที่ดินในเมือง	และส�าหรับเมืองที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวแล้ว	ให้เน้นการมีพื้นที่สี

เขยีวเพือ่การบรกิารทีเ่พยีงพอและมกีารกระจายอย่างเหมาะสม	โดยเน้นทัง้ปรมิาณพืน้ทีส่เีขยีวและ

ความสามารถในการเข้าถึงของประชากรในเมือง
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The	Rose	Fitzgerald	Kennedy	Greenway	is	a	linear	park	

located	in	several	Downtown	Boston	neighbourhoods.

Source:	http://vancouver.ca/streets-transportation/arbutus-greenway.aspx
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ตัวอย่างการด�าเนินงานด้านการจัดการ

พื้นที่สีเขียวเมืองที่ยั่งยืน
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บทที่ 7 I ตัวอย่างการด�าเนินงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองที่ยั่งยืน

	 คณะที่ปรึกษาได้ศึกษาตัวอย่างการด�าเนินงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองที่ยั่งยืน	

เพื่อแสดงวิธีการประยุกต์ใช้แนวทาง	แนวคิด	มาตรการต่างๆ	ในการด�าเนินงานด้านพ้ืนที่สีเขียวที่

เปนส่วนหนึง่ของการพฒันาเมอืงอย่างยัง่ยนื	โดยตวัอย่างการด�าเนนิงานทีไ่ด้น�าเสนอ	ประกอบด้วย	

โครงการ	Retrofitting	Urban	Green	Space	ของเมืองหางโจว	สาธารณรัฐประชาชนจีน	City	in	

the	 Garden	 ของประเทศสิงคโปร์	 และโครงการลดการปล่อยคาร์บอนของหลายเมืองใน

สหรัฐอเมริกา

 7.1 โครงการ Retrofitting Urban Green Space (Hangzhou, China)
	 หางโจว	(Hangzhou)	เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง	เปนเมืองโบราณที่มีประวัติความ

เปนมา	2,000	กว่าป	มีเนื้อที่ประมาณ	1	ใน	5	ของประเทศไทย	พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบด้วย

ภเูขา	ในปัจจบุนัหางโจวเปนเมืองทีม่พีืน้ทีส่เีขยีวมากท่ีสดุแห่งหนึง่ของประเทศจนี	อกีทัง้มีทะเลสาบ

ซหี	ู(Xihu)	ทีไ่ด้บรรจเุข้าเปนหนึง่ในมรดกโลกจากยเูนสโก	โดยเมอืงหางโจวมพ้ืีนทีสี่เขยีว	160	ตาราง

เมตรต่อคน	

 แนวความคิด

	 สืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเมืองหางโจวท่ีมีธรรมชาติที่สวยงามและมรดกทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	ท�าให้เมืองหางโจวได้รับเลือกให้เปนหน่ึงใน“เมืองท่องเที่ยวท่ีดีที่สุด

ของจีน”(The	Best	Tourist	Cities	of	China)	โดยกรมการท่องเที่ยวแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	ในป	2006	ด้วยเหตุน้ี	รัฐบาลหางโจวจึงมีแผนพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เมือง

มีสภาพแวดล้อมที่ดี	มีพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	

การเพิ่มและปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียวในเมือง	การปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง	การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบน

ทางเท้าและริมแม่น�า้	และการเพ่ิมสวนสาธารณะ	ซึง่เปนผลให้ในปัจจบุนัเมอืงหางโจวประสบความ

ส�าเร็จทั้งในด้านการท่องเที่ยวและเปนเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน	

	 2)		ที่ดินของเอกชน	การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์เปนสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้

ครอบครองทีดิ่นนัน้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายทีด่นิ	แต่มกีฎหมาย

บางฉบับที่จ�ากัดสิทธิบางประการของเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน	

ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับท่ีจ�ากัดเสรีภาพดังกล่าวของเอกชน	ส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มจ�านวนต้นไม้
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หรือพื้นที่สีเขียว

 ตัวอย่างโครงการการพัฒนา

	 • โครงการการฟนฟูทะเลสาบซีหู

	 ทะเลสาบซหี	ูเปนทะเลสาบขนาดประมาณ	6	ตารางกโิลเมตร	ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงหางโจว	

พื้นที่ส่วนหนึ่งเปนทะเลสาบธรรมชาติและพื้นที่บางส่วนถูกขุดขึ้นมา	บริเวณเนื้อที่	50	ตาราง

กโิลเมตรโดยรอบประกอบไปด้วยเนนิเขาซึง่มสีถานทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์ตัง้อยู	่เช่น	ศาลา	เจดย์ี	

ถ�้า	น�้าพุ	และสระน�้า	ทะเลสาบซีหูได้รับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยู

เนสโกในป		2011	ในอดีตนั้นทะเลสาบถูกปล่อยปละละเลย	ไม่ได้สวยงามอย่างเช่นปัจจุบัน	กระทั่ง

ในป	พ.ศ.	2012	รัฐบาลท้องถิ่นได้เริ่มด�าเนินการฟื้นฟู	โดยมีกระบวนการดังนี้

1)		ย้ายคนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบทะเลสาบออกไปที่อื่น	และเริ่มสร้างสวนสาธารณะ	4	

แห่ง	เพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพ	สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้โดยไม่คิดค่า

บริการ	

2)		ออกกฎห้ามก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่บริเวณทะเลสาบซีหู

3)	รัฐบาลเมืองหางโจวให้การสนับสนุนงบประมาณจ�านวนมากให้แก่มณฑลอานฮุยซึ่ง

เปนแหล่งต้นน�้าของทะเลสาบเชียนเต่าหูที่มณฑลเจ้อเจียงใช้ในการอุปโภคบริโภค	เพื่อให้มณฑล

อานฮุยรักษาต้นน�้าให้ดี

• โครงการการพัฒนาคมนาคมสีเขียว

ในเดือนมิถุนายน	ป	2016	เมืองหางโจวถูกคัดเลือกให้เปนหนึ่งในสามเมืองน�าร่อง	ร่วม

กบัเมอืงเซีย่เหมนิ	และเมอืงฉงช่ิง	ทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัยอดเยีย่มให้เปนเมอืงคมนาคมสเีขยีว	ส�าหรบั

การพฒันาเมอืงจะมุง่เน้นไปทีก่ารผสมผสานเมอืงคาร์บอนต�า่	การอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม	และการขนส่ง

สะดวกสบาย	โดยในโครงการการพัฒนาคมนาคมสีเขียวนี้	ประกอบไปด้วยโครงการย่อย	ดังนี้

1)		อุโมงค์คาร์บอนต�่า	เน่ืองจากระบบแสงสว่างในอุโมงค์นั้นจ�าเปนต้องเปิดตลอด	24	

ชั่วโมง	โครงการนี้จึงด�าเนินการเปลี่ยนระบบแสงสว่างในอุโมงค์ทั่วเมืองให้เปนผลิตภัณฑ์	LED	ที่

ประหยัดพลังงานเพ่ือลดต้นทุนการด�าเนินงานซ่ึงจะเปนการลดภาระค่าใช้จ่ายและเปนการใช้

พลังงานที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2)		แท็กซี่สีเขียว	ในป	2014	เริ่มมีการใช้แท็กซี่พลังงานไฟฟา	ซึ่งสามารถประหยัดค่า

ใช้จ่ายในการเติมน�้ามันไปเกือบครึ่งหนึ่งของเชื้อเพลิงปกติ	และไม่เปนมลพิษทางอากาศ

3)		การเดินทางในชุมชนสะดวกสบาย	ในป	2013	องค์การขนส่งในเมือง	การขนส่ง
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สาธารณะ	และกลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ	และผู้เกี่ยวข้อง	ร่วมมือกับกรมทางหลวง	เข้า

ส�ารวจพื้นที่และได้มีการทดลองใช้รถสาธารณะในเขตชุมชนที่เข้าถึงยาก	ในป	2015		ได้มีรถ

สาธารณะพลังงานไฟฟาเปิดใช้บริการสายแรก	และคาดการณ์ว่าในป	2020		จะมีรถสาธารณะ

พลังงานสะอาดใช้มากกว่า	80	เปอร์เซ็นต์

4)		โครงการเมืองจักรยาน	เมืองหางโจวเปนหนึ่งในเมืองใหญ่ที่ประสบปัญหารถติดเช่น

เมอืงใหญ่อืน่ๆ	ทัว่โลก	การจดัท�าระบบจักรยานให้เช่าจงึเปนแนวทางการแก้ไขปัญหาทีถ่กูรเิริม่และ

สนับสนุนโดยรัฐบาล	โดยในป	2008	รัฐบาลหางโจวได้เปิดตัวระบบจักรยานให้เช่าแห่งแรกของจีน	

ซึ่งเปนระบบที่ถูกออกแบบด�าเนินการ	และใช้งบประมาณจากรัฐบาลท้องถิ่นทั้งหมด	เพื่อให้

ครอบคลมุและเกดิการเชือ่มต่อระหว่างสถานรีถสาธารณะแต่ละจุด	ในปัจจุบนั	เมอืงหางโจวมสีถานี

บรกิารเช่ารถจกัรยานประมาณ	2,200	สถาน	ีมจีกัรยานมากกว่า	60,000	คนั	และมผีูใ้ช้บรกิารเฉลีย่	

240,000	เที่ยว/วัน	ซึ่งในการเดินทางโดยจักรยานของเมืองหางโจวต่อวันนั้น	คิดเปนระยะทางได้

ถึง	1,123,200	กิโลเมตร	หากเทียบกับการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์จะปล่อยกาซคาร์บอนได

ออกไซค์ในปริมาณที่มากกว่า	200,000	กิโลกรัม	ด้วยเหตุน้ี	รัฐบาลหางโจวจึงมีเปาหมายที่จะเพิ่ม

จักรยานให้เช่าเปน	175,000	คัน	ภายในป	2020	เพื่อเพิ่มศักยภาพของเมืองหางโจวในการลด

ปริมาณกาซเรือนกระจก

• Hangzhou Low Carbon Science Technology Museum

	 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคาร์บอนต�่า	เมืองหางโจว	เปิดท�าการในป	2012	

เปนพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับคาร์บอนต�่าในแห่งแรกของโลก	เปนหนึ่งในสถาบันที่ให้ความรู้	แลกเปล่ียน	

และการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับคาร์บอนต�่า	ไม่ว่าจะเปนทั้งด้านกายภาพ	ด้านสังคม	

และด้านเศรษฐกิจ

• The Green Building Museum of Hangzhou

	 พิพิธภัณฑ์อาคารสีเขียวหางโจว	นับว่าเปนโครงการแรกและโครงการเดียวที่ได้รับการ

รับรองสูงสุดของ	LEED	ให้เปนอาคารสีเขียว	NC	Platinum	และได้รับระดับสามดาวในด้านการ

ออกแบบอาคารเขยีวและการด�าเนนิงานพร้อมกนั	พพิธิภณัฑ์แห่งนี	้ใช้แนวความคดิของการพฒันา

ทีย่ัง่ยืนในกระบวนการทัง้หมดของการออกแบบการก่อสร้าง	และยงัตระหนกัถงึการใช้พลงังานอย่าง

มีประสิทธิภาพเปนส�าคัญ	โดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดมาใช้	พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้

รบัการจดทะเบยีนในโครงการอนรุกัษ์พลงังานอาคารและโครงการสาธติการใช้พลงังานทดแทนโดย

กระทรวงการพัฒนาทีอยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง-ชนบท
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รูปที่	7.1			Hangzhou	Low	Carbon	Science	Technology	Museum	และ	The	Green	Building	Museum	of	Hangzhou

ที่มา:	http://www.avic-apc.com/v-1-7747/

http://www.gigabase.org/en/projects/212-hangzhou-green-building-museum

 กลไกการพัฒนา

	 ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของโมเดลต้นแบบการพัฒนาเมืองสีเขียว	เมืองหางโจว	ประเทศจีน	

ประกอบด้วย

• นโยบายการพัฒนาเมืองสีเขียว	เมืองหางโจว	ประเทศจีน	หน่วยงานภาครัฐของ

ประเทศจนีสามารถก�าหนดนโยบายและสัง่การชุมชน	เพือ่ให้ความร่วมมอืในการพฒันาเมอืงสเีขยีว	

แบบถาวร	ในการเลือกพื้นที่จะต้องมีประวัติศาสตร์	และวัฒนธรรม	เปนองค์ประกอบ

• การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แบ่งออกเปน	3	ด้าน	

มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่จัดการถนนคนเดินโดยตรง	มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย	และมีการส่งเสริมของภาครัฐในการประชาสัมพันธ์	

• การบริหารจัดการรัฐบาลท้องถิ่นที่ดี	มีการร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นแต่ละแห่งดูแล

ทรัพยากร	ธรรมชาติที่ต่างฝายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน

• การบริหารจัดการรัฐบาลท้องถิ่นที่ดี	มีการร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นแต่ละแห่งดูแล

ทรัพยากร	ธรรมชาติที่ต่างฝายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน

• รฐับาลท้องถิน่มกีารวางแผนอย่างเปนระบบ	วเิคราะห์ความเปนไปได้และความเหมาะ
สมของโครงการต่างๆ	ในแต่ละพืน้ที	่และค่อยด�าเนนิการไปทลีะจดุ	จนกว่าจะครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้หมด

ตามแผนที่วางไว้

• ใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว	และการส่งเสริมให้เมืองเปนเมืองสีเขียว	

โดยน�าเอาความดัง้เดมิของสภาพแวดล้อมทีม่ปีระวติัศาสตร์มาผสมผสานกบัความเปนสมยัใหม่	เพือ่
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ให้เมืองเปนที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวซ�้า

	 จากตัวอย่างโครงการที่กล่าวมาข้างต้น	จะพบว่านอกจากการด�าเนินงานด้านการจัดการ

พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน	ด้วยการฟื้นฟูทะเลสาบซีหูและพื้นท่ีสีเขียวโดยรอบแล้ว	เมืองหางโจวยังได้

ด�าเนนิงานด้านอืน่ๆควบคูไ่ปด้วย	เช่น	พฒันาคมนาคมสเีขยีว	และส่งเสรมินวตักรรมและเทคโนโลยี

สีเขียว	สิ่งเหล่านี้ล้วนเปนผลให้เมืองหางโจวเปนเมืองสีเขียวอย่างสมบูรณ์แบบ

 7.2  โครงการ Retrofitting Urban Green Space (Hangzhou, China)
	 แนวความคิด

	 ประเทศสิงคโปร์	ขึ้นชื่อว่าเปนเมืองสีเขียวแห่งหนึ่งของโลก	จากการส�ารวจของ	Econo-

mist	Intelligence	Unit	ในป	2014	พบว่า	จาก	๒๒	เมืองหลักในทวีปเอเชีย	สิงคโปร์เปนมหานคร

ที่มีความเปนสีเขียวมากที่สุดของเอเชีย	ประชากรชาวสิงคโปร์แต่ละคนมีพื้นที่สีเขียว	๖๖	ตาราง

เมตร	มากกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียที่มีอยู่	39	ตารางเมตร	สิงคโปร์เปนประเทศที่ให้ความส�าคัญกับสิ่ง

แวดล้อมเปนอย่างมาก	โดยมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเปนเมอืงในสวน	“City	in	the	Garden”	ตามแนวคดิ

ของนายลี	กวน	ยู	อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีต้องการให้เปนเมืองสีเขียวที่มีการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

เปนอย่างดี	เปนผลให้ในปัจจุบันสิงคโปร์ท่ีมีพื้นที่จ�ากัดมีพื้นที่สีเขียวราวร้อยละ	50	นอกจากสวน

สาธารณะทีพ่บเหน็ได้ทัว่ไป	พืน้ทีท่างเท้าเกอืบทกุแห่งได้ถูกจดัให้มพีืน้ทีส่เีขยีวเปนสดัส่วนกบัพ้ืนที่

คอนกรีต	สิ่งก่อสร้างในสิงคโปร์จะเน้นการออกแบบให้เปน	Green	Architecture	นอกจากนี้ยังมี

การสร้างสวนจ�าลองเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเปนที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน	รวมถึงเปนสถาน

ทีท่่องเทีย่วทีส่�าคญัของประเทศ	เช่น	Gardens	by	the	Bay	ทีป่ระกอบไปด้วยพืน้ทีสี่เขยีวรอบนอก	

และโดม	biosphere	ขนาดใหญ่	ที่จ�าลองสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น	และแบบทะเลทรายให้ได้ศึกษา

	 แผนการพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็น City in the Garden

• การมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจที่จะร่วมสร้างความเปนมิตรกับส่ิง

แวดล้อม

• การสร้างเครอืข่ายในหมูป่ระชาชน	โรงเรยีน	และองค์กร	เข้าร่วมโครงการการอนรุกัษ์

มรดกทางธรรมชาติของสิงคโปร์	เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักรู้	และลงมือสร้าง	รักษา	และดูแล

พื้นที่สีเขียวร่วมกัน

• การเพิ่มขีดความสามารถในด้านภูมิทัศน์และการปลูกพืชในเรือนกระจก	

• ในป	2007	มีการจัดตั้ง	Centre	for	Urban	Greenery	and	Ecology	(CUGE)		
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ซึ่งเปนสถาบันฝึกอบรมระดับชาติส�าหรับภูมิทัศน์และการปลูกพืชในเรือนกระจก	สถาบันนี้จะท�า

หน้าที่ท้ังฝึกสอน	อบรม	วิจัย	คิดค้น	และหาแนวทางใหม่ๆ	ในการสร้างสิงคโปร์ให้เปนเมืองสีเขียว

ที่สมบูรณ์แบบ

• เพิ่มคุณค่าและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในสภาพแวดล้อมของเมือง

• ตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แล้ว	สิงคโปร์เปนประเทศที่มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพค่อนข้างสูง	ดังนั้นเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสภาพแวดล้อมของเมือง

ให้มีคุณภาพ	สิงคโปร์จึงให้ความส�าคัญกับการฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติ	และการเสริมสร้างการอนุรักษ์

ธรรมชาติ	โดยเฉพาะพืชพื้นถิ่น	เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์

• การสร้างสวนระดบัโลก	สบืเนือ่งจากสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์	(Singapore	Botan-

ic	Gardens)	ทีม่ปีระวตัศิาสตร์มายาวนานกว่า	150	ป	และเปนสถาบนัเพือ่การวจิยัทางพฤกษศาสตร์

ของประเทศได้รับเลือกให้เปนมรดกโลกในป	2015	ดังนั้น	 สิงคโปร์จึงมีแนวคิดที่จะให้	สวน

พฤกษศาสตร์สงิคโปร์มบีทบาทหลกัในการเปนสถาบนัพฤกษศาสตร์ชัน้น�าและเปนแหล่งท่องเทีย่ว

ระดับโลก	รวมถึงการแสดงมรดกทางวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์	นอกจากนี้ในป	2012	ยังมี		 Gar-

dens	by	the	Bay	ถูกเปิดตัวขึ้น	เพื่อตอบรับกับแผนการพัฒนานี้	เพื่อให้สิงคโปร์มีสวนระดับโลก

อย่างแท้จริง

• การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงและการสร้างพืน้ทีส่�าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจโดยการพฒันา

กาเชื่อม

ต่อสวนสาธารณะทีจ่ะเชือ่มโยงให้ประชาชนได้เข้าถงึสวนสาธารณะต่างๆ	ได้อย่างสะดวก

สบาย	มีการสร้างอุทยานวิถี	(Greenways)	เพื่อให้สวนสาธารณะขยายเชื่อมต่อกับที่ว่างสาธารณะ

ต่างๆ	ในเมือง	ลานกิจกรรม	ถนน	ทางจักรยาน	ทางเดินเท้า	ท�าให้เมืองมีความสวยงามมากขึ้นและ

ได้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว

• ฟื้นฟูสวนสาธารณะในเมืองและท�าให้มีชีวิตชีวา	สิงคโปร์ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนให้

รูปที่	7.2		City	in	the	Garden	และโครงการ	Gardens	by	the	Bay

ที่มา:	http://www.singapore-guide.com/attractions/gardens-by-the-bay.htm
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	 ตัวอย่างโครงการการพัฒนา

• โครงการก่อสร้างต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	จะอยู่ภายใต้แนวคิด	City	in	the	Gar-

den	มี	Master	Plan	ในการพัฒนาพื้นที่ทั่วทั้งเกาะสิงคโปร์ในระยะยาว	เช่น	การก่อสร้างที่พัก

อาศัยและระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพิ่มเติม	การสร้างท่ีจอดรถและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

บริเวณใต้ดิน	เพื่อให้การใช้พื้นท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด	และอาคารส�านักงานใหม่ที่จะก่อสร้างจะต้อง

เปนอาคารที่ประหยัดพลังงาน

• โครงการสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ	ทางเดินขนาดใหญ่	และเส้นทางส�าหรับ

จักรยาน	พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชน	ใช้รถขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น	

• โครงการพัฒนาพื้นที่และการปรับปรุงเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟเดิม	ภายใต้แนว

ความคิด	ดังนี้

1)		เส้นทางแห่งแรงบนัดาลใจ	โดยตลอดเส้นทางสายนีจ้ะมกีารจดัจดุกจิกรรมต่างๆ	

ทีแ่ตกต่างกนั	10	แห่งโดยมกีจิกรรมทีส่่งเสรมิสขุภาพและ	life	style	ต่างๆเช่น	ทางวิง่และเดนิออก

ก�าลังกาย	ทางจักรยาน	พายเรือคยัก	เรียนรู้ธรรมชาติ	ปลูกผักปลอดสารพิษ	และอื่นๆ	

2)		เปนเส้นทางทีเ่ข้าถงึสะดวก	โดยมทีางทีเ่ข้าถงึได้มากกว่า	120	จดุตลอดเส้นทาง

ที่สามารถเดินจากแหล่งชุมชนไม่เกิน	5	นาที		 	

3)		เส้นทางแห่งความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้ทุกประเภท	และสอดคล้องต่อ

พื้นที่รอบข้าง		 	

4)		เส้นทางที่พลิกชีวิตและอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่า	รวมถึงโครงสร้างสะพาน

ตั้งแต่สมัยสงครามโลก	มาใช้งานด้วยฟังก์ชั่นใหม่เหมาะกับปัจจุบัน	และยังมีลานกิจกรรมต่างๆ	

5)		เส้นทางสาย	Eco	friendly	เพื่อที่จะศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพตลอดเส้นทาง	และมีเทคโนโลยีต่างๆ	เข้ามาช่วยในการในการบริหารน�้าที่ใช้ในโครงการ	

อย่างยั่งยืน

6)		เปนเส้นทางที่รณรงค์ให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมในการหวงแหนและอนุรักษ์

โดยใช้สื่อที่ทันสมัย	โดยจะมีการเปิด	Application	บนโทรศัพท์	ช่ือว่า	“Line	of	life”	ให้คนรุ่น

ใหม่ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น
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รูปที่	7.3		โครงการการพัฒนาพื้นที่และการปรับปรุงเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟเดิม

ที่มา	:	http://www.greenintrend.com/เส้นทางแห่งชีวิต

 กลไกการพัฒนา

	 การทีส่งิคโปร์เปนเมอืงขึน้ช่ือว่าเปนเมอืงสเีขยีวแห่งหนึง่ของโลกทีม่กีารพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่ออยู่อาศัยอย่างย่ังยืนได้น้ันล้วนเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน

หลายฝายภายในประเทศ	ซึ่งประกอบไปด้วย	

• องค์กรพัฒนาเมือง	(Urban	Redevelopment	Authority	:	URA)	เปนหน่วยงาน

หลกัทีม่หีน้าทีว่างแผนการใช้ทีด่นิ	ก�าหนดทศิทางการพฒันาเมอืงตามการวางแผนการใช้ประโยชน์

ที่ดิน	การอนุรักษ์อาคาร	เพื่อคุณภาพความน่าอยู่อาศัย	ความปลอดภัย	และความยั่งยืนของสภาพ

แวดล้อม

• คณะกรรมการอทุยานแห่งชาต	ิ(National	Park	Board	:	NPark)	ท�าหน้าทีจ่ดัเตรยีม

สวน	พื้นที่เปิดโล่ง	รักษาพื้นที่อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	

• องค์การอาคารและสิ่งก่อสร้าง	(The	Building	and	Construction	Authority)	ท�า
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หน้าที่ควบคุมคุณภาพอาคารและสิ่งก่อสร้าง	ดูแลความผาสุกของประชาชนด้วยการคุ้มครองผู้

บริโภคในด้านอสังหาริมทรัพย์	ตลอดจนการคุ้มครองผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคจากผู้ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย์	

• การเคหะแห่งชาติ	(Housing	Development	Board	:	HDB)	เปนหน่วยงานหลักใน

การตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนจ่ายได้	และดูแลเสริมสร้าง

ความเหนียวแน่นในชุมชน

	 การรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางกายภาพตั้งแต่การวางแผนไปจนถึง

การก่อสร้างและการจัดการสภาพแวดล้อมไว้ด้วยกันโดยเฉพาะหน่วยงานหลักสองหน่วยงานที่มี

บทบาทส�าคัญในการพัฒนาเมืองคือ	องค์การพัฒนาเมือง	และการเคหะแห่งชาติ	ท�าให้เกิดการ

ประสานงานระหว่างองค์กรทีม่คีวามเกีย่วข้องกนัเปนไปอย่างคล่องตวั	และมองภาพรวมการพฒันา

กายภาพ	สิ่งแวดล้อมเมืองแบบครอบคลุม	ตั้งแต่ในระดับที่พักอาศัย	ไปจนถึงระดับเมือง	และการ

สร้างความเหนียวแน่นในชุมชน	การรักษาเสถียรภาพของแผน	นโยบาย	(policy	and	planning)	

การน�าแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง	(Implementation)	และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยตลอดจนมีการก�ากับติดตามแผน	(Monitoring)	ท�าให้

แผนมคีวามต่อเนือ่งและถกูตดิตามทบทวน	ประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอ	สิง่เหล่านีเ้ปนผลให้สงิคโปร์

ประสบความส�าเร็จในการบริหารจัดการเมืองภายใต้แนวความคิด	City	in	the	Garden

 7.3  โครงการลดการปล่อยคาร์บอน สหรัฐอเมริกา
 แนวความคิด

	 ถงึแม้ว่าสหรฐัอเมรกิา	จะขึน้ชือ่ว่าเปนประเทศทีส่ร้างมลภาวะใหญ่ทีส่ดุเปนอนัดบั	2	ของ

โลก	แต่ในทางกลับกันสหรัฐอเมริกาสามารถเปนผู้น�าโลกในการแก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆได้

เปนอย่างดี	ไม่ว่าจะเปนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด	การท�าแผนงานชัดเจนในการลด

มลภาวะทางอากาศ	และรเิริม่สร้างอาคารสเีขยีว	การลดจ�านวนรถยนต์บนท้องถนนให้มากทีสุ่ดเท่า

ที่จะท�าได้ด้วยการสร้างเลนจักรยานที่เมืองพอร์ทแลนด์	รัฐโอเรกอน	นอกจากนี้	กรุงซานฟรานซิ

สโก	เมืองซีแอตเติ้ล	มหานครนิวยอร์ก	และกรุงลอสแอนเจิลลิสอยู่ใน	10	อันดับแรกตามการวิจัยป	

2008	โดย	Brookings	Institution	จากเมืองใหญ่ที่สุดของอเมริกาจ�านวน	100	แห่งที่มีการปล่อย

กาซคาร์บอนน้อยที่สุดต่อผู้อยู่อาศัยหนึ่งคน	สหรัฐอเมริกาจึงเปนอีกหน่ึงประเทศที่ให้ความส�าคัญ

กับเร่ืองสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเน้นหนักไปท่ีด้านความม่ันคงทางด้านพลังงานและการเพิ่มศักยภาพของ
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พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ	โดยได้ด�าเนินการบูรณาการในหลายมิติ	ทั้งการผลักดันให้เกิด

การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด	การออกมาตรการสนับสนุนให้ลดคาร์บอน	การเพิ่ม

พืน้ทีส่ีเขียวในเมือง	เพื่อให้เกดิความยัง่ยนืทีแ่ท้จริงของพลงังานในอนาคตและคณุภาพชีวติที่ดขีอง

ประชากร

	 แผนการพัฒนา

• มาตรการด้านพลังงานหมุนเวียน	รัฐบาลสหรัฐอเมริกา	ทั้งระดับรัฐบาลกลาง	ระดับ

มลรัฐ	และระดับท้องถิ่น	ให้ความส�าคัญกับนโยบายการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน	นับตั้งแต่

ทศวรรษ	1970	โดยรฐับาลกลางให้เงนิทนุสนบัสนนุการวจิยัและพฒันา	เงนิกู	้และสนบัสนนุทางการ

เงนิประเภทอืน่ๆ	ได้แก่	การลดภาษไีฟฟาทีผ่ลติจากพลงังานลม	พลงังานแสงอาทติย์	พลงังานความ

ร้อนใต้พภิพ	และชวีมวล	ในระดบัมลรฐั	ได้มกีารด�าเนนิโครงการ	Renewable	Portfolio	Standard	

(RPS)	ซึ่งเปนโครงการที่ก�าหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละมลรัฐ

• มาตรการด้านฉลากคาร์บอน	สหรัฐอเมริกามีการใช้มาตรการติดฉลากคาร์บอนฟุต

พริ้นท์ซึ่งเปนมาตรการแบบสมัครใจ	เช่นฉลาก	“Climate	Conscious”	ซึ่งก�าหนดเปน	3	ระดับ

คอื	(1)	ฉลาก	Silver	คอืปล่อยคาร์บอนต�า่กว่าค่าเฉลีย่	10-40%	(2)	ฉลาก	Gold	คอืปล่อยคาร์บอน

ต�า่กว่าค่าเฉลีย่	41-70%	และ	(3)	ฉลาก	Platinum	คอืปล่อยคาร์บอนต�า่กว่าค่าเฉลีย่มากกว่า	71%	

ซึ่งองค์กร	Climate	Conservancy	ท�าหน้าที่รับรองฉลากฯ

• มาตรการด้านกิจกรรมการปลูกปา	ในการรณรงค์เพื่อลดการปล่อยกาซเรือนกระจก

ภายในประเทศและของโลก	มาตรการหน่ึงท่ีได้รับความนิยมเช่นกัน	คือ	การเพิ่มพื้นที่ปาไม้	(Re-

forestation	and	Afforestation)	หรอื	การสนบัสนนุการลดการท�าลายปาไม้	(REDD:	Reduction	

of	Deforestation	and	Forest	Degradation)	ผ่านกิจกรรมประเภท	Carbon	Offsets	โดยการ

รับซ้ือ	“คาร์บอนเครดิต”	จากโครงการท่ีปลูกปาหรืออนุรักษ์พื้นที่ปาไม้		ท้ังโครงการปลูกปาใน

สหรัฐอเมรกิาหรอืในต่างประเทศ	โดยเฉพาะประเทศก�าลงัพัฒนา	ทัง้น้ีโครงการปลกูปาดงักล่าว	จะ

ต้องด�าเนนิการอนรุกัษ์รกัษาปาไว้นานกว่า	20	ป	สามารถตรวจวดัปรมิาณคาร์บอนทีเ่กบ็กกัในต้นไม้

ได้	และอัตราการท�าลายปาจะต้องลดลงจนเท่ากับศูนย์

• มาตรการแบบบงัคบัโดยการก�าหนดเปาหมายการลดกาซเรอืนกระจก	แม้ว่าในระดบั

ประเทศ	สหรัฐอเมริกายังไม่มีมาตรการควบคุมการปล่อยกาซเรือนกระจกแต่ก็ได้มีการด�าเนินการ

อยู่ในหลายมลรัฐ	
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	 ตัวอย่างโครงการ

• การพฒันาเขตประกอบการอตุสาหกรรมเชงินเิวศ	(Eco-Industrial	Park)	ซึง่ให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	การน�าของเสียและผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้

ประโยชน์	การพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศแบบบูรณาการ	รวมท้ังการพัฒนาระบบสนับสนุนให้เกิดการ

พัฒนาและการเติบโตเชิงนิเวศ	

• โครงการ	Chicago	City	Hall	Rooftop	Garden	เริ่มต้นในป	2000	โดยหน่วยงาน	

Urban	Heat	Island	Initiative	ได้มีการจัดสาธิตโครงการข้ึนเปนครั้งแรกบนตึกสูง	11	ชั้น	ที่ท�า

หน้าทีเ่ปนอาคารศาลาว่าการเมอืงชิคาโก	โดยโครงการจัดข้ึนเพือ่ทดสอบถงึประโยชน์ของการมหีลงั

สีเขียว	(Green	roof)	และเพื่อชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่ออุณหภูมิและสภาพอากาศ	ซึ่งสวนดังกล่าว

ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์มากกว่า	20,000	ชนิด	โดยพืชที่ถูกคัดเลือกมาส่วนใหญ่จะเปนพืชที่ทนอยู่

กับสภาวะแวดล้อมที่แห้งแล้ง	และเปนพืชที่มีอยู่โดยทั่วไปในชิคาโก	ภายหลังจากที่โครงการเสร็จ

สิ้นในป	2001		มีการประมาณการว่าโครงการ	Chicago	City	Hall	Roof	Garden	ช่วยให้เมือง

ประหยัดค่าใช้จ่ายทางสาธาณูปโภคไปได้ถึง	5,000	เหรียญต่อป

รูปที่	7.4		โครงการ	Chicago	City	Hall	Roof	Garden

ที่มา	:	http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=21
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• Trinity	River	Park	in	Dallas,	Texas	ในเดือนตุลาคมป	2016	มหาเศรษฐี	Arnette	

Simmons	ได้บริจาคเงินมากกว่า	50	ล้านเหรียญให้กับโครงการ	Trinity	River	Park	ซึ่งในป	2000	

เมืองดัลลาสได้เริ่มต้นโครงการสร้างย่านธรรมชาติที่มีขนาด	10,000	เอเคอร์มีที่ตั้งโครงการอยู่ตาม

แนวแม่น�้า	Trinity	โดยโครงการประกอบไปด้วยทุ่งนา	และพืชพันธุ์ต่างๆหลากหลายชนิด	และจะ

กลายเปนสวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศสหรฐัอเมรกิา	รวมไปถงึมหีน้าทีใ่นการกลายเปนพืน้ที่

ควบคมุน�า้ท่วม	(Flood	zone)	ให้กบัเมอืง	โครงการนีม้แีผนทีจ่ะด�าเนนิการก่อสร้างให้ส�าเรจ็ภายใน

ป	2021	ภายใต้งบประมาณ	250	ล้านเหรียญ	โดยการร่วมบริจาคของภาคเอกชนอื่นๆ	เพื่อให้

โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นและบรรลุไว้ตามแผนการที่วางเอาไว้

รูปที่	7.5		โครงการ	Trinity	River	Park,	Dallas,	Texas

ที่มา	:	http://www.buildernews.in.th/archdesign/green-building/13875
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• Boston’s	Rooftop	Farm	ตัง้อยูบ่นหลงัคาของศนูย์ออกแบบบอสตนั	(The	Boston	

Design	Center)	เปนฟาร์มบนหลงัคาทีใ่หญ่ทีส่ดุเปนอนัดบัสองของสหรฐัอเมรกิาทีท่�าให้มผีลผลติ

ของท้องถิ่นที่สดใหม่	เนื่องจากเมืองบอสตันมีภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนตลอดปและขาดพื้นที่ส�าหรับ

เพาะปลูก	เจ้าหน้าที่จึงอยากให้ฟาร์มส่วนใหญ่ท�าบนหลังคาและใช้วิธีไฮโดรโปนิกส์ในเรือนกระจก

ซึง่สามารถควบคมุสภาพอากาศได้	ฟาร์มนีเ้ปนผลมาจากการออกกฎหมายฟาร์มในเมอืง	ซึง่ยอมให้

มีการท�าฟาร์มได้ภายใต้ข้อจ�ากัดของเมือง	เช่น	ท่ีจอดรถท่ีว่างหรือพื้นท่ีของอาคารโดยเฉพาะบน

หลังคา	เปนต้น	เกษตรกรรมในเมืองนับเปนวิถีแห่งนวัตกรรมที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ

คนในเมืองได้	เมืองบอสตันได้เห็นโอกาสดังกล่าว	จึงได้จัดท�าโครงการจัดโซนเกษตรกรรมของเมือง

ขึ้นมาใหม่	โดยได้สนับสนุนงบประมาณเกือบ	10	ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนสวนของชุมชนซึ่ง

ท�าให้กลายเปนเมืองที่มีสวนสาธารณะมากที่สุดต่อประชากร	ฟาร์มในเมือง	5	ฟาร์มแรกท่ีเกิดขึ้น

นั้นส่วนใหญ่อยู่ในย่านของผู้มีรายได้น้อย	ดังนั้นเกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้นจึงเปนประโยชน์ต่อองค์กรที่ท�า

ประโชยน์ให้ชุมชนและองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร

• เกณฑ์อนุรักษ์ต้นไม้และพุ่มไม้ในชุมชนเมือง	(Tree	And	Shrub	Requirements)	

ท้องถิน่ของหลายมลรฐัในสหรฐัอเมรกิาได้ก�าหนดเกณฑ์อนรุกัษ์ต้นไม้และพุม่ไม้ในชมุชนเมอืง	โดย

ได้ตราเทศบัญญตัทิีก่�าหนดมาตรการทางผงัเมืองและสิง่แวดล้อมโดยอนบุญัญตัขิองท้องถ่ินให้อ�านาจ

แก่หน่วยงานด้านผังเมือง	และสิ่งแวดล้อมในการควบคุมการพัฒนาเมืองให้เปนไปในแนวทางที่ส่ง

เสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้	ตัวอย่างเช่น	เทศบาลเมืองฮิวสตัน	มลรัฐเท็กซัส	ได้ตรา

เทศบัญญัติอนุรักษ์ต้นไม้	(City	of	Houston’s	Tree	Protection	Ordinance)	ขึ้น	โดยผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีเกีย่วกบักจิการผงัเมอืงจะต้องปฏบิติัตามเพือ่รกัษาและอนรัุกษ์แนวทางสีเขยีวในพืน้ทีช่มุชน

เมือง	เทศบัญญัติฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญอันเปนการส่งเสริมให้ท้องถิ่น	ภาครัฐ	ภาค

เอกชน	และประชาชนทั่วไป	อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามแนวทางสัญจร	เช่น	ประเภทของ

ต้นไม้ที่อนุญาตให้ปลูกตามแนวทางสัญจร	เกณฑ์ขั้นต�่าของขนาดของต้นไม้ที่จะน�ามาปลูก	เกณฑ์

ระยะทางของแนวทางสีเขียวในพื้นที่ชุมชนเมืองและกรอบทางการคลังท้องถิ่นส�าหรับบริหาร

โครงการพัฒนาแนวทางสเีขียวในพืน้ทีช่มุชนเมอืง	เปนต้น	นอกจากนี	้เทศบัญญตัฉิบบันีย้งัได้ก�าหนด

มาตรการทางอาญาเพือ่ส่งเสริมการอนรุกัษ์แนวทางสเีขียว	โดยหากบคุคลใดถอนหรอืท�าลายต้นไม้

ที่ ป ลู ก ต า ม แน วท า ง สี เขี ย ว โ ด ยที่ ไ ม ่ ไ ด ้ รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก เจ ้ า ห น ้ า ที่ ข อ ง ท ้ อ ง ถิ่ น	

หรือปราศจากเหตุอันควรท่ีกฎหมายได้ก�าหนดไว้	บุคคลดังกล่าวอาจถูกปรับเปนจ�านวนเงิน	500	

ดอลล่าร์	(ประมาณ	16,000	บาท)
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	 กลไกการพัฒนา

	 จากแนวความคิดของการพฒันาเมอืงภายใต้กรอบของการให้ความส�าคญักับความมัน่คง

ทางด้านพลังงานและการเพิ่มศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศนั้น	จะเห็นได้ว่าการ

วางกรอบนโยบายในภาพกว้างของรัฐบาลกลางและการก�าหนดกรอบการท�างานของแต่ละภาคส่วน

ย่อยทั้งในส่วนของรัฐบาลมลรัฐ	และรัฐบาลท้องถิ่น	มีส่วนร่วมกันท�าให้เกิดการพัฒนาภายใต้กรอบ

การพัฒนาเดียวกัน	ทั้งในแง่ของการควบคุม	สนับสนุน	และการรณรงค์	เช่น	การก�าหนดมาตรการ

ด้านพลังงานหมุนเวียน	ซึ่งมีมลรัฐที่เข้าร่วมโครงการถึง	28	มลรัฐในป	2008	ซ่ึงคิดเปนร้อยละ	54	

ของจ�านวนมลรฐัทัง้หมดในสหรฐัอเมรกิาจงึท�าให้การผลติพลงังานหมนุเวยีนในสหรฐัอเมรกิาเจรญิ

เติบโตอย่างรวดเร็วหรือการก�าหนด
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สวนเบญจสิริ	กรุงเทพมหานคร

https://www.businesseventsthailand.com/th/plan-your-events/touring-leisure/attractions/detail/touringLeisure/379/
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บทสังเคราะห์: กรอบแนวคิดการจัดการพื้นที่

สีเขียวส�าหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย
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เปาหมาย 
	 ระดับประเทศ:	สนับสนุนเปาหมายกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ป	และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	12	ในการเพิ่มพื้นที่ปาไม้ร้อยละ	40	ของพื้นที่ประเทศ	โดย

เฉพาะในส่วนของการเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ

	 ระดับเมือง:	ชุมชนเมืองในประเทศไทยมีอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากรไม่น้อยกว่า	

15	ตารางเมตรต่อประชากร	1	คน	และมีพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการขนาดไม่น้อยกว่า	5	ตารางเมตรต่อ

คน	ที่สามารถเข้าถึงได้ในระยะทางไม่เกิน	500	เมตรจากที่พักอาศัย

ทศิทางการด�าเนนินโยบายการจัดการพ้ืนทีสี่เขยีวส�าหรบัชุมชนเมอืงในประเทศไทย
• นโยบายและแผนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมืองทั้งในระดับชาติและ

ระดับเมืองมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการเป็นส่วนส�าคัญของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

• เน้นบทบาทของพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อประโยชน์ทางสภาวะแวดล้อม	และความ

ปลอดภัยของเมือง	โดยเฉพาะในการลดมลพิษ	ปองกันภัยพิบัติ	และการเสริมสร้างการปรับตัวของ

เมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• พืน้ทีส่เีขยีวธรรมชาต ิเน้นการอนรุกัษ์ฟนฟพูืน้ทีป่า และแหล่งน�า้ให้มสีภาพสมบรูณ์	

• พื้นที่สีเขียวบริการ	เน้นการบริการที่เพียงพอต่อประชากรเมือง	ค�านึงถึงการเข้าถึงที่

สะดวก	ปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยทุกกลุ่มในเมืองโดยไม่จ�ากัดเพศ	อายุ	และความพิการ	และมี

ประโยชน์	ตอบสนองความต้องการเฉพาะของชุมชน	

• ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของภาคส่วนต่างๆ	ในการร่วม

จัดการพื้นที่สีเขียว	โดยเฉพาะหน่วยงาน	องค์กร	และภาคเอกชนที่เปนเจ้าของหรือมีหน้าที่รับผิด

ชอบพื้นที่ขนาดใหญ่ในเมือง

บทที่ 8 I บทสังเคราะห์: กรอบแนวคิดการจัดการพื้นที่สีเขียวส�าหรับ

   ชุมชนเมืองในประเทศไทย16

16		กรอบแนวคิดการจัดการพื้นท่ีสีเขียวส�าหรับชุมชนเมืองในประเทศไทยสังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	ความคิดเห็น
ของผูเ้ชีย่วชาญด้านผงัเมอืง	วนศาสตร์	ภมูสิถาปัตยกรรม	และการจดัการสิง่แวดล้อมชุมชน	ความคดิเห็นของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการจดัการ
พื้นที่สีเขียวเมืองในประเทศไทยในการประชุมเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน	และการประชุมแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
น�าร่อง	 ร่วมกับการพิจารณาแนวโน้มปริมาณพื้นที่สีเขียวของเมืองขนาดใหญ่ในประเทศไทยจากผลการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์พื้นที่สีเขียว
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วิธีการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย
	 ส�ำหรับชุมชนเมืองทุกแห่ง

• เน้นการสร้างความตระหนักต่อความส�าคัญของพื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ทั้งด้านส่ิง

แวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกิจของเมืองให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านวิชาการ	(โดยเฉพาะกระบวนการ

วเิคราะห์จดัท�าแผนการจดัการพืน้ทีส่เีขียวของเมอืง	และองค์ความรูก้ารพฒันาพ้ืนทีส่เีขียวเพือ่ตอบ

สนองแนวโน้มในอนาคต	เช่น	แนวคิดพื้นที่สีเขียวกับการจัดการน�้า	การรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	การใช้พื้นที่ผสมผสาน	และการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะส�าหรับผู้สูงอายุ)	และด้านงบ

ประมาณ	เช่น	การแนะน�าแหล่งทุน	และวิธีการระดมทุนรูปแบบต่างๆ

• สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านความส�าคัญ	และแนวทางการรักษาและ

พัฒนาพื้นที่สีเขียวต่อองค์กรและหน่วยงานต่างๆ	โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน	หรือการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่	เอกชน	และภาคประชาสังคมในเมือง

• เสรมิสร้างและสนบัสนนุความเชือ่มโยงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และหน่วย
งาน	องค์กร	ภาคเอกชน	ชมุชน	และภาคประชาสงัคมทีเ่ปนเจ้าของพืน้ทีส่เีขยีวในเมืองในการวางแผน

และการด�าเนินงานจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองร่วมกัน

• ส่งเสรมิสนบัสนนุชมุชนเมอืงทกุแห่งในการส�ารวจและจดัท�าฐานข้อมลูพืน้ทีโ่ล่ง	และ

พื้นที่สีเขียวในเมือง	และสนับสนุนชุมชนเมืองท่ีมีศักยภาพในการจัดท�าแผนแม่บทการจัดการพื้นที่

สีเขียวเมือง

• แผนการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวเมอืง	สามารถด�าเนนิงานเปนขัน้ตอนและพฒันาจากระดบั

พื้นที่สู่ระดับเมือง	โดยการ

1. สร้างจุดสีเขียว	รักษาและพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวแต่ละประเภท	ทั้งในลักษณะ

โครงการที่มีความส�าคัญ	(ที่ควรมีการบูรณาการทรัพยากรในการด�าเนินงาน)	และตามรายพื้นที่

2. สร้างเครอืข่ายสเีขยีว	สร้างเส้นทางเชือ่มโยงพืน้ท่ีสเีขยีวในเมอืงเข้าด้วยกนั	รวม

ถึงสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ด�าเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมือง	และ

3. สร้างเมอืงสเีขยีว	พฒันาแผนการจดัการพืน้ทีสี่เขยีวและส่ิงแวดล้อมเมอืงให้เปน

ส่วนส�าคัญของการพัฒนาเมืองท่ียั่งยืน	โดยใช้แนวคิดเมืองสีเขียว	เมืองคาร์บอนต�่า	และเมืองนิเวศ

เปนกรอบในการวางแผนการพัฒนาและบริหารจัดการเมือง	บูรณาการการจัดการพื้นที่สีเขียว	ร่วม
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กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	(เช่น	การพัฒนาระบบ

ขนส่งที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	อาคารประหยัดพลังงาน)	และลด

ปริมาณการปล่อยมลพิษจากเมืองให้น้อยที่สุด	(เช่น	เน้นประสิทธิผลการจัดการน�้าเสีย	ขยะ	มลพิษ

ทางอากาศ	ร่วมกับการควบคุมการขยายตัวของเมือง)

• บูรณาการแผนการจัดการพื้นท่ีสีเขียว	และสิ่งแวดล้อมเมืองเข้ากับแผนการพัฒนา

เมืองในทุกๆ	ด้าน

	 ส�ำหรับชุมชนเมืองที่มีประเภทกิจกรรมหลักทำงเศรษฐกิจ

	 เมืองอุตสาหกรรม 

• สนับสนุนการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	

• เน้นบทบาทของพื้นที่สีเขียวในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อ	พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของพนกังานและส่งเสรมิการอยูร่่วมกันของอตุสาหกรรมและชมุชน	และการปองกนัผลกระทบและ

ดูดซับมลภาวะในภาคอุตสาหกรรม

• เน้นการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง	รวมถึงแหล่งน�้าในขอบเขตและโดย

รอบโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม

• สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบจัดท�าแนวปองกัน	และแนวกันชน	และ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนด�าเนินงานดังกล่าว

• สร้างเครอืข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศและระหว่างนคิม
อตุสาหกรรมเชงินเิวศ	(Eco-industrial	towns	and	eco-industrial	estate	network)

 เมืองท่องเที่ยว 

• สนับสนุนการพัฒนาเมืองตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเมือง	 (Urban	

Eco-tourism)

• เน้นบทบาทของพ้ืนท่ีสีเขียวในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเมืองใน	3	

ลักษณะ	ได้แก่	การสร้างจุดหมายปลายทางส�าหรับนักท่องเที่ยว	การเปนพื้นที่สนับสนุนกิจกรรม

ส�าหรับชุมชนและนักท่องเที่ยว	และการเปนพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมต่างๆ	

• สนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับการวางแผน	และออกแบบจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อ

สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ได้แก่	การสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อเปนแหล่งท่องเที่ยวและ
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สนับสนุนกิจกรรม	และการสร้างเส้นทางสีเขียวในลักษณะต่างๆ	กัน

 เมืองพาณิชยกรรม

• สนับสนุนการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองแบบกระชับและ/หรือเมืองสุขภาวะ

• เน้นบทบาทของพื้นที่สีเขียวในการสร้างสุขภาวะของประชากรในเมืองที่มีความหนา

แน่นสูง

• สนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับการวางแผน		และออกแบบจัดการพื้นที่สีเขียวในรูป

แบบของการจ�ากัดพื้นที่เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยและการสอดแทรกพื้นที่สีเขียวในอาคารและกลุ่ม

อาคารที่มีอยู่	ได้แก่	การสร้างสวนในระหว่างกลุ่มอาคาร	สวนหย่อมขนาดเล็กในชุมชน	สวนหลังคา	

รั้วสีเขียว	กระบะต้นไม้	และสวนแนวตั้ง	รวมถึงการสนับสนุนการสร้างอาคารสีเขียวในเมือง

แนวทางเกี่ยวกับมาตรการในการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวส�าหรับชุมชนเมืองใน

ประเทศไทย
• พิจารณามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ท่ีดิน	ตาม

รายผู้ดูแลและใช้ประโยชน	์และผลักดันการพิจารณาใช้ประโยชน์ที่ดินเปนพื้นที่สีเขียวในกรณีที่ยัง

ขาดเงื่อนไขดังกล่าว	เช่น	ที่ราชพัสดุ	ที่ดินของรัฐวิสาหกิจ	และมหาวิทยาลัยที่ไม่มีเงื่อนไขให้ส่วน

ราชการต้องกันพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ	ที่ดินในเขตปลอดภัยของการไฟฟา	การประปา	เขต

ปลอดภัยทางเดินอากาศ	เขตทางหลวง	ที่ให้อ�านาจหน่วยงานในการรอนสิทธิเจ้าของที่ที่อยู่ในแนว

ระบบ	หรอืทีด่นิทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิและทีด่นิศาสนสถานทีไ่ม่ได้มกีารก�าหนดการใช้พืน้ที่

เปนพื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ชุมชนอย่างชัดเจน

• ด้านมาตราการทางผังเมืองควรท่ีจะ	(1)	สนับสนุนการวางผังและบังคับใช้แผนผัง

แสดงทีโ่ล่งในทกุเมืองของประเทศเพือ่เปนเครือ่งมอืในการก�าหนดพืน้ท่ีเพือ่การรกัษาสภาพแวดล้อม

และคุณภาพชีวิตของประชาชน	(2)	ใช้มาตรการทางผังเมือง	โดยเฉพาะข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินในการพัฒนาและรักษาพื้นท่ีสีเขียว	 เช่น	 เพิ่มการก�าหนดสัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวในส่วนของ

อตัราส่วนทีว่่าง	(OSR)	ระยะถอยร่นอาคาร	หรอืการก�าหนดอัตราส่วนพืน้ทีน่�้าซมึผ่านได้	(Biotope	

Area	Factor:	BAF)	และ	(3)	สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและการเชื่อมต่อองค์กรรับผิดชอบให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้มาตรการทางผังเมืองในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว	เช่น	รูปแบบวิธีการใน

การจัดรูปที่ดิน	การค�านวณ	FAR	Bonus	ที่เหมาะสมในเมืองที่มีความหนาแน่นสูง	เปนต้น	

• อย่างไรกต็าม	มาตรการทางกฎหมายและผงัเมอืงทีเ่กิดการรอนสทิธขิองเจ้าของทีด่นิ



บท
ที่ 

8 
I บ

ทส
ังเ

คร
าะ

ห์:
 ก

รอ
บแ

นว
คิด

กา
รจ

ัดก
าร

พื้น
ที่ส

ีเข
ียว

ส�า
หร

ับช
ุมช

นเ
มือ

งใ
นป

ระ
เท

ศไ
ทย

8-5

เพื่อประโยชน์ในการรักษาพื้นที่สีเขียวของเมือง	ต้องมีการพิจารณาการชดเชย	การสนับสนุนความ

ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างเหมาะสมในหลักการการจ่ายค่าตอบแทน

• อย่างไรกต็าม	มาตรการทางกฎหมายและผงัเมืองทีเ่กดิการรอนสทิธขิองเจ้าของทีด่นิ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาพื้นที่สีเขียวของเมือง	ต้องมีการพิจารณาการชดเชย	การสนับสนุนความ

ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่อย่างเหมาะสมในหลักการการจ่ายค่าตอบแทนคุณค่าส่ิงแวดล้อม	

(Payment	for	Ecological	Services:	PES)	อย่างโปร่งใส

• เสนอแนะ	สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พิจารณาใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์	

ในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	(โดยพิจารณาอ�านาจหน้าที่และขอบเขตที่กฎหมายก�าหนด)	เช่น	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีตามพรบ.ภาษีโรงรือนและที่ดิน	และ

พรบ.ภาษบี�ารงุท้องที	่ได้หากก�าหนดให้มกีารใช้ทีด่นิเปนไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้	การยกเว้นภาษี

เงินได้ให้แก่ผู้ที่บริจาคให้แก่กองทุนปลูกปา	หรือจัดสร้างพื้นท่ีสีเขียวเพื่อสาธารณประโยชน์โดย

กระทรวงการคลงั	และการเพิม่เงือ่นไขพืน้ทีส่เีขยีวหรอืธรุกจิสเีขยีวเพือ่สนบัสนนุผู้ประกอบการ	นกั

ลงทุน	ในการให้สิทธิการลงทุนโดยส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	เปนต้น

• สิง่ทีค่วรระวงัในการด�าเนนิการมาตรการทางเศรษฐศาสตร์	โดยเฉพาะในลกัษณะการ

บริจาค	การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมหรือค่าธรรมเนียมมลพิษ		และการสร้างกองทุนพื้นที่สีเขียวของ

เมือง	คือ	ต้องมีการเชื่อมโยงภาษีท่ีจัดเก็บในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ	ให้เปนรูปธรรม	และ

ควรสร้างผลกระทบทางบวกที่ชัดเจนในระดับท้องถิ่น	เช่น	การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวสาธารณะใน

ระดบัชมุชนทีผู่เ้สยีภาษีสามารถเข้าถงึได้	มาตรการดงักล่าวจงึควรต้องด�าเนนิงานโดยการมส่ีวนร่วม

อย่างใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และประชาชน	และจ�าเปนต้องมรีายงานการใช้จ่ายเผย

แพร่ต่อผู้เสียภาษี	หรือผู้บริจาคอย่างชัดเจน	

• สนบัสนนุการด�าเนนิงานทีด่ขีองภาคส่วนต่างๆ	ทีด่�าเนนิงานด้านพืน้ทีส่เีขยีวและเมอืง

ที่ยั่งยืน	เช่น	การจัดประกวดระดับชุมฃน	การมอบรางวัลให้กับองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจหรือกิจกรรม

เพื่อสิ่งแวดล้อม	หรือชุมชนที่มีส่วนร่วมในการเพิ่มและรักษาพ้ืนที่สีเขียว	รวมถึงการสนับสนุนด้าน

เงินทุนอุดหนุนและ	เผยแพร่การด�าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ	ในการพัฒนาเครื่องมือ

รักษาพื้นที่สีเขียว

• สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศเกี่ยวกับตัวอย่างท่ีดีและบทเรียนในการประยุกต์ใช้มาตรการและเครื่องมือในการ

จัดการพื้นที่สีเขียว

• พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวในระดับเมืองและเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล

ระดับประเทศเพื่อการวางแผนและติดตามผลการด�าเนินงาน
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