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แผนปฏิบัตกิารเชิงนโยบายดานการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  

             นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-

2559 ในสวนของนโยบายหลักดานสิ่งแวดลอมชุมชน ไดกําหนดเปาหมายใหชุมชนทุกระดับมีการ

จัดการพื้นที่สีเขียว อันจะเปนประโยชนในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจน

สนับสนุนประชาชน ชุมชน และองคกรเอกชน เพ่ืออาสารวมกนัพัฒนาและดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว 
การดําเนินงานที่ผานมา พบวา ระบบการบริหารจัดการยังเปนการดําเนินงาน 

แบบแยกสวนและขาดการบูรณาการของหนวยงานในทุกระดับ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

นอกจากนั้น ยังคงมีความจําเปนตองปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบบางประการ เพ่ือกําหนดใหมีพ้ืนที่ 

สีเขียว ตลอดจนการนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจูงใจ เพ่ือเพิ่มและดูแลบํารุงรักษาพื้นที่

สีเขียวใหคงอยูอยางยั่งยืน ดังน้ัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเห็นความจําเปน

เรงดวนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน 

เพ่ือผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของและทุกภาคสวนใชเปนกรอบแนวทางนําไปสูการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว

ยั่งยืนอยางบูรณาการและมีประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรมอันจะเปนประโยชนตอคุณภาพชีวิตของ

ประชากรและเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมเมืองที่มีคุณภาพสืบตอไป 

 
2.  สถานการณและประเด็นปญหา 
    

พ้ืนที่สีเขียวชวยสรางอากาศบริสุทธ์ิ  ลดอุณหภูมิของบรรยากาศ
1
  รักษาสมดุลระหวาง

การใชพ้ืนที่กอสรางในเมืองและพื้นที่ธรรมชาติ เพ่ือส่ิงแวดลอมที่พึงมีในเมือง ตลอดจนชวยให 

การขยายตัวของเมืองเปนไปอยางมีระบบ รวมทั้งการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง ทั้งในดาน

ความรมรื่น ลดความแข็งกระดางของสิ่งกอสราง และลดความตึงเครียดของสังคมเมือง แตเน่ืองจากการ

ขยายตัวของชุมชนตามการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สงผลใหรูปแบบการใชประโยชนที่ดินเปนไป

อยางไรทิศทาง เพ่ือสนองตอบการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว กอใหเกิดปญหาการขาดแคลน

พ้ืนที่สีเขียว  การขาดความตระหนักถึงคุณคาของพื้นที่สีเขียว นอกจากนั้นพื้นที ่สีเขียวยังไมไดรับ 

การจัดใหเปนสาธารณูปโภค และสาธารณูปการประเภทหนึ่งที่ภาครัฐจะตองใหการสนับสนุนในการ

จัดสรางและบํารุงรักษาในเบื้องตน  โดยที่พื้นที่สีเขียวนอกจากเปนพื้นที่ใหบริการชุมชนในดานการ

พักผอนหยอนใจและการออกกําลังกายแลว ยังเปนองคประกอบสําคัญของความเปนเมือง/ชุมชน 

นาอยู ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากระบบการบริหารจัดการในเรื่องพ้ืนที่สีเขียวยังขาดการบูรณาการ 

                                                 
1 ดร.จําเนียร วรรัตนชัยพันธ, 2548, เอกสารประกอบการสัมมนา ในรายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็น แนวทางการประสาน 

ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการใชมาตรการทางดานเศรษฐศาสตรเพ่ือการเพิ่มและการจัดการพื้นท่ีสีเขียวของชุมชน 

ซ่ึงกลาวไววา ตนไมท่ีโตเต็มท่ี 1 ตน สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศไดประมาณ 8 กิโลกรัมตอป และตนไมท่ีมีพ้ืนผิวใบ  

150 ตารางเมตร สามารถใหกาซออกซิเจนสําหรับมนุษย 1 คน นอกจากนี้ ตนไมยังชวยลดอุณหภูมิของบรรยากาศได  โดยบริเวณ 

ท่ีมีสิ่งกอสรางท่ีมีตนไมและไมมีตนไมจะมีอุณหภูมิสูงกวาบริเวณท่ีเปนพื้นท่ีสีเขียว โดยจะมคีวามแตกตางกันอยางนอย 2-2.7 องศาเซลเซียส   
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ของหนวยงานทั้งในระดับการวางแผนและระดับปฏิบัติ  และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซึ่งสามารถ

สรุปประเด็นปญหาของพื้นที่สีเขียวในชุมชน ดังน้ี 
 

2.1   สัดสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากรอยูในเกณฑต่ํา
2
 

 การขยายตัวของชุมชนเมืองอยางรวดเร็ว  ทําใหชุมชนเมืองหลายแหง 

ขาดแคลนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมกับสัดสวนของประชากร  ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณและ

แหลงเงินทุนที่มีไมเพียงพอ ทําใหพ้ืนที่สีเขียวบางแหงขาดการดูแลอยางทั่วถึงและตอเนื่อง จึงทําให 

มีสภาพทรุดโทรม และรกราง  
 

  2.2   องคความรูดานการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวยังไมตกผลึก 
 ในปจจุ บันแนวความคิดเรื่องการจัดการพื้นที่ สี เขียว ยังเปนองคความรู 

ที่หลากหลาย ไมเปนเอกภาพ ประกอบกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของยังมีความรู ความเขาใจในคุณคา

และความสําคัญของพื้นที่สีเขียวที่แตกตางกัน ทําใหการกําหนดยุทธศาสตรหรือแผนการบริหารจัดการ

ไมไดคํานึงถึงการเพิ่มและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว นอกจากนั้นกระบวนการจัดทําแผนแมบทในการ

บริหารจัดการพื้นที่สีเขียวยังไมมีการนําไปประยุกตใชอยางจริงจัง การบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของไมมีประสิทธิภาพ ทําใหยังไมมีนโยบายและแนวคิดดานการวางแผนพื้นที่สีเขียวที่บูรณาการ

อยางเปนรูปธรรม รวมทั้งขาดการสรางองคความรูสูภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะประชาชนและชุมชน 

จึงขาดความเชื่อมโยง/ตอเนื่องในการสรางเครือขายและความรวมมือในการทํางานดานพื้นที่สีเขียว   
 

2.3   กลไก/เครื่องมือที่นําไปสูการปฏิบัติยังไมมีประสิทธิภาพ 
 1)  มาตรการจูงใจในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวยังไมครอบคลุม 

ตามที่ รัฐบาลใหสิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษีเฉพาะกรณีเอกชน

ที่สนับสนุนการจัดสรางและบํารุ งรักษาพ้ืนที่ สี เขียวเพื่ อการนันทนาการที่ ไม เก็บคาบริการ  

โดยออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 428)  

พ.ศ. 2548  อยางไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวยังไมครอบคลุมหรือจูงใจในกรณีอื่น ๆ อาทิ 

กรณีของเอกชนที่ลงทุนในการสรางและบํารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวที่เก็บคาบริการ เชน สวนสามพราน  

สวนนงนุช สวนผีเส้ือ ฯลฯ หรอืกรณีของเอกชน/ครัวเรือนที่สนับสนุนการปลูกและบํารุงรักษาตนไมใหญ  

2)  ขอจํากัดของงบประมาณบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของชุมชน 
  การสรางและดูแลรักษาพื้นที่ สีเขียวตองใชงบประมาณจํานวนมากและ 

ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยงบประมาณคาใชจายในการสรางสวนสาธารณะจะแตกตางกันไปตาม

ประเภทของสวนสาธารณะ
3
   

 

                                                 
2 รายงานฉบับสมบูรณ มาตรการในการเพิ่มและการจัดการพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนอยางยั่งยืน ของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2547) ซ่ึงรายงานไววา สัดสวนพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร เทากับ 1.46 ตารางเมตร/คน  

เทียบกับมาตรฐานพื้นท่ีสีเขียวสากล 15 ตารางเมตร/คน  
3 แผนแมบทพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ของ กรุงเทพมหานคร (2546) ซ่ึงรายงานไววา สวนสาธารณะที่เนนการตกแตงไมดอก 

ไมประดับและสิ่งปลูกสราง มีคาใชจายประมาณไรละ 3 ลานบาท ขณะท่ีสวนสาธารณะที่เนนความรมรื่นตามรูปแบบของสวนปา 

จะใชงบประมาณเพียงไรละ 150,000 บาท สวนงบประมาณคาใชจายเพื่อการบํารุงรกัษาพื้นท่ีสีเขียวอยูระหวาง 3,000-25,000 บาทตอไรตอป  
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3)  ขอจํากัดของคํานิยามและขอกฎหมายยังไมครอบคลุม 
  ในปจจุบันกฎหมายที่มีอยูไมสามารถสนับสนุนการจัดสรางและการบริหาร

จัดการพื้นที่สีเขียว ทั้งในสวนภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

ในเรื่องนิยาม”ที่วาง” ไมไดรวมถึงพื้นที่สีเขียว  และไมมีการกําหนดสัดสวนของพื้นที่สีเขียวไวในที่วาง 
รวมทั้ง ไมไดกําหนดใหพ้ืนที่สีเขียวเปนองคประกอบของระยะถอยรนจากแนวถนนสาธารณะและ 

ตามแนวพื้นที่แหลงนํ้าธรรมชาติ  และกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแบํารุงรักษา 

ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  

พ.ศ. 2518  ซึ่งกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตใชและการเลิกใชที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม 

เทานั้นและไมมีเง่ือนไขใหสวนราชการตองกันพื้นที่เปนที่วาง หรือการเวนที่วางเพื่อปลูกตนไม 
4) การบังคับใชกฎหมายยังไมสัมฤทธ์ิผล 

     กฎหมายวาดวยการผังเมืองบัญญัติใหมีการกําหนดการใชประโยชนที่ดิน

ประเภทที่โลงและพื้นที่นันทนาการ ซึ่งเอื้อตอการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนได หากมีการบังคับใชอยางจริงจัง 
 

2.4 ความพยายามในการสรางจิตสํานึก และกระตุนใหเห็นความสําคัญของตนไม 

ตอคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนยังไมเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
        ปจจุบัน แมภาครัฐและภาคเอกชนบางสวนไดมีความพยายามในการสราง

จิตสํานึก ใหตระหนักถึงความสําคัญของตนไมตอคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยก็ตาม  แต 

การดําเนินงานดังกลาวยังไมสามารถสรางกระแสใหเกิดความรัก และความตระหนักถึงความสําคัญ 

และความผูกพันของตนไมกับชีวิตของทุกคน   ดังน้ัน อาจจําเปนตองอาศัยมาตรการจูงใจทั้งทางสังคม  

และทางการเงิน  ตลอดจนการสรางพันธมิตร/เครือขายเพื่อกระตุนจิตสํานึกของทุกภาคสวนในสังคม 

ที่จะประสานพลังในการสราง และดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนโดยชุมชนอยางแทจริง 

 

3.   นโยบายและแผนที่เกี่ยวของกับการจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน  
 

นโยบายและแผนที่เกี่ยวของกับการจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนตามนโยบายและ 

แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2540-2559) และแผนจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550 – 2554 มีดังน้ี 
 

3.1  นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(พ.ศ. 2540-2559) 
 

นโยบายและแผนการสง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมแห งชาติ  

พ.ศ. 2540-2559  ไดกําหนดนโยบายเฉพาะดานและแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  ซึ่งในสวนของนโยบายสิ่งแวดลอมชุมชน ไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวของกับการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนเมืองอยางยั่งยืน ไว 6 ประการ ดังน้ี 
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   3.1.1 นโยบายกําหนดทิศทางและจัดระเบียบการเจริญเติบโตของชุมชน 

ทุกระดับ โดยคํานึงถึงศักยภาพของธรรมชาติ ระบบวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ประชากร  

ขีดความสามารถของโครงสรางพื้นฐาน การบริการสาธารณะ เพ่ือใหชุมชนมีบูรณาการทางสังคม 

ส่ิงแวดลอมที่สงบ สะอาด รมรื่น นาประทับใจอยางตอเนื่อง 
             แนวทางดําเนินการที่เกี่ยวของกับพื้นที่สีเขียว 

  1)  ปรับปรุงการบริหารจัดการดานพื้นที่สีเขียวของรัฐใหมีเอกภาพ 

ทั้งการกําหนดนโยบาย แผน และการปฏิบัติการ  รวมทั้งสนับสนุนการบริหารงานขององคกร 

สวนทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชน  

 2)  สงเสริมการนํามาตรการทางการเงินและการคลังในรูปของ  
“กองทุนสีเขียว” โดยระดมทุนจากภาครัฐ ทองถ่ินและภาคเอกชน และใชหลักสิทธิในการพัฒนาเพื่อให

ไดมาซึ่งทรัพยากรเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียว 
 

3.1.2  นโยบายสงเสริมใหมีการปรับปรุงพ้ืนที่ในชุมชนทุกระดับเพื่อการพัฒนา 

และควบคุมการใชที่ดินใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางดําเนินการที่เกี่ยวของกับพื้นที่สีเขียว 

1) โครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และดําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน และพื้นที่สีเขียวใหเหมาะสม 
 

3.1.3  นโยบายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสงวนที่ดินเปนพื้นที่สีเขียว
4

สําหรับเปนพื้นที่ที่สรางความสดชื่น และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกับชุมชนและประชากร 

ในอนาคตอยางเพียงพอ 

แนวทางดําเนินการที่เกี่ยวของกับพื้นที่สีเขียว 

1) สงเสริมการใช พ้ืนที่สาธารณะ และที่ราชพัสดุเปนสวนสาธารณะ 

ทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก เพ่ือเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ โดยใหมีสัดสวนตามมาตรฐานของรัฐ  

และกระจายใหทั่วถึงทุกชุมชน    
2) ควบคุมการใชประโยชน  หรือสงวนไวซึ่ งพ้ืนที่รอบชานเมืองที่ มี

สภาพแวดลอมและสมรรถนะที่ดินเหมาะสมเพื่อเปนพื้นที่สีเขียวโดยใชหลักสิทธิในการพัฒนา 
 

3.1.4  นโยบายใหทองถ่ินเรงรัดและดําเนินการสรางจินตภาพสิ่งแวดลอมชุมชน

ที่ดีในชุมชนทุกระดับ   

แนวทางดําเนินการที่เกี่ยวของกับพื้นที่สีเขียว 

1) กําหนดใหมีพ้ืนที่สีเขียวโดยรอบศาสนสถาน โรงเรียน โบราณสถาน 

อนุสาวรีย หรือชุมชนโบราณ เพ่ือเปนเขตกันชน 

2) สงเสริมการจัดภูมิทัศนของถนน พ้ืนที่ โลงวางในชุมชน และ 

พ้ืนที่สีเขียว ใหสวยงามสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขางเคียง 

 

                                                 
4 โดยจําแนกความสําคัญของพื้นท่ีสีเขียวท้ังในระดับประเทศ ภาค จังหวัด อําเภอ เมือง และชุมชน 
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3.1.5  นโยบายการผสมผสานแผนโครงสรางบริการพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ

ชุมชนทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ  

แนวทางดําเนินการที่เกี่ยวของกับพื้นที่สีเขียว 

1) สนับสนุนประชาชน ชุมชนและองคกรเอกชน เพ่ืออาสารวมกัน

พัฒนาและดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว  
 

3.1.6  นโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรับทราบขอมูล และมีอํานาจ

หนาที่ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมชุมชน  

แนวทางดําเนินการที่เกี่ยวของกับพื้นที่สีเขียว 

1) สรางความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึก จิตวิญญาณใหประชาชน

เห็นความสําคัญของพื้นที่สีเขียว 

2) สนับสนุนการพัฒนาและจัดทําระบบฐานขอมูลพื้นที่สีเขียวใหมี

มาตรฐานเดียวกัน และมีการเชื่อมโยงเครือขายของระบบขอมูลไปในทิศทางเดียวกัน 

 

3.2   แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 – 2554 

 

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ในสวนของแนวทาง 

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมือง ใหความสําคัญดานการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน โดยกําหนด 

กลยุทธ และมาตรการที่เกี่ยวของในดานพื้นที่สีเขียว ดังน้ี 
 

3.2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของทุกภาคี โดยมีมาตรการและแนวปฏิบัติ ดังน้ี  

 3.2.1.1 อนุรักษและสงวนที่ดินเพื่ อ เปนพื้นที่ สี เขียวในอนาคต 

อยางพอเพียง โดย 

1)  ใหทุกสวนราชการเรงรัด นํารองการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

ใหเปนตัวอยางแกชุมชน  สงเสริมการใชพ้ืนที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุ และที่ดินของเอกชน เพ่ือจัดทํา 

พ้ืนที่สีเขียวใหกระจายทั่วทุกชุมชนบนพื้นฐานของหลักการมีสวนรวมในการดูแลและบํารุงรักษาจาก 

ทุกภาคสวน   
2)  ควบคุมการใชประโยชนหรือสงวนไวซึ่งพ้ืนที่โดยรอบ 

ชานเมือง เพ่ือใหเปนแถบพื้นที่กันชน (green belt) รอบชุมชน เมือง และระหวางชุมชนเมืองกับพื้นที่

อุตสาหกรรม โดยจัดการวางแผนอยางเปนระบบ หรือเชื่อมโยงกับผังเมืองในการวางผังเมือง 

3)  ปรับปรุงการบริหารและการจัดการพื้นที่ สีเขียวของรัฐ 

ใหมีเอกภาพ ทั้งการกําหนดนโยบาย แผนและการปฏิบัติ รวมทั้ง สนับสนุนการบริหารงานขององคกร
สวนทองถ่ิน และการมีสวนรวมของประชาชน 

4)  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่โลงและสวนสาธารณะ ในเขตเมือง
และในสถานที่ราชการ รวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่สาธารณะริมนํ้า ชายหาด เพ่ือใหเปน 

แหลงนันทนาการ 



 

  

6

5)  สนับสนุนใหภาคเอกชนเพิ่มและดูแลพื้นที่สีเขียว รวมทั้ง
สรางระบบจูงใจใหประชาชนและเอกชนปลูกไมยืนตนในพื้นที่ถือครองของตนเองในเมือง 

6)  ปรับปรุง เพ่ิมเติมกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ 

ที่ เกี่ยวของ เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนาพ้ืนที่ สีเขียวในทุกระดับ  และผลักดันใหมีการบังคับใช 

อยางเครงครัด รวมทั้ง สนับสนุนการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการมีสวนรวม 

ของประชาชน  
 

3.2.1.2 ปรับปรุงพ้ืนที่ในชุมชนทุกระดับเพื่อการพัฒนาและควบคุม 

การใชที่ดินใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดย 

1) พัฒนาพ้ืนที่ สีเขียวในพื้นที่ที่ เปนศูนยกลางกิจกรรม 

ทางสังคมของชุมชน เชน ศาลาประชาคม ศาสนสถาน และโรงเรียน เปนตน 
2) กําหนดใหโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญดําเนินการ

จัดการดานพื้นที่สีเขียวอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงกับโครงขายพื้นที่สีเขียวของเมือง 
 

3.2.1.3 ใชมาตรการทางสังคมและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพ่ือ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว โดย 
1) ยกยององคกรและผู ประกอบการที่ มีผลงานดาน 

การจัดการพื้นที่สีเขียวดีเดน โดยออกประกาศใหสังคมรับทราบ  
2) ศึกษามาตรการทางเศรษฐศาสตรที่ทันสมัยและเหมาะสม 

เพ่ือนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการกํากับการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
 

   3.2.1.4 การจัดการสิ่งแวดลอมดานภูมิทัศน โดยสงเสริมการจัดภูมิทัศน

ของถนน พ้ืนที่โลง และพื้นที่สีเขียวในชุมชน  
 

3.2.2 การขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) เพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงรุกในทองถ่ิน โดยมีมาตรการและแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
3.2.2.1 สรางศักยภาพของ อปท. โดย 

   1)  สรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดาน

การจัดการพื้นที่สีเขียว  
   2)  สนับสนุนการพัฒนาและจัดระบบฐานขอมูลพื้นที่สีเขียว 

ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และมีการเชื่อมโยงโครงขายระบบขอมูลไปในทิศทางเดียวกัน   
   3)  สนับสนุนให อปท. ขับเคลื่อนชุมชนใหมีความสามารถ 

ในการจัดการพื้นที่สีเขียวใหเปนไปตามเกณฑเมืองนาอยู 
   3.2.2.2 ใชเครื่องมือทางการเงินและการคลังในการจัดการพื้นที่สีเขียว 
โดย 
   1)  พัฒนาและนํารองมาตรการ ดานการเงิน การคลังใหมๆ 

เชน ภาษีการพัฒนา มาตรการการโอนสิทธิการพัฒนาสําหรับ อปท. ใชในการจัดการพื้นที่สีเขียว 
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4.   นิยาม วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย 
             

            4.1   นิยาม                                                           

  พื้นที่ สี เขียว
5
ยั่ งยืน  หมายถึง  พ้ืนที่ สี เขียวที่ มี ไมยืนตนขนาดใหญ

6
เปน

องคประกอบหลักและไดรับการดูแลบํารุงรักษาใหคงอยูอยางยั่งยืน  
พื้นที่สีเขียว

7
ชุมชนเมืองท่ียั่งยืน หมายถึง พ้ืนที่ธรรมชาติ และพื้นที่ที่มนุษย

สรางขึ้นหรือกําหนดขึ้นในชุมชนเมืองที่ปกคลุมดวยพืชพรรณที่ มีไมยืนตนเปนองคประกอบหลัก  

โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดี  สวยงาม รมเย็น นาอยู และเพิ่มองคประกอบของการใชที่ดิน

ในเมือง เพ่ือการใชประโยชนที่ดินในเมืองทั้งทางตรงและทางออมแกการยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของประชากรในเมือง และนักทองเที่ยวผูมาเยือน ทั้งน้ี พ้ืนที่สีเขียว มีบทบาทสําคัญในพื้นที่เปดโลง 

หรือพื้นที่ที่ไมมีการกอสรางที่อยูระหวางพื้นที่ปลูกสรางอาคาร และทีเ่วนวางทีป่ระชาชนใชรวมกนั ในดาน 

การพักผอนหยอนใจ การนันทนาการ การกีฬา และเพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่ที่มนุษยสรางขึ้นกับพื้นที่สีเขียว 

ที่มีอยูตามธรรมชาติ ใหเกิดความเชื่อมโยงกลมกลืนและสรางสมดุลทางสิ่งแวดลอม ซึ่งจะดํารงอยูได

อยางยั่งยืน   
ชุมชนเมืองในที่น้ี ใหหมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และ

องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ 
 

4.2 วิสัยทัศน  
 

ชุมชนเมืองนาอยูและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 

เปนองคประกอบสําคัญ 

         
4.3  วัตถุประสงค 

การดํารงพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองที่มีอยูเดิมและการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
8
อยางยั่งยืน

ในพื้นที่ที่มีศักยภาพของชุมชนเมือง 
 

                                                 
5 รายงานฉบับสมบูรณมาตรการในการเพิ่มและการจัดการพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนอยางยั่งยืน (2547) และรายงานฉบับสมบูรณโครงการ

ศึกษาการจัดทําแผนการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหมและลําพูน ของ สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2548)  พ้ืนท่ีสีเขียว ไดแก 1) พ้ืนท่ีสีเขียวสาธารณะที่ประชาชนสามารถเขาถึง/ใชบริการได อาทิ 

สวนสาธารณะ สวนหยอม สวนพฤกษศาสตร  พ้ืนท่ีสีเขียวอรรถประโยชน อาทิ พ้ืนท่ีฝงกลบขยะ พ้ืนท่ีบําบัดน้ําเสีย เขตทาอากาศยาน พ้ืนท่ี 

ท่ีกันไวเพ่ือควบคุมน้ําทวม พ้ืนท่ีสีเขียวที่เปนริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการตาง ๆ อาทิ พ้ืนท่ีตามแนวถนน รวมถึงเกาะกลางถนน พ้ืนท่ี 

เขตทางหลวง เขตทางรถไฟ ทางจักรยาน ทางเทา และแมน้ํา ลําคลอง คลองชลประทาน บึง หนอง  พ้ืนท่ีสีเขียวในสถาบันตาง ๆ อาทิ พ้ืนท่ี 

สีเขียวในบริเวณศาสนสถาน แหลงโบราณสถาน ประวัติศาสตรและศิลปกรรม สถานศึกษา สถานท่ีราชการ รวมท้ังพ้ืนท่ีในเขตทหาร เปนตน  

2) พ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณท่ีดินสวนบุคคลและสถาบันตาง ๆ ของเอกชน  

6 ไมยืนตน หมายถึง ตนไมท่ีมีอายุยืนหลายป ซ่ึงเมื่อโตเต็มท่ีจะมีทรงพุมไมนอยกวา 5 ตารางเมตร มีความสูงไมนอยกวา 5 เมตร และมีเสนรอบวง

โคนตน ไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 
 

7 เรื่องเดียวกนั, หนา 7 
 

8 เรื่องเดียวกัน, หนา 7 
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4.4 เปาหมาย       
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

9
ยั่งยืน ของชุมชนเมืองโดยภาพรวมใหไดไมนอยกวา 5 ตารางเมตร 

ตอประชากร 1 คน ภายในระยะเวลา 5 ป และสามารถดํารงรักษาไวไดอยางยั่งยืน  
 
5.   แนวทางและมาตรการ 
 

การดําเนินงานเพื่อการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืนใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ประกอบดวย 6 แนวทาง ไดแก 
 

แนวทางที่ 1   การนํารองการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในแปลงที่ดินของรัฐ สถานที่

ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน และการปลูกไมยืนตนในบริเวณที่ดินสาธารณะริมทางหรือริมนํ้า 

เพ่ือเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนใหกับชุมชน 
มาตรการ  

1)  นํารองการจัดทําพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน  

ท่ีกอสรางใหมในพื้นที่ใหมที่ไมมีการใชประโยชนอยูเดิม และไมมีขอจํากัดในขนาดที่ดินในการปลูกสราง

เพ่ือใหเปนตัวอยางแกชุมชน โดย ”กําหนดใหมีพ้ืนที่สีเขียวรอยละ 50 ของแปลงที่ดิน และเปนพื้นที่ 

สีเขียวที่ยั่งยืน” 
2) นํารองการจัดทําพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน 

ท่ีกอสรางใหมในพื้นที่เดิมที่เคยมีการใชประโยชน โดยสรางทดแทนอาคารที่มีอยู โดย ”กําหนดใหมี
พ้ืนที่สีเขียวอยางนอยรอยละ 30 ของแปลงที่ดิน และเปนพื้นที่สีเขียวยั่งยืน” 

3) นํารองการจัดทําพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถานท่ัวไป  

โดย ”กําหนดใหมีพ้ืนที่สีเขียวอยางนอยรอยละ 30 ของแปลงที่ดิน และเปนพื้นที่สีเขียวยั่งยืน”  
4)  สถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถานที่ตั้งอยูริมทางสาธารณะ แมน้ํา ลําคลอง 

แหลงน้ําสาธารณะใหจัดทําพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนในบริเวณดังกลาว และเปดใหประชาชนเขาใชประโยชนได  
5)  สถานที่ราชการ สถานศึกษา และศาสนสถานใดที่ไมสามารถจัดสรางพื้นที่สีเขียว

ยั่งยืนในแปลงที่ดินที่สวนราชการใชประโยชนไดตามเกณฑที่กําหนดใหควรจะจัดสรางพื้นที่สีเขียว

ยั่งยืนในแปลงที่ดินอื่นในระยะทางที่เดินเทาถึงกันไดจากแปลงที่ดินที่สวนราชการนั้นใชประโยชน 

ทั้งน้ี สามารถดําเนินการพัฒนารวมกับสวนราชการอื่นเพื่อเปนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนผืนใหญได หรือ

ดําเนินการออกแบบอาคารใหมีพ้ืนที่ที่จะสามารถพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไดตามเกณฑที่กําหนด 
6)  ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

ขนาดใหญ  ตองวางแผนการสรางพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอยางบูรณาการกับการพัฒนาสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการดังกลาว เน่ืองจากพื้นที่สีเขียวเปนองคประกอบหนึ่งของระบบสาธารณูปโภคที่รัฐ 

ตองใหบริการแกประชาชน และใหจัดสรรงบประมาณเพื่อใหพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนเกิดขึ้นไดอยางเปน

รูปธรรม 

                                                 
9 เรื่องเดียวกัน, หนา 7 
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7)   โครงการพัฒนาที่ดินใดๆ รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานทั้งของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  

จะตองดําเนินการจัดการพื้นที่สีเขียวยั่งยืนใหเกิดขึ้นและใชประโยชนไดจริง ควบคูไปกับการจัดทําพื้นที่

เพ่ือกักเก็บน้ําหรือจัดทํา “แกมลิง” เพ่ือการหนวงน้ํา 
 

 
แนวทางที่ 2 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ 

การสงเสริมการเพิ่มและการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชน และผลักดันใหมีการบังคับใช

อยางเครงครัด 
มาตรการ 

1)  กําหนดเพิ่มประเภทและสัดสวน “พ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืน” ในการใชประโยชนที่ดิน

ประเภทตางๆ ของผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  ใหไดตามเปาหมายที่กําหนด  

2)  กําหนดเกณฑที่เหมาะสมในการจัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในการกอสรางอาคาร 

ทุกประเภท และการกําหนดใหมีการปลูกทดแทนกรณีการกอสรางใดๆ ที่กอใหเกิดผลกระทบตอ 

ตนไมใหญ และหามเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากพื้นที่สีเขียวที่มีอยูเดิมเปนกิจกรรมอื่น เพ่ือใหเปน

พ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืน 
3) กําหนดสัดสวนของ“พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน” ใน “ที่วาง” ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 โดยกําหนดใหมีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน อยางนอยรอยละ 50 ของพ้ืนที่วาง และกําหนด
แนวทางการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการดานบริการชุมชนและที่พักอาศัย ใหมีพ้ืนที่ 

สีเขียวตามสัดสวนดังกลาว พรอมติดตามประเมินผล 

4) กําหนดมาตรการการเพิ่ม ”พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน” ในชุมชนเมืองซึ่งเปนพื้นที่คุมครอง
ส่ิงแวดลอม  เขตควบคุมมลพิษ  และพื้นที่อนุรักษธรรมชาติและศิลปกรรม รวมทั้งเมืองเกา 

5) การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงาน 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งโครงการของรัฐและเอกชน ควรใหมีสัดสวนพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 

เพ่ือการดูดซับความรอนในทุกโครงการอยางเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการแตละประเภท  
6) ใหทองถ่ินออกขอบัญญัติทองถ่ินที่สามารถกํากับและผลักดันใหพ้ืนที่สีเขียวเกิดขึ้นได

อยางเปนรูปธรรม  
7) ปรับปรุงกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช 

และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 โดยกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑการขอใชที่ดินราชพัสดุ 

ตองจัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนตามสัดสวนที่กําหนด  
8) กําหนดใหการจัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนเปนเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณกอสรางแกสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
9) เผยแพร ประชาสัมพันธกฎ ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวยั่งยืนตอ

สาธารณชน 
10) บังคับใชกฎหมายตอผูฝาฝนกฎระเบียบอยางเครงครัดและตอเนื่อง 
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แนวทางที่ 3 สนับสนุน สงเสริม และกําหนดใหเอกชนเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวอยางยั่งยืน 

มาตรการ  
1)  กําหนดหลักเกณฑ รูปแบบและเงื่อนไขการสนับสนุนเอกชนใหสามารถจัดสราง

พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนไดตามสัดสวนที่กําหนด 
2)  กําหนดหลักเกณฑ รูปแบบและเงื่อนไขสําหรับเอกชนรายใดที่ไมสามารถจัดสราง

พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในแปลงที่ดินที่ใชประโยชนไดตามเกณฑที่กําหนด โดย 
2.1)  กําหนดใหจัดสรางพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในที่ดินแปลงอื่นในระยะเดินเทาถึงกัน

ไดจากแปลงที่ดินที่เอกชนใชประโยชน โดยสามารถดําเนินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวยั่งยืนรวมกับเจาของ

ที่ดินรายอื่นได เพ่ือเปนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนผืนใหญ 
2.2)  ดําเนินการออกแบบและกอสรางอาคารใหมีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนไดตามเกณฑ 

ที่กําหนดใหไดตามเปาหมาย 

2.3)  สนับสนุนคาใชจายในการสราง และ/หรือบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในรูป

กองทุนสีเขียว หรือสมทบใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชน 
3)  สงเสริมใหชุมชน องคกรชุมชนจัดทําแผนงาน โครงการดานพื้นที่สีเขียวยั่งยืน  

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตางๆ ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน 
 
แนวทางที่ 4  การใชแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตรในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวยั่งยืน   

มาตรการ 

1)  ใชเครื่องมือทางการเงิน การคลัง ภาษี แกทุกภาคสวนที่มีการพัฒนาพื้นที่สีเขียว

ยั่งยืนของชุมชนในทุกรูปแบบ ภายใตหลักการผูกอมลพิษ และผูไดรับประโยชนจากสาธารณูปโภค 

ของรัฐเปนผูจายหรือผูรับภาระในการพัฒนาและการบํารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวใหคงอยูอยางยั่งยืน   
2)  ใหมีการพัฒนารูปแบบสิทธิประโยชนและการชดเชยตางๆ แกผูที่จัดใหมีพ้ืนที่สีเขียว

ยั่งยืน อาทิ การลดหยอนคาประกันอัคคีภัยแกที่พักอาศัย บานเรือนที่มีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน การลดหยอน

ภาษีสําหรับเอกชน กลุมธุรกิจที่ลงทุนในการสรางและบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวยั่งยืนทั้งที่เก็บคาบริการ

และไมเก็บคาบริการ  

3)  กําหนดใหพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนเปนเงื่อนไขหนึ่งของการใหสิทธิประโยชนแกผูขอรับ

การสนับสนุนการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
4)  พัฒนาระบบกองทุนและรูปแบบการระดมทุนที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการสราง

แรงจูงใจในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวยั่งยืนใหเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน  ตลอดจนสงเสริมการจัดตั้งกองทุน

พ้ืนที่สีเขียวที่มีความคลองตัวในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของชุมชนโดยชุมชน 
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แนวทางที่ 5  การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการพื้นที่สีเขียวของชุมชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
มาตรการ   
1)  ผลักดันใหชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจจํานวนและขนาดพื้นที่ 

สีเขียวแตละประเภท รวบรวมและจัดทําขอมูลพันธุไม โดยเฉพาะไมยืนตนขนาดใหญ พรอมทั้งจัดทํา

ฐานขอมูลพื้นที่สีเขียวที่สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว และเผยแพรสูสาธารณะเพื่อการใช

ประโยชนรวมกัน  
2)  สนับสนุนการจัดทําแผนแมบทการจัดการพื้นที่ สีเขียวระดับชุมชน โดยการ 

มีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะการเตรียมจัดหาที่วางเพ่ือจัดทําพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไวลวงหนาให

เหมาะกับการกระจายตัวและความหนาแนนของประชากรในเขตชุมชน  
3)  สงเสริมใหทองถ่ินเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน โดยเนนพันธุไมทองถ่ิน เพ่ือประหยัด

งบประมาณในการดูแลและบํารุงรักษา 

4)  พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลพื้นที่สีเขียวชุมชน โดยเนนการบูรณาการ

การทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของ

ชุมชน   
5)  ใหผูบริหารทองถ่ินกําหนดใหใชพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนเปนองคประกอบหนึ่งในการตั้ง

งบประมาณโครงสรางพื้นฐานของทองถ่ิน  
6)  สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรงพัฒนาและสรางพันธมิตรหรือเครือขาย 

ความรวมมือดานพื้นที่สีเขียว 
 
แนวทางที่  6   สนับสนุนการสร างองค ความรู  จิ ต สํ านึ กในการมี ส วนร วม 

ของทุกภาคสวนในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชน 
มาตรการ  
1) สรางกระแสใหประชาชนปลูกตนไมยืนตนในวันสําคัญตางๆ และดูแลใหคงอยู 

อยางยั่งยืน  
2) สนับสนุนใหเยาวชนและผู สูงอายุในพื้นที่ เปนผูดูแลพื้นที่ สี เขียวของชุมชน 

เพ่ือปลูกฝงความรักและทัศนคติที่ดีตอพื้นที่สีเขียว 
3) ประสานสมาคมวิชาชีพตางๆ ที่ เก่ียวของกับการออกแบบและกอสราง เชน  

สภาสถาปนิก  สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย เปนตน  

ใหความสําคัญ ตลอดจนสนับสนุน ผลักดัน และกํากับดูแลใหมีการสรางพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในการออกแบบ

และกอสรางทุกประเภท 

4) พัฒนาความเขมแข็งของชุมชนในลักษณะพันธมิตรหรือเครือขายความรวมมือ 

ดานพื้นที่สีเขียว 
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5) สนับสนุนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับปญหาสภาวะแวดลอมของเมือง คุณคา 

ของตนไมในเมือง โดยเนนความเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละทองถ่ิน การถายทอดประสบการณ 

การจัดการพื้นที่สีเขียวจากชุมชนสูชุมชนและองคกรภายนอกชุมชน รวมทั้ง แบบอยางที่ดี และที่ไมควรทํา 

ดานการจัดการพื้นที่สีเขียว 
6)  จัดใหมีหลักสูตรการเรียน การสอน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ในทุกระดับ  

ทั้งในระบบและนอกระบบ  
7)  พัฒนาองคความรูดานการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวยั่งยืน โดยเนนวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน พรอมทั้งสรางกระบวนการเรียนรู และการถายทอดองคความรูแกชุมชน 
8)  จัดกิจกรรมเพื่อรณรงคและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว

ยั่งยืนทั้งในที่อยูอาศัย สถานประกอบการ ชุมชน และที่สาธารณะอยางตอเนื่อง เชน จัดประกวดไมยืนตน 

ไมทรงคุณคาทางดานประวัติศาสตร ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสรางความตระหนักในคุณคา

และความรักตอตนไม  

9)  ใชมาตรการทางสังคม เพ่ือยกยอง เชิดชูบุคคล หรือหนวยงาน ชุมชนตัวอยาง 

ที่จัดการพื้นที่สีเขียวไดอยางดี 
10)  สงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวแบบครบวงจร ทั้งการผลิตและการ 

นํากลับมาใชประโยชนตามแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
11)  สงเสริมการศึกษาวิจัยใหเกิดองคความรูในเรื่องพื้นที่สีเขียวบนพื้นฐานความรู 

ทางวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 
6.   หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ 

 

แนวทางและมาตรการภายใตแผนปฏิบัติการดานการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 

อยางยั่งยืนจําเปนตองมีหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการเพื่อนําแนวทางและมาตรการไปสูการปฏิบัติ   

ซึ่งประกอบดวย 3 กลุมหลัก ไดแก 

1.  หนวยงานเจาภาพเพื่อประสานสวนราชการที่เก่ียวของ  ตลอดจนการเรงรัด กํากับ 

ควบคุม ติดตามการดําเนินงานตามแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ ไดแก กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2.  หนวยงานเจาภาพสนับสนุนดานงบประมาณ การจูงใจดานการเงิน ภาษีอากร   

รวมทั้งการปรับปรุงกฏหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงบประมาณ 

3. ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแนวทางและมาตรการภายใตแผนปฏิบัติการ 

ดานการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักนายกรัฐมนตรี  
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สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หนวยงานตางๆ ที่เปนหนวยงานอิสระ
10

 สํานักงาน

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สภาสังฆราชคาทอลิกแหง

ประเทศไทย (ตารางที่แนบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 หนวยงานอิสระ ไดแก สํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ธนาคารแหงประเทศไทย ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา สํานักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลแพง ศาลอาญา ศาลปกครอง 



ตารางแสดงหนวยงานรบัผิดชอบดาํเนนิการ 
 

แนวทาง มาตรการ หนวยงานรบัผิดชอบ

แนวทางที่ 1 การนาํรองการ

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขยีวยัง่ยืนในแปลง

ที่ดินของรัฐ สถานที่ราชการ 

สถานศึกษา ศาสนสถาน และ

การปลูกไมยนืตน ในบริเวณ

ที่ดินสาธารณะริมทางหรือ

ริมนํ้าเพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน

ใหกับชุมชน 
 

1.1 นํารองการจัดทําพื้นที่สีเขียวยั่งยืนเพื่อใหเปน

ตัวอยางแกชุมชน โดย ”กําหนดใหมีพ้ืนที่สีเขียว 
รอยละ 50 ของแปลงที่ดิน และเปนพื้นที่สีเขียว

ยั่งยืน” สําหรับ 

      1) สถานที่ราชการ เฉพาะที่กอสรางใหมใน

พ้ืนที่ใหมที่ไมมีการใชประโยชนอยูเดิม และไมมี

ขอจํากัดในขนาดที่ดินในการปลูกสราง 
 

 
 
 
 

หนวยงานภาครฐั 

รัฐวิสาหกิจ  
หนวยงานอิสระ 

องคกรมหาชน 
 

 2) สถานศึกษา เฉพาะที่กอสรางใหมในพื้นที่

ใหมที่ไมมีการใชประโยชนอยูเดิม และไมมีขอจํากัด

ในขนาดที่ดินในการปลูกสราง 
 

ศธ. 

 3) ศาสนสถาน เฉพาะที่กอสรางใหมในพื้นที่

ใหมที่ไมมีการใชประโยชนอยูเดิม และไมมีขอจํากัด

ในขนาดที่ดินในการปลูกสราง 
 

พศ. 
สกอท. 

สมาคมพระครสิตธรรมไทย 
สภาพระสังฆราช- 

คาทอลิกแหงประเทศไทย
 

 1.2 นํารองการจัดทําพื้นที่ สี เขียวยั่ งยืน โดย  
”กําหนดใหมีพื้นที่สีเขียวอยางนอยรอยละ 30 ของ

แปลงที่ดิน และเปนพื้นที่สีเขียวยั่งยืน” สําหรับ 
      1) สถานที่ราชการ เฉพาะที่กอสรางใหมใน

พ้ืนที่เดิมที่เคยมีการใชประโยชน โดยสรางทดแทน

อาคารที่มีอยู 
 

 
 
 

หนวยงานภาครฐั 

รัฐวิสาหกิจ  
หนวยงานอิสระ 

องคกรมหาชน 
 

 2) สถานศึกษา เฉพาะที่กอสรางใหมในพื้นที่
เดิมที่เคยมีการใชประโยชน โดยสรางทดแทนอาคาร

ที่มีอยู 
 

ศธ. 

 3) ศาสนสถาน เฉพาะที่กอสรางใหมในพื้นที่

เดิมที่เคยมีการใชประโยชน โดยสรางทดแทนอาคาร

ที่มีอยู 

พศ. 
สกอท. 

สมาคมพระครสิตธรรมไทย 
สภาพระสังฆราช- 

คาทอลิกแหงประเทศไทย
 

. 
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แนวทาง มาตรการ หนวยงานรบัผิดชอบ

 1.3 นํารองการจัดทําพื้นที่ สี เขียวยั่ งยืน โดย  ”
กําหนดใหมีพื้นที่สีเขียวอยางนอยรอยละ 30 ของ

แปลงที่ดิน และเปนพื้นที่สีเขียวยั่งยืน” สําหรับ 
      1) สถานที่ราชการทั่วไป  
 

 
 
 

หนวยงานภาครฐั 

รัฐวิสาหกิจ  
หนวยงานอิสระ 

องคการมหาชน 
 

       2) สถานศึกษาทั่วไป  
 

ศธ. 

       3) ศาสนสถานทั่วไป 
 

พศ. 
สกอท. 

สมาคมพระครสิตธรรมไทย 
สภาพระสังฆราช- 

คาทอลิกแหงประเทศไทย

 

 1.4 จัดทําพื้นที่ สี เขียวที่ ยั่ งยืนบริ เวณริมทาง

สาธารณะ แมนํ้า ลําคลอง แหลงนํ้าสาธารณะ และ

เปดใหประชาชนเขาใชประโยชนได สําหรับ 
      1) สถานที่ราชการ ที่ตั้งอยูริมทางสาธารณะ 

แมนํ้า ลําคลอง แหลงนํ้าสาธารณะ 
 

 
 
 

หนวยงานภาครฐั 

รัฐวิสาหกิจ  
หนวยงานอิสระ 

องคกรมหาชน 
 

       2) สถานศึกษา ที่ตั้งอยูริมทางสาธารณะ แมนํ้า 
ลําคลอง แหลงนํ้าสาธารณะ 
 

ศธ. 

 3) ศาสนสถาน ที่ตั้งอยูริมทางสาธารณะ แมนํ้า 
ลําคลอง แหลงนํ้าสาธารณะ 

พศ. 
สกอท. 

สมาคมพระครสิตธรรมไทย 
สภาพระสังฆราช- 

คาทอลิกแหงประเทศไทย

 

 1.5 จัดสรางพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในแปลงที่ดินอื่น

ในระยะทางที่ เดินเทาถึงกันไดจากแปลงที่ดินที่ 

สวนราชการนั้นใชประโยชน ทั้งน้ี สามารถดําเนินการ

พัฒนารวมกับสวนราชการอื่นเพื่อเปนพื้นที่สีเขียว 

 

. 
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แนวทาง มาตรการ หนวยงานรบัผิดชอบ

 ยั่งยืนผืนใหญได หรือดําเนินการออกแบบอาคารให

มีพ้ืนที่ที่จะสามารถพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนได

ตามเกณฑที่กําหนด สําหรับ 
      1) สถานที่ราชการ ที่ไมสามารถจดัสรางพื้นที่
สีเขียวยัง่ยืนในแปลงทีด่ินทีส่วนราชการใชประโยชน

ไดตามเกณฑที่กําหนด 
 

 
 
 

หนวยงานภาครฐั 

รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานอิสระ 

องคกรมหาชน 

 

 2) สถานศึกษา ที่ไมสามารถจัดสรางพื้นที่ 

สี เ ขี ย ว ยั่ ง ยื น ใ น แปล งที่ ดิ น ที่ ส ว น ร า ชก า ร 

ใชประโยชนไดตามเกณฑที่กําหนด 
 

ศธ. 

       3) ศาสนสถาน ที่ไมสามารถจัดสรางพื้นที่ 

สี เ ขี ย ว ยั่ ง ยื น ใ นแปล งที่ ดิ น ที่ ส ว น ร า ชก า ร 

ใชประโยชนไดตามเกณฑที่กําหนด 

 

พศ. 
สกอท. 

สมาคมพระครสิตธรรมไทย 
สภาพระสังฆราช- 

คาทอลิกแหงประเทศไทย 

 

 1.6 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการขนาดใหญ  

ตองวางแผนการสรางพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอยางบูรณา

การกับการพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

ดังกลาว เน่ืองจากพื้นที่สีเขียวเปนองคประกอบ

หน่ึงของระบสาธารณูปโภคที่รัฐตองใหบริการแก

ประชาชน และใหจัดสรรงบประมาณเพื่อใหพ้ืนที่ 

สีเขียวยั่งยืนเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม 

 

คค. 
มท. 
กค. 

 

 1.7 โครงการพัฒนาที่ดินใดๆ รวมทั้งโครงสราง

พ้ืนฐานทัง้ของรัฐและรัฐวิสาหกจิ จะตองดําเนินการ

จัดการพื้นที่สีเขียวยั่งยืนใหเกิดขึ้นและใชประโยชน

ไดจริง ควบคูไปกับพื้นที่เพ่ือกักเก็บน้ํา หรือจดัทาํ 
“แกมลิง” เพ่ือการหนวงน้ํา 
 

อก. 
กษ. 
คค. 
มท. 
พม. 
สธ. 

 

. 
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แนวทาง มาตรการ หนวยงานรบัผิดชอบ

2.1 กําหนดเพิ่มประเภทและสัดสวน “พ้ืนที่สีเขียว
ที่ยั่งยืน” ในการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ 

ของผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  ใหไดตาม

เปาหมายที่กาํหนด 
 

มท. 
 

แนวทางที่ 2 การปรับปรุง กฎ 

ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

ใหสอดคลองกับการสงเสรมิการ

เพ่ิมและการบริหารจัดการพื้นที่

สีเขียวยั่งยืนของชุมชน และ

ผลักดันใหมีการบังคับใชอยาง

เครงครัด 
 

2.2 กําหนดเกณฑที่เหมาะสมในการจัดใหมีพ้ืนที่ 

สีเขียวยั่งยืนในการกอสรางอาคารทุกประเภท และ
การกําหนดใหมีการปลูกทดแทนกรณีการกอสราง

ใดๆ ที่กอใหเกิดผลกระทบตอตนไมใหญ และหาม

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากพื้นที่สีเขียวที่มีอยู

เดิมเปนกิจกรรมอื่น เพ่ือใหเปนพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน 
 

มท. 
อก. 
พม. 

ทส. 

 

 2.3 กําหนดสัดสวนของ“พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน” ใน 

“ที่วาง” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 โดยกําหนดใหมีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน อยางนอย

รอยละ 50 ของพื้นที่วาง และกําหนดแนวทาง 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ

ดานบริการชุมชนและที่พักอาศัย ใหมีพ้ืนที่สีเขียว

ตามสัดสวนดังกลาว พรอมติดตามประเมินผล 

 

มท. 
ทส. 

 2.4 กําหนดมาตรการการเพิ่ม ”พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน” 
ในชุมชนเมืองซึ่งเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม เขต

ควบคุมมลพิษ และพื้นที่อนุรักษธรรมชาติและ

ศิลปกรรม รวมทั้งเมืองเกา 
 

ทส. 
มท. 
วธ. 
 

 2.5  การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งโครงการของรัฐและเอกชน 

ควรใหมีสัดสวนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนเพื่อการดูดซับ

ความรอนในทุกโครงการอยางเหมาะสมและ

สอดคลองกับโครงการแตละประเภท 
 

ทส. 
มท. 

 2.6  ใหทองถ่ินออกขอบัญญัติทองถ่ินที่สามารถ

กํากับและผลักดันใหพ้ืนที่สีเขียวเกิดขึ้นไดอยางเปน

รูปธรรม  
 

มท. 

 2.7  ปรับปรุงกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา

ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 โดย  

กค. 

. 
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แนวทาง มาตรการ หนวยงานรบัผิดชอบ

 กําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑการขอใชที่ดินราชพัสดุ 

ตองจัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยนืตามสัดสวนที่กําหนด 
 

 

 2.8 กําหนดใหการจัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนเปน

เง่ือนไขหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

กอสรางแกสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
 

นร. 

 2.9 เผยแพร ประชาสัมพันธกฎ ระเบียบ กฎหมาย 

เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวยั่งยืนตอสาธารณชน  

 
 

มท. 
ทส. 
นร. 

 

 2.10 บังคับใชกฎหมายตอผูฝาฝนกฎระเบียบอยาง

เครงครัดและตอเนื่อง 
 

มท.  
อก. 
คค. 
ทส. 

 

แนวทางที่ 3  สนับสนุน สงเสริม 

และกําหนดใหเอกชนเพิ่มพ้ืนที่ 

สีเขียวอยางยัง่ยืน 
 

3.1 กําหนดหลักเกณฑ รูปแบบและเงื่อนไขการ

สนับสนุนเอกชนใหสามารถจัดสรางพื้นที่สีเขียว

ยั่งยืนไดตามสัดสวนที่กําหนด 

มท. 
อก. 
กค. 
ทส. 

 

 3.2 กําหนดหลักเกณฑ รูปแบบและเงื่อนไขสําหรับ

เอกชนรายใดที่ไมสามารถจัดสรางพื้นที่ สีเขียว

ยั่งยืนในแปลงที่ดินที่ใชประโยชนไดตามเกณฑ 

ที่กําหนด โดย 
      3.2.1 กําหนดใหจัดสรางพื้นที่สีเขียวยั่งยืนใน

ที่ดินแปลงอื่นในระยะเดินเทาถึงกันไดจากแปลง

ที่ดินที่เอกชนใชประโยชน โดยสามารถดําเนินการ

พัฒนาพื้นที่สีเขียวยั่งยืนรวมกับเจาของที่ดินรายอื่น

ได เพ่ือเปนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนผืนใหญ 
3.2.2  ดําเนินการออกแบบและกอสราง

อาคารให มี พ้ืนที่ สี เ ขี ย วยั่ ง ยื น ไดตาม เกณฑ 

ที่กําหนดใหไดตามเปาหมาย    
3.2.3  สนับสนุนคาใชจายในการสราง และ/หรือ

บํ ารุ ง รั กษาพื้ นที่ สี เ ขี ย วยั่ ง ยื น ในรูปกองทุน 

สีเขียว หรือสมทบใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชน 

 

มท. 
อก. 
กค. 

. 
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แนวทาง มาตรการ หนวยงานรบัผิดชอบ

 3.3 สงเสริมใหชุมชน องคกรชุมชนจัดทําแผนงาน 

โครงการดานพื้นที่ สีเขียวยั่งยืน เพ่ือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตางๆ ทั้งของ

ภาครัฐ และภาคเอกชน 
 

มท. 
ทส. 

 

แนวทางที่ 4 การใชแรงจูงใจ

ทางเศรษฐศาสตรในการเพิ่มและ

การจัดการพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 

 

4.1 ใชเครื่องมือทางการเงิน การคลัง ภาษี แก 

ทุกภาคสวนที่มีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ของ

ชุมชนในทุกรูปแบบ ภายใตหลักการผูกอมลพิษ 

และผูไดรับประโยชนจากสาธารณูปโภคของรัฐ 

เปนผูจายหรือผูรับภาระในการพัฒนาและการ

บํารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวใหคงอยูอยางยั่งยืน  
 

กค. 
ทส. 
อก. 
พน. 
สธ. 

 

 4.2 ใหมีการพัฒนารูปแบบสิทธิประโยชนและการ

ชดเชยตางๆ แกผูที่จดัใหมีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน อาทิ 

การลดหยอนคาประกันอคัคีภยัแกที่พักอาศยั 

บานเรือนที่มีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน การลดหยอนภาษี

สําหรับเอกชน กลุมธุรกิจที่ลงทุนในการสรางและ

บํารุงรักษาพืน้ที่สีเขียวยั่งยนืทั้งที่เก็บคาบริการและ

ไมเก็บคาบรกิาร 
 

กค. 
ทส. 
สธ. 

 4.3  กําหนดใหพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนเปนเงื่อนไขหนึ่ง

ของการใหสิทธิประโยชนแกผูขอรับการสนับสนุน 

การลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 

การลงทุน  
 

บีโอไอ 

 4.4 พัฒนาระบบกองทุนและรูปแบบการระดมทุน

ที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการสรางแรงจูงใจในการ

พัฒนาพื้นที่สีเขียวยั่งยืนใหเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน  

ตลอดจนสงเสริมการจัดตั้งกองทุนพื้นที่สีเขียวที่มี

ความคลองตัวในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของ

ชุมชนโดยชุมชน  
 
 
 
 
 
 

กค. 
ทส. 
มท. 

. 
 



 -7-

แนวทาง มาตรการ หนวยงานรบัผิดชอบ

แนวทางที่ 5  การเพิ่มศักยภาพ

และขีดความสามารถขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ในการจดัการพื้นที่ 

สีเขียวของชุมชนใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

5.1 ผลักดันใหชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สํารวจจํานวนและขนาดพื้นที่สีเขียวแตละประเภท 

รวบรวมและจัดทําขอมูลพันธุไม โดยเฉพาะไมยนืตน

ขนาดใหญ พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลพื้นที่สีเขียวที่

สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ สี เขียว และ

เผยแพรสูสาธารณะเพื่อการใชประโยชนรวมกัน 
 

ทส. 
มท. 
ศธ. 

 

 5.2 สนับสนุนการจดัทาํแผนแมบทการจัดการ

พ้ืนที่สีเขียวระดับชุมชน โดยการมีสวนรวมของ 

ทุกภาคสวน โดยเฉพาะการเตรียมจดัหาที่วาง 

เพ่ือจัดทําพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไวลวงหนาใหเหมาะกับ

การกระจายตวัและความหนาแนนของประชากร 

ในเขตชุมชน  
 

ทส. 
มท. 
กค. 

 

 5.3 สงเสริมใหทองถ่ินเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน โดย

เนนพันธุไมทองถ่ิน เพ่ือประหยัดงบประมาณ 

ในการดูแลและบํารุงรักษา 
 

ทส. 
มท. 

 

 5.4 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลพื้นที่ 

สีเขียวชุมชน โดยเนนการบูรณาการการทํางาน

รวมกันระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในการ

ติดตามตรวจสอบการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของชุมชน 
 

ทส. 
มท. 

 

 5.5 ใหผูบริหารทองถ่ินกําหนดใหใชพ้ืนที่สีเขียว

ยั่งยืนเปนองคประกอบหนึ่งในการตั้งงบประมาณ

โครงสรางพื้นฐานของทองถ่ิน 
 

มท. 
ทส. 
กค. 

 

 5.6 สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรง

พัฒนาและสรางพันธมิตรหรือเครือขายความ

รวมมือดานพื้นที่สีเขียว 
 

ทส. 
มท. 

 

แนวทางที่ 6  สนับสนุนการ

สรางองคความรู จิตสํานึกในการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวนใน

การเพิ่มและการจดัการพื้นที ่

สีเขียวยั่งยืนของชุมชน 

 

6.1 สรางกระแสใหประชาชนปลูกตนไมยืนตนใน

วันสําคัญตางๆ และดูแลใหคงอยูอยางยั่งยืน 

ทส. 
มท. 
นร. 

 

 
  

. 
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แนวทาง มาตรการ หนวยงานรบัผิดชอบ

 6.2 สนับสนุนใหเยาวชนและผูสูงอายุในพื้นที่เปน

ผูดูแลพื้นที่สีเขียวของชุมชน เพ่ือปลูกฝงความรัก

และทัศนคติที่ดีตอพื้นที่สีเขียว 
 

ทส. 
มท. 
ศธ. 

 

 6.3  ประสานสมาคมวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การออกแบบและกอสราง เชน สภาสถาปนิก  

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคมวิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทย เปนตน ใหความสําคัญ 

ตลอดจนสนับสนุน ผลักดัน และกํากับดูแลใหมีการ

สรางพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในการออกแบบและกอสราง

ทุกประเภท 
 

มท. 
ทส. 
อก. 

 

 6.4 พัฒนาความเขมแข็งของชุมชนในลักษณะ

พันธมิตรหรือเครือขายความรวมมือดานพื้นที่สีเขียว 
 

ทส. 
มท. 

 6.5 สนับสนุนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกบัปญหา

สภาวะแวดลอมของเมือง คุณคาของตนไมในเมือง 

โดยเนนความเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละทองถ่ิน 

การถายทอดประสบการณการจัดการพืน้ที่สีเขียว

จากชมุชนสูชมุชนและองคกรภายนอกชมุชน รวมทัง้ 

แบบอยางที่ด ีและที่ไมควรทําดานการจดัการพื้นที่

สีเขียว 
 

ทส. 
มท. 
พน. 

 

 6.6 จัดใหมีหลักสูตรการเรียน การสอน ที่เกี่ยวกับ

การพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในทุกระดับ ทั้งในระบบและ

นอกระบบ 
 

ศธ. 
ทส. 

 

 6.7 พัฒนาองคความรูดานการเพิ่มและการจัดการ

พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน โดยเนนวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน พรอมทั้งสรางกระบวนการเรียนรู และการ

ถายทอดองคความรูแกชุมชน 
 

ทส. 
มท. 
พน. 
วท. 

 

 6.8 จัดกิจกรรมเพื่อรณรงคและสนับสนุนใหเกิด

ความรวมมือในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน ทั้งใน 

ที่อยู อาศัย  สถานประกอบการ  ชุมชน และที่

สาธารณะอยางตอเนื่อง เชน จัดประกวดไมยืนตน ไม

ทรงคุณคาทางดานประวัติศาสตร ประเพณี และ

วฒันธรรม  

ทส. 
มท. 
พน. 
ศธ. 

 

. 
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แนวทาง มาตรการ หนวยงานรบัผิดชอบ

 เพ่ือเสริมสรางความตระหนักในคุณคาและความรัก

ตอตนไม 

 

 

 6.9 ใชมาตรการทางสังคม เพ่ือยกยอง เชิดชูบุคคล 

หรือหนวยงาน ชุมชนตัวอยางที่จัดการพื้นที่สีเขียว

ไดอยางดี 
 

ทส. 
มท. 
นร. 

 

 6.10 สงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวแบบ

ครบวงจร ทั้งการผลิตและการนํากลับมาใชประโยชน

ตามแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

กษ. 

ทส. 
มท. 

 

 6.11 สงเสริมการศึกษาวิจัยใหเกิดองคความรูใน

เรื่องพื้นที่สีเขียวบนพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตร

และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในดานพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม 
 

ทส. 
พน. 
วท. 
นร. 

 

. 
 
 
 
 



บัญชีอักษรยอชือ่หนวยงาน 
 

ตัวยอ ชื่อหนวยงาน 
กค. กระทรวงการคลัง 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
คค. กระทรวงคมนาคม 

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

นร. สํานักนายกรฐัมนตร ี

พน. กระทรวงพลังงาน 

พม. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

มท. กระทรวงมหาดไทย 

วท. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 

ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 

สธ. กระทรวงสาธารณสุข 

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

พศ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

สกอท. สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 

- สมาคมพระคริสตธรรมไทย 

- สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 

บีโอไอ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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การอนุรักษตนไมใหญในงานกอสราง 
เทคนิคและการศัลยกรรม 

 
 

เดชา  บุญค้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพลายเสน  : พระธรรม  ธรรมวิมล 
 นิสิตภูมิสภาปตยกรรม 

 

 



การอนุรักษตนไมใหญในงานกอสราง 
เทคนิคและการศัลยกรรม 

 
 

ทานผูที่มีความรักตนไมใหญคงจะเคยสังเกตบางเปนแนวา  ประเทศไทยของเราซึ่งมี

อายุเกาแกมานานนับพันปไมใครปรากฏตนไมใหญ ๆ ใหเห็นตามเมืองตาง ๆ เทาใดนัก  แมแต

กรุงเทพมหานครซึ่งมีอายุครบ 200 ป ก็ยากที่จะพบตนไมที่มีขนาดใหญอายุยืนยาวคูบานคูเมืองใหเหน็  

ที่ยังคงเหลืออยูบางก็ไมสมบูรณเต็มไปดวยโรคและโพรงผุผิดกับเมืองในตางประเทศ  ไมตองอื่นไกล 

เอาในโซนรอนใกลเคียงกับประเทศไทย ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย หรือศรีลังกา  ยังปรากฏวามีตนไม

เกาแกขนาดใหญมีอายุยืนตนใหเหน็อยูอยางสงาผาเผยคูบานคูเมืองอยูเปนจํานวนมาก 

การขาดตนไมใหญคูบานคูเมืองของเรามีหลายสาเหตุโดยเฉพาะตนไมใหญในเมือง  

ประการแรกสืบเนื่องจากความเจริญของบานเมือง ไดแก การสรางถนนหนทาง อาคารบานเรือน และ

สาธารณูปโภคทั้งใตดินและบนดิน  ซึ่งก็ยังเปนที่สงสัยวาเปนความเจริญจริงหรือไม  เพราะหากเปน

ความเจริญรุงเรืองจริงแลวไฉนเมื่อพัฒนาแลวจึงมีแตความนาเกลียดอยางถาวรปรากฏขึ้นแทนที่

ธรรมชาติดั้งเดิมอันสวยงามอยูทั่วไป  อีกประการหนึ่งวากันวา  เปนนิสัยของคนไทยซึ่งไมชอบตนไม

ใหญ ๆ เม่ือเห็นตนไมเจริญเติบโตรมครึ้มก็จะรีบโคนทิ้งหรือตัดยอดใหเล็กลงเสมอ  เพราะตนไมใหญ

มักจะสรางปญหา  ซึ่งเปนเรื่องคานิยมและวิธีปฏิบัติในอดีตที่ผานมา  ตนไมใหญคูบานคูเมืองที่เหลือ 

ใหเห็นอยูบางจึงเปนตนไมที่คนคิดวามีเจาพอ เจาแมหรือรุกเทวดาสิงสถิตอยู  ถาโคนทิ้งจะเกิด 

การปวยไข 

ปจจุบันเราจะเห็นวาประชาชนทั่วไปเริ่มจะเห็นคุณคาของตนไมใหญกันมากขึ้น  ไดมี

ความพยายามที่จะอนุรักษตนไมใหญ ๆ เอาไว  ดังจะเห็นไดจากตนมะขามรอบ ๆ สนามหลวง  และ

ถนนราชดําเนินเริ่มไดรับการตัดแตงอนุรักษไวบางแลว  ในวงการกอสราง สถาปนิก วิศวกร

ผูรับเหมากอสราง  รวมทั้งเจาของโครงการเองก็ไดเริ่มตระหนักถึงคุณคาของตนไมใหญ  และไดเริ่ม

พยายามที่จะอนุรักษตนไมใหญใหคงไวในบริเวณที่กอสรางในโครงการขนาดตาง ๆ ทั้งที่สําคัญและ 

ไมสําคัญ  ซึ่งในบางครั้งการอนุรักษก็ประสบความลมเหลว คือ  ตนไมที่พยายามอนุรักษไวไดตายลง

อยางนาเสียดาย 

คุณคาของตนไม 
ตนไมใหญมีคามากในระบบนิเวศนอกเหนือจากคุณคาทางเศรษฐกิจ  ซึ่งเราทราบกันดี

อยูแลว  นักวิทยาศาสตรไดคนควาวิจัยขอมูลและความจริงเกี่ยวกับตนไมเพ่ิมเติมไวมาก  ทําใหเราเริ่ม

ตระหนักถึงความสําคัญของตนไมมากขึ้น  และไดพยายามที่จะอนุรักษไวดังไดกลาวมาแลว  คุณคา 

ของตนไมบางอยางอาจเปนที่ทราบกันดีแลว  ในที่น้ีจึงขอยกตัวอยางความจริงเฉพาะที่นาสนใจ 

เพียงบางประการเทานั้น  เชน 



 
- 2 -

 
 

รูปที่ 1 สรีระของตนไมที่เติบโตเต็มที่แลว  แสดงใหเห็นระบบราก พุมใบ และกิ่งกานสาขา 

 

 
 

รูปที่ 2 ตนไมขนาดใหญสามารถผลิตออกซิเจน และน้ําตาลจากน้ําในดิน  และ 

ดูดคารบอนไดออกไซดจากอากาศโดยวธีิการสังเคราะหแสง 

 

0
2
 1712 กรัม 

น้ําตาล 1600 กรัม

C0
2
 235 กรัม

น้ํา 960 กรัม

รากแกว

รากฝอย 

รากแขนง
พูพอน

ลําตน

ทรงพุม 

กิ่งรอง

กิ่งใหญ

กาน
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 เม่ือตนไมคายน้ําระหวางการสังเคราะหแสงมันจะดูดความรอนในอากาศโดยรอบ  

ตนไมใหญที่คลุมเต็มเน้ือที่ประมาณ 60 ตารางวา จะดูดความรอนคิดเปนคาประมาณ 1.2 ลาน

กิโลกรัมแคลอรี่ตอวัน  เทียบเทากับเครื่องปรับอากาศสําหรับบานขนาดกลาง 2 หลัง เปดใชวันละ  

12 ชั่วโมง 
 อุณหภูมิของหองในบานที่โดนแดดสองผนังโดยตรง (โดยเฉพาะดานตะวันตก 

ตอนบายๆ) จะสูงมากจนอยูไมสบาย  และหากปลูกตนไมบังอุณหภูมิจะลดลงถึง 11 องศาเซลเซียส 
 พ้ืนดินที่ถูกแดดโดยตรงจะรอน 50-67 องศาเซลเซียส  เม่ือเทียบกับผิวพื้นดิน 

ใตรมไมในบริเวณเดียวกันจะมีอุณหภูมิเพียง 20 องศาเซลเซียส  
 ถนนที่ปราศจากตนไมใหญจะตรวจพบฝุนละอองถึง 10,000-20,000 อณู 

ตออากาศ 1 ลิตร  เม่ือเทียบกับ 3,000 อณู ของถนนสภาพเดียวกันที่มีตนไมรมรื่น 
 

 
 

รูปที่ 3 ตนไมสามารถลดอุณหภูมิในหองของบานที่ถูกแสงแดดโดยตรงลงได 11องศาเซลเซียส 
 

 
 

รูปที่ 4 ขีดความสามารถในการกรองฝุนของกลุมตนไม 

40 องศาเซลเซียส 29 องศาเซลเซียส 

3,000 อณู/ลิตร 10,000 - 20,000 อณู/ลิตร 



 
- 4 -

ไดมีผูพยายามประมาณราคาตนไมจากคุณคาทางนิเวศวิทยาออกเปนคาทางเศรษฐกิจ  

ตามราคาของออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดที่ตนไมไดผลิต  รวมทั้ง ความสามารถในการ 

ขจัดสารพิษตลอดจน ดอก ผล และสวนของตนไมที่มนุษยใชบริโภคได  ปรากฏวาตนไมขนาดใหญ 

(ขนาดตนจามจุรี) จะมีราคาประมาณ 600,000 บาท  ซึ่งเปนประมาณการเมื่อ 15 ปกอน  ปจจุบัน

ควรจะมีราคาประมาณไมนอยกวาตนละ 1 ลานบาท  ดังน้ัน ใครก็ตามที่โคนตนจามจุรีหรือตัดตนไม

ขนาดใหญ ๆ หรือปลอยปละละเลยใหตนไมตายไปตนหนึ่ง  ก็เทากับเขาผูน้ันก็กําลังทําลายทรัพยากร

ของมนุษยชาติ  ที่มีคาเทียบเทาโรงงานผลิตออกซิเจนที่สามารถดูดซับมลพิษและวัสดุที่ใชประโยชน 

ดานการบริโภคและอุปโภคราคา 1 ลานบาท ลงอยางรูเทาไมถึงการณ 

มีหลายคนสงสัยวาเหตุใดกรุงเทพฯ จึงรอนกวาสิงคโปรทั้ง ๆ ที่อยูใกลเสนศูนยสูตร

มากกวาเรา  ทานที่เคยไปประเทศสิงคโปรหรือเคยไดยินไดฟงกิตติศัพทถึงความอุดมของตนไมใหญ 

ในสิงคโปรมาแลว  คงจะไมแปลกใจวาเหตุใดผูนําของประเทศนั้นจึงกําหนดเปนนโยบายใหญเม่ือเขามา

บริหารประเทศไวอยางแนวแนวา  จะทําประเทศสิงคโปรใหเปนอุทยานนครใหจงไดและก็ไดมุงม่ัน 

ทําจนเปนผลสําเร็จดังที่ไดทราบกันดีแลว  ปจจุบันสิงคโปรมีโรงงานผลิตออกซิเจน เครื่องฟอกอากาศ 

และเครื่องทําความเย็นแบบธรรมชาติมูลคาหลายแสนลานบาท  เปนส่ิงตอบแทนความรักที่รัฐบาลและ

ประชาชนชาวสิงคโปรมีตอตนไมใหญ 

ปญหาของตนไมใหญ 
ส่ิงใดที่มีประโยชนก็มักจะใหโทษหรือกอปญหาได  ตนไมใหญก็เชนเดียวกัน  ตนไม

ขนาดใหญมักมีปญหาติดตามมาหลายประการเปนตนวา  ระบบรากงัดพื้นหรือรากอุดทอน้ํา   

กิ่งขนาดใหญหรือตนไมทั้งตนหักหลนทับบานหรือรถยนตเม่ือเกิดพายุ  ไมนับรวมการรวงของใบ ดอก 

หรือฝกรวงหลน ใหกวาดทําความสะอาดเปนกิจวัตร  นอกจากนี้ กิ่งไมของตนไมใหญยังเกะกะกีดขวาง 

สายไฟฟา โทรศัพท และทําใหไฟฟาลัดวงจร ไฟดับเมื่อมีพายุอีกดวย  ซึ่งปญหาเหลานี้หากพิจารณา 

ใหดีและมองในมุมกลับแลวเราจะพบวาตนไมไมไดเปนปญหา  ตนไมไมไดเปนตนเหตุ  ตนไมอยูเฉย ๆ 

กับที่  ตนไมอยูในโลกมากอนมนุษยนับรอย ๆ ลานปแลว  ดังน้ัน มนุษยจึงควรเรียนรูวิธีการที่จะอยู

รวมกับตนไมโดยสันติและยอมรับปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากตนไม  เปรียบเสมือนกับเราที่เรียนรู ยอมรับ

การอยูกับเด็ก  ซึ่งมีปญหามากมายเปนธรรมดาของเด็ก  ซึ่งถาเรารักเด็กเอาใจใสดูแล อบรมสั่งสอน 

และฝกฝนก็จะไมมีปญหา  การกวาดใบไมเปนกิจวัตรทําใหรางกายสมบูรณ มีสมาธิ และเกิดปญญา 

ไดเหมือนกันถาเรารักมัน 

ตนไมเปนส่ิงมีชีวิตจึงยอมมีการเจริญเติบโต มีเกิด แก เจ็บ ตาย  เหมือนมนุษยและ

สัตวเพียงแตตนไมมีอายุยืนกวาและดูเหมือนวาจะอยูไปไดโดยไมส้ินสุด  หากไมเกิดพายุ หักโคน  

ถูกฟาผาหรือถูกโรคเชื้อราและแมลงกัดกินจนตายไป 
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ดังน้ัน การดูแลรักษาตนไมใหญใหถูกตองตามกาลเวลาที่เหมาะสม  ยอมจะชวยให

ตนไมมีอายุยืนยาว  และกอใหเกิดปญหานอยลงหรือไมมีปญหาเลย 

 
 

 
 

รูปที่ 5 การดูดซึมอณูโลหะหนักจากอากาศตอปของตนไม 

 
ตนไมขนาดใหญ 1 ตน  สามารถดูดสารพิษประเภทโลหะหนักใน 1 ป  ไดดังน้ี 

แคดเมียม      60 มิลลิแกรม 
นิกเกิล    820 มิลลิแกรม 
โครเมียม    140 มิลลิแกรม 
ตะกั่ว 5,200 มิลลิแกรม 
 

 ตนไมพุมและตนไมใหญที่ปลูกหนาทึบเปนแถบ  จะชวยลดเสียงหนวกหูจากรถยนต

ไดมาก 
 ตนไมมีผิวใบประมาณ 150 ตารางเมตร จะผลิตออกซิเจนเพียงพอสําหรับมนุษย  

1 คนภายใน 1 ป 
 ตนไมใหญที่ขึ้นหนาแนนบนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร  ซึ่งจะมีผิวใบประมาณ 50,000  

ตารางเมตร  จะดูดกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศได 900 กก./ชม.  และคายออกซิเจน 

600 กก./ชม.  
 ในแสงสวางปกติ  ใบไม 1 ตารางเมตร จะผลิตน้ําตาลได 1 กรัม/ชม. 

ตะกั่ว 5200 มลิลิกรัม 

โครเมียม 140 มิลลิกรัม 

นิเกิล 820 มิลลิกรัม

แคดเมียม 60 มิลลิกรัม 

∅ 30 เซนติเมตร 
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 ตนไมทั้งโลกจะผลิตกาซคารบอนไดออกไซดได 100 พันลานตัน/ป 
 ตนไมชวยใหรมเงาแกคนเดินถนน 
 ตนไมชวยปดบังความอุจาดนาเกลียดของอาคารและปายโฆษณา 
 ตนไมมีผลทางดานจิตวิทยาใหคนรูสึกรมเย็น สุขใจ 
 ตนไมเปนที่อยูอาศัยของนกและสัตวตาง ๆ รวมกับมนุษยในเมือง 

 
ขอความและรูปภาพขางทายนี้  ไดหยิบยืมมาจากบางตอนของหนังสือเรื่องการอนุรักษตนไม

ใหญในงานกอสราง-เทคนิคและการศัลยกรรมของผูเขียน  ซึ่งกําลังอยูในระหวางการเตรียมจัดพิมพเปนเลม  

กลาวถึงปญหาของการอนุรักษตนไมใหญในงานกอสราง  วิธีการอนุรักษ  ตลอดจนเทคนิคและการศัลยกรรม

ตนไมใหญ  ซึ่งรวบรวมจากตําราตางประเทศหลายเลมและจากประสบการณในวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม 
 

 
 

รูปที่ 6 ตนจามจุรีอีกตนหนึ่ง  ซึ่งตายลงเนื่องจากการกอสราง  เปนตนที่สถาปนิกกําหนดให

เก็บรักษาไว  แตมิไดมีการดําเนินการทีถู่กตอง 

 
การกอสรางกอใหเกิดปญหาแกตนไมใหญหรือกลับกันอยางไร 

การกอสรางทําใหส่ิงแวดลอมของตนไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  มีผลกระทบกระเทือนตอระบบ

และสวนตาง ๆ  ของตนไม  ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงมีมากเกินที่ตนไมจะทนได  ตนไมก็จะตาย  ในทางกลับกัน

ตนไมใหญก็เกะกะกีดขวางการกอสราง  ถาไมมีตนไมใหญงานกอสรางก็ทําไดรวดเร็วขึ้นไมส้ินเปลืองเงิน 

คาอนุรักษ 
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