


  

  

 
 

คู่มือการพฒันาเมืองเพื่อมุ่งสู่เมือง 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สงัคมคารบ์อนต า่  

และส่ิงแวดล้อมเมืองท่ียัง่ยืน 
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ค าน า 
 

คู่ม ือการพัฒนาเมือง/ชุมชนต้นแบบเพื่อมุ่งการเติบโตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวด ล้อมและสังคมคาร์บอนต ่ าอย่า งยั ง่ยืนฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนของเมอืงและชุมชนในทุกพื้นที่ของประเทศ
ไทยได้มแีนวทางและมแีนวปฏบิัติที่ดีทีจ่ะสามารถน ามาเป็นต้นแบบของการ
ด าเนินการเพื่อการพัฒนาเมอืง/ชมุชนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และเป็นสงัคม
คารบ์อนต ่าใหไ้ด้ตามเป้าหมายและมาตรฐานของเมอืงชุมชนต้นแบบ  

  ส าหรบัคู่มอืในการพัฒนาเมอืง/ชุมชนเพื่อมุ่งการเติบโตทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อมและสงัคมคาร์บอนต ่าให้มีความยัง่ยืนฉบับนี้ ส านักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม ได้จดัท าขึน้โดยผ่านการระดมความคดิเหน็จากผู้แทนผู้บรหิารของ
เมอืง/ชุมชนว่าสามารถใช้ได้จรงิในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม รวมถึงมี
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่สามารถศกึษาเรยีนรู้ได้จรงิ และพร้อมเป็น
ต้นแบบให้ทุกภาคส่วนของเมอืง/ชุมชนอื่น ๆ ไปศกึษาและเป็นแนวทางการ
พฒันาต่อไป  
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ชุดความรู้แนวทางการพฒันาเมือง/ชุมชน 
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมคารบ์อนต า่ 
 
ชดุความรูน้ี้ ประกอบด้วยคูม่อื จ านวน 4 เล่ม คอื  

 
 เล่มที ่1 คูม่อืการพฒันาเมอืงเพือ่มุง่สูเ่มอืงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

                สงัคมคารบ์อนต า่ และสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื  
   

 เล่มที ่2 นวตักรรมทีมุ่ง่สูเ่มอืงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  
                และสงัคมคารบ์อนต า่  
 

 เล่มที ่3 แนวปฏบิตัดิ้านการจดัการพื้นทีส่เีขยีว/ชมุชนอย่างยัง่ยนื  
                และลดภาวะโลกรอ้น  

  
 เล่มที ่4 ชดุข้อมลูพนัธุไ์ม ้ทีม่ปีระสทิธภิาพการดูดซบักา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซด์ กา๊ซมลพษิ การปล่อยกา๊ซออกซเิจน และการ
ลดอณุหภูม ิ
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สารบญั 
 

1.  สถานการณ์ของประเทศไทยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมือง/
ชุมชนที่เติบโตอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและเป็นสงัคม
คารบ์อนต ่าทีย่ัง่ยนื 

 
6 

2.  หลักการส าคญัของการเป็นเมอืง/ชุมชนที่เติบโตอย่างเป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อมและเป็นสงัคมคารบ์อนต ่าทีย่ัง่ยนื 

 
8 

3.   บทบาทกิจกรรมของแต่ละภาคส่วนของเมือง/ชุมชนที่
เติบโตอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและเป็นสงัคมคาร์บอน
ต ่าทีย่ัง่ยนื 

 
10 

4.   แผนการด าเนินงานเพื่อพฒันาไปสู่การเป็นเมอืง/ชุมชนที่
เติบโตอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและเป็นสงัคมคาร์บอน
ต ่าทีย่ัง่ยนื 
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จากการเติบโตของเมอืง/ชุมชนของประเทศตามแนวทางการพัฒนา

ประเทศในปัจจุบนั พบว่าเมอืง/ชุมชนของประเทศมกีารเติบโตมากขึ้นทัง้ด้าน
เศรษฐกจิและด้านสงัคม แต่มปัีญหาด้านสิง่แวดล้อมมากขึน้ตามมาด้วย ดงันัน้ 
ในการด าเนินการพัฒนาเมือง/ชุมชนในระยะต่อไปจึงได้ตระหนักและให้
ความส าคญัต่อการพัฒนาอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและสงัคมคาร์บอนต ่า
มากยิ่งข ึ้น โดยสถานการณ์ปัจจุบันที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเมอืง/ชมุชนที่
เตบิโตอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและเป็นสงัคมคาร์บอนต ่าทีย่ัง่ยนื เป็นดงันี้  
 
 
 
 

สถานการณ์ของประเทศไทยท่ีส่งผลต่อการพฒันา
เมือง/ชุมชนท่ีเติบโตอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

และเป็นสงัคมคารบ์อนต า่ท่ียัง่ยืน 
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ขาดการบูรณาการนโยบาย
และแผนงานระหวา่ง

หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

มีการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร/์แผนปฏิบติั
การและคูม่ือ รวมถงึ

ระบบติดตามประเมินผล
ด้านการเติบโตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

แนวโน้มการใชพ้ลงังาน
สูงขึ้น มีการน าเข้าพลงังาน
ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อน
บา้นและมีปัญหาการ

ต่อต้านจากชมุชน ค่านิยม
การใชพ้ลงังานท่ีฟุ่ มเฟือย 

ฯลฯ 

ปญัหาขยะท่ีมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น การท้ิงขยะแบบไม่
ถกูหลกัสุขาภิบาล ปัญหา
ของระบบการจดัการขยะ
และน ้าเสียชุมชน ฯลฯ 

ปัญหาการเปล่ียนแปลง
หรือการลดลงของพื้นท่ีป่า
ไม้ และพื้นท่ีสีเขียวในเมือง 

ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้าน      
การขนสง่ท่ีไม่สามารถรองรบั    

การพฒันาเมือง/ชมุชน 

มีแผนพฒันาบุคลากรของ
หน่วยงานภาครฐัท่ี

รบัผิดชอบด าเนินการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอย่างบรูณาการ 

การขยายตวัของภาค
เศรษฐกิจ การขยายตวั
ของประชากร การพฒันา

ท่ีกระจุกอยู่ในเมือง 

อปท. มีอ านาจหน้าท่ี
บงัคบัใช้กฎหมาย 

ข้อจ ากดัด้านเครื่องมือ 
อุปกรณ์และงบประมาณ

ด้านส่ิงแวดล้อม 

ปัญหาการขาดจิตส านึก
และความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มใน

ทุกภาคส่วน 

ปัญหา/ภาวะคุกคาม 
ต่อการพฒันาเมือง/
ชุมชนท่ีเติบโตอย่าง

เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
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การเป็นเมือง/ชุมชนที่เติบโตอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและเป็น

สงัคมคาร์บอนต ่าที่ยัง่ยนื จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องมกีารพฒันาให้เกดิความสมดุล
ใน  3  องค์ประกอบหลักของเมือง/ชุมชน ได้แก่ องค์ประกอบสังคม 
องค์ประกอบเศรษฐกจิ และองค์ประกอบทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
โดยมคีวามมุ่งหวงัในแต่ละองค์ประกอบเพื่อการก้าวสู่การเป็นเมอืง/ชุมชนที่
เตบิโตอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและเป็นสงัคมคาร์บอนต ่าทีย่ัง่ยนื เป็นดงันี้ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

หลกัการส าคญัของการเป็นเมือง/ชุมชนท่ีเติบโตอย่างเป็น
มิตร กบัส่ิงแวดล้อมและเป็นสงัคมคารบ์อนต า่ท่ียัง่ยืน 
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สังคมสีเ ขียว  ได้แก่  ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีภายใต้
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี  ภมิูปัญญาชาวบ้านถูกต่อยอดเพ่ือสร้าง
สงัคมสีเขียว ทศันคติและค่านิยมของชุมชนท่ีมุง่สู่สงัคมสี
เขียว ชุมชนมีขีดความสามารถในการผลกัดันชุมชนสู่
สงัคมสีเขียว 

 

เศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่ ภาคเศรษฐกิจมีความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม และให้ความส าคัญกับการสร้างส่ิงแวดล้อมสี
เขียว มีการเพ่ิมมูลค่าสินค้า และบริการด้วยเศรษฐกิจสี
เขียว สรา้งตลาดเศรษฐกิจสีเขียวสนองตอบความต้องการ
ในกระแสโลก 
 

ทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลงังานสีเขียว  
ได้แก่ การมพืีน้ท่ีสีเขียวในสดัส่วนท่ีเหมาะสม ส่ิงแวดล้อมสี
เขียวได้รบัการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน และปริมาณ
มลพิษของเมอืงและชุมชนลดลง โดยอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
 

http://www.mitrphol.com/ 

http://www.siamintelligence.com/ 

http://it-workers.yru.ac.th/ 
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จากองค์ประกอบของเมอืงทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สงัคม เศรษฐกจิ 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หากจะมกีารพัฒนาไปสู่องค์ประกอบที่
คาดหวัง ได้แก่ สังคมเขยีว เศรษฐกจิเขียว และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมเขียว จะต้องด าเนินการพัฒนาหน่วยย่อยต่าง ๆ ภายใต้แต่ละ
องค์ประกอบ เช่น สังคมสีเข ียวมีหน่วยย่อย ได้แก่ ครัวเรือน ชุมชน วัด 
โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน่วยย่อยต้องมกีารด าเนิน
กจิกรรม ดงันี้   
 
 
 
 
 
 

บทบาทกิจกรรมของแต่ละภาคส่วนของเมือง/ชุมชนท่ี
เติบโตอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
และเป็นสงัคมคารบ์อนต า่ท่ียัง่ยืน 
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ภาคสงัคมสีเขียว

ครวัเรอืน น าแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ใช้ทรัพยากรอย่าง
พอประมาณ มีเหตุมีผลในการใช้ ไม่เหลือทิ้งหรือใช้
อย่างฟุ่มเฟือยจนเป็นปัญหากบัสิง่แวดลอ้ม รบัผิดชอบ
ในการสร้างขยะที่เกดิจากผลการใชป้ระโยชน์ของตน 
มีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกทีพ่กัอาศยั  

 
ชมุชน มคีวามเข้มแข็งดา้นสิ่งแวดล้อม ร่วมมือ

ร่วมใจในการสร้างพืน้ทีส่ีเขยีวทีเ่หมาะสมกบัชุมชน ร่วม
ดูแลสภาพแวดล้อม และจัดการขยะน ้าเสียที่เกิดจาก
ชุมชนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

ผงัเมือง เอื้อประโยชน์ต่อระบบการขนส่งที่
อนุรักษ์พลังงาน สามารถเดินทางได้ในระยะสัน้ และ
สามารถใชพ้าหนะทีไ่ม่ใช้พลงังานหรือใช้พลงังานต ่า เช่น 
รถจกัรยาน และการเดนิทางโดยทางเท้าไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
เป็นต้น 

http://dit.dru.ac.th 

http://happynetwork.org/ 

http://www.oknation.net/ 
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 http://schoollct.blogspot.com/ 

http://nongkoo-biodiesel.blogspot.com/ 

http://prachatai.org/ 

วัด เป็นแหล่งพื้นที่สีเขียวเป็นสถานที่
ฝึกอบรมจิต ใจควบคู่ไปกบัการให้ความรู้ด้าน
ธรรมะกับสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และมีการ
จัด ก า ร ผล ก ร ะ ทบ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อม อย่ า ง มี
ประสทิธิภาพ 

 
โรงเรียน เ ป็นหน่วยเรียนรู้และปลูกฝัง

ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน เป็น
แหล่งจัดการสิง่แวดลอ้มตัวอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นแหล่ง
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่
เยาวชน 
 

หน่วยงานภาครฐั เป็นตัวอย่างการจัดการ
และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเมือง มี
สภาพแวดล้อมสีเขียวควบคู่ก ับการบริการที่ดีแก่
ประชาชน สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งสร้างองค์
ความรู้ในการจดัการสิ่งแวดลอ้ม และเป็นทีพ่ึ่งในการ
จดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงในมติิต่าง ๆ 
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ภาคเศรษฐกิจสีเขียว

 ภาคธุรกิจการผลิตและบริการ วางรากฐานการด าเนินธุรกจิโดย
น าหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้เพื่อการเติบโตอย่างมัน่คง ยัง่ยืน 
และรบัผิดชอบต่อสงัคมด้านสิง่แวดล้อม กระบวนการผลิตและการบรกิาร
มุง่เน้นใหเ้กดิของเสยีจากกระบวนการน้อยที่สดุ น ากลับมาใช้คนืมากที่สุด 
หรอืน าไปใชป้ระโยชน์ในเรือ่งอื่นใหม้ากทีสุ่ด หลีกเลี่ยงกระบวนการที่ท าให้
เกิดก๊าซคาร์บอนโดยน ากระบวนการหรือนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วย 
พนักงานในระดับต่าง ๆ ได้รับการปลูกฝังแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้การด ารงชวีติประจ าวนั การดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมที่
บ้านและที่ท างาน และสถานประกอบการมสีิง่แวดล้อมทีด่ ี และมกีารจดัท า
ใหเ้กดิพื้นทีส่เีขยีวมากทีส่ดุ 
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http://wastewatertreatments.wordpress.com 

 

อาคารพาณิชย์ ร้านค้า อาคารส านักงานภายในเมือง ได้ท าการก่อสร้างและ
ปรับปรุงโดยให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการตัง้แต่ข ัน้ตอนการ
ออกแบบ ก่อสร้าง และการใช้ประโยชน์ของตวัอาคาร ผู้ใช้ประโยชน์ภายในตวัอาคาร
ใหค้วามส าคญัในการดูแลและหลกีเลีย่งการเกดิของเสยีจากการด าเนินกจิกรรมของตน
เป็นอย่างมาก และใหค้วามส าคญัต่อกฎระเบียบการใชอ้าคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน 
ส านักงานมุ่งเลอืกใช้อุปกรณ์และครุภณัฑต่์าง ๆ และมกีารบริหารการใช้งานให้เกิด
ปัญหาสิง่แวดลอ้มและใชพ้ลงังานน้อยทีสุ่ด 

ร้านค้าขายปลีกและร้านค้าส่งทัง้ขนาดใหญ่และเล็ก  
มุ่งใหลู้กคา้ได้มส่ีวนร่วมในการดูแลสิ่งแวดลอ้ม โดยเฉพาะ
เรื่องถุงพลาสติก การเลือกซื้อและสนับสนุนผลิตภณัฑ์และ
บรรจุภณัฑท์ีใ่ห้ความส าคญักบัสิง่แวดลอ้ม เช่น การส่งเสริม
การขายเป็นพิเศษส าหรับสินค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
การขนส่งสินคา้ การจดัออกแบบร้านค้าที่มุ่งเน้นให้เกิดการ
อนุรกัษ์พลงังานหรือ มกีารใชพ้ลงังานทดแทน เป็นต้น 
 
 

https://myfreezer.wordpress.com 
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ภาคทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลงังานเขียว

ทุกภาคส่วนของเมือง ได้แก่ ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ชุมชน ร่วม
พฒันา ปรบัปรุง พืน้ทีส่ีเขียวของเมอืงที่มอียู่เดมิในปัจจุบันใหม้ีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
รวมทัง้การสร้างความมส่ีวนร่วมในการดแูล เฝ้าระวงัไม่ใหเ้กดิการบุกรุก เสยีหาย และ
การก าหนดกฎเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ทัง้น้ี เพื่อให้พืน้ที่สเีขียวสามารถคงอยู่
และใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างย ัง่ยนื ร่วมมอืพฒันาพืน้สเีขียวใหม่ อาท ิพืน้ทีเ่สื่อมโทรม รก
ร้าง มาพฒันาใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีว รวมถึงการพฒันาพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวเพิม่เติม 
 
 

http://reo11.net/ http://pornteerajakkawanpitak27.blogspot.com/ 
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ภาคทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลงังานเขียว

ทุกภาคส่วนของเมือง ได้แก่ ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ชุมชน ร่วม
พฒันา ปรบัปรุง พืน้ทีส่ีเขียวของเมอืงที่มอียู่เดมิในปัจจุบันใหม้ีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
รวมทัง้การสร้างความมส่ีวนร่วมในการดแูล เฝ้าระวงัไม่ใหเ้กดิการบุกรุก เสยีหาย และ
การก าหนดกฎเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ทัง้น้ี เพื่อให้พืน้ที่สเีขียวสามารถคงอยู่
และใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างย ัง่ยนื ร่วมมอืพฒันาพืน้สเีขียวใหม่ อาท ิพืน้ทีเ่สื่อมโทรม รก
ร้าง มาพฒันาใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีว รวมถึงการพฒันาพืน้ทีส่าธารณะสเีขยีวเพิม่เติม 
 
 

http://reo11.net/ http://pornteerajakkawanpitak27.blogspot.com/ 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น านวัตกรรมการจดัการส่ิงแวดล้อมและองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาเป็นส่วนหน่ึงของการอนุรกัษ์พลงังาน เช่น พัฒนาพลงังาน
สะอาด (พลงังานลม พลงังานแสงอาทติย์) การผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซลจาก
ขยะ เป็นต้น  

น านวัตกรรม และองค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้
ในการก าจดัขยะและน ้าเสีย โดยค านึงถงึความเหมาะสมของขนาดเมอืง/
ชมุชน 

http://web.sut.ac.th/ 
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                การก้าวสู่การเมืองที่เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นสงัคม
คาร์บอนต ่าที่ย ัง่ยืน ทุกภาคส่วนของเมอืงต้องมกีารด าเนินการตามแผนงานเพื่อใหบ้รรลุ
ไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนด โดยแผนงานหลกัส าคญัทีต่้องมุ่ งเน้นด าเนินการ ได้แก่ แผนการ
ด าเนินงานเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนด าเนินชีวิตประจ าวนัที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
แผนการด าเนินงานเพื่อให้สถาบันการศึกษาสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถและรบัผิดชอบต่อสิง่แวดลอ้ม  แผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมใหว้ดัปลกูฝัง
คุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อม แผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมบทบาทหน่วยงานราชการใน
การขบัเคลื่อนสู่เมอืง/ชุมชนทีเ่ติบโตอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและเป็นสงัคมคาร์บอน
ต ่าที่ย ัง่ยืน  แผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ การผลิต และการบริการ
รบัผิดชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และแผนการด าเนินงานเพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืน โดยมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนงานของแต่ละ
ภาคส่วน ดงัน้ี 
 
 
 

แผนการด าเนินงานเพ่ือพฒันาไปสู่การเป็นเมือง/ชุมชน 
ท่ีเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและเป็นสงัคม 

คารบ์อนต า่ท่ียัง่ยืน 
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                การก้าวสู่การเมืองที่เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นสงัคม
คาร์บอนต ่าที่ย ัง่ยืน ทุกภาคส่วนของเมอืงต้องมกีารด าเนินการตามแผนงานเพื่อใหบ้รรลุ
ไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนด โดยแผนงานหลกัส าคญัทีต่้องมุ่ งเน้นด าเนินการ ได้แก่ แผนการ
ด าเนินงานเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนด าเนินชีวิตประจ าวนัที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
แผนการด าเนินงานเพื่อให้สถาบันการศึกษาสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถและรบัผิดชอบต่อสิง่แวดลอ้ม  แผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมใหว้ดัปลกูฝัง
คุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อม แผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมบทบาทหน่วยงานราชการใน
การขบัเคลื่อนสู่เมอืง/ชุมชนทีเ่ติบโตอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและเป็นสงัคมคาร์บอน
ต ่าที่ย ัง่ยืน  แผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ การผลิต และการบริการ
รบัผิดชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และแผนการด าเนินงานเพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืน โดยมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนงานของแต่ละ
ภาคส่วน ดงัน้ี 
 
 
 

แผนการด าเนินงานเพ่ือพฒันาไปสู่การเป็นเมือง/ชุมชน 
ท่ีเติบโตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและเป็นสงัคม 

คารบ์อนต า่ท่ียัง่ยืน 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
         
 
 

http://region.dwr.go.th http://oasistoner.wordpress.com
/ 
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  แผนการด าเนินงานเพ่ือให้ครอบครวัและชุมชนกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสงัคม
คารบ์อนต า่ 

 สมาชิกครวัเรือนปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคที่เน้นความพอเพยีงโดยมใิห้มี
ของเหลอืทิง้จากการบริโภคมากเกนิไป ซึง่จะส่งผลต่อสิง่แวดลอ้ม 

 การท าใหข้องเหลอืทิง้ภาคครวัเรือนมปีริมาณน้อยที่สุด เช่น ท าปุ๋ยทีแ่ปรรูปจาก
การจ าแนกขยะทีเ่ป็นพชื ผกั ผลไม ้ของเสยีเพื่อมาใส่ต้นไม ้

 การใชพ้ืน้ทีว่่างของบ้านจดัท าภมูทิศัน์กนิได ้  
 การลดปริมาณการใชพ้ลงังานในทุกรูปแบบทัง้ภายในบ้านและนอกพืน้ทีบ่้าน 
 การดแูลรักษาสิง่แวดล้อมภายในบริเวณบ้านใหร่้มรื่น ปลกูต้นไม้ทีเ่ป็นไมย้ืนต้น

ใหร่้มเงา และปลกูไมก้ระถาง ในบริเวณทีแ่คบมพีืน้ทีไ่ม่เพยีงพอ 

ส่งเสริมการสรา้งแนวทางการด าเนินชีวิตในครอบครวั
แบบพอเพียงใส่ใจและห่วงใยส่ิงแวดล้อม 

18



  

  

 
 

 
 
 
 
 
 

  แผนการด าเนินงานเพ่ือให้ครอบครวัและชุมชนกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสงัคม
คารบ์อนต า่ 

 สมาชิกครวัเรือนปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคที่เน้นความพอเพยีงโดยมใิห้มี
ของเหลอืทิง้จากการบริโภคมากเกนิไป ซึง่จะส่งผลต่อสิง่แวดลอ้ม 

 การท าใหข้องเหลอืทิง้ภาคครวัเรือนมปีริมาณน้อยที่สุด เช่น ท าปุ๋ยทีแ่ปรรูปจาก
การจ าแนกขยะทีเ่ป็นพชื ผกั ผลไม ้ของเสยีเพื่อมาใส่ต้นไม ้

 การใชพ้ืน้ทีว่่างของบ้านจดัท าภมูทิศัน์กนิได ้  
 การลดปริมาณการใชพ้ลงังานในทุกรูปแบบทัง้ภายในบ้านและนอกพืน้ทีบ่้าน 
 การดแูลรักษาสิง่แวดล้อมภายในบริเวณบ้านใหร่้มรื่น ปลกูต้นไม้ทีเ่ป็นไมย้ืนต้น

ใหร่้มเงา และปลกูไมก้ระถาง ในบริเวณทีแ่คบมพีืน้ทีไ่ม่เพยีงพอ 

ส่งเสริมการสรา้งแนวทางการด าเนินชีวิตในครอบครวั
แบบพอเพียงใส่ใจและห่วงใยส่ิงแวดล้อม 

  

  

 

 
 

 
 

 การเดินทางในระยะใกล้ซึ่งเคยใช้รถยนต์หรือจักรยานยนต์ควรเปลี่ยนมาใช้
รถจกัรยานหรือการเดนิแทน 

 การเดนิทางไกลควรใชบ้ริการรถสาธารณะ อาท ิรถยนต์โดยสารสาธารณะ รถราง  
รถไฟฟ้าแทนการใชร้ถยนต์ หรือการใช้รถยนต์ร่วมกนัระหว่างกลุ่มสมาชิกที่มี 
ทีพ่กัอาศยัใกลเ้คยีงกนัและมจุีดหมายปลายทางในการเดนิทางทีใ่กลก้นั เป็นต้น 

เสริมสรา้งทศันคติและความรบัผิดชอบของสมาชิกใน
ครอบครวัต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมส่วนรวม 

 จดักจิกรรมต่าง ๆ อาท ิรณรงคใ์ห้ชาวบ้านปลกูต้นไม้หน้าบ้านตนเองปลกูต้นไม้
ดอกไมใ้นชุมชนเพื่อการเพิม่สเีขยีว รณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนแยกขยะก่อนทิ้ง 
โครงการคนรกัสิง่แวดลอ้ม เป็นต้น 

 น าเยาวชนเขา้มามบีทบาทในการพฒันาชุมชนเพื่อใหทุ้กคนมีความสามคัคี ปลูก
จิตส านึกใหล้กูหลานรกับ้านรกัชุมชน 

 ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในชุมชนโดยวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น กรณี
ชุมชนทีม่ีพืน้ที่จ ากดัและเป็นพื้นที่คอนกรีต อาจใชว้ิธีการปลกูไม้ในกระถางวาง
เรียงรายอยู่เป็นแถวเป็นแนวระหว่างทางเดนิ เป็นต้น 

ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกิดจากภมิูปัญญาชุมชนในการ
เพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวเหมาะสมกบัชุมชน 
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 ลดการปล่อยมลพษิจากกจิกรรมของชุมชนเมอืง เช่น การสร้างวนิยัการไม่ทิง้ขยะ
นอกจุดเกบ็ขยะ และการไม่ทิง้น ้าเสยี ลงในแหล่งน ้าชุมชน เป็นต้น 

 ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการแยกขยะในขัน้ตอนก่อนที่เทศบาลท าการขนและน าไป
ก าจดั 

ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนในการจดัการขยะและมลพิษของชุมชน 

 การออกแบบอาคารสถานที่ท างานที่มีความสมัพนัธ์เชื่อมโยงกนัให้อยู่บริเวณ
เดียวกนั สะดวกในการติดต่อประสานงาน เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง 
และประหยดัการใชพ้ลงังานทีก่่อให้เกิดคาร์บอนในกรณีที่ต้องใช้ในการเดินทาง
ไปไกลขึน้ 

พฒันาและปรบัปรงุผงัเมอืงแบบ Green Complex City 

 ออกแบบวางผงัเสน้ทางและสร้างพืน้ทีใ่หเ้อือ้ต่อการเดิน การปัน่จกัรยาน และการ
ขนส่งสาธารณะ 

 การสร้างจุดจอดจกัรยานในต าแหน่งทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ 
 การสร้างทางเดินเท้าในพื้นที่ธรรมชาติ และพื้นที่อนุรักษ์เพื่อรองรับการจัด

กจิกรรมนนัทนาการ และกจิกรรมการออกก าลงักายของคนในชุมชน 
 การออกแบบถนนสายหลกัเป็นประเภท 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางและจดัใหม้ี

ช่องทางจกัรยานสองขา้งโดยเฉพาะ และใหม้ทีางเดนิเทา้ทีป่ลอดภยั 

ส่งเสริมการจดัระบบขนส่งท่ีเอือ้ต่อการอนุรกัษ์พลงังาน 
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 ลดการปล่อยมลพษิจากกจิกรรมของชุมชนเมอืง เช่น การสร้างวนิยัการไม่ทิง้ขยะ
นอกจุดเกบ็ขยะ และการไม่ทิง้น ้าเสยี ลงในแหล่งน ้าชุมชน เป็นต้น 

 ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการแยกขยะในขัน้ตอนก่อนที่เทศบาลท าการขนและน าไป
ก าจดั 

ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนในการจดัการขยะและมลพิษของชุมชน 

 การออกแบบอาคารสถานที่ท างานที่มีความสมัพนัธ์เชื่อมโยงกนัให้อยู่บริเวณ
เดียวกนั สะดวกในการติดต่อประสานงาน เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง 
และประหยดัการใชพ้ลงังานทีก่่อให้เกิดคาร์บอนในกรณีที่ต้องใช้ในการเดินทาง
ไปไกลขึน้ 

พฒันาและปรบัปรงุผงัเมอืงแบบ Green Complex City 

 ออกแบบวางผงัเสน้ทางและสร้างพืน้ทีใ่หเ้อือ้ต่อการเดิน การปัน่จกัรยาน และการ
ขนส่งสาธารณะ 

 การสร้างจุดจอดจกัรยานในต าแหน่งทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ 
 การสร้างทางเดินเท้าในพื้นที่ธรรมชาติ และพื้นที่อนุรักษ์เพื่อรองรับการจัด

กจิกรรมนนัทนาการ และกจิกรรมการออกก าลงักายของคนในชุมชน 
 การออกแบบถนนสายหลกัเป็นประเภท 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางและจดัใหม้ี

ช่องทางจกัรยานสองขา้งโดยเฉพาะ และใหม้ทีางเดนิเทา้ทีป่ลอดภยั 

ส่งเสริมการจดัระบบขนส่งท่ีเอือ้ต่อการอนุรกัษ์พลงังาน 

  

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ส่งเสริมขีดความสามารถของบคุลากรภาครฐัทุก
ระดบัให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมและอนุรกัษ์พลงังานสามารถเป็น   

ท่ีปรกึษาให้กบัประชาชนได้ 

สรา้งเครอืข่ายส่ิงแวดล้อมศึกษาท่ีเน้นการมสี่วนร่วม
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการเรยีนรูข้องนักเรยีนทัง้
ด้านบคุลากรในโรงเรยีน และระหว่างโรงเรยีนกบั
โรงเรยีน และโรงโรงเรยีนกบัชุมชนภายนอก 

ส่งเสริมการสรา้งผูน้ าชุมชนด้านการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมชุมชนท่ีเข้มแขง็และมขีีด

ความสามารถในการสรา้งแรงจงูใจให้กบั
สมาชิกของชุมชน 
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   แผนการด าเนินงานเพ่ือให้สถาบันการศึกษาสร้างและ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์ท่ีมีความสามารถและรบัผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมโรงเรียนในการ
สรา้งพลเมืองท่ีดี โดยให้
ความส าคญักบัการ
อนุรกัษ์พลงังานและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

 
1.เพิม่ขดีความสามารถของ 

บุคลากรของโรงเรยีนดา้น
สิง่แวดลอ้ม  

2.พั ฒ น า พื้ น ที่ ภ า ย ใ น
โรง เรียน ใ ห้เ ป็นแหล่ ง
เรียนรู ้ด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นห้องเรียนธรรมชาติ
ให้กับ ผู้ เ รียน  และ เ ป็น
ต้นแบบที่สามารถขยาย
ผลไปสู่ชุมชน 

 

ส่งเสริมกระบวนการ 
จดัการเรียนรู้แก่เดก็
นักเรียน และให้

นักเรียนให้มีส่วนในการ
พิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ประหยดัพลงังาน 
   

1. ส่ ง เ ส ริ ม นั ก เ รี ยน ใ ห้
รวมกลุ่มจดักจิกรรมเพือ่
อนุ รักษ์พลัง ง านและ
สิ่งแวดล้อมแบบง่ายๆ 
ทีส่ามารถเรียนรู ้และลง
มอืปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง 

2. ส่ง เสริมให้สมาชิก ใน
โรงเรยีนและชุมชนร่วม
คดิค้นนวตักรรมในการ
จัดการและการแก้ไข
ปัญหาสิ่ง แวดล้อมใน
โรงเรยีน 

จดัการสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนเพื่อ
จดัการเรียนรูใ้ห้กับ

ผูเ้รียน เพื่อให้สามารถ
เป็นตวัอย่างและต้นแบบ
ท่ีเป็นวิถีปฏิบติัเพื่อการ
เรียนรูด้้านส่ิงแวดล้อม 
การอนุรกัษ์พลงังาน เป็น

มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

1.การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้ด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยเน้นการเรยีนรูร้่วมกับ
ชุ ม ช น  แ ล ะ ถ่ า ยท อ ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ ห้ กั บ
นักเรยีน 
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พืน้ท่ีสีเขียวภายในวดั 
อนุรกัษ์และเพิม่ตน้ไมใ้หญ่ให ้
มคีวามหลากหลายเพือ่เป็น
แหล่งเรยีนรูด้า้นระบบนิเวศ

ของชุมชน 

แหล่งเรยีนรู้ด้านการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมของชมุชน 

จดัระบบนิเวศน์ภายในวดัเพือ่ให้
ชุมชนและโรงเรยีนสามารถเขา้มาใช้
ประโยชน์เพือ่การเรยีนรู ้ และมคีวาม

เขา้ใจดา้นสิง่แวดลอ้ม 

        การจดัการส่ิงแวดล้อมภายในวดั 
- ลดมลพษิทางอากาศทีแ่หล่งก าเนิด ไดแ้ก่ การลด

ปรมิาณการจุดธูป  
- จดัการใหม้รีะบบระบายอากาศอยา่งเพยีงพอ ไดแ้ก่ 

ตัง้กระถางธูปในพืน้ทีโ่ล่ง มีอากาศถ่ายเท 
- ใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการควบคุมการ

ปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนจากการเผาศพ เช่น 
เตาเผาศพปลอดมลพษิ เป็นตน้ 

https://www.gotoknow.org 

http://www.cad.go.th/ 
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   แผนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมบทบาทหน่วยงานราชการ
ในการขับเคล่ือนสู่เมือง/ชุมชนท่ีเติบโตอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและเป็นสงัคมคารบ์อนต า่ท่ียัง่ยืน   

 

 
 

 

 การเป็นที่พึ่งของเมืองในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการ
จดัการสิ่งแวดลอ้ม การอนุรกัษ์พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ การจดัการขยะ
ของชุมชนเมอืง เป็นต้น 

 พัฒนางานวิจัย และน านวัตกรรมจากการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมไป
ประยุกต์ใชใ้นชุมชนเมอืง 

ส่งเสริมสถาบนัการศึกษาในการเป็นศนูยก์ลางองคค์วามรู ้และ
เป็นท่ีพึ่งของเมืองในการจดัการส่ิงแวดล้อมและอนุรกัษ์พลงังาน 
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 การใชร้ะบบอาวุโสและใชค้วามเป็นมติรช่วยลดมลพษิทางสงัคม 
 สร้างนิสัยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด เช่น ไม่ม ักง่าย และทิ้งขยะให้ถูก

ประเภท 
 การส่งเสริมใหเ้กดิความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในการจดัการขยะ เช่น 

การรณรงคก์ารใชถุ้งผ้า และลดการใชถุ้งพลาสติก 
 การน านวตักรรมมาใชใ้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 การให้ความเคารพรักในสถานที่ ร่วมมือร่วมใจในการรักษาความสะอาด ช่วยกนั

อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่และน่าอยู่ 
 การใส่ใจผู้อื่น เช่น การใชข้องส่วนรวมอย่างประหยดั 
 การเดินทางสู่ความเป็นเลิศอย่างย ัง่ยนืโดยมุ่งโครงการลดภาวะโลกร้อน เช่น การ

ร่วมกนัปลกูตน้ไมเ้พิม่ปริมาณออกซเิจน 

ผลกัดนัให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น  ส่วนราชการ เทศบาล สถานีอนามยั 
ศนูยส์าธารณสขุ โรงพยาบาลให้ได้รบัการรบัรองคุณภาพมาตรฐานหน่วยงาน 
การเป็นแหล่งจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นต้นแบบและสรา้งแรงจงูใจให้ชุมชน   
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   แผนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ การผลิต และ
การบริการรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

 

 
 

เลือกใช้วสัดแุละอุปกรณ์
ส านักงานท่ีช่วยประหยดั
พลงังานและเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ส่งเสริมให้มี  Green 
Marketing 

 

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้
ปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชเ้ป็นแนว
ทางการประกอบธรุกิจ 

 
การเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวใน
สถานประกอบการ 

กอบการ 

ส่งเสริมการน าแนวคิด 5 
Green มาใช้ในกระบวนการ

ทางธรุกิจ 
 

สร้างจิตส านึกและความ
รบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
และการอนุรกัษ์พลงังาน 

 

ส่งเสริมการแข่งขนัเพื่อให้
เกิดร้านค้าสีเขียวประหยดั

พลงังานและดแูล
ส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบต่าง ๆ 
 

ส่งเสริมการก่อสร้างและ
ปรบัปรงุอาคารส านักงาน
ท่ีมุ่งเน้นการประหยดั

พลงังานและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

บทบาทในการ
รบัผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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http://www.erdi.cmu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารด าเนินธุรกจิที่ใหค้วามส าคญักบัการสรา้ง
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
 

สื่อสารเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงแก่
องค์การอย่างสม ่าเสมอ เช่น การสื่อสารโดยการสร้าง
ตน้แบบ สื่อสารเกี่ยวกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกสายการผลติการบรกิาร เป็นตน้ 
 

สบืทอดวฒันธรรมขององคก์รและค่านิยมการน าหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกตใ์นการประกอบกจิการ 
 

ส่งเสริมการประยกุต ์ 
น าปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็น

แนวทางการ
ประกอบธรุกิจ 

 

การสร้างนักบริหารรุ่นใหม่เป็นต้นแบบเพื่อให้เป็นก าล ัง
ส าคญัในการผลกัดนัให้เกิดการน าหลกัปร ัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาประยุกตใ์ชใ้นอนาคต 
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http://update66.com 

การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในสถานประกอบการ 
 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสถานประกอบการเพื่อดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ เกิดจากกระบวนการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ริมถนน ลานจอดรถ สวนหย่อม ทางเชื่อม
จุดต่าง ๆ  เป็นตน้ 
 

เลอืกปลูกพนัธุไ์มใ้หเ้หมาะกบัการจดัการปัญหามลพษิใน
เขตสถานประกอบการ 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่
พนกังานในองคก์ร 

 

ส่งเสริมการก่อสรา้ง
และปรบัปรงุอาคาร
ส านักงานท่ีมุ่งเน้นการ
ประหยดัพลงังานและ
เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม 
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ส่งเสริมการน า
แนวคิด  5 
Green มาใช้ใน
กระบวนการ
ทางธรุกิจ 

Green Company ให้ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจที่ เป็นมิตร
กบัสิ่งแวดล้อม ทัง้ด้านอาคารสถานที่  การบริหารจดัการ การ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการท างาน กระบวนการท างาน สิง่แวดลอ้ม  
 
Green Product พฒันาผลิตภณัฑท์ี่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในทุก
ข ัน้ตอนการผลิต เช่น  ใช้วิทยาการออกแบบที่ทันสม ัย  มี
ประสิทธิภาพ ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่ใช้วสัดุใน
ปรมิาณที่น้อยลงหรอืการควบคุมการใชส้ารพิษในผลติภณัฑ์ที่ไม่
เป็นอนัตราย โดยไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
 

Green Service บรกิารลูกคา้ที่เน้นความรวดเรว็ สะอาด ปลอดภยั 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การแบ่งพื้นที่การซ่อมที่ม ีการ
เชื่อมหรือบดักรโีดยมีเครื่องดูดอากาศเพื่อดูดและบ าบดัสารพิษ
ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม การลดใช้ถุงพลาสติกในการบรร จุ
ผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 
 

Green Purchasing ตระหนักและให้ความส าค ัญในการร ักษา
สภาพแวดลอ้มที่ดใีหแ้ก่บรษิทัที่เป็นคู่คา้ 
 
Green Procurement การด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และบริการ
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรยีบเทียบกบัสนิค้า
และบรกิารประเภทเดยีวกนั 

http://www.buildernews.in.th/ 

http://pr.prd.go.th/ 
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ส่งเสริมการแข่งขนั
เพื่อ ให้เกิดรา้นค้า
สีเขียวประหยดั
พลงังานและ ดแูล
ส่ิงแวดล้อมใน
รปูแบบต่าง ๆ 

ก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการเป็นรา้นคา้สเีขยีวของเมอืง 
 

สร้างแรงจูงใจในการเขา้สู่การแข่งขนัเพื่อเป็นร้านค้าสเีขียว 
เช่น การรบัรองคุณภาพร้านค้าสีเขียว การมอบรางวลัจาก
การประกวดรา้นคา้ สเีขยีวของเมอืง เป็นตน้ 

 

ส่งเสริมให้ภาค
ธรุกิจและบริการ
ให้มุ่งจดัการ
สภาพแวดล้อมท่ีดี 
และลดปริมาณ
ของเสียท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของสถาน
ประกอบการ 
 

น าแนวคิด 3R มาใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การ
น าไปใช้ซ ้า (Reuse) การลดของเสียและการน ากลบัไปใช้
ใหม่ (Reduce and Recycle) โดยใช้ผลิตภณัฑ์หมุนเวียน
ดว้ยการน าวตัถุดิบที่ไม่มคุีณภาพกลบัมาใช้ประโยชน์โดย
การน ามาใชใ้นกระบวนการผลติเดิมหรอืกระบวนการผลิต
ในข ัน้ตอนอื่น การใช้เทคโนโลยีหมุนเวียนเป็นการน าเอา
ของเสยีผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อน าทรพัยากรกลบัมา
ใชแ้ละการฟ้ืนฟู (Replenishment) ใหส้ภาพแวดล้อมอยู่ใน
สภาพ ที่สมบูรณ์ที่สุด  
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พฒันาสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ที่ก่อให้เกิดของเสียและส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มน้อยที่สุด เช่น ออกแบบใหม้อีายุการใชง้านของผลติภณัฑไ์ด้
นานขึ้น เลือกวตัถุดิบที่มีคุณภาพและสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ ลด
หรอืเลกิการใชว้ตัถุดบิที่เป็นอนัตรายหรอืสารปนเป้ือน    

 

เพิ่มศ ักยภาพการผลิตและใช้ทร ัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การปร ับ
แผนผังโรงงาน การเพิ่มระบบอัตโนม ัติ การปรบัปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องจกัรและอุปกรณ์การผลติ น าเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ  มาใช้ 
เป็นตน้ การลดปริมาณการใชท้รพัยากรน ้าในกระบวนการผลติตัง้แต่ต้น
ทาง และใชน้ ้าที่ผ่านการบ าบดัใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด เป็นตน้ 
 

ควบคุมมลพิษที่ เกิดจากกระบวนการผลิตต่าง  ๆ ก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอก โดยตรวจสอบคุณภาพน ้า คุณภาพอากาศ ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ระบบควบคุมคุณภาพอากาศใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างสม ่าเสมอ  
 

casamindacrew.blogspot.com 

การจา้งบรษิทัที่เชี่ยวชาญมาก าจดัขยะปนเป้ือนและกากของเสียที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยค านึงถึงการก าจดัขยะที่สอดคลอ้งกบั
กฎหมายสิง่แวดลอ้มที่เกีย่วขอ้งเป็นส าคญั 
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สรา้งจิตส านึกและ
ความรบัผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการ
อนุรกัษ์พลงังาน  

 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร ักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรกัษ์พลงังานภายในอาคาร เช่น การลดและหลกีเลี่ยงการ
เกดิของเสยีหรอืปล่อยของเสยีภายในตวัอาคาร เป็นตน้ 
 

ส่งเสรมิให้ผูใ้ช้ประโยชน์ภายในตวัอาคารมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกฎ ระเบยีบ และมาตรการประหยดั อนุรกัษพ์ลงังาน
และสิง่แวดลอ้มภายในอาคาร และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
และมาตรการที่ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 
 

สรา้งวฒันธรรมองคก์รด้านการประหยดั อนุรกัษพ์ลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม 
 

http://www.banmuang.co.th/ 
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เลือกใช้วสัดแุละ
อปุกรณ์ส านักงานท่ี
ช่วยประหยดั
พลงังานและเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 

เลอืกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าและติดตัง้ระบบไฟฟ้าประสทิธภิาพ
สูง ช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้า เช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
เครื่องใช้ประจ าส านักงานที่มีฉลากประหยดัไฟ และมี
ฉลากสนิคา้ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม การตดิตัง้ระบบเปิด
ปิดไฟฟ้าอตัโนมตั ิเป็นตน้   
 

เลือกใช้วสัดุส านักงานที่มีการบรรจุภณัฑ์ที่ท าจากวสัดุ        
รไีซเคลิ เมื่อหมดอายุการใชง้านสามารถน าไปรไีซเคลิได ้
 

จัดกา รวัสดุ เหลือใช้ เช่น  ส่ง เ สริม ให้พนักงาน
ปฏิบตัิงานโดยให้เกิดขยะมูลฝอยน้อยที่สุด และให้น า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์อีก การจัดการขยะอย่าง
ถูกต้องตัง้แต่การแยกประเภทขยะ วธิกีารจดัเกบ็ การ
ขนถ่าย รวมทัง้การก าจดัที่เหมาะสมและถูกวธิ ี
 

บ ารุงร ักษาอุปกรณ์ประจ าส านักงานต่างๆ ให้อยู่ ใน
สภาพที่พรอ้มใชง้านอยู่เสมอและมปีระสทิธภิาพ   
 

http://www.psd100.com/ 
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ส่งเสริมให้ม ี 
Green Marketing 

 

ส่งเสริมการวางจ าหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
(Green Products) ในพืน้ทีก่ารคา้ปลกีเป็นพเิศษ 
 

สนับสนุนให้ร้านค้าที่มีกิจกรรมส่ง เสริมให้ลูกค้าได้
ตระหนกัและมีส่วนร่วมในการดแูลสิง่แวดลอ้ม เช่น การ
รณรงค์หรือจูงใจใหลู้กค้าลดการใชถุ้งพลาสติก การใช้
ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติก เป็นต้น 
 

ส่งเสริมการประหยดัพลงังานของร้านคา้ในรูปแบบต่าง ๆ 
 

http://www.altonivel.com.mx/ 

http://www.altonivel.com.mx/ 
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ส่งเสริมให้ม ี 
Green Marketing 

 

ส่งเสริมการวางจ าหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
(Green Products) ในพืน้ทีก่ารคา้ปลกีเป็นพเิศษ 
 

สนับสนุนให้ร้านค้าที่มีกิจกรรมส่ง เสริมให้ลูกค้าได้
ตระหนกัและมีส่วนร่วมในการดแูลสิง่แวดลอ้ม เช่น การ
รณรงค์หรือจูงใจใหลู้กค้าลดการใชถุ้งพลาสติก การใช้
ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติก เป็นต้น 
 

ส่งเสริมการประหยดัพลงังานของร้านคา้ในรูปแบบต่าง ๆ 
 

http://www.altonivel.com.mx/ 

http://www.altonivel.com.mx/ 

  

  

  แผนการด าเนินงานเพ่ือการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยัง่ยืน  

 

 

ส่งเสริมการใช้วสัดชีุวภาพ (Bio-Material) ท่ี
สามารถย่อยสลายได้ภายในเวลารวดเรว็ เช่น 
บรรจภุณัฑ์อาหาร ช้ินส่วนยานยนต์  เป็นต้น 

ส่งเสริมการใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยีในการสร้างระบบการ
ก าจดัขยะและน ้าเสียอย่างครบ

วงจร 
 

สนับสนุนกิจกรรมการฟ้ืนฟ ู
และร่วมรกัษาดแูลพืน้ท่ีสีเขียว
ท่ีได้ด าเนินการฟ้ืนฟแูล้วเสรจ็ 
และจดักิจกรรมร่วมเฝ้าระวงั
การบุกรกุและท าลายพืน้ท่ีสี

เขียวอย่างต่อเน่ือง 

แสวงหาและพฒันาพืน้ท่ีสีเขียว 
 

ส่งเสริมการใช้นวตักรรมและองค์
ความรู้จากภมิูปัญญาท้องถ่ินมา

ประยกุต์ใช้ใน การอนุรกัษ์
พลงังาน 
กอบการ 

สนับสนุนให้มีการสร้างพืน้ท่ีสี
เขียว ท่ีประกอบไปด้วยหลาย

ชมุชนท่ีมีพืน้ท่ีติดกนัให้เป็นพืน้ท่ี
สีเขียวขนาดใหญ่ 

สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการสร้างและ

ปรบัปรงุพืน้ท่ีสีเขียวของเมือง โดยมี
องคป์ระกอบทุกภาคส่วนเป็นสมาชิก
ท างานในลกัษณะจิตอาสาร่วมกบั

ชมุชนในพืน้ท่ี 
 

ส่งเสริมการใช้พลงังานสะอาด       
ในชมุชน 

 

สนับสนุนให้ใช้องคค์วามรู้จาก
ภมิูปัญญาท้องถ่ินในการก าจดั
ขยะและน ้าเสียภายในเมือง/

ชมุชน   

 
http://www.thaiurethane.com 
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แสวงหาและ
พฒันาพืน้ท่ี
สีเขียว 

จดัท าร่องน ้าปลูกหญ้า (Swales) เช่น ริมถนนภายในหมู่บ้าน/
โครงการริ้วแนวทางเดนิหรือเขตทางเทา้  

จัดท าสวนหลงัคา (Roof Garden) ส าหรับพื้นที่อาคารสูงที่มี
หลงัคาราบ/ดาดฟ้าเปิดโล่ง 

จดัท าสวนน ้าฝน  (Rain Gardens) ส าหรับพื้นที่ว่างที่เป็นลาน
เอนกประสงคข์องเมอืง 

พฒันาโครงข่ายพืน้ทีส่เีขยีว โดยการปลกูต้นไมบ้ริเวณริมถนน 
 
จัดท ารางตื้นซบัน ้า พื้นที่สีเขียวริ้วยาวรอบเมอืงหรือหมู่บ้าน
โครงการริ้วทางเดนิหรือเขตทางเทา้ 
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แสวงหาและ
พฒันาพืน้ท่ี
สีเขียว 

จดัท าร่องน ้าปลูกหญ้า (Swales) เช่น ริมถนนภายในหมู่บ้าน/
โครงการริ้วแนวทางเดนิหรือเขตทางเทา้  

จัดท าสวนหลงัคา (Roof Garden) ส าหรับพื้นที่อาคารสูงที่มี
หลงัคาราบ/ดาดฟ้าเปิดโล่ง 

จดัท าสวนน ้าฝน  (Rain Gardens) ส าหรับพื้นที่ว่างที่เป็นลาน
เอนกประสงคข์องเมอืง 

พฒันาโครงข่ายพืน้ทีส่เีขยีว โดยการปลกูต้นไมบ้ริเวณริมถนน 
 
จัดท ารางตื้นซบัน ้า พื้นที่สีเขียวริ้วยาวรอบเมอืงหรือหมู่บ้าน
โครงการริ้วทางเดนิหรือเขตทางเทา้ 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่งเสริมการใช้
พลงังานสะอาดใน

ชมุชน 

ผลติไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลลท์ีร่บัพลงังานมาจาก
แสงอาทติย ์

สร้างกงัหนัลมโดยเฉพาะการผลติกระแสไฟฟ้า และใน
การสบูน ้า 

ใชพ้ลงังานน ้าไปหมุนกงัหนัในการผลติกระแสไฟฟ้า 

ส่งเสริมการใช้
นวตักรรมและ
องค์ความรู้จาก    

ภมิูปัญญา
ท้องถ่ินมา

ประยกุต์ใช้ใน
การอนุรกัษ์

พลงังาน 

ผลติพลงังานทดแทนจากของเสยีทางการเกษตร เช่น ผลติ
น ้ามนัเชือ้เพลงิเอทานอลจากกากออ้ย 

น าขยะและของเสยีจากสตัวม์าหมกัท าเป็นก๊าซชวีภาพ หรือ
ก๊าซหุงต้มเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ในครวัเรือน 

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยผีลติเชือ้เพลงิขยะโดยท าใหเ้ป็น
กอ้นเชือ้เพลงิ 

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยกีารแปรรูปขยะเป็นน ้ามนัเชือ้เพลิง
ดว้ยวธิีการไพโลไรซสี 
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สนับสนุนให้ใช้        
องคค์วามรูจ้าก       
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ในการก าจดัขยะ
และ น ้าเสียภายใน

เมือง/ชมุชน   

จดัท าพืน้ทีชุ่่มน ้าประดษิฐ์กรองความปนเป้ือนของน ้าฝน
ไหลบ่า/น ้าเสยี เพื่อปรบัปรุงสภาพใหด้ขีึน้ 

การจดัท าทีด่กัขยะส าหรบัพืน้ทีแ่ม่น ้า ล าคลองทีไ่หลผ่าน
ชุมชนเมอืง 

การจดัการขยะมลูฝอยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัท า
ธนาคารขยะ การท าปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัชวีภาพ 

สนับสนุนให้มีการสรา้งเครอืข่าย
ความรว่มมือในการสรา้งและ

ปรบัปรงุพืน้ท่ีสีเขียวของเมือง โดยมี
องคป์ระกอบทุกภาคส่วนเป็นสมาชิก
ท างานในลกัษณะจิตอาสารว่มกบั

ชมุชนในพืน้ท่ี 
http://www.thasae-coop.com/ 
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สนับสนุนให้ใช้        
องคค์วามรูจ้าก       
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ในการก าจดัขยะ
และ น ้าเสียภายใน

เมือง/ชมุชน   

จดัท าพืน้ทีชุ่่มน ้าประดษิฐ์กรองความปนเป้ือนของน ้าฝน
ไหลบ่า/น ้าเสยี เพื่อปรบัปรุงสภาพใหด้ขีึน้ 

การจดัท าทีด่กัขยะส าหรบัพืน้ทีแ่ม่น ้า ล าคลองทีไ่หลผ่าน
ชุมชนเมอืง 

การจดัการขยะมลูฝอยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัท า
ธนาคารขยะ การท าปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัชวีภาพ 

สนับสนุนให้มีการสรา้งเครอืข่าย
ความรว่มมือในการสรา้งและ

ปรบัปรงุพืน้ท่ีสีเขียวของเมือง โดยมี
องคป์ระกอบทุกภาคส่วนเป็นสมาชิก
ท างานในลกัษณะจิตอาสารว่มกบั

ชมุชนในพืน้ท่ี 
http://www.thasae-coop.com/ 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการใช้
นวตักรรมและ

เทคโนโลยีในการ
สรา้งระบบการ
ก าจดัขยะและน ้า
เสียอย่างครบวงจร 

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยกีารย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซเิจนหรอืการหมกั 

ส่งเสริมการใชร้ะบบบ่อดกัไขมนัใชส้ าหรบับ าบดัน ้าเสยี
จากครวัเรือนของบ้านพกัอาศยั หอ้งอาหารแบบบ่อ
เกรอะ (Septic Tank) ทีเ่ป็นบ่อปิด 

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีครื่องอดักล่องนม โดยการน า
ขยะประเภทกล่องนมและถุงนม มาท าการอดัเพื่อลด
ขนาดและประหยดัการขนส่ง 

การบ าบดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิี MBT (Mechanical and 
Biological Treatment) เพื่อเปลีย่นขยะพลาสติกเป็น
น ้ามนั (Plastic to Oil) 
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 สนับสนุนกิจกรรมการฟ้ืนฟูและรว่ม
รกัษาดูแลพื้นท่ีสีเขียวท่ีได้ด าเนินการ
ฟ้ืนฟูแล้วเสรจ็ และจดักิจกรรมรว่มเฝ้า
ระวงัการบุกรกุและท าลายพื้นท่ีสีเขียว

อย่างต่อเน่ือง 

  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมชุมชนต่างๆ ในการ
สรา้งความรกั ความผกูพนัในพื้นท่ีสีเขียว

ของชุมชน 

 สนับสนุนให้มีการสรา้งพื้นท่ีสีเขียวท่ี
ประกอบไปด้วยหลายชุมชนท่ีมีพื้นท่ี
ติดกนัให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ 

 ส่งเสริมการใช้วสัดุชีวภาพ (Bio-Material) 
ท่ีสามารถย่อยสลายได้ภายในเวลารวดเรว็ 
เช่น บรรจภุัณฑ์อาหาร ช้ินส่วนยานยนต์   

เป็นต้น 
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นวตักรรมท่ีมุ่งสู่เมืองท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
และสงัคมคารบ์อนต า่ 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

เล่มท่ี 2 

1



2

  

 ค าน า 
 

ในปัจจุบันขยะมีปริมาณเพิม่ข ึน้อย่างมหาศาล เนื่องจากการเพิม่ข ึ้นของจ านวนประชากรและ
การพฒันาเมือง/ชุมชนทีเ่ติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้เรือ่งของขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่กลายเป็น
ปัญหาหนักที่ประเทศต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  โดยขยะที่เกดิขึ้น ได้แก่ ขยะชุมชน ขยะจาก
เกษตรกรรม และขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะเหล่านี้หากน ามาบรหิารจัดการอยา่งถูกวธิี จะเป็น
การเพิม่มูลค่าให้ขยะและสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  โดยปัจจุบันได้เกดินวัตกรรมการบริหาร
จัดการขยะหลายนวัตกรรม ทัง้ที่ใช้แก้ปัญหาได้จริงและไม่สามารแก้ปัญหาขยะได้ ซึ่งผู ้ที่เลือกใช้
นวตักรรมการบริหารจัดการขยะตอ้งพจิารณาความเหมาะสมก่อนตดัสินใจลงทุนกับนวัตกรรมนัน้ๆ โดย
ตอ้งค านึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทเิช่น ลักษณะทางกายภาพของขยะ พื้นที ่งบประมาณ การบริหารจัดการ
ระบบ และอืน่ๆ เพือ่ก่อใหเ้กดิการลงทุนอยา่งคุม้ค่าและเกดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ  

ดังนั ้นส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดท าชุดคู่มือนวัตกรรมที่มุ่งสู่เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                
และสังคมคาร์บอนต ่า  เล่มนี้ข ึน้ ภายใต้ “โครงการพฒันาเมอืงและชุมชนเพือ่มุ่งสู่สงัคมคาร์บอนต ่า” โดย
เน้นเฉพาะนวตักรรมการบริหารจัดการขยะที่เหน็ผลสมัฤทธิข์องการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมเชงิบวก    
6 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมที ่1 การจัดการขยะอินทรยี์จากชุมชนโดยใช้ไส้เดือนดนิ นวตักรรมที ่2 
การจัดการขยะอนิทรยี์จากการเกษตรและชุมชนโดยการท าปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักอง นวตักรรมที ่3 
การจัดการขยะอินทรียจ์ากการเกษตรและชุมชนโดยการผลติแก๊สชวีภาพ นวตักรรมที ่4 การผลิตแก๊ส
ชีวภาพจากน ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรม นวัตกรรมที ่5 การบ าบัดขยะชุมชนด้วยวิธีการแบบเชิงกล -
ชวีภาพ และนวตักรรมที ่6 การแปรรูปขยะชุมชนเป็นน ้ ามนั โดยทัง้ 6 นวตักรรมทุกภาคส่วนสามารถ
น าไปเลือกใชเ้ป็นแบบอยา่งในการบริหารจัดการขยะควบคู่ไปกับการพฒันาเมอืง/ชุมชนที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มและสงัคมคาร์บอนต ่าไดต้่อไป 
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ชุดความรู้แนวทางการพฒันาเมือง/ชุมชน 
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมคารบ์อนต า่ 
 
ชดุความรูน้ี้ ประกอบด้วยคูม่อื จ านวน 4 เล่ม คอื  

 
 เล่มที ่1 คูม่อืการพฒันาเมอืงเพือ่มุง่สูเ่มอืงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

                สงัคมคารบ์อนต า่ และสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื  
   

 เล่มที ่2 นวตักรรมทีมุ่ง่สูเ่มอืงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  
                และสงัคมคารบ์อนต า่  
 

 เล่มที ่3 แนวปฏบิตัดิ้านการจดัการพื้นทีส่เีขยีว/ชมุชนอย่างยัง่ยนื  
                และลดภาวะโลกรอ้น  

  
 เล่มที ่4 ชดุข้อมลูพนัธุไ์ม ้ทีม่ปีระสทิธภิาพการดูดซบักา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด์  กา๊ซมลพษิ การปล่อยกา๊ซออกซเิจน และการลด
อณุหภูม ิ

3

  

 ค าน า 
 

ในปัจจุบันขยะมีปริมาณเพิม่ข ึน้อย่างมหาศาล เนื่องจากการเพิม่ข ึ้นของจ านวนประชากรและ
การพฒันาเมือง/ชุมชนทีเ่ติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้เรือ่งของขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่กลายเป็น
ปัญหาหนักที่ประเทศต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  โดยขยะที่เกดิขึ้น ได้แก่ ขยะชุมชน ขยะจาก
เกษตรกรรม และขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะเหล่านี้หากน ามาบรหิารจัดการอยา่งถูกวธิี จะเป็น
การเพิม่มูลค่าให้ขยะและสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  โดยปัจจุบันได้เกดินวัตกรรมการบริหาร
จัดการขยะหลายนวัตกรรม ทัง้ที่ใช้แก้ปัญหาได้จริงและไม่สามารแก้ปัญหาขยะได้ ซึ่งผู ้ที่เลือกใช้
นวตักรรมการบริหารจัดการขยะตอ้งพจิารณาความเหมาะสมก่อนตดัสินใจลงทุนกับนวัตกรรมนัน้ๆ โดย
ตอ้งค านึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทเิช่น ลักษณะทางกายภาพของขยะ พื้นที ่งบประมาณ การบริหารจัดการ
ระบบ และอืน่ๆ เพือ่ก่อใหเ้กดิการลงทุนอยา่งคุม้ค่าและเกดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ  

ดังนั ้นส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดท าชุดคู่มือนวัตกรรมที่มุ่งสู่เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                
และสังคมคาร์บอนต ่า  เล่มนี้ข ึน้ ภายใต้ “โครงการพฒันาเมอืงและชุมชนเพือ่มุ่งสู่สงัคมคาร์บอนต ่า” โดย
เน้นเฉพาะนวตักรรมการบริหารจัดการขยะที่เหน็ผลสมัฤทธิข์องการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมเชงิบวก    
6 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมที ่1 การจัดการขยะอินทรยี์จากชุมชนโดยใช้ไส้เดือนดนิ นวตักรรมที ่2 
การจัดการขยะอนิทรยี์จากการเกษตรและชุมชนโดยการท าปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักอง นวตักรรมที ่3 
การจัดการขยะอินทรียจ์ากการเกษตรและชุมชนโดยการผลติแก๊สชวีภาพ นวตักรรมที ่4 การผลิตแก๊ส
ชีวภาพจากน ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรม นวัตกรรมที ่5 การบ าบัดขยะชุมชนด้วยวิธีการแบบเชิงกล -
ชวีภาพ และนวตักรรมที ่6 การแปรรูปขยะชุมชนเป็นน ้ ามนั โดยทัง้ 6 นวตักรรมทุกภาคส่วนสามารถ
น าไปเลือกใชเ้ป็นแบบอยา่งในการบริหารจัดการขยะควบคู่ไปกับการพฒันาเมอืง/ชุมชนที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มและสงัคมคาร์บอนต ่าไดต้่อไป 
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สารบญั 

 
 หน้า 
นวตักรรมที่ 1 การจดัการขยะอนิทรยี์จากชุมชนโดยใช้ไสเ้ดือน

ดนิ  
6 

นวตักรรมที่ 2 การจดัการขยะอนิทรยี์จากการเกษตรและชุมชน 
โดยการท าปุ๋ ยหมกัแบบไมพ่ลกิกลบักอง  

9 

นวตักรรมที่ 3 การจดัการขยะอนิทรยี์จากการเกษตรและชุมชน 
โดยการผลติแกส๊ชวีภาพ  

16 

นวัตกรรมที่  4 การผ ลิตแก๊สชีวภ าพจากน ้ า เสีย โรงงาน
อตุสาหกรรม 

20 

นวัตกรรมที่ 5 การบ าบัดขยะชุมชนด้วยวิธีการแบบเชิงกล -
ชวีภาพ  

34 

นวตักรรมที ่6 การแปรรปูขยะชมุชนเป็นน ้ามนั  42 
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โดยการผลติแกส๊ชวีภาพ  

16 

นวัตกรรมที่  4 การผ ลิตแก๊สชีวภ าพจากน ้ า เสีย โรงงาน
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การจดัการขยะอนิทรยี์จากชุมชนโดยใชไ้ส้เดอืนดินนัน้เป็นนวตักรรมที่
น่าสนใจเหมาะกับการจัดการขยะเศษอาหารและเศษผักจากชุมชน/เมือง 
เนื่องจากขยะเศษอาหารและเศษผักเป็นอาหารของไส้เดอืนดินเมือ่ไสเ้ดอืนดิน
ย่อยสลายขยะดังกล่าวแล้ว สิง่ที่ได้ คอื มูลไสเ้ดอืนและปุ๋ ยอนิทรยี์น ้ า สามารถ
น าไปใช้เป็นวสัดุปรบัปรุงดินและปุ๋ ยอนิทรยี์แทนการใช้ปุ๋ ยเคมไีด้เป็นอย่างด ี
นวตักรรมนี้จงึเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและกอ่ใหเ้กดิสงัคมคารบ์อนต ่า เพราะใน
กระบวนการผลิตปุ๋ ยเคมีนั ้น มีข ัน้ตอนที่ก่อให้เกิดคาร์บอน วธิีการเลี้ยง
ไสเ้ดือนดนิม ี2 วธิ ีคอื การเลี้ยงในพื้นที่ขนาดเลก็ และการเลี้ยงในพื้นทีข่นาด
ใหญ่ ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมที่ 1 
 การจัดการขยะอินทรีย์จากชุมชนโดยใช้ไส้เดือนดิน 

 

5



  

 ผสมดนิและมูลสตัว์ใหเ้ขา้กัน 
(ดินร่วน 4 ส่ วน  มูลสัตว์ 1 
ส่วน) ไม่ควรใชมู้ลไก่หรอืมูล
สุ ก ร  เนื่ อ ง จ า ก มี โอ ก า ส
ปนเป้ือนสารเคมีสูง  ความ
หนาประมาณ 10 ซม. 

 ความชื้นของดนิ 70-80 %  

 ไสเ้ดอืนดนิ 1 กโิลกรมัต่อพืน้ที ่1 ตารางเมตร 

 ใช้สบู่หรือน ้ ายาล้างจานทา
ขอบภาชนะทุก 7 วนั 

 ขยะอินทรีย์ที่ใช้ควรมีชิ้นเล็กเพือ่ง่าย
ต่อการยอ่ยสลาย 

 อุณหภูมทิี่เหมาะสมในการเจรญิเติบโต 
อยูใ่นช่วง 15-28 ºC 

 ปรบั pH ใหอ้ยูใ่นช่วง 6-8  
 มทีางระบายน ้าส าหรบัระบายน ้าหมกัมูลไสเ้ดอืน 
 ควรมฝีาปิดป้องกนัแสงแดด น ้าฝน และศตัรูธรรมชาติ 

 
วิธีการเล้ียงไส้เดือนในพ้ืนท่ีขนาดเลก็ 
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 อุณหภูมทิี่เหมาะสมในการเจรญิเติบโต 
อยูใ่นช่วง 15-28 ºC 
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 ควรมฝีาปิดป้องกนัแสงแดด น ้าฝน และศตัรูธรรมชาติ 

 
วิธีการเล้ียงไส้เดือนในพ้ืนท่ีขนาดเลก็ 
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(ดินร่วน 4 ส่ วน  มูลสัตว์ 1 
ส่วน) ไม่ควรใชมู้ลไก่หรอืมูล
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วิธีการเล้ียงไส้เดือนดินในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ 
 
โดยวธิีการการเลีย้งคลา้ยกบัวธิีการการเลี้ยงไสเ้ดอืนดนิในพืน้ทีข่นาดเลก็ แต่จะ

เลีย้งในโรงเรือนขนาดใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 สรา้งบ่อซเิมนต์ที่มหีลงัคา
กนัฝนและพรางแสง 
(กวา้ง 1 เมตร ลกึไม่เกนิ 
0.5 เมตร ยาวตามตอ้งการ) 

 สรา้งบ่อเกบ็น ้าหมกัมูล
ไสเ้ดอืนดนิ เพือ่รบัน ้าหมกั
จากบ่อเลี้ยงไสเ้ดอืนดนิให้
ไหลไปรวมไดง้่าย 

 ใช้วัสดุอินทรยี์สด เป็นวัสดุรองพื้นหนา 
6 นิ้ว แล้วโรยทบัดว้ยปุ๋ ยคอกหนา 2 นิ้ว 
โรยปูนขาวใหท้ัว่ผวิบน  

 ให้ความชื้นพอเปียกชุ่มแต่ไม่ให้มีน ้าขงั 
ทิ้งไวป้ระมาณ 4-6 สปัดาห์ โดยวัสดุรอง
พืน้ที่ผ่านการหมักที่สมบูรณ์จะได้สเีขม้
จนเป็นสีน ้ าตาล มีลักษณะร่วนซุยไม่มี
กลิน่เหมน็ 

 ปรมิาณ 1 กโิลกรมั ต่อ
พืน้ที ่1 ตารางเมตร 

 ใชข้ยะอินทรีย ์ในอตัรา 120 - 150 กรัม ต่อน ้ าหนกัตวั 1 
กิโลกรัมต่อวนั (12 - 15 เปอร์เซ็นต์ของน ้ าหนักตวั) ไส้เดือน
ดินสายพนัธ์ุต่างประเทศจะตอ้งให้อาหารเป็น 2 เท่า  

 ใชเ้วลาประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ปริมาณไส้เดือนดินเพ่ิมข้ึน
ประมาณเท่าตวัของจ านวนท่ีปล่อย 

www.siamworm.com 

www.siamwor
m.com 
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ขยะอินทรีย์จากการเกษตรและชุมชน ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษวัชพืช 
กิ่งไม้ ใบไม้ ฟางข้าว ใบอ้อย ซัง/เปลือก/ต้นข้าวโพด มูลสัตว์ และอื่นๆ ซึ่งขยะ
เหล่าน้ีสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองได้อย่างง่าย โดย
ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ คือ ปุ๋ยอินทรีย์น ามาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีเช่นเดียวกับมูล
ไส้เดือนและปุ๋ยอินทรีย์น้ าจากการเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และช่วยลดการเกิดคาร์บอนเช่นเดียวกัน มีวิธีการท าดังน้ี 
 
วิธีท าปุ๋ยหมกัเพื่อใช้ระดบัครวัเรือน 

การท าปุ๋ ยหมกัแบบนี้เหมาะกบัเศษใบไม้ในบ้านที่มปีรมิาณไม่มาก ใส่
ในตะกร้าผ้าหรอืเข่งพลาสติก ที่มรีูระบายอากาศด้านข้างได้ วธิกีาร คอื น า
ใบไม้วางในเข่งพลาสติกหรอืตะกร้าให้หนา 5 ซม. โรยมูลสตัว์ในอตัราส่วน
ใบไม ้3 สว่นมูลสตัว ์1 สว่น แล้วรดน ้ า น าใบไม้วางอกี 5 ซม. แล้วโรยมลูสตัว์
อกีในสดัส่วน 3 ต่อ 1 แล้วรดน ้ า ท าอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนเต็ม ด้านบนสุดโรย
มลูสตัว ์การดูแลความชืน้ คอื ทกุ 10 วนัใช้สายยางเปิดน ้ าแล้วเสยีบลงไปใน
แนวดิ่ง ระยะหา่งของรทูีเ่สยีบประมาณ 10 ซม. เมือ่ครบ 2 เดือนกค็ว ่าเข่งหรอื

นวัตกรรมที่ 2 
การจัดการขยะอินทรีย์จากการเกษตรและชุมชน  

โดยการท าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง 
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วิธีท าปุ๋ยหมกัเพื่อใช้ระดบัภาคเกษตรกรรม 
 นวตักรรมในการผลิตปุ๋ ยอินทรยี์ที่ไม่ต้องพลิกกลับกอง  เป็นการน า
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตได้ปุ๋ ยอนิทรยี์คุณภาพดีปรมิาณมากครัง้ละ 
10 – 100 ตัน ใช้เวลาหมกัเพียง 60 วนั ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิง่แวดล้อม 
ไมม่กีลิน่และน ้าเสยี  
 

    
 

ลกัษณะกองปุ๋ ยอนิทรยี์ 
 
ขัน้ตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์  
 

น าฟางข้าวหรอืเศษข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 4 ส่วน (ถ้าเป็นใบไม้ใช ้3 
ส่วน) วางเป็นชัน้บาง ๆ หนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร ฐานกว้าง 2.5 
เมตร โดยไม่ต้องเหยียบ โปรยทับด้วยมูลสัตว์ 1 ส่วน แล้วรดน ้ า 

(ตัวอย่างเช่น วางฟาง 16 เข่ง หนา 10 ซม. โรยทับด้วยมูลสตัว์ 4 เข่ง เป็น
ต้น) ท าเช่นนี้  15 - 17 ชัน้  รดน ้ าแต่ละชัน้ ให้มีความชื้น  ขึ้นกองเป็นรูป
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- 17 ชัน้กเ็พื่อให้จุลินทรยี์ที่มอียู่ในมูลสตัว์ได้ใช้ทัง้ธาตุคารบ์อนที่มอียู่ในเศษ
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10 – 100 ตัน ใช้เวลาหมกัเพียง 60 วนั ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิง่แวดล้อม 
ไมม่กีลิน่และน ้าเสยี  
 

    
 

ลกัษณะกองปุ๋ ยอนิทรยี์ 
 
ขัน้ตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์  
 

น าฟางข้าวหรอืเศษข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 4 ส่วน (ถ้าเป็นใบไม้ใช ้3 
ส่วน) วางเป็นชัน้บาง ๆ หนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร ฐานกว้าง 2.5 
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 รกัษาความชืน้ภายในกองปุ๋ ยใหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอตลอดเวลา 
(มคีา่ประมาณรอ้ยละ 60 – 70) โดยม ี2 ขัน้ตอนดงันี้  
    

ขัน้ตอนท่ี 1 รดน ้าภายนอกกองปุ๋ ยวนัละครัง้ 
โดยไมใ่หม้นี ้าไหลนองออกมาจากกองปุ๋ ยมาก
เกนิไป 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 เมื่อครบวนัที่ 10 ใช้ไมแ้ทงกองปุ๋ ย
ให้ เ ป็ น รูลึกถึ งข้ า งล่ า งแล้ วก รอกน ้ า ลงไป 
ระยะห่างของรูประมาณ  40 เซนติ เมตร ท า
ขัน้ตอนที่สองนี้ 5 ครัง้ ระยะเวลาห่างกนั 10 วนั 
เมื่อเติมน ้ าเสร็จแล้วให้ปิดรูเพื่อไม่ให้สูญ เสีย
ความรอ้นภายในกองปุ๋ ย  

 
ขัน้ตอนนี้ แม้ว่าอยู่ในช่วงของฤดูฝนก็ยังต้องท า เพราะน ้ าฝนไม่

สามารถไหลซึมเข้าไปในกองปุ๋ ยได้ จากข้อดีที่น ้ าฝนไม่สามารถชะล้างเขา้ไป
ในกองปุ๋ ยได้ เกษตรกรจงึสามารถผลติปุ๋ ยอนิทรยี์ด้วยวธินีี้ในฤดูฝนได้ด้วย  

ภายในเวลา 5 วนัแรก กองปุ๋ ยจะมคี่าอุณหภูมสิูงขึ้นมาก บางครัง้สูง
ถงึ 70 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเรือ่งปกตสิ าหรบักองปุ๋ ยทีท่ าได้ถูกวธิ ีความรอ้น
สูงนี้ เกิดจากกจิกรรมการย่อยสลายของจุลินทรีย์ (จุลินทรีย์ม ีมากมายและ

2 
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หลากหลายในมูลสตัว์อยู่แล้ว) และความร้อนสูงนี้ยังเป็นสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการท างานของจุลินทรยี์ในกองปุ๋ ยอกีด้วย (จุลินทรยี์กลุ่มชอบ
ความร้อนสูง Thermophiles และ Mesophiles) หลังจากนัน้อุณหภูมจิะค่อย ๆ 
ลดลงจนมคีา่อณุหภูมปิกตทิีอ่ายุ 60 วนั  
 

เมื่อกองปุ๋ ยมอีายุครบ 60 วนั กห็ยุดให้ความชื้น กองปุ๋ ยจะมคีวามสูง
เหลือเพียง 1 เมตร แล้วท าปุ๋ ยอนิทรยี์ให้แห้งเพื่อให้จุลินทรยี์สงบตัว 
(Stabilization Period) และไม่ให้เป็นอนัตรายต่อรากพชื วธิกีารท าปุ๋ ย

อนิทรยี์ให้แห้งอาจท าโดยทิ้งไว้ในกองเฉย ๆ ประมาณ 1 เดือน หรอือาจแผ่
กระจายใหม้คีวามหนาประมาณ 20 – 30 ซม. ซึ่งจะแหง้ภายในเวลา 3 – 4 วนั 
ส าหรบัผู้ทีต่้องการจ าหน่ายปุ๋ ยอนิทรยี์กอ็าจน าปุ๋ ยอนิทรยี์ทีแ่หง้แล้วไปตป่ีนให้
มขีนาดเล็กสม ่าเสมอ ซึ่งจะมรีาคาประมาณกโิลกรมัละ 5 - 7 บาท สามารถ
เกบ็ได้นานหลายปี 
 

   
 

สภาพปุ๋ ยอนิทรยี์จากฟางขา้วอายุ 60 วนั โดยไมพ่ลกิกลบักอง 
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หวัใจส าคญัของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลบักอง 
ต้องรักษาความชื้นภายในกองปุ๋ ยให้มีความเหมาะสมอยู่ เสมอ

ตลอดเวลาทัง้ภายในและภายนอกกองปุ๋ ยด้วยวิธีการ 2 ขัน้ตอนข้างต้น 
บรเิวณใดทีแ่ห้งเกนิไปหรอืแฉะเกนิไป จลุินทรยี์จะไมส่ามารถย่อยสลายได้ ท า
ให้ว ัสดุไม่ย่อยสลาย กระบวนการอาจใช้เวลานานและปุ๋ ยอินทรีย์ที่ได้ม ี
คณุภาพต ่า 

ข้อห้าม 
 1. ห้ามขึ้นเหยียบกองปุ๋ยให้แน่น หรือเอาผ้าคลุม
กองปุ๋ย หรือเอาดินปกคลุมด้านบนกองปุ๋ย เพราะจะท าให้
อากาศไม่สามารถไหลถ่ายเทได ้
 2. หา้มละเลยการดแูลความชืน้ท ัง้ 2 ขัน้ตอน เพราะ
ถ้ากองปุ๋ยแห้งเกนิไปจะท าให้ระยะเวลาแล้วเสร็จนานและปุ๋ย
อนิทรียม์คุีณภาพต ่า 
 3. ห้ามวางเศษพืชเป็นชัน้หนาเกินไป การวางเศษ
พืชเป็นชัน้หนาเกินไปจะท าให้จุลินทรีย์ที่มีในมูลสตัว์ไม่
สามารถเขา้ไปย่อยสลายเศษพชืได ้
 4. หา้มท ากองปุ๋ยใต้ต้นไม้ เพราะความร้อนของกอง
ปุ๋ยอาจท าใหต้้นไมต้ายได ้
            5. ห้ามระบายความร้อนออกจากกองปุ๋ย เพราะ
ความร้อนสงูในกองปุ๋ยจะช่วยให้จุลินทรียท์ างานได้ดมีากขึ้น 
และยังช่วยให้เกิดการไหลเวียนของอากาศผ่านกองปุ๋ย
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ก๊าซชีวภาพ หรอื ไบโอแก๊ส คือ ก๊าซที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติจากการ
หมกัย่อยสลายของสารอนิทรยี์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน โดยทัว่ไป 
จะหมายถงึกา๊ซ “มเีทน” ที่เกดิจากการหมกัของสารอนิทรยี์ เชน่ มูลสตัว ์เศษ
อาหาร เศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และอืน่ๆ เนื่องจากก๊าซชวีภาพมกี๊าซ
มเีทน เป็นส่วนประกอบหลัก จงึท าให้มคีุณสมบัติจุดติดไฟได้ดีและสามารถ
น าไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปต่างๆ ได้ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
หลายอย่าง เชน่  

1) เผาเพื่อใชป้ระโยชน์จากความรอ้นโดยตรง เชน่ ใชห้งุต้มทดแทนแอลพีจ ี
ใช้หุงข้าวทดแทนหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใช้จุดโคมไฟส่องสว่างทดแทน
หลอดไฟ ใชก้บัเครือ่งกกลูกสุกร และหมอ้ต้มไอน ้า เป็นต้น      

2) เผาเพื่อให้ความรอ้นและใช้ในการขบัเคลื่อนเครือ่งจกัรกลต่างๆ เชน่ ใช้
กบัเครื่องยนต์ทดแทนน ้ามนัเบนซนิ หรอืเครือ่งยนต์ทดแทนน ้ามนัดเีซล 
เป็นต้น 

3) เผาเพื่อให้ความร้อนและใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เช่นใช้เป็น
เชือ้เพลงิในเครือ่งยนต์ผลติกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

นวัตกรรมที่ 3 
การจัดการขยะอินทรีย์จากการเกษตรและชุมชน 

 โดยการผลิตแก๊สชีวภาพ 

  

หวัใจส าคญัของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลบักอง 
ต้องรักษาความชื้นภายในกองปุ๋ ยให้มีความเหมาะสมอยู่ เสมอ

ตลอดเวลาทัง้ภายในและภายนอกกองปุ๋ ยด้วยวิธีการ 2 ขัน้ตอนข้างต้น 
บรเิวณใดทีแ่ห้งเกนิไปหรอืแฉะเกนิไป จลุินทรยี์จะไมส่ามารถย่อยสลายได้ ท า
ให้ว ัสดุไม่ย่อยสลาย กระบวนการอาจใช้เวลานานและปุ๋ ยอินทรีย์ที่ได้ม ี
คณุภาพต ่า 

ข้อห้าม 
 1. ห้ามขึ้นเหยียบกองปุ๋ยให้แน่น หรือเอาผ้าคลุม
กองปุ๋ย หรือเอาดินปกคลุมด้านบนกองปุ๋ย เพราะจะท าให้
อากาศไม่สามารถไหลถ่ายเทได ้
 2. หา้มละเลยการดแูลความชืน้ท ัง้ 2 ขัน้ตอน เพราะ
ถ้ากองปุ๋ยแห้งเกนิไปจะท าให้ระยะเวลาแล้วเสร็จนานและปุ๋ย
อนิทรียม์คุีณภาพต ่า 
 3. ห้ามวางเศษพืชเป็นชัน้หนาเกินไป การวางเศษ
พืชเป็นชัน้หนาเกินไปจะท าให้จุลินทรีย์ที่มีในมูลสตัว์ไม่
สามารถเขา้ไปย่อยสลายเศษพชืได ้
 4. หา้มท ากองปุ๋ยใต้ต้นไม้ เพราะความร้อนของกอง
ปุ๋ยอาจท าใหต้้นไมต้ายได ้
            5. ห้ามระบายความร้อนออกจากกองปุ๋ย เพราะ
ความร้อนสงูในกองปุ๋ยจะช่วยให้จุลินทรียท์ างานได้ดมีากขึ้น 
และยังช่วยให้เกิดการไหลเวียนของอากาศผ่านกองปุ๋ย
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ส าหรบันวตักรรมการผลิตแก๊สชวีภาพที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และ

ลดคาร์บอน ที่เหมาะสมกบัการจดัการขยะอนิทรยี์จากการเกษตรและชุมชน 
คอื ระบบบ่อโดมคงที่ ซึ่งมลีักษณะเป็นทรงกลมฝังอยู่ใต้ดินส่วนที่เกบ็แก๊สมี
ลกัษณะเป็นครึง่วงกลม ซึ่งข้อดขีองระบบนี้คอืประหยัดพื้นที่เนื่องจากถังหมกั
ถูกฝังอยู่ใต้ผิวดินง่ายต่อการระบายน ้ ามูลสุกรจากโรงเรอืนไปสู่บ่อหมกัโดย
อาศยัแรงโน้มถ่วง อุณหภูมใินบ่อหมกัคอ่นขา้งคงที่ท าใหก้ารหมกัของมูลสตัว์
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัขอ้เสยีของระบบนี้  คอื ในบรเิวณที่ระดับน ้ าใต้ดิน
สงูการท างานและการสร้างบ่อหมกัจะค่อนข้างล าบาก และในบรเิวณส่วนโค้ง
ของถังหมักจะต้องใช้เทคนิคและความช านาญสูงบ่อหมักจะช่วยป้องกนัการ
แตกรา้วของบ่ออนัเนื่องจากแรงดนัของแก๊สทีเ่กดิขึน้  
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ส าหรบันวตักรรมการผลิตแก๊สชวีภาพที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และ

ลดคาร์บอน ที่เหมาะสมกบัการจดัการขยะอนิทรย์ีจากการเกษตรและชุมชน 
คอื ระบบบ่อโดมคงที่ ซึ่งมลีักษณะเป็นทรงกลมฝังอยู่ใต้ดินส่วนที่เกบ็แก๊สมี
ลกัษณะเป็นครึง่วงกลม ซึ่งข้อดขีองระบบนี้คอืประหยัดพื้นที่เนื่องจากถังหมกั
ถูกฝังอยู่ใต้ผิวดินง่ายต่อการระบายน ้ ามูลสุกรจากโรงเรอืนไปสู่บ่อหมกัโดย
อาศยัแรงโน้มถ่วง อุณหภูมใินบ่อหมกัคอ่นขา้งคงที่ท าใหก้ารหมกัของมูลสตัว์
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัขอ้เสยีของระบบนี้  คอื ในบรเิวณที่ระดับน ้ าใต้ดิน
สงูการท างานและการสร้างบ่อหมกัจะค่อนข้างล าบาก และในบรเิวณส่วนโค้ง
ของถังหมักจะต้องใช้เทคนิคและความช านาญสูงบ่อหมักจะช่วยป้องกนัการ
แตกรา้วของบ่ออนัเนื่องจากแรงดนัของแก๊สทีเ่กดิขึน้  
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สว่นประกอบของระบบผลติแก๊สชวีภาพ 

บ่อผลิตแก๊สชีวภาพขนาด  8 ลบ.ม. จ านวน 1 บ่อ สามารถผลิตแก๊ส
ชวีภาพ ได้ 0.9 ลบ.ม. /วัน เทียบเท่าแอลพีจ(ีแก๊สหุงต้ม) 0.45 กโิลกรมั/วัน 
สามารถทดแทนแก๊สแอลพีจ ีได้วนัละ 0.5 กโิลกรมั ลดการตดัต้นไม ้ครวัเรอืน
ละ 3-4 ต้น/ปี หรอืเชื้อเพลงิไม้ 3 กโิลกรมั/ครวัเรอืน/วนั [สกุร 3-5 ตัว เติมมูล
สดวันละ 20 กิโลกรมั (ความชื้นประมาณ 85%) ] และเกิดปุ๋ ยอินทรีย์ 150 
กโิลกรมั/เดอืน  
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ส าหรับนวัตกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากน ้ า เสียโ รงงาน
อตุสาหกรรมที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและชว่ยลดการเกดิคารบ์อน ม ี5 ระบบ 
ได้แก ่1.ระบบถงัปฏิกรณ์แบบตะกอนลอย 2. ระบบบ่อปิดแบบไม่ใชอ้ากาศ  3. 
ระบบถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์ 4. ระบบถังแบบตึงฟิล์มจุลินทรยี์ และ 5.
ระบบแผ่นกัน้แบบไมใ่ชอ้ากาศ โดยแต่ละระบบมขีอ้ดขีอ้เสยีแตกต่างกนั ดงันัน้
การเลือกใชจ้งึควรพิจารณาความเหมาะสมในปัจจยัด้านต่างๆ อย่างละเอยีด 
เนื่องจากนวตักรรมการผลิตแก๊สชวีภาพจากน ้ าเสยีโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
ระบบใหญ่ ต้องมกีารลงทุนสูง เพื่อให้เกดิความคุ้มค่าต่อการลงทุนและเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จรงิ จงึควรศกึษาอย่างละเอยีด ในคู่มอืเล่มนี้ได้สรุปข้อมูล
ของนวัตกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากน ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรมและ
เปรยีบเทยีบขอ้ด ีขอ้เสยี ของแต่ละระบบ ดงันี้ 

นวัตกรรมที่ 4 
การผลิตแก๊สชีวภาพจากน  าเสียโรงงานอุตสาหกรรม 

  

 
สว่นประกอบของระบบผลติแก๊สชวีภาพ 

บ่อผลิตแก๊สชีวภาพขนาด  8 ลบ.ม. จ านวน 1 บ่อ สามารถผลิตแก๊ส
ชวีภาพ ได้ 0.9 ลบ.ม. /วัน เทียบเท่าแอลพีจ(ีแก๊สหุงต้ม) 0.45 กโิลกรมั/วัน 
สามารถทดแทนแก๊สแอลพีจ ีได้วนัละ 0.5 กโิลกรมั ลดการตดัต้นไม ้ครวัเรอืน
ละ 3-4 ต้น/ปี หรอืเชื้อเพลงิไม้ 3 กโิลกรมั/ครวัเรอืน/วนั [สกุร 3-5 ตัว เติมมูล
สดวันละ 20 กิโลกรมั (ความชื้นประมาณ 85%) ] และเกิดปุ๋ ยอินทรีย์ 150 
กโิลกรมั/เดอืน  
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เป็นระบบบ าบัดน ้าเสยีทีม่กีารป้อนน ้าเสยีเขา้ระบบจากด้านล่างของถัง
ปฏิกรณ์ขึ้นสู่ด้านบน  (Up-flow Feeding) อาศัยการท างานของจุลินทรีย์
แขวนลอย ซึ่งมกีารพัฒนาใหเ้กาะตวักนัในลกัษณะเป็นเมด็ตะกอน (Granule) 
ระบบนี้อาศยัการกวนผสมที่เกดิจากการไหลของน ้ าเสยีทป้ีอนเข้าถังปฏิกรณ์
จากด้านล่างไหลขึน้สู่ด้านบน และการกวนผสมทีเ่กดิจากการเคลื่อนทีข่องฟอง
แก๊สที่เกดิขึ้นจรงิจากกจิกรรมการย่อยสลายเป็นส าคญั โดยตะกอนจุลินทรยี์
เหล่านี้จะถูกแยกออกจากน ้ าเสยีด้วยอุปกรณ์แยกของแข็ง-ของเหลว-แก๊ส 
(Gas-Liquid-Solid Separator) ท าให้สามารถรกัษาจุลินทรยี์ประสิทธภิาพสูง
ไวใ้นระบบได้ 

จากคุณสมบัติและลักษณะการท างาน สามารถแบ่งส่วนประกอบ
ภายในถงั UASB ได้เป็น 2 สว่น คอื ส่วนทีเ่ป็นถังปฏกิริยิาอยู่ทางด้านล่างของ
ถงั ซึ่งเป็นส่วนที่เกดิการย่อยสลายสารอนิทรยี์ การไหลของน ้ าเสยีในถงัจะเป็น
การไหลจากด้านล่างขึ้นด้านบน มกีารป้อนน ้าเสยีจะป้อนเขา้ทางด้านล่างของ
ถงัน ้ าเสยีทีต่้องการบ าบัดจะไหลผ่านชัน้ตะกอน แบคทเีรยีในชัน้ตะกอนซึ่งอยู่
กนัอย่างหนาแน่นจะเกิดการรวมกนัเป็นเม็ด (Granule) โดยเมด็ตะกอนที่ม ี
ความหนาแน่นสงูจะจมตวัอยู่ด้านล่าง มกีารจดัเรยีงตวัจากขนาดใหญ่ขึ้นไปหา
เลก็เหมอืนชัน้ทรายกรอง ส่วนกลุ่มที่มคีวามหนาแน่นต ่า ซึ่งมคีวามเรว็ในการ

1. ถงัปฏิกรณ์แบบตะกอนลอยหรือถงัยูเอเอสบี  
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) 
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จมตัวต ่ากว่าฟุ้งกระจายขึ้นมาเป็นชัน้ตะกอนแขวนลอย โดยฟองแกส๊ทีเ่กดิขึ้น
และการไหลของน ้าที่เขา้มาจากด้านล่างของถัง จะช่วยท าให้เกดิการผสมขึ้น 
สว่นตกตะกอน และแยกแก๊สเป็นส่วนที่ควบคุมและลดปรมิาณเซลล์แบคทเีรยี
ทีห่ลุดออกไปกบัน ้ าทิ้ง และท าหน้าที่รวบรวมแก๊สมเีทนที่เกดิขึ้นเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป  
 

 
แผนภาพแสดงการท างานของระบบ UASB 

http://www. scielo.br 

  

 
 

เป็นระบบบ าบัดน ้าเสยีทีม่กีารป้อนน ้าเสยีเขา้ระบบจากด้านล่างของถัง
ปฏิกรณ์ขึ้นสู่ด้านบน  (Up-flow Feeding) อาศัยการท างานของจุลินทรีย์
แขวนลอย ซึ่งมกีารพัฒนาใหเ้กาะตวักนัในลกัษณะเป็นเมด็ตะกอน (Granule) 
ระบบนี้อาศยัการกวนผสมที่เกดิจากการไหลของน ้ าเสยีทป้ีอนเข้าถังปฏิกรณ์
จากด้านล่างไหลขึน้สู่ด้านบน และการกวนผสมทีเ่กดิจากการเคลื่อนทีข่องฟอง
แก๊สที่เกดิขึ้นจรงิจากกจิกรรมการย่อยสลายเป็นส าคญั โดยตะกอนจุลินทรยี์
เหล่านี้จะถูกแยกออกจากน ้ าเสยีด้วยอุปกรณ์แยกของแข็ง-ของเหลว-แก๊ส 
(Gas-Liquid-Solid Separator) ท าให้สามารถรกัษาจุลินทรยี์ประสิทธภิาพสูง
ไวใ้นระบบได้ 

จากคุณสมบัติและลักษณะการท างาน สามารถแบ่งส่วนประกอบ
ภายในถงั UASB ได้เป็น 2 สว่น คอื ส่วนทีเ่ป็นถังปฏกิริยิาอยู่ทางด้านล่างของ
ถงั ซึ่งเป็นส่วนที่เกดิการย่อยสลายสารอนิทรยี์ การไหลของน ้ าเสยีในถงัจะเป็น
การไหลจากด้านล่างขึ้นด้านบน มกีารป้อนน ้าเสยีจะป้อนเขา้ทางด้านล่างของ
ถงัน ้ าเสยีทีต่้องการบ าบัดจะไหลผ่านชัน้ตะกอน แบคทเีรยีในชัน้ตะกอนซึ่งอยู่
กนัอย่างหนาแน่นจะเกิดการรวมกนัเป็นเม็ด (Granule) โดยเมด็ตะกอนที่ม ี
ความหนาแน่นสงูจะจมตวัอยู่ด้านล่าง มกีารจดัเรยีงตวัจากขนาดใหญ่ขึ้นไปหา
เลก็เหมอืนชัน้ทรายกรอง ส่วนกลุ่มที่มคีวามหนาแน่นต ่า ซึ่งมคีวามเรว็ในการ

1. ถงัปฏิกรณ์แบบตะกอนลอยหรือถงัยูเอเอสบี  
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) 
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ระบบบ่อปิดแบบไม่ใช้อากาศ เหมาะกับน ้ าเสยีที่ม ีปรมิาณของแข็ง
ทัง้หมด 0.5 – 3.0 % ในการท างานของระบบจะออกแบบให้น ้ าเสยีไหลเข้าสู่
ระบบทางด้านล่างของบ่อ แล้วผสมเข้ากบัตะกอนแบคทเีรยีที่ตกตะกอนอยู่
บรเิวณกน้บ่อจากนัน้ให้ไหลไปตามแนวยาวของบ่อ โดยระบบรวบรวมน ้าออก
จะอยู่ด้านบนของบ่อในอกีฝัง่หนึ่ง อย่างไรกต็ามน ้าเสยีที่ผ่านระบบ Anaerobic 
Covered Lagoon ยังมาสามารถปล่อยสูแ่หล่งน ้ าธรรมชาติได้ จงึจ าเป็นต้องมี
การบ าบัดต่อในระบบบ าบัดขัน้หลังต่อไปแบคที เรียในระบบ Anaerobic 
Covered Lagoon จะประกอบด้วยแบคทเีรยีที่อยู่ในสภาวะไม่ใชอ้ากาศทัง้สอง
แบบ คอื แบคทเีรยีสร้างกรดและแบคทเีรยีสรา้งมเีทน แม้ในบางครัง้จะมกีาร
สร้างกรดในปริมาณที่มากเกินไป แต่ผลกระทบเนื่องจากการท างานของ
แบคทเีรยีทัง้สองชนิดจะไม่รนุแรงเหมอืนในระบบบ าบัดแบบที่มอีตัราการย่อย
สลายสารอนิทรยี์สูง เนื่องจากบอ่ทีม่ขีนาดใหญ่และเวลาเกบ็กกัน ้าทีย่าวนาน
จงึท าให้แบคทเีรยีในระบบมเีวลาปรบัตัว อย่างไรกต็ามไม่ควรปล่อยใหร้ะบบ
อยู่ในสภาวะรบัอตัราภาระบรรทกุสารอนิทรยี์ที่สูงเกนิไปเป็นเวลานาน เพราะ
อาจท าใหร้ะบบอยู่ในสภาวะทีเ่กนิความสามรถในการปรบัตวัของแบคทเีรยี 

2.  ระบบบ่อปิดแบบไม่ใช้อากาศ  
(Anaerobic Covered Lagoon) 
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แผนภาพการท างานของระบบ Cover Lagoon 

  

 
 

ระบบบ่อปิดแบบไม่ใช้อากาศ เหมาะกับน ้ าเสยีที่ม ีปรมิาณของแข็ง
ทัง้หมด 0.5 – 3.0 % ในการท างานของระบบจะออกแบบให้น ้ าเสยีไหลเข้าสู่
ระบบทางด้านล่างของบ่อ แล้วผสมเข้ากบัตะกอนแบคทเีรยีที่ตกตะกอนอยู่
บรเิวณกน้บ่อจากนัน้ให้ไหลไปตามแนวยาวของบ่อ โดยระบบรวบรวมน ้าออก
จะอยู่ด้านบนของบ่อในอกีฝัง่หนึ่ง อย่างไรกต็ามน ้าเสยีที่ผ่านระบบ Anaerobic 
Covered Lagoon ยังมาสามารถปล่อยสูแ่หล่งน ้ าธรรมชาติได้ จงึจ าเป็นต้องมี
การบ าบัดต่อในระบบบ าบัดขัน้หลังต่อไปแบคที เรียในระบบ Anaerobic 
Covered Lagoon จะประกอบด้วยแบคทเีรยีที่อยู่ในสภาวะไม่ใชอ้ากาศทัง้สอง
แบบ คอื แบคทเีรยีสร้างกรดและแบคทเีรยีสรา้งมเีทน แม้ในบางครัง้จะมกีาร
สร้างกรดในปริมาณที่มากเกินไป แต่ผลกระทบเนื่องจากการท างานของ
แบคทเีรยีทัง้สองชนิดจะไม่รนุแรงเหมอืนในระบบบ าบัดแบบที่มอีตัราการย่อย
สลายสารอนิทรยี์สูง เนื่องจากบอ่ทีม่ขีนาดใหญ่และเวลาเกบ็กกัน ้าทีย่าวนาน
จงึท าให้แบคทเีรยีในระบบมเีวลาปรบัตัว อย่างไรกต็ามไม่ควรปล่อยใหร้ะบบ
อยู่ในสภาวะรบัอตัราภาระบรรทกุสารอนิทรยี์ที่สูงเกนิไปเป็นเวลานาน เพราะ
อาจท าใหร้ะบบอยู่ในสภาวะทีเ่กนิความสามรถในการปรบัตวัของแบคทเีรยี 

2.  ระบบบ่อปิดแบบไม่ใช้อากาศ  
(Anaerobic Covered Lagoon) 
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หลักการของระบบนี้คือการจัดวางวัสดุตัวกลางไว้ในถังปฏิกรณ์ 
เพื่อให้เป็นที่อาศยัของจลุินทรยี์เกดิเป็นฟิล์มชวีะ (Biofilm) ขึน้มา วสัดุตัวกลาง
นี้อาจมลีักษณะเป็นท่อ หรือตาข่าย ที่ม ีความพรุนเมื่อน ้ าเสียถูกป้อนเข้าสู่
ระบบ สารอนิทรยี์จะเคลื่อนตัวไหลผ่านฟิล์มชีวะแต่ละชิ้น ท าให้จุลินทรยี์ท า
การย่อยสลายไปทลีะน้อย แกส๊ชวีภาพทีไ่ด้จากการย่อยสลายจะลอยสู่ด้านบน 
ระบบนี้เหมาะกบัน ้ าเสยีที่มสีารแขวนลอยต ่า หากวสัดุตัวกลางถูกบรรจุไว้ใน
ถังแบบสุ่มจะเรยีกว่า Anaerobic Filter แต่ถ้าจัดวางวัสดุเป็นไปอย่างเป็น
ระเบยีบจะเรยีกวา่ Anaerobic Fixed Film  
 
 

3.  ระบบถงักรองแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Filter; AF)/ 
ถงัแบบตึงฟิล์มจุลินทรีย ์(Anaerobic Fixed Film; AFF) 

24



  

 
 

แผนภาพการท างานของระบบ Anaerobic Filter 

  

 
 

หลักการของระบบนี้คือการจัดวางวัสดุตัวกลางไว้ในถังปฏิกรณ์ 
เพื่อให้เป็นที่อาศยัของจลุินทรยี์เกดิเป็นฟิล์มชวีะ (Biofilm) ขึน้มา วสัดุตัวกลาง
นี้อาจมลีักษณะเป็นท่อ หรือตาข่าย ที่ม ีความพรุนเมื่อน ้ าเสียถูกป้อนเข้าสู่
ระบบ สารอนิทรยี์จะเคลื่อนตัวไหลผ่านฟิล์มชีวะแต่ละชิ้น ท าให้จุลินทรยี์ท า
การย่อยสลายไปทลีะน้อย แกส๊ชวีภาพทีไ่ด้จากการย่อยสลายจะลอยสู่ด้านบน 
ระบบนี้เหมาะกบัน ้ าเสยีที่มสีารแขวนลอยต ่า หากวสัดุตัวกลางถูกบรรจุไว้ใน
ถังแบบสุ่มจะเรยีกว่า Anaerobic Filter แต่ถ้าจัดวางวัสดุเป็นไปอย่างเป็น
ระเบยีบจะเรยีกวา่ Anaerobic Fixed Film  
 
 

3.  ระบบถงักรองแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Filter; AF)/ 
ถงัแบบตึงฟิล์มจุลินทรีย ์(Anaerobic Fixed Film; AFF) 
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เป็นถังปฏิกรณ์ (Closed Anaerobic Tank System) ประเภทหน่ึง ซึ่งเป็น
ระบบบ าบัดไร้อากาศที่ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสีย ภายในถัง
กลมที่ปิดมิดชิด ไร้อากาศ และติดต้ังวัสดุขูดตะกอน (Scraper) ตรงด้านล่างของถัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด ถังกวนสมบูรณ์น้ีถูกพัฒนาขึ้นมาจากถังย่อย
สลัดจ์ซึ่งเป็น Conventional Anaerobic Digester ที่มีประสิทธิภาพต่ า เน่ืองจาก
การกวนผสมไม่ดีท าให้ระยะเวลาย่อยสลายยาวนาน จึงได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสัมผัสกันของสารอาหารในน้ าเสีย และจากถังย่อยสลัดจ์ (Septic 
Tank) โดยมีการติดต้ังใบกวน เช่น แบบ Paddle แบบสกรู (Screw) หรือใช้ Gas 
Diffuser ในการกวนผสม เพื่อให้จุลินทรีย์และสารอาหารในถังปฏิกรณ์มีการสัมผัส
กันมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียดีขึ้น ถัง
ปฏิกรณ์ แบบ น้ีระยะเวลากักเก็บของแข็ง (Solid Retention Time) เท่ากับ
ระยะเวลากักเก็บน้ าเสีย (Hydraulic Retention Time ) ท าให้ถังปฏิกรณ์จะมี
ขนาดใหญ่ หากของเสียหรือน้ าเสียที่เป็นวัตถุดิบย่อยสลายได้ยาก  ใช้เวลานาน ถัง 
CSTR  น้ีจึงเหมาะกับน้ าเสียที่มีความเข้มข้นสูง (High Concentration) มีสาร
แขวนลอยสูง หรือแม้กระทั่งมีสารพิษปนอยู่ (Toxic Wastewater) ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ถังปฏิกรณ์มีการกวนอยู่ตลอดเวลา ท าให้เมื่อสารพิษถูกป้อนเข้าระบบจะถูกเจือ
จางทันที จึงไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อจุลินทรีย์เหมือนระบบอื่น 
 

4.  ถงัปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์  
(Continuously Stirred Tank Reactor; CSTR) 
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แผนภาพการท างานของระบบ Completely Stirred Tank Reactor (CSTR) 

  

 
 

เป็นถังปฏิกรณ์ (Closed Anaerobic Tank System) ประเภทหน่ึง ซึ่งเป็น
ระบบบ าบัดไร้อากาศที่ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสีย ภายในถัง
กลมที่ปิดมิดชิด ไร้อากาศ และติดต้ังวัสดุขูดตะกอน (Scraper) ตรงด้านล่างของถัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด ถังกวนสมบูรณ์น้ีถูกพัฒนาขึ้นมาจากถังย่อย
สลัดจ์ซึ่งเป็น Conventional Anaerobic Digester ที่มีประสิทธิภาพต่ า เน่ืองจาก
การกวนผสมไม่ดีท าให้ระยะเวลาย่อยสลายยาวนาน จึงได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสัมผัสกันของสารอาหารในน้ าเสีย และจากถังย่อยสลัดจ์ (Septic 
Tank) โดยมีการติดต้ังใบกวน เช่น แบบ Paddle แบบสกรู (Screw) หรือใช้ Gas 
Diffuser ในการกวนผสม เพื่อให้จุลินทรีย์และสารอาหารในถังปฏิกรณ์มีการสัมผัส
กันมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียดีขึ้น ถัง
ปฏิกรณ์ แบบ น้ีระยะเวลากักเก็บของแข็ง (Solid Retention Time) เท่ากับ
ระยะเวลากักเก็บน้ าเสีย (Hydraulic Retention Time ) ท าให้ถังปฏิกรณ์จะมี
ขนาดใหญ่ หากของเสียหรือน้ าเสียที่เป็นวัตถุดิบย่อยสลายได้ยาก  ใช้เวลานาน ถัง 
CSTR  น้ีจึงเหมาะกับน้ าเสียที่มีความเข้มข้นสูง (High Concentration) มีสาร
แขวนลอยสูง หรือแม้กระทั่งมีสารพิษปนอยู่ (Toxic Wastewater) ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ถังปฏิกรณ์มีการกวนอยู่ตลอดเวลา ท าให้เมื่อสารพิษถูกป้อนเข้าระบบจะถูกเจือ
จางทันที จึงไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อจุลินทรีย์เหมือนระบบอื่น 
 

4.  ถงัปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์  
(Continuously Stirred Tank Reactor; CSTR) 
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ถงัไร้อากาศแบบแผ่นกัน้ ระบบบ าบัดน ้าเสยีแบบนี้มลีักษณะเป็นถังที่
มแีผ่นกัน้ขวางหลายแผ่นตดิตัง้ไวใ้นถังยาว การไหลของน ้ าเสยีเขา้สูร่ะบบจะ
เป็นในลกัษณะไหลขึ้นไหลลง (หรอืซ้ายขวา) สลับกนัไปหลายครัง้เมือ่น ้ าเสยี
ไหลไปตามช่องทางที่ออกแบบไว้ภายในบ่อ สารอนิทรยี์ ในน ้าเสยีจะสมัผสักบั
จลุนิทรยี์ระหว่างการเดนิทางภายในบ่อจนความสกปรกลดลงตามล าดบักอ่นจะ
ออกจากระบบ 

 

 
 

แผนภาพการท างานของระบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) 

 

5.  ระบบแผ่นกัน้แบบไม่ใช้อากาศ  
(Anaerobic Baffle Reactor; ABR) 
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 เทคโนโลยีการบ าบัดน ้ าเสยีแบบไม่ใชอ้ากาศและผลิตแก๊สชวีภาพ แต่
ละประเภทกม็ขีอ้มลูจดุเด่น และขอ้จ ากดัของเทคโนโลยีทีส่ามารถระบุได้และ
เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ดงันี้ 

 
ล าดบั ชนิดระบบ ข้อดี ข้อเสีย 
1. ถงัปฏิกรณ์แบบ

กวนสมบูรณ์ 
(Continuously 
Stirred Tank 
Reactor; 
CSTR) 
 

-การกวนผสมของ
สารอนิทรียแ์ละ
จุลนิทรียภ์ายในถงั
เป็นไปอย่างสม ่าเสมอ
สามารถรบัน ้าเสยีทีม่ี
ความเขม้ขน้สงูได ้
-รบัน ้าเสยีหรือของเสยี
ทีม่คีวามเขม้ขน้ของ
ของแขง็สงูได้ 
-รบัของเสยีทีม่สีิง่เป็น
พษิเจือปนไดด้ ี
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ถงัไร้อากาศแบบแผ่นกัน้ ระบบบ าบัดน ้าเสยีแบบนี้มลีักษณะเป็นถังที่
มแีผ่นกัน้ขวางหลายแผ่นตดิตัง้ไวใ้นถังยาว การไหลของน ้ าเสยีเขา้สูร่ะบบจะ
เป็นในลกัษณะไหลขึ้นไหลลง (หรอืซ้ายขวา) สลับกนัไปหลายครัง้เมือ่น ้ าเสยี
ไหลไปตามช่องทางที่ออกแบบไว้ภายในบ่อ สารอนิทรยี์ ในน ้าเสยีจะสมัผสักบั
จลุนิทรยี์ระหว่างการเดนิทางภายในบ่อจนความสกปรกลดลงตามล าดบักอ่นจะ
ออกจากระบบ 

 

 
 

แผนภาพการท างานของระบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) 

 

5.  ระบบแผ่นกัน้แบบไม่ใช้อากาศ  
(Anaerobic Baffle Reactor; ABR) 
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ล าดบั ชนิดระบบ ข้อดี ข้อเสีย 
2. ถงัปฏิกรณ์แบบ

ตะกอนลอยหรือ 
ถงัยเูอเอสบ ี
(Upflow 
Anaerobic 
Sludge Blanket, 
UASB)  
 
 

-สามารถรบัภาระสร
อนิทรียไ์ดส้งูและ
ระยะเวลาเกบ็กกัน ้า
เสยีสัน้ ดงันัน้ถงั
ปฏิกรณ์ผลติมเีทนจงึมี
ขนาดเลก็ 
-เหมาะกบัน ้าเสยีทีม่ี
ของแขง็แขวนลอยต ่า 
น ้าเสยีทีส่ารอนิทรีย์
ย่อยสลายง่าย 

-ใชร้ะยะเวลานานในการเดนิระบบ 
(Start up) เน่ืองจากต้องสร้างเมด็
ตะกอนและขัน้สลดัก่อน 
-การควบคุมดแูลระบบยุ่งยาก 
ต้องใชผู้้ดแูลทีม่คีวามเชีย่วชาญ 
เพื่อควบคุมใหจุ้ลนิทรียเ์กาะตวั
เป็นเมด็ตะกอน 
-ไม่เหมาะกบัของแขง็ทีม่ขีองแขง็
แขวนลอยสงู หรือต้องมขี ัน้ตอน
เพิม่เพื่อปรบัสภาพน ้าเสยีก่อน 
-หากออกแบบส่วนแยกแก๊ส
ชวีภาพ/น ้าเสยีและเมด็ตะกอน
จุลนิทรียไ์ดไ้ม่ดจีะเกดิปัญหา
จุลนิทรยีห์ลุดออกนอกระบบได้ 

3. ระบบบ่อปิดแบบ
ไม่ใช้อากาศ  
(Anaerobic 
Covered 
Lagoon) 
 

-การก่อสร้างได้รวดเร็ว 
-เงินลงทุนต่ า 
-บ่อมีผลกระทบต่ า 
ถึงแม้น้ าเสียที่ป้อนเข้ามี
การเปลี่ยนแปลงสมบัติ
อย่างรวดเร็ว 
-เหมาะกับน้ าเสียหรือ
ของเสียที่มีความเข้มข้น
ของแข็งสูง 

-อัตราภาระการรับสารอินทรยี์ต่ า 
-ต้องการพ้ืนที่ระบบมาก 
-ประสิทธิภาพต่ า การกวนผสมเกิดขึ้น
ไม่ดี 
-มีปัญหาการไหลลัดวงจรของน้ าเสีย
สูงเกิดบริเวณ Dead zone ได้มาก 
-การจัดการตะกอนที่สะสมในบ่อท า
ได้มาก 
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ล าดบั ชนิดระบบ ข้อดี ข้อเสีย 
4. ระบบแผ่นกั้น

แบบไม่ใช้อากาศ  
(Anaerobic 
Baffle Reactor; 
ABR)  
 

-มีปัญหาการหลุดออก
ของเชื้อจุลินทรีย์แม้
เชื้อจุลินทรีย์จะ
เจริญเติบโตแบบตะกอน
แขวนลอยและแบบไม่
เป็นเม็ดตะกอน
(Granule)  
-สามารถลด HRT น้อย
เท่าที่ต้องการโดยที่SRT 
ยังสุงอยู่ 
-ไม่จ าเป็นต้องมีระบบ
แยกSludge และ GAS 

-ไม่เหมาะกับน้ าเสียทีม่ีความเข้มข้น
สารแขวนลอยสูง เน่ืองจากอาจจะ
เกิดการสะสมของตะกอนในแต่ละ
ห้องท าให้กีดขวางการไหลของน้ า
เสียและแก๊สชีวภาพ 
-กรณีที่น้ าเสียที่ป้อนเข้ามีการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติอย่างรวดเร็ว
อาจจะเกิดผลกระทบต่อจุลินทรีย์ใน
บริเวณห้องแรกๆของบ่อ ท าให้
ระบบล้มเหลวได้ 

5. ระบบถังกรอง
แบบไม่ใช้อากาศ  
(Anaerobic 
Filter; AF)/ ถัง
แบบตึงฟิล์ม
จุลินทรีย์ 
(Anaerobic 
Fixed Film; 
AFF)  

-มีอัตราภาระการรบั
สารอินทรีย์ (Organic 
loading rate) ได้สูง 
-จุลินทรีย์หลุดออกนอก
ถังปฏิกรณ์ได้ยาก 
-สามารถรองรับชนิดน้ า
เสียที่มีการเปลีย่นแปลง
กะทันหัน 

-มีเงินลงทุนในส่วนของตัวกลาง 
-เกิดปัญหาอุดตันได้ง่ายและปัญหา
การไหลลัดวงจร ในกรณีที่มีการ
จัดเรียงตัวกลางแบบไม่เป็นระเบียบ 
-การเริ่มต้นเดินระบบอาจท าได้ช้า
เน่ืองจากต้องมีการเลี้ยงให้จุลินทรีย์
ไปติดที่ตัวกลาง 
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ล าดบั ชนิดระบบ ข้อดี ข้อเสีย 
6. บ่อโดมคงที่หรือ

ฟิกซ์โดม 
(Fixed Dome) 
 

-ประหยัดพ้ืนที่บริเวณ
ฟาร์มง่าย 
 -อุณหภูมิในบ่อหมัก
ค่อนข้างคงที่ท าให้
กระบวนการหมักเป็นไป
ได้อย่างต่อเน่ือง  
-ใช้เวลาการก่อสร้าง
ระบบน้อย มี
ประสิทธภิาพสูงในการ
ก าจัดกลิ่นและแมลงวัน 
-ต้นทุนต่ า และดูแล
ระบบง่าย 

-ระบบน้ีพ้ืนที่กักเก็บแก๊สน้อย เพราะ
มีระยะเวลาหมักสั้นเพียงประมาณ 7 
วัน  
-การก่อสร้างน้ันต้องอาศัยผู้ช านาญ
ในการควบคุมการก่อสร้างเน่ืองจาก
ต้องให้บ่อหมักทนทานต่อแรงดัน
แก๊สได้ และระบบน้ีมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตแก๊สปานกลาง 
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การบ าบดัขยะด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ  
(การย่อยสลายอินทรียวตัถรุ่วมกบัการพลิกกลับกองด้วยเทคนิคเชิงกล) 

 
 

 
 
 

นวัตกรรมที่ 5 
การบ าบัดขยะชุมชนด้วยวิีีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ 
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เป็นเทคโนโลยีทีส่ามารถปรบัเสถยีรภาพของขยะมลูฝอยขมุชนได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ โดยอาศยักระบวนการทางชวีวิทยาของแบคทีเรยีในการย่อย
สลายอินทรยีวตัถุที่ม ีอยู่ในขยะมูลฝอย ร่วมกับการพลิกกลับกองด้วยเทคนิค
เชิงกล ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการหมักเหลือเพียง 1 เดือน โดยอาศัย 
“เทคโนโลยีการกลับกองขยะด้วยสกรูในแนวตัง้ (Vertical Agitators)” ซึ่ง
จะท าใหก้องขยะที่อยู่ทางด้านล่างมโีอกาสสมัผัสกบัอากาศได้มากขึ้น ท าให้เกดิ
กระบวนการย่อยสลายทางชวีภาพได้ดขี ึน้ และยงัป้องกนัการย่อยสลายแบบไมใ่ช้
ออกซเิจนทางด้านล่างของกองขยะทีก่อ่ใหเ้กดิกลิน่เหมน็  

คณุสมบัตขิองขยะที่ผ่านกรรมวธิกีารบ าบัดด้วยวธินีี้ จะมนี ้าหนักลดลง
ประมาณรอ้ยละ 65 และมคีวามชืน้เฉลี่ยที่รอ้ยละ 20 โดยองค์ประกอบที่เหลือจะ
เป็นขยะจ าพวกพลาสตกิประมาณ รอ้ยละ 80 ซึ่งมคีวามเหมาะสมทีจ่ะน ามาผลิต
เป็นเชื้อเพลงิขยะ RDF (Refuse-derive Fuel)  และเศษที่เหลอืคอือนิทรยีวตัถุ 
หรอืปุ๋ ยอนิทรยี์ที่มปีรมิาณคารบ์อนสูง สามารถน าไปใช้เป็นวสัดุปรบัปรุงดินได้ 
ซึ่งเป็นรูปแบบของการบรหิารจดัการขยะชุมชนุแบบครบวงจรและเป็นรูปธรรม 
ทัง้  การคัดแยก การก าจัด  และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่อย่างมี
ประสทิธภิาพ และไมส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
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 ท าการคดัแยกขยะโดยใช้แรงงานคน และแรงงานกล เพื่อคดัแยก
ขยะ โดยคดัแยกขยะ Recycle ก่อน จากนัน้ขยะจะถูกล าเสยีงโดย
ใชส้ายพาน ไปยงัชดุเครือ่งสบัขยะเพื่อท าหน้าทีฉ่ีกถุง และย่อยขยะ
มลูฝอยใหม้ขีนาดเลก็ลง  

 

 
 

    
ชดุสายพานคดัแยก สายพานล าเลียง และชดุเครื่องสบัขยะ 

   
 
 

1 
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เป็นขยะจ าพวกพลาสตกิประมาณ รอ้ยละ 80 ซึ่งมคีวามเหมาะสมทีจ่ะน ามาผลิต
เป็นเชื้อเพลงิขยะ RDF (Refuse-derive Fuel)  และเศษที่เหลอืคอือนิทรยีวตัถุ 
หรอืปุ๋ ยอนิทรยี์ที่มปีรมิาณคารบ์อนสูง สามารถน าไปใช้เป็นวสัดุปรบัปรุงดินได้ 
ซึ่งเป็นรูปแบบของการบรหิารจดัการขยะชุมชนุแบบครบวงจรและเป็นรูปธรรม 
ทัง้  การคัดแยก การก าจัด  และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่อย่างมี
ประสทิธภิาพ และไมส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
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โรงงานบ าบัดทางกลและชีวภ าพ  (Mechanical and Biological 
Treatment: MBT) โดยขยะจะถูกล าเลยีงเขา้สูโ่รงงาน MBT เพื่อปรบั
เสถยีร ใหเ้กดิการย่อยสลายทางชวีภาพโดยจลุินทรยี์ที่ใช้อากาศ ซึ่ง

จะมกีารติดตัง้ระบบเติมอากาศ และระบบใบกวนที่ช่วยให้ปฏิกริยิาการย่อย
สลายมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โรงงาน MBT จะถูกออกแบบเป็นถงัหมกัสี่เหลี่ยม 
ซึ่งส่งผลให้การเดนิระบบง่าย การล าเลียงวตัถุดิบสะดวกโดยใชร้ะบบล าเลียง 
โครงสร้างใช้คอนกรตีเสรมิเหล็ก มกีารควบคุมระบบเติมอากาศ ระบบพลิก
กลับกอง และระบบสเปรย์น ้า เพื่อเพิ่มความชื้นให้กบักระบวนการหมกั สง่ผล
ให้กระบวนการย่อยสลายเกดิขึ้นอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลาสัน้ (Retention 
Time 30 วนั) ข้อดีของระบบ MBT พบวา่สามารถยุบกองขยะได้อย่างชดัเจน 
และเมื่อควบคุมการกวนให้ทัว่ถึงจะสามารถป้องกันการเกิด Anaerobic 
condition ได้เป็นอย่างด ีและป้องกนัปัญหากลิน่ได้  
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ขยะที่ผ่านการหมกัในโรงงาน MBT จะถูกน ามารอ่นโดยชุดคดัแยกแบบ
ตะแกรงหมุน ซึ่งอนิทรยีวตัถุขนาดเล็กที่ผ่านตะแกรงจะถูกน าไปใช้เป็น
วสัดุปรบัปรุงดิน ส่วนที่เหลือจะถูกล าเสยีงไปยังเครื่องอดัแท่งเชื้อเพลิง

แขง็ ชดุเครื่องคดัแยกแบบตะแกรงหมุน ท าหน้าที่พาเศษขยะที่มขีนาดใหญ่สู่
ทางออก ตวัตะแกรงจะถูกปิดด้วยฝาครอบเพื่อลดปรมิาณฝุ่ นที่ฟุ้งกระจายใน
อากาศ และด้านล่างของตะแกรงมพีื้นเอยีงส าหรบัรวบรวมอนิทรยีวตัถุขนาด
เล็กให้ไหลออกมาทางด้านข้างของเครื่อง เพื่อน าไปใช้เป็นวสัดุปรบัปรุงดิน
ต่อไป  

  

 
 

   
ชดุเครื่องคดัแยกแบบตะแกรงหมนุ (Trommel Separator) 
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 ผลผลติที่ได้จากกระบวนการ MBT ได้แก่ 1) อนิทรยี์สารผงละเอยีด 
สามารถน าไปใชเ้ป็นวสัดุปรบัปรงุดนิ  2) ขยะพลาสตกิ หรอืเชือ้เพลิง
ขยะ (Refuse Derived Fuel :RDF) โด ย เชื้ อ เพ ลิงขยะ  (RDF-3 ) 

สามารถน าไปทดแทนเชือ้เพลิงฟอสซิลในโรงงานอุตสาหกรรมได้  หรอืน ามา
ผลิตเป็นเชือ้เพลงิขยะ (RDF-4) ด้วยเครือ่งจบัก้อน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส าหรบั
โรงงานผลิตน ้ ามันจากขยะพลาสติกด้วยระบบ ไพโรไลซีส (Pyrolysis Oil 
Plant)  3) มูลฝอยเหลอืทิง้ (Waste Reject) เป็นอนิทรย์ีสารผสมพลาสตกิ ถูก
น าไปก าจัดควบคู่กับการผลิตพลังงาน โดยใช้ระบบเผาไหม้ข ัน้สูงด้วย
เทคโนโลยีพลาสมาแก๊สซิฟิเคชัน่ (Plasma Gasification) ซึ่งถือว่าเป็นการ
บ าบดัขยะทีค่รบวงจร 
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ขยะพลาสติกที่ได้จากขยะในชมุชนสามารถน ามาแปรรูปเป็นน ้ ามนัได้

โดยมวีธิกีารดงันี้ 
วตัถุดบิขยะพลาสติกจะถูกให้ความร้อนท าใหพ้ลาสตกิหลอมเหลวและ

พร้อมที่จะระเหยออกเป็นไอเมื่อได้รบัความรอ้นทีสู่งข ึน้ หลังจากนัน้พลาสติก
เหลวจะไหลเข้าสู่เตาปฏิกรณ์แบบถังกวนสมบูรณ์ที่ม ีตัวกวนท างานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มอตัราการถ่ายเทความรอ้น เมื่อพลาสติกเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็นของไอ จะไหลขึ้นไปสู่หอกลัน่ ซึ่งท าหน้าที่แยกไอน ้ ามนัโมเลกุล
หนักและเบาออกจากกนั หลังจากนัน้ไอน ้ามนัจะเขา้สูเ่ครือ่งควบแน่นแล้วไหล
ลงสู่ถังแยกน ้าออกจากน ้ามนั ที่ถงันี้น ้ าจะตกอยู่ด้านล่าง สว่นน ้ ามนัจะลอยอยู่
ด้านบนของถัง เมื่อน ้ ามนัที่ได้มปีรมิาณค่าหนึ่งกจ็ะไหลขา้มไปสู่ถังพัก ส่วน
แก๊สที่เหลือที่ยังไม่ควบแน่นกจ็ะไหลไปสู่เครื่องควบแน่นอีกตัว ที่ติดตัง้อยู่
เหนือถงัพักน ้ ามนั ซึ่งท าหน้าทีค่วบแน่นไอน ้ ามนัที่เหลอืและลดอุณหภูมิของ
แกส๊ แกส๊ทีเ่หลอืนี้เป็นแกส๊ธรรมชาติ และจะถูกน ากลบัมาเป็นเชื้อเพลงิส าหรบั
ใหค้วามรอ้นแกเ่ตาปฏกิรณ์ต่อไป  

 
 

นวัตกรรมที่ 6 
การแปรรูปขยะชุมชนเป็นน  ามัน 
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โดยตัวอย่างผังกระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิงพลาสติกเป็นน ้ ามัน 
(pyrolysis oil plant) แสดงดงันี้ 

 

 
 

น ้ามนัที่ได้จะเป็นน ้ามนัผสม โดยมอีงคป์ระกอบหลัก คอื น ้ ามนัดเีซล 
(60%) ส่วนทีเ่หลอืเป็นเนปทา และน ้ามนัเตา ซึ่งมเีป้าหมายทีจ่ะน าไปกลัน่อกี
รอบหนึ่ง ให้ได้น ้ ามนัที่สามารถน าไปใชง้านกบัเครือ่งยนต์ หรอืเครือ่งจกัรได้ 
สดุท้าย สว่นที่ไม่ระเหยในเตาปฏิกรณ์ จะได้ออกมาเป็นกากคาร์บอน (10%) 
ซึ่งสามารถน าไปใชท้ดแทนถ่านหนิในงานอุตสาหกรรมได้ อุปกรณ์ต่างๆ ของ
โรงแปรรปูขยะพลาสตกิเป็นน ้ามนัแสดงดังรปู  
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เตาปฏิกรณ์ไพโรโลซิสแบบแนวตัง้ ระบบหมุนเวยีนแก๊สกลบัมาใชป้ระโยชน์ 

  
ระบบป้อนเชือ้เพลงิ ระบบ condenser, oil/water separator 

  

โดยตัวอย่างผังกระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิงพลาสติกเป็นน ้ ามัน 
(pyrolysis oil plant) แสดงดงันี้ 
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โรงแปรรปูขยะพลาสตกิเป็นน ้ามนัแสดงดังรปู  
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Gas station ส าหรบั Preheating ระบบ ถงัเกบ็น ้ามนั 

 
 เทคโนโลยีกลัน่น ้ามนั (Refinery oil plant)  
ระบบกลัน่น ้ ามนัส าหรบัปรบัปรุงคุณภาพน ้ ามนัจากขยะพลาสติกให้

เป็นตามมาตรฐานของน ้ามนัแต่ละชนิด เพื่อพัฒนาการปรบัปรงุคุณภาพน ้ามนั
ขยะพลาสติกที่ผลิตได้ให้มีคุณภาพเทียบเคียงกับน ้ ามันเชิงพาณิชย์ โดย
ต้นแบบหอกลัน่ล าดับส่วน (fractional distillation) เป็นการแยกสารผสมออก
จากกนัให้อยู่ในรูปขององค์ประกอบย่อยแต่ละตัว ( fractions) เช่น การแยก
สารประกอบทางเคมี โดยใช้ความแตกต่างของจุดเดือด (boiling point) ด้วย
การให้ความร้อนกบัสารประกอบน ้ าขยะผสม ซึ่งสารประกอบแต่ละตัวจะถูก
แยกออกมาทีค่วามดนัไอแตกต่างกนั  
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แนวปฏิบติัด้านการจดัการพ้ืนท่ีสีเขียว/ชุมชนอย่างยัง่ยืน
และลดภาวะโลกร้อน 
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ค าน า 
 
แนวทางการปฏิบัติด้านการจดัการพื้นที่สีเขยีวที่ยัง่ยืนนัน้ เน้นการ

เพิ่มจ านวนของต้นไม้ที่มคีวามหลากหลายของชนิดพันธุ์ โดยองค์ประกอบ
หลกัมุง่ไปทีก่ารปลูกต้นไมใ้หญ่หรอืไมย้นืต้น เนื่องจากไมย้นืต้นมอีายุยืนนาน 
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางจิตใจ และสามารถเสริมสร้างคุณค่าทาง
สิง่แวดล้อมได้ดี พร้อมทัง้มุ่งเน้นการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อให้เกดิโครงสร้างใน
แนวดิ่งที่มหีลายระดับเรอืนยอดเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งมุ่งหวงัว่าเมื่อมกีาร
เพิ่มขึ้นของพื้นที่สเีขยีวที่ยัง่ยืน จะส่งผลให้เกดิการลดลงของมลพิษ ลดการ
เกดิก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ เพิม่กา๊ซออกซเิจน ส่งผลใหส้ามารถลดภาวะโลก
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คูม่อืเล่มนี้ได้น าเสนอแนวทางในการจดัการพื้นทีส่เีขยีวแต่ละประเภท 
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ผู้สนใจสามารถน าขอ้มลูต่างๆ ไปปรบัใชก้บัการพัฒนาพื้นที่สเีขยีวของตนให้
เป็นพื้นทีส่เีขยีวทีย่ัง่ยนืต่อไป 
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ชุดความรู้แนวทางการพฒันาเมือง/ชุมชน 
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมคารบ์อนต า่ 
 
ชดุความรูน้ี้ ประกอบด้วยคูม่อื จ านวน 4 เล่ม คอื  

 
 เล่มที ่1 คูม่อืการพฒันาเมอืงเพือ่มุง่สูเ่มอืงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
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พื้นท่ีสีเขียว  
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สิง่แวดล้อมพื้นทีส่เีขยีวรมิเสน้ทางสญัจร และพื้นทีส่เีขยีวเพื่อเศรษฐกจิชมุชน  
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2. ประเภทของพื้นท่ีสีเขียว

• ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อคุณภาพชีวิต
ของชุมชน ทัง้การพกัผ่อนหย่อนใจ ออกก าลงักาย 
และเสริมสร้างทศันียภาพทีส่วยงามใหก้บัเมอืง

• อาท ิสวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬากลางแจ้ง 
สนามเด็กเล่น ลานเมือง สวนพฤกษศาสตร์ สวน
รุกขชาต ิและสวนสตัว์

พื้นท่ีสีเขียว
เพ่ือบริการ

• เป็นพื้นที่ที่เสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่
บริเวณและชุมชน ช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนหรือลด
มลพษิ ลดอุณหภูมิความร้อนในเขตเมือง กรองฝุ่ น
ละออง และลดมลพษิ เป็นต้น

• อาทิ บ้านพัก อาคารชุด อาคารพาณิชย์ โรงแรม 
ห้างสรรพสินค้า สนามกอล์ฟ พื้นที่อุตสาหกรรม 
หน่วยงานราชการ และศาสนสถาน เป็นต้น

พื้นท่ีสีเขียว
เพื่อ

ส่ิงแวดล้อม
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• เป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีอ่ยู่ในแนวเสน้ทางสญัจรสาธารณะ 
มรีูปร่างลกัษณะพืน้ทีท่ีเ่ป็นริ้วยาวขนานกบับริเวณ
เสน้ทางสญัจร

• อาทิ เส้นทางสญัจรทางบก เช่น พื้นที่บริเวณริม
ทางเดนิ เกาะกลางถนน ริมถนน หรือริมทางรถไฟ 
และเสน้ทางสญัจรทางน ้า เช่น ริมแม่น ้า และริมล า
คลอง เป็นต้น

พื้นท่ีสีเขียว
บริเวณ

เส้นทางสญัจร

• เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของ ส่วนมากหมายถึง
พืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีว่่างของเอกชน

• อาท ิพืน้ทีเ่กษตร เช่น นาข้าว พืชไร่ เป็นต้นและ
พืน้ทีป่ลกูไมย้นืต้น เช่น สวนไมผ้ลยืนต้น และสวน
ป่าเศรษฐกจิ เป็นต้น

พื้นท่ีสีเขียว
เพ่ือเศรษฐกิจ

ชุมชน
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แนวคิดพ้ืนท่ีสีเขียวท่ียัง่ยืน  
มีต้ น ไ ม้ ใ หญ่ห รือ ไ ม้ยื นต้ น เ ป็ นองค์ป ระกอบหลักของพื้ น ที่ 

สเีขยีว เนื่องจากไม้ยืนต้นมอีายุยืนนาน มคีุณคา่ทางประวตัิศาสตร์และทาง
จติใจ และสามารถเสรมิสรา้งคณุคา่ทางสิง่แวดล้อมได้ดกีวา่ไมล้้มลุก ควรเน้น
บทบาทหน้าที่ของต้นไม้และความหลากหลายของชนิดพนัธุ์เป็นส าคญั หาก
เป็นไปไดค้วรพจิารณาเลอืกไมท้อ้งถิน่มากกวา่ไมต้่างถิน่ 
 
พื้นท่ีสีเขียวท่ียัง่ยืน  

ภายในพื้นที่มไีมใ้หญ่ขนาดวดัโดยรอบไมต่ ่ากวา่ 20 เซนติเมตร เป็น
องค์ประกอบหลกั จ านวนของต้นไมไ้มน้่อยกวา่ 16 ต้นต่อไร ่ซึ่งจะท าใหค้วาม
เป็นสเีขยีวของพื้นที่นัน้อยู่ได้ยาวนาน เป็นพื้นทีเ่ป้าหมายของการพฒันาพื้นที่
สเีขยีวในเมอืงอย่างยัง่ยนื 

 
 

3.แนวปฏิบติัด้านการจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวท่ี
ยัง่ยืน
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3.1 แนวปฏิบติัในพ้ืนท่ีสีเขียวบริการ 

 มตี้นไมย้นืต้นอย่างน้อย 1 ต้นต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่ง 50 ตารางเมตร 
 ควรเลอืกพนัธุ์ไมท้ีม่ ีศกัยภาพในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์านกลาง -

สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 
 มพีืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวทีน่ ้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ทีด่าดแข็ง

ทัง้หมด 
 มจี านวนต้นไม้ในแต่ละชนิด (species) มีไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนต้นไม้

ท ัง้หมด 
 มีพืชคลุมดิน หรือพื้นที่สนามหญ้าแต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่พืชพนัธุ์

ท ัง้หมด 
 มพีืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวทีน่ ้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ทีด่าดแข็ง

ทัง้หมด 
 ปลูกพนัธุ์ไมห้ลากหลาย เพื่อให้เกิดโครงสร้างในแนวดิ่งที่มหีลายระดบัเรือน

ยอดเลยีนแบบธรรมชาติ โดยมไีม้ยนืต้น ไมพุ่้ม และไมค้ลุมดนิไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไม้ เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม และเพื่อรักษา
สุขภาพของต้นไม ้และป้องกนักิง่ไมห้กัโค่นเป็นอนัตรายต่อผู้ใชป้ระโยชน์ 

สนามเดก็เล่น 
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ภายในพื้นที่มไีมใ้หญ่ขนาดวดัโดยรอบไมต่ ่ากวา่ 20 เซนติเมตร เป็น
องค์ประกอบหลกั จ านวนของต้นไมไ้มน้่อยกวา่ 16 ต้นต่อไร ่ซึ่งจะท าใหค้วาม
เป็นสเีขยีวของพื้นที่นัน้อยู่ได้ยาวนาน เป็นพื้นทีเ่ป้าหมายของการพฒันาพื้นที่
สเีขยีวในเมอืงอย่างยัง่ยนื 

 
 

3.แนวปฏิบติัด้านการจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวท่ี
ยัง่ยืน

9



  

 

 ปลูกพืชพนัธุ์เพื่อใหร่้มเงาแก่สนามกีฬา โดยปลูกไม้ยืนต้นรอบๆ สนามกีฬา
ทุกๆ 8 เมตร 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไมท้ีท่นต่อมลพษิทางอากาศปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของพนัธุ์ไมท้ ัง้หมด 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไมท้ีม่ ีศกัยภาพในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์านกลาง -
สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุไ์มย้นืต้นทัง้หมด 

 ควรมีพืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวที่น ้าซมึผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด
แขง็ทัง้หมด 

 ควรมีจ านวนต้นไม้ในแต่ละชนิด (species) มีไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวน
ต้นไมท้ ัง้หมด  

 มพีืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวที่น ้าซมึผ่านไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ทีด่าดแข็ง
ทัง้หมด 

 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพชืล้มลุกเพื่อใหเ้กิดโครงสร้างในแนวดิง่ที่มหีลาย
ระดบัเรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมไีม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไมค้ลุมดนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไม ้นอกจากเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามแลว้ยงั
เพื่อรักษาสุขภาพของต้นไม้ และป้องกนักิ่งไม้ห ักโค่นเป็นอนัตรายต่อผู้ใช้
ประโยชน์ 

สนามกีฬากลางแจ้ง 
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 มตี้นไมย้นืต้นอย่างน้อย 1 ต้นต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่ง 50 ตารางเมตร 
 ควรเลอืกพนัธุ์ไมท้ีม่ ีศกัยภาพในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์านกลาง -

สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 
 ควรมพีื้นที่ทีใ่ชว้สัดุพืน้ผิวทีน่ ้าซึมผ่านไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด

แขง็ทัง้หมด 
 ควรมีจ านวนต้นไม้ในแต่ละชนิด (species) มีไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวน

ต้นไมท้ ัง้หมด 
 ควรมีพชืคลุมดิน หรือพืน้ทีส่นามหญ้าแต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของพืน้ทีพ่ืชพนัธุ์

ท ัง้หมด 
 มพีืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวทีน่ ้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ทีด่าดแข็ง

ทัง้หมด 
 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพชืล้มลุกเพื่อใหเ้กิดโครงสร้างในแนวดิง่ที่มหีลาย

ระดบัเรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมไีม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไมค้ลุมดนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไม ้นอกจากเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามแลว้ยงั
เพื่อรักษาสุขภาพของต้นไม ้และป้องกนักิ่งไม้ห ักโค่นเป็นอนัตรายต่อผู้ใช้
ประโยชน์ 

 ควรมกีารออกแบบภมูทิศัน์เพื่อความสวยงามและตอบสนองวตัถุประสงค์หลกั
ของสวนหย่อมแต่ละแห่ง 

สวนหย่อม 

  

 

 ปลูกพืชพนัธุ์เพื่อใหร่้มเงาแก่สนามกีฬา โดยปลูกไม้ยืนต้นรอบๆ สนามกีฬา
ทุกๆ 8 เมตร 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไมท้ีท่นต่อมลพษิทางอากาศปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของพนัธุ์ไมท้ ัง้หมด 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไมท้ีม่ ีศกัยภาพในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์านกลาง -
สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุไ์มย้นืต้นทัง้หมด 

 ควรมีพืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวที่น ้าซมึผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด
แขง็ทัง้หมด 

 ควรมีจ านวนต้นไม้ในแต่ละชนิด (species) มีไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวน
ต้นไมท้ ัง้หมด  

 มพีืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวที่น ้าซมึผ่านไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ทีด่าดแข็ง
ทัง้หมด 

 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพชืล้มลุกเพื่อใหเ้กิดโครงสร้างในแนวดิง่ที่มหีลาย
ระดบัเรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมไีม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไมค้ลุมดนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไม ้นอกจากเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามแลว้ยงั
เพื่อรักษาสุขภาพของต้นไม้ และป้องกนักิ่งไม้ห ักโค่นเป็นอนัตรายต่อผู้ใช้
ประโยชน์ 

สนามกีฬากลางแจ้ง 
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 ควรมตี้นไมย้นืต้นอย่างน้อย 1 ต้นต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่ง 50 ตารางเมตร หรือ 32 ต้น
ต่อไร่ และควรเป็นไมใ้หญ่ขนาดวดัโดยรอบไม่ต ่ากว่า 20 เซนติเมตร ไม่น้อย
กว่า 16 ต้นต่อไร่ เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืของพืน้ทีส่เีขยีว 

 ในบริเวณรอบรัว้ของสวนสาธารณะควรเลอืกพนัธุ์ไม้ทีท่นต่อมลพษิทางอากาศ
ปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมท้ ัง้หมด 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไมท้ีม่ ีศกัยภาพในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์านกลาง -
สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 

 ควรมพีื้นที่ทีใ่ชว้สัดุพืน้ผิวทีน่ ้าซึมผ่านไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด
แขง็ทัง้หมด 

 ควรมีจ านวนต้นไม้ในแต่ละชนิด (species) มีไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวน
ต้นไมท้ ัง้หมด 

 ควรมีพชืคลุมดิน หรือพืน้ทีส่นามหญ้าแต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของพืน้ทีพ่ืชพนัธุ์
ท ัง้หมด และควรมกีารน าน ้าใช้แล้วมาใช้ในการรดน ้าต้นไมไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 

 มพีืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวทีน่ ้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ทีด่าดแข็ง
ทัง้หมด 

 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพชืล้มลุกเพื่อใหเ้กิดโครงสร้างในแนวดิง่ที่มหีลาย
ระดบัเรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมไีม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไมค้ลุมดนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

สวนสาธารณะ 
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3.2 แนวปฏิบติัในพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดล้อม 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไมท้ีม่ ีศกัยภาพในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์านกลาง -
สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 

 หากทีพ่กัอาศยัอยู่ใกลแ้หล่งมลพษิทางอากาศควรเลือกพนัธุ์ไมท้ี่ทนต่อมลพิษ
ทางอากาศปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมท้ ัง้หมด 

 ควรมพีื้นที่ทีใ่ชว้สัดุพืน้ผิวทีน่ ้าซึมผ่านไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด
แขง็ทัง้หมด หรือมพีชืคลุมดนิ หรือพืน้ทีส่นามหญ้า 

 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพชืล้มลุกเพื่อใหเ้กิดโครงสร้างในแนวดิง่ที่มหีลาย
ระดบัเรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมไีม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไมค้ลุมดนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 หากเป็นทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ ซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างจ ากดัในการปลูก
ต้นไม ้ควรดดัแปลงพืน้ทีป่ลกูเป็นไมก้ระถาง 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไม้ทีม่กีารดแูลรกัษาง่าย และควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไมเ้พื่อความ
เป็นระเบียบและสวยงาม รกัษาสุขภาพของต้นไม ้และป้องกนักิง่ไมห้กัโค่นเป็น
อนัตรายต่อผู้พกัอาศยั 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไมโ้ดยพจิารณาจากความชอบและรสนิยมของเจ้าของทีพ่กัอาศยั
ควบคู่กนัดว้ย 

 

บ้านพกัอาศยั 

  

 

 ควรมตี้นไมย้นืต้นอย่างน้อย 1 ต้นต่อพืน้ทีเ่ปิดโล่ง 50 ตารางเมตร หรือ 32 ต้น
ต่อไร่ และควรเป็นไมใ้หญ่ขนาดวดัโดยรอบไม่ต ่ากว่า 20 เซนติเมตร ไม่น้อย
กว่า 16 ต้นต่อไร่ เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืของพืน้ทีส่เีขยีว 

 ในบริเวณรอบรัว้ของสวนสาธารณะควรเลอืกพนัธุ์ไม้ทีท่นต่อมลพษิทางอากาศ
ปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมท้ ัง้หมด 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไมท้ีม่ ีศกัยภาพในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์านกลาง -
สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 

 ควรมพีื้นที่ทีใ่ชว้สัดุพืน้ผิวทีน่ ้าซึมผ่านไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด
แขง็ทัง้หมด 

 ควรมจี านวนต้นไม้ในแต่ละชนิด (species) มีไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวน
ต้นไมท้ ัง้หมด 

 ควรมีพชืคลุมดิน หรือพืน้ทีส่นามหญ้าแต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของพืน้ทีพ่ืชพนัธุ์
ท ัง้หมด และควรมกีารน าน ้าใช้แล้วมาใช้ในการรดน ้าต้นไมไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 

 มพีืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวทีน่ ้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ทีด่าดแข็ง
ทัง้หมด 

 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพชืล้มลุกเพื่อใหเ้กิดโครงสร้างในแนวดิง่ที่มหีลาย
ระดบัเรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมไีม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไมค้ลุมดนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

สวนสาธารณะ 
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 พื้นที่รอบๆ อาคาร ควรเลือกพันธุ์ ไม้ที่มีศ ักยภาพในการดูดซับ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ปานกลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไม้ยืนต้น
ทัง้หมด  

 ควรเลอืกพนัธุ์ไมท้ีท่นต่อมลพษิทางอากาศปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของพันธุ์ไม้ท ัง้หมด และควรไม้พุ่ม และไม้ล้มลุกในกระถาง เพื่อให้เกิด
โครงสร้างในแนวดิง่ และเพิม่ความสวยงามแก่บริเวณ 

 พื้นที่ด้านในอาคารและนอกอาคารควรออกแบบเป็นสวนแนวตัง้ (vertical 
garden) ซึ่งต้องการให้มีกลุ่มต้นไม้เป็นผนังสูงเพื่อตกแต่งหรือพรางความ
กระด้างของอาคาร สร้างความสวยงาม และเพื่อประโยชน์ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม
ควรเลือกพนัธุ์ไม้ในกลุ่มไมเ้ลื้อย และไมล้้มลุก ทีม่ีความสามารถในการดูดซบั
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สงู ทนต่อมลพษิและสามารถกรองฝุ่ นละอองได้ด ีและ
ออกแบบใหม้คีวามหลากหลายของพนัธุ์ไม ้

 พื้นที่ดาดฟ้าของอาคาร สามารถออกแบบเป็นสวนหลงัคา หรือสวนดาดฟ้า 
(roof top garden) ควร เ ลือกพัน ธุ์ ไม้ยืนต้ นขนาดเ ล็ก -ปานกลาง  ที่มี
ความสามารถในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง ทนต่อมลพิษและ
สามารถกรองฝุ่ นละอองได้ดี เรือนยอดค่อนข้างโปร่งเพื่อลดความต้านทาน
แรงลม มกีารเติบโตชา้ และมีระบบรากตื้นและทีไ่ม่ท าลายโครงสร้างของตัว
อาคาร 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไม้ทีม่กีารดแูลรกัษาง่าย และควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไมเ้พื่อความ
เป็นระเบียบและสวยงาม และรกัษาสุขภาพของต้นไม ้ 

 

อาคารชุดพกัอาศัย 
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  หากเป็นสถาบันทีม่ีพื้นทีว่่างมากกว่า 25 ไร่ ควรมีต้นไม้ยนืต้นอย่างน้อย 1 
ต้นต่อพื้นที่เปิดโล่ง 50 ตารางเมตร หรือ 32 ต้นต่อไร่ และควรเป็นไม้ใหญ่
ขนาดวดัโดยรอบไม่ต ่ากว่า 20 เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 16 ต้นต่อไร่ เพื่อใหเ้กิด
ความยัง่ยนืของพืน้ทีส่เีขยีว 

 ในบริเวณรอบรัว้ของสวนสถาบันควรเลอืกพนัธุ์ไมท้ีท่นต่อมลพิษทางอากาศ
ปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมท้ ัง้หมดในบริเวณ 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไมโ้ตเร็วทีม่ีศกัยภาพในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์าน
กลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 

 ควรมีพืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวที่น ้าซมึผ่านไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ทีด่าด
แขง็ทัง้หมด 

 ควรมีจ านวนต้นไม้ในแต่ละชนิด (species) มีไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวน
ต้นไมท้ ัง้หมด 

 ควรมีพชืคลุมดนิหรือพืน้ที่สนามหญ้าแต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นทีพ่ืชพนัธุ์
ท ัง้หมด และควรมกีารน าน ้าใชแ้ลว้มาใชร้ดน ้าต้นไมไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

 มพีืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวที่น ้าซมึผ่านไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ทีด่าดแข็ง
ทัง้หมด 

สถานท่ีราชการ/สถาบนัการศึกษา/สถานพยาบาล 

  

 

 พื้นที่รอบๆ อาคาร ควรเลือกพันธุ์ ไม้ที่มีศ ักยภาพในการดูดซับ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ปานกลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไม้ยืนต้น
ทัง้หมด  

 ควรเลอืกพนัธุ์ไมท้ีท่นต่อมลพษิทางอากาศปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของพันธุ์ไม้ท ัง้หมด และควรไม้พุ่ม และไม้ล้มลุกในกระถาง เพื่อให้เกิด
โครงสร้างในแนวดิง่ และเพิม่ความสวยงามแก่บริเวณ 

 พื้นที่ด้านในอาคารและนอกอาคารควรออกแบบเป็นสวนแนวตัง้ (vertical 
garden) ซึ่งต้องการให้มีกลุ่มต้นไม้เป็นผนังสูงเพื่อตกแต่งหรือพรางความ
กระด้างของอาคาร สร้างความสวยงาม และเพื่อประโยชน์ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม
ควรเลือกพนัธุ์ไม้ในกลุ่มไมเ้ลื้อย และไมล้้มลุก ทีม่ีความสามารถในการดูดซบั
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สงู ทนต่อมลพษิและสามารถกรองฝุ่ นละอองได้ด ีและ
ออกแบบใหม้คีวามหลากหลายของพนัธุ์ไม ้

 พื้นที่ดาดฟ้าของอาคาร สามารถออกแบบเป็นสวนหลงัคา หรือสวนดาดฟ้า 
(roof top garden) ควร เ ลือกพัน ธุ์ ไม้ยืนต้ นขนาดเ ล็ก -ปานกลาง  ที่มี
ความสามารถในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง ทนต่อมลพิษและ
สามารถกรองฝุ่ นละอองได้ดี เรือนยอดค่อนข้างโปร่งเพื่อลดความต้านทาน
แรงลม มกีารเติบโตชา้ และมีระบบรากตื้นและทีไ่ม่ท าลายโครงสร้างของตัว
อาคาร 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไม้ทีม่กีารดแูลรกัษาง่าย และควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไมเ้พื่อความ
เป็นระเบียบและสวยงาม และรกัษาสุขภาพของต้นไม ้ 
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 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพชืล้มลุกเพื่อใหเ้กิดโครงสร้างในแนวดิง่ที่มหีลาย
ระดบัเรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมไีม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไมค้ลุมดนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไม ้นอกจากเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามแลว้ยงั
เพื่อรักษาสุขภาพของต้นไม้ และป้องกนักิ่งไม้ห ักโค่นเป็นอนัตรายต่อผู้ใช้
ประโยชน์ 

 ในบริเวณที่ต้องการความโดดเด่นและสวยงาม เช่น ทางเข้า หรือด้านหน้า
สถาบัน เป็นต้น ควรมกีารออกแบบภูมทิศัน์เพื่อความสวยงามและตอบสนอง
วตัถุประสงคห์ลกัของสถาบนัแต่ละแห่ง 
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  หากเป็นศาสนสถานที่มพีืน้ทีว่่างมากกว่า 25 ไร่ ควรมตี้นไมย้ืนต้นอย่างน้อย 
1 ต้นต่อพื้นที่เปิดโล่ง 50 ตารางเมตร หรือ 32 ต้นต่อไร่ และควรเป็นไมใ้หญ่
ขนาดวดัโดยรอบไม่ต ่ากว่า 20 เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 16 ต้นต่อไร่ เพื่อใหเ้กิด
ความยัง่ยนืของพืน้ทีส่เีขยีว 

 ในบริเวณรอบรัว้ของศาสนสถานควรเลือกพนัธุ์ไมท้ี่ทนต่อมลพษิทางอากาศ
ปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมท้ ัง้หมดในบริเวณ 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไมโ้ตเร็วทีม่ีศกัยภาพในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์าน
กลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 

 ควรมีพืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวที่น ้าซมึผ่านไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด
แขง็ทัง้หมด 

 ควรมีจ านวนต้นไม้ในแต่ละชนิด (species) มีไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวน
ต้นไมท้ ัง้หมด 

 ควรมีพชืคลุมดนิ หรือพื้นที่สนามหญ้าแต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นทีพ่ืชพนัธุ์
ท ัง้หมด และควรมกีารน าน ้าใช้แล้วมาใช้ในการรดน ้าต้นไมไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 

 มพีื้นทีท่ี่ใชว้สัดุพื้นผิวที่น ้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ของพื้นที่ดาดแข็ง
ทัง้หมด 

ศาสนสถาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพชืล้มลุกเพื่อใหเ้กิดโครงสร้างในแนวดิง่ที่มหีลาย
ระดบัเรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมไีม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไมค้ลุมดนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไม ้นอกจากเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามแลว้ยงั
เพื่อรักษาสุขภาพของต้นไม้ และป้องกนักิ่งไม้ห ักโค่นเป็นอนัตรายต่อผู้ใช้
ประโยชน์ 

 ในบริเวณที่ต้องการความโดดเด่นและสวยงาม เช่น ทางเข้า หรือด้านหน้า
สถาบัน เป็นต้น ควรมกีารออกแบบภูมทิศัน์เพื่อความสวยงามและตอบสนอง
วตัถุประสงคห์ลกัของสถาบนัแต่ละแห่ง 
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 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพชืล้มลุกเพื่อใหเ้กิดโครงสร้างในแนวดิง่ที่มหีลาย
ระดบัเรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมไีม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไมค้ลุมดนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไม ้นอกจากเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามแลว้ยงั
เพื่อรักษาสุขภาพของต้นไม้ และป้องกนักิ่งไม้ห ักโค่นเป็นอนัตรายต่อผู้ใช้
ประโยชน์ 

 ในบริเวณที่ต้องการความโดดเด่นและสวยงาม เช่น ทางเข้า หรือด้านหน้า  
ศาสนสถาน เป็นต้น ควรมีการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อความสวยงามและเลือก
พนัธุ์ไมใ้หเ้หมาะสมกบัศาสนสถาน 
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 ควรปลกูพนัธุ์ไมเ้พื่อใหร่้มเงาแก่อาคาร อย่างน้อยทศิละ 1 ต้นต่อความยาวของ
ผนังอาคารทุกๆ 8 เมตร และก าหนดต าแหน่งปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ระยะห่างจาก
อาคารระหว่าง 3 - 10 เมตร 

 ในบริเวณรอบรัว้ของสถานประกอบการควรเลือกพนัธุ์ไมท้ี่ทนต่อมลพษิทาง
อากาศปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมท้ ัง้หมดในบริเวณ 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไมโ้ตเร็วทีม่ีศกัยภาพในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์าน
กลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 

 ควรมพีื้นที่ทีใ่ชว้สัดุพืน้ผิวทีน่ ้าซึมผ่านไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด
แขง็ทัง้หมด 

 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพชืล้มลุกเพื่อใหเ้กิดโครงสร้างในแนวดิง่ที่มหีลาย
ระดบัเรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมไีม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไมค้ลุมดนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไม ้นอกจากเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามแลว้ยงั
เพื่อรักษาสุขภาพของต้นไม้ และป้องกนักิ่งไม้ห ักโค่นเป็นอนัตรายต่อผู้ใช้
ประโยชน์ 

 ควรมกีารออกแบบภมูทิศัน์เพื่อความสวยงามในบริเวณทีต่้องการความโดดเด่น
และสวยงาม เช่น ทางเขา้ หรือดา้นหน้าสถานประกอบการ เป็นต้น 

โครงการพฒันาของภาคเอกชน 

  

 
 

 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพชืล้มลุกเพื่อใหเ้กิดโครงสร้างในแนวดิง่ที่มหีลาย
ระดบัเรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมไีม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไมค้ลุมดนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไม ้นอกจากเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามแลว้ยงั
เพื่อรักษาสุขภาพของต้นไม้ และป้องกนักิ่งไม้ห ักโค่นเป็นอนัตรายต่อผู้ใช้
ประโยชน์ 

 ในบริเวณที่ต้องการความโดดเด่นและสวยงาม เช่น ทางเข้า หรือด้านหน้า  
ศาสนสถาน เป็นต้น ควรมีการออกแบบภูมิทศัน์เพื่อความสวยงามและเลือก
พนัธุ์ไมใ้หเ้หมาะสมกบัศาสนสถาน 
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3.3 แนวปฏิบติัในพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณริมเส้นทาง
สญัจร 

 ริมทางเท้า บริเวณริมถนน และเกาะกลางถนนควรมีต้นไม้ยืนต้นอย่างน้อย  
1 ต้น ในทุกๆ ระยะ 5 เมตร 

 ควรเลอืกพนัธุไ์มท้ีท่นต่อมลพษิทางอากาศปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 

 ควรเลือกพนัธุ์ไม้โตเร็วที่มีศ ักยภาพในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 

 มีจ านวนต้นไม้ในแต่ละชนิด (species) ไม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนต้นไม้
ท ัง้หมด ในบริเวณเดยีวกนัควรปลกูพชืชนิดเดยีวต่อเน่ืองกนัเพื่อความสวยงาม 

 มพีืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวทีน่ ้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ทีด่าดแข็ง
ทัง้หมด หรือปลกูพชืคลุมดนิทดแทนพืน้ทีด่าดแขง็ 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไม้ เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม และเพื่อรักษา
สุขภาพของต้นไม ้และป้องกนักิง่ไมห้กัโค่นเป็นอนัตรายต่อผู้สญัจร 

 ควรมกีารออกแบบภูมทิศัน์เพื่อความสวยงามและตอบสนองวตัถุประสงค์หลกั
ดา้นอื่นๆ ควบคู่กนั เช่น เกาะกลางถนน 
 

บริเวณเส้นทางสญัจรทางบก 
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 บริเวณริมน ้าควรมตี้นไมย้นืต้นอย่างน้อย 1 ต้นในทุกๆ ระยะ 5 เมตร 
 ควรเลอืกพนัธุ์ไมโ้ตเร็วทีม่ีศกัยภาพในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์าน

กลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 
 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพชืล้มลุกเพื่อใหเ้กิดโครงสร้างในแนวดิง่ที่มหีลาย

ระดบัเรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมไีม้ยนืต้น ไม้พุ่ม และไมค้ลุมดนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรมีจ านวนต้นไมใ้นแต่ละชนิด (species) มีไม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวน
ต้นไมท้ ัง้หมด แต่ในบริเวณเดยีวกนัควรปลูกชนิดเดียวต่อเน่ืองกนัเพื่อความ
สวยงาม 

 ควรเลือกปลกูพนัธุ์ไมพ้ื้นเมืองที่มลีกัษณะทางนิเวศวิทยาเหมาะสมกบัสภาพ
พืน้ทีป่ลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 
 

บริเวณเส้นทางสญัจรทางน ้า 

  

 
 

 

3.3 แนวปฏิบติัในพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณริมเส้นทาง
สญัจร 

 ริมทางเท้า บริเวณริมถนน และเกาะกลางถนนควรมีต้นไม้ยืนต้นอย่างน้อย  
1 ต้น ในทุกๆ ระยะ 5 เมตร 

 ควรเลอืกพนัธุไ์มท้ีท่นต่อมลพษิทางอากาศปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 

 ควรเลือกพนัธุ์ไม้โตเร็วที่มีศ ักยภาพในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ปานกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 

 มีจ านวนต้นไม้ในแต่ละชนิด (species) ไม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนต้นไม้
ท ัง้หมด ในบริเวณเดยีวกนัควรปลกูพชืชนิดเดยีวต่อเน่ืองกนัเพื่อความสวยงาม 

 มพีืน้ทีท่ี่ใช้วสัดุพื้นผิวทีน่ ้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ทีด่าดแข็ง
ทัง้หมด หรือปลกูพชืคลุมดนิทดแทนพืน้ทีด่าดแขง็ 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรมีการตัดแต่งพนัธุ์ไม้ เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม และเพื่อรักษา
สุขภาพของต้นไม ้และป้องกนักิง่ไมห้กัโค่นเป็นอนัตรายต่อผู้สญัจร 

 ควรมกีารออกแบบภูมทิศัน์เพื่อความสวยงามและตอบสนองวตัถุประสงค์หลกั
ดา้นอื่นๆ ควบคู่กนั เช่น เกาะกลางถนน 
 

บริเวณเส้นทางสญัจรทางบก 
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3.4 แนวปฏิบติัในพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

 บริเวณริมรัว้ควรมตี้นไมย้นืต้นอย่างน้อย 1 ต้นในทุกๆ ระยะ 5 เมตร โดยเน้น
การปลกูพนัธุ์ไมอ้เนกประสงค ์ 

 ควรประยุกต์ใช้ระบบเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกต้นไม้เพื่อเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ในพื้นทีท่ีเ่กษตรการปลกูไมย้นืต้นแทรกเป็นแถบ
ในแปลงเกษตร การปลกูไมย้ืนต้นบรเิวณรอบๆ แปลง รอบรัว้ เป็นต้น และใน
พื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ ควรปลูกพืชเกษตรที่ทนร่มแทรกในแปลง เช่น พืช
สมุนไพร เป็นต้น 

 ส าหรับไม้ยืนต้นที่ปลูกเพิ่มควรเลือกพันธุ์ไม้อเนกประสงค์ โตเร็ว และมี
ศกัยภาพในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์านกลาง-สงู ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไม้สามารถปลูกไดใ้นทุกสภาพพืน้ทีก่ารปลูกการดแูลรักษาและ
การจดัการท าไดง่้าย 
 

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน
สญัจร 
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นอกจากแนวปฏิบตัิในการจดัการพื้นทีส่เีขยีวต่างๆ แล้ว ในการจดัการ
พื้นทีส่เีขยีวทีย่ัง่ยนืควรค านึงถงึปัจจยัต่างๆ ดงันี้ 

 

 
 

พื้นที่สเีขยีวในชุมชน/เมอืง สามารถออกแบบและจดัการใหเ้ป็นแหล่ง
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพได้ ข ึน้อยู่กบัประเภทของพื้นที่สีเขยีว 
ส่ ว น ใ หญ่ พื้ น ที่ สี เ ข ี ย ว ที่ เ ป็ น สว น สา ธา รณ ะที่ ม ีรู ป แ บบ เ ป็ น ส ว น  
พฤษศาสตร์ มคีวามหลากหลายทางชวีภาพสูงกว่าสวนทัว่ๆ ไป เนื่องจากมี
ความหลากหลายพืชพันธุ์ จ านวนมาก ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบั ลักษณะทางกายภาพ
และการบรหิารจดัการสวนสาธารณะ  

ไม้ยืนต้นนับเป็นองค์ประกอบที่ม ีบทบาทหน้าที่ส าคัญของพื้นที ่
สเีขยีวที่ยัง่ยืนและการปลูกพันธุ์พืชผสมผสานหลายประเภท ทัง้ไม้ยนืต้น  
ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้ล้มลุก และพืชคลุมดิน จะช่วยให้พื้นที่สีเข ียวมีหลาย
ระดับชัน้เรอืนยอดนอกจากจะช่วยบรรเทาความร้อนและลดอุณหภูมใินพื้นที่
และบรเิวณใกล้เคยีงแล้วยงัเป็นการเลียนแบบระบบนิเวศตามธรรมชาตทิี่ดแีละ
เพิ่มความหลากหลายของพันธุ์พืชและสตัว์อื่นๆ ในพื้นที่อีกด้วยตัวอย่าง
สวนสาธารณะที่ม ีความหลากหลายทางชีวภาพมาก เช่น สวนหลวง ร.9  

การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

  

 
 

 
 

3.4 แนวปฏิบติัในพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

 บริเวณริมรัว้ควรมตี้นไมย้นืต้นอย่างน้อย 1 ต้นในทุกๆ ระยะ 5 เมตร โดยเน้น
การปลกูพนัธุ์ไมอ้เนกประสงค ์ 

 ควรประยุกต์ใช้ระบบเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกต้นไม้เพื่อเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ในพื้นทีท่ีเ่กษตรการปลกูไมย้นืต้นแทรกเป็นแถบ
ในแปลงเกษตร การปลกูไมย้ืนต้นบรเิวณรอบๆ แปลง รอบรัว้ เป็นต้น และใน
พื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ ควรปลูกพืชเกษตรที่ทนร่มแทรกในแปลง เช่น พืช
สมุนไพร เป็นต้น 

 ส าหรับไม้ยืนต้นที่ปลูกเพิ่มควรเลือกพันธุ์ไม้อเนกประสงค์ โตเร็ว และมี
ศกัยภาพในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์านกลาง-สงู ไมน้่อยกว่าร้อย
ละ 50 ของพนัธุ์ไมย้นืต้นทัง้หมด 

 ควรเลอืกปลกูพนัธุ์พืน้เมอืงที่มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ปลกู อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพชืพนัธุ์ท ัง้หมด 

 ควรเลอืกพนัธุ์ไม้สามารถปลูกไดใ้นทุกสภาพพืน้ทีก่ารปลูกการดแูลรักษาและ
การจดัการท าไดง่้าย 
 

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน
สญัจร 
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สวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิฯ์ และสวนวชริเบญจทศัน์ หรอืสวนรถไฟ มพีันธุ์
พชืมากกว่า 100 ชนิด ท าให้ภายในพื้นทีส่ามารถพบนกหลายชนิด ทัง้ทีเ่ป็น
นกประจ าถิน่และนกอพยพ ซึ่งมแีหล่งทีอ่ยู่อาศยัและพฤติกรรมแตกต่างกนัไป 
เชน่ นกโพระดกธรรมดา นกตีทอง นกตะขาบทุง่ นกกระเตน็น้อยธรรมดา นก
กนิเปรี้ยว นกกาเหว่า และนกเขาชวา จะอพยพมาในช่วงทีน่ ้ าในบึงแห้งเพี่อ
กนิหอย เป็นต้น  

 

   
สวนหลวง ร.9  สวนสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิฯ์ 

   
 

สวนวชริเบญจทศัน์ (สวนรถไฟ) 
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การออกแบบและพัฒนาพื้นที่สีเขยีวค านึงถึงการเลือกพันธุ์ไม้ที่ม ี
ศักยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  หรือเพิ่มออกซิเจนให้แก่
บรรยากาศ ไม้ยืนต้นมศีกัยภาพในการลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ หรอืเพิ่ม
ออกซิเจนได้ดีกว่าไม้ดอกไม้ประดับหรอืพืชล้มลุกเพราะอตัราการผลิตมวล
ชวีภาพเหนือผิวดนิของไมย้นืต้นสงูกวา่ไมด้อกไมป้ระดบัหลายเท่าจงึควรเลอืก
ปลูกไมย้ืนต้นในเขตเมอืงเพื่อลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ไม้โตเรว็ และพันธุไ์มท้ีม่อีายุยนืยาว เป็นสดัส่วนที่มากกว่าพันธุไ์มย้ืน
ต้นชนิดอืน่ๆ 

 

  

การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/เพ่ิมก๊าซออกซิเจน 

blog.gmedical.com 
www.chinadail 

www.chinadaily.com.cn 

cri-world.com 

  

สวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิฯ์ และสวนวชริเบญจทศัน์ หรอืสวนรถไฟ มพีันธุ์
พชืมากกว่า 100 ชนิด ท าให้ภายในพื้นทีส่ามารถพบนกหลายชนิด ทัง้ทีเ่ป็น
นกประจ าถิน่และนกอพยพ ซึ่งมแีหล่งทีอ่ยู่อาศยัและพฤติกรรมแตกต่างกนัไป 
เชน่ นกโพระดกธรรมดา นกตีทอง นกตะขาบทุง่ นกกระเตน็น้อยธรรมดา นก
กนิเปรี้ยว นกกาเหว่า และนกเขาชวา จะอพยพมาในช่วงทีน่ ้ าในบึงแห้งเพี่อ
กนิหอย เป็นต้น  

 

   
สวนหลวง ร.9  สวนสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิฯ์ 

   
 

สวนวชริเบญจทศัน์ (สวนรถไฟ) 
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การออกแบบและพฒันาพื้นทีส่เีขยีวค านึงถงึแนวคดิในการอนุรกัษ์ดิน
และน ้า เชน่ การประยุกต์ใช้นวตักรรมใหม่ “Water Sensitive Urban Design” 
ซึ่งเป็นหลักการในการออกแบบวางผังและบริหารจดัการพื้นที่สีเขยีวโดย
ค านึงถงึการบรหิารจดัการระบบน ้าในพื้นทีเ่พื่อใหเ้กดิดุลยภาพของระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติใหม้ากทีสุ่ด โดยมหีลักการส าคญัที่จะจดัการใหน้ ้าฝนที่ตกตาม
ธรรมชาตใินแต่ละพื้นทีไ่ด้ถูกดูดซึมลงไปในดินใหม้ากทีส่ดุ  ลดการไหลบ่าหน้า
ดนิ แต่แนวคดินี้ได้พฒันามาเป็นหลกัการส าคญัที่เมอืงต่างๆในประเทศทีเ่จรญิ
แล้ว เช่น สหรฐัอเมรกิาได้ใชถ้ือปฏิบตัแิละพัฒนาให้กา้วหน้ายิง่ข ึ้นในแผนการ
พฒันาเมอืงเกอืบทกุเมอืง มาเป็นเวลาไมต่ ่ากวา่ 30 ปี และประเทศออสเตรเลีย
ก็ได้ใช้เป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญในการพัฒนาเมืองหลัก โดยเฉพาะเมือง
เมลเบริน์พฒันามาไมน้่อยกวา่ 10 ปี   

 

การอนุรกัษ์ดินและน ้า 

eaei.lbl.gov 
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แนวคิดอนุรกัษ์ดิน
และน ้าด้วย
นวตักรรม   

Water Sensitive 
Urban Design 

1 รอ่งน ้าปลกูหญ้า (Swales) 
เป็นร่องน ้าตามแนวยาวปลูกหญ้า ใช้ในการกักเก็บ
น ้าฝนและเป็นทางส่งน ้าเหมาะกบัการพฒันาพื้นที่สี
เขยีวบริเวณเสน้ทางสญัจร เพื่อเพิม่พื้นทีส่ีเขยีวริ้วยาว 
เช่น ริมถนน แนวทางเดนิ ทีจ่อดรถ และบริเวณพื้นผิว
แบบทึบน ้า โดยร่องน ้าปลูกหญ้าไม่ควรลึกจนเกินไป 
ความลาดชนัประมาณ 10-20 องศา 

www.abbey-associates.com 

2 รางตื้นซบัน ้า (Infiltration Trenches) 
มพีืน้ทีซ่บัน ้าต ่ากว่าระดบัพืน้ทีเ่ดมิ เพื่อรองรบัการระบายน ้า เหมาะกบัพืน้ทีส่เีขยีว
ริ้วยาวถนนรอบเมอืง หมูบ่้าน ริ้วแนวทางเดนิ สวนหย่อมบริเวณทางแยกทีม่พีืน้ที่
เชื่อมโยงกบัทางระบายสาธารณะ  

http://www.sswm.info/ 

  

 
 

การออกแบบและพฒันาพื้นทีส่เีขยีวค านึงถงึแนวคดิในการอนุรกัษ์ดิน
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ซึ่งเป็นหลักการในการออกแบบวางผังและบริหารจดัการพื้นที่สีเขยีวโดย
ค านึงถงึการบรหิารจดัการระบบน ้าในพื้นทีเ่พื่อใหเ้กดิดุลยภาพของระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติใหม้ากทีสุ่ด โดยมหีลักการส าคญัที่จะจดัการใหน้ ้าฝนที่ตกตาม
ธรรมชาตใินแต่ละพื้นทีไ่ด้ถูกดูดซึมลงไปในดินใหม้ากทีส่ดุ  ลดการไหลบ่าหน้า
ดนิ แต่แนวคดินี้ได้พฒันามาเป็นหลกัการส าคญัที่เมอืงต่างๆในประเทศทีเ่จรญิ
แล้ว เช่น สหรฐัอเมรกิาได้ใชถ้ือปฏิบตัแิละพัฒนาให้กา้วหน้ายิง่ข ึ้นในแผนการ
พฒันาเมอืงเกอืบทกุเมอืง มาเป็นเวลาไมต่ ่ากวา่ 30 ปี และประเทศออสเตรเลีย
ก็ได้ใช้เป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญในการพัฒนาเมืองหลัก โดยเฉพาะเมือง
เมลเบริน์พฒันามาไมน้่อยกวา่ 10 ปี   

 

การอนุรกัษ์ดินและน ้า 

eaei.lbl.gov 
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3 พืน้ปูวสัดซึุมน ้า (Porous Paving) 
ออกแบบพืน้ปูทีน่ ้าซมึผ่านลงดนิได ้เปลีย่นพืน้ทีผ่ิวทบึน ้าเป็นพืน้ผิวซมึน ้า เหมาะ
กบัพื้นที่จอดรถ ลานกฬีากลางแจ้ง ลานอเนกประสงค์ ริ้วแนวทางเดินและเขต
ทางเทา้ทีโ่ล่งในเมอืง  

www.thehindu.com 

4 ระบบการกกัเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ/ชีวภาพ (Bio retention Systems) 
เพื่อลดความเร็วของน ้า และลดขนาดของท่อระบายน ้า สามารถประยุกต์ใชไ้ด้
กบัพืน้ทีส่วนสาธารณะ พืน้ทีธ่รรมชาติ บริเวณทีจ่อดรถกลางแจ้ง พืน้ทีร่ิ้วยาว 

www.riversands.com.au 

columbus.gov 
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5 พืน้ท่ีชุ่มน ้าประดิษฐ์ (Constructed Wetlands) 
ท าหน้าทีก่รองความปนเป้ือนของน ้าฝนไหลบ่า/น ้าเสยี เพื่อปรบัปรุงสภาพให้
ดขีึน้ เหมาะส าหรบัพืน้ที/่อาคารโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทีต่้องบ าบดัน ้า
เสยีก่อนปล่อยลงสู่พื้นทีส่าธารณะ  

vwrrc.vt.edu www.greeningofcities.org 

6 การท าสวนหลงัคา (Rooftop Garden) 
เหมาะกบัพืน้ทีอ่าคารสงูทีม่หีลงัคาราบ ดาดฟ้าเปิดโล่ง ปลกูพรรณไมท้ีม่รีากตื้น 
ไม่ท าลายสิง่ก่อสร้าง 

www.iurban.in.th 

  

 
 

 

3 พืน้ปูวสัดซึุมน ้า (Porous Paving) 
ออกแบบพืน้ปูทีน่ ้าซมึผ่านลงดนิได ้เปลีย่นพืน้ทีผ่ิวทบึน ้าเป็นพืน้ผิวซมึน ้า เหมาะ
กบัพื้นที่จอดรถ ลานกฬีากลางแจ้ง ลานอเนกประสงค์ ริ้วแนวทางเดินและเขต
ทางเทา้ทีโ่ล่งในเมอืง  

www.thehindu.com 

4 ระบบการกกัเก็บน ้าด้วยพืชพรรณ/ชีวภาพ (Bio retention Systems) 
เพื่อลดความเร็วของน ้า และลดขนาดของท่อระบายน ้า สามารถประยุกต์ใชไ้ด้
กบัพืน้ทีส่วนสาธารณะ พืน้ทีธ่รรมชาติ บริเวณทีจ่อดรถกลางแจ้ง พืน้ทีร่ิ้วยาว 

www.riversands.com.au 

columbus.gov 
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7 การท าสวนน ้าฝน (Rain Gardens) 
เหมาะส าหรบัพืน้ทีว่่าง ควรมพีืน้ทีม่าก/มบีริเวณกวา้ง ใชว้สัดุปูแบบซมึน ้าไดจ้ะ
ช่วยใหส้ามารถเกบ็น ้าและความชืน้ในดิน ลดภาระการใหน้ ้างานภมูทิศัน์  

spartanburgwater.org www.sciotogardens.com 

8 ท่ีดกัขยะ (Litter Traps)  
ออกแบบเป็นเขื่อนกัน้น ้าตามธรรมชาติ โดยใชว้สัดุขวางล าน ้าเพื่อดกัขยะและ
สิง่ปฏิกลู 

educazone.com stormwatersystems.com 
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การออกแบบและพัฒนาพื้นที่สเีขยีวค านึงถึงการแก้ปัญหาด้านเรอืน
ความร้อนในเมอืง (Urban heat island) โดยการเพิม่พื้นทีส่เีขยีวและลดการใช้
พื้นที่กระด้าง หรอืปิดกัน้การระเหยของความร้อนจากผิวดนิ  ในพื้นที่ชุม่ชื้นที่
เตม็ไปด้วยพนัธุ์ไมย้นืต้น อตัราการคายความร้อนและความชืน้จากใต้ดนิอยู่ใน
ระดับที่สมดุล เนื่องจากความชื้นสมัพัทธ์ในดินสูง และพันธุ์ไม้คลุมดินมสี่วน
ชว่ยสกดักัน้และกรองรงัสคีวามร้อนที่จะแผ่ลงดิน  ท าให้บรรยากาศในบรเิวณ
นัน้มกีารหมนุเวยีนของลมและความชืน้เหนือผิวดนิ อณุหภูมโิดยรอบจะต ่ากว่า
พื้นทีอ่ ืน่ 

ในทางปฏบิัติควรปลูกต้นไม้ทีม่คีวามหลากหลาย โดยการปลูกต้นไม้
ขนาดใหญ่และมเีรอืนยอดแผ่กว้าง ร่วมกบัการปลูกต้นไม้ขนาดเล็ก และพืช
คลุมดนิ เป็นการเลยีนแบบโครงสรา้งป่าตามธรรมชาติ มแีนวโน้มชว่ยลดความ
รอ้น บรรเทาอณุหภมูอิากาศ และเพิม่ความชืน้สมัพทัธ ์ได้มากกวา่พืน้ที่สเีขยีว
ที่ไม่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ หรอืมเีพียงระดับเรือนยอดเดียว โดยสดัส่วนที่
เหมาะสมของสิง่ปกคลุมพื้นที่ที่จะมผีลต่อการลดอุณหภูมขิองอากาศนัน้ ควร
ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่อย่างน้อยร้อยละ 15 และมพีืชสเีขียวคลุมดินที่เป็น
สนามหญ้าหรอืไมด้อกอย่างน้อยรอ้ยละ 30 ของพื้นทีท่ ัง้หมด  

การอนุรกัษ์พลงังาน 

  

 
 

 
 

7 การท าสวนน ้าฝน (Rain Gardens) 
เหมาะส าหรบัพืน้ทีว่่าง ควรมพีืน้ทีม่าก/มบีริเวณกวา้ง ใชว้สัดุปูแบบซมึน ้าไดจ้ะ
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educazone.com stormwatersystems.com 
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มาตรการทางผังเมืองเป็นมาตรการในการวางแผน  เพื่อก าหนด
ขอบเขตของเมอืงและสดัส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม  รวมถึง
สดัส่วนของพื้นทีส่ ีเขยีวที่จะส่งเสรมิให้ชุมชนมสีภาพแวดล้อมที่ดี อย่างไรก็
ตาม มาตรการทางผงัเมอืงไมส่ามารถเพิม่หรอืจดัการพื้นที่สเีขยีวได้ หากไม่มี
มาตรการอื่นมาเสรมิหรอืสนับสนุน แต่มาตรการทางผงัเมอืงจะท าให้การเพิ่ม
และจดัการพื้นทีส่เีขยีวด าเนินไปอย่างมแีบบแผนและทศิทาง ดงันี้ 

 จดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาเมอืง 
 จดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาพื้นที่สเีขยีวของชมุชน 
 ก าหนดพื้นทีท่ ีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเป็นพื้นที่สเีขยีวในเขตชมุชน  
 ก าหนดขนาดของพื้นที่สเีขยีวในเขตเมอืงในภาพรวม 
 ก าหนดขนาดของพื้นที่สเีขยีวในเขตเมอืงเฉพาะกจิกรรม  
 ก าหนดขนาดของพื้นที่สเีขยีวในเขตเมอืงเฉพาะกลุ่ม 
 ใชน้วตักรรมใหมใ่นการออกแบบพื้นที่สเีขยีวในเมอืง  

4. มาตรการในการน าไปสู่การปฏิบติั

4.1 มาตรการทางด้านผงัเมือง 
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มาตรการทางกฎหมาย เป็นมาตรการหนึ่งทีร่องรบัการใชอ้ านาจหน้าที่

ของหน่วยงานภาครฐั และการก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกบักฎหมายฉบับนัน้มี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดใน
กฎหมายกจ็ะมบีทลงโทษ ส าหรบักฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัพื้นที่สเีขยีวนัน้มอียู่
หลายฉบบั ดงันี้ 

 
 ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 

ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติให้เจ้าของที่ดินมหีน้าที่เสียภาษีบ ารุง
ทอ้งที่ จงึควรมมีาตรการเพื่อยกเว้น หรอืลดหย่อนภาษีแก่เจ้าของ
ทีด่นิ 
 

 ให้คณะกรรมการจดัสรรที่ดินกลางปรบัปรุง “นโยบายในการจดัสรร
ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ” ตามพระราชบัญญัติการ
จดัสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งควบคุมการจดัสรร
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4.2 มาตรการทางด้านกฎหมาย 

  

 
 

 
 

มาตรการทางผังเมืองเป็นมาตรการในการวางแผน  เพื่อก าหนด
ขอบเขตของเมอืงและสดัส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม  รวมถึง
สดัส่วนของพื้นทีส่ ีเขยีวที่จะส่งเสรมิให้ชุมชนมสีภาพแวดล้อมที่ดี อย่างไรก็
ตาม มาตรการทางผงัเมอืงไมส่ามารถเพิม่หรอืจดัการพื้นที่สเีขยีวได้ หากไม่มี
มาตรการอื่นมาเสรมิหรอืสนับสนุน แต่มาตรการทางผงัเมอืงจะท าให้การเพิ่ม
และจดัการพื้นทีส่เีขยีวด าเนินไปอย่างมแีบบแผนและทศิทาง ดงันี้ 

 จดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาเมอืง 
 จดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาพื้นที่สเีขยีวของชมุชน 
 ก าหนดพื้นทีท่ ีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเป็นพื้นที่สเีขยีวในเขตชมุชน  
 ก าหนดขนาดของพื้นที่สเีขยีวในเขตเมอืงในภาพรวม 
 ก าหนดขนาดของพื้นที่สเีขยีวในเขตเมอืงเฉพาะกจิกรรม  
 ก าหนดขนาดของพื้นที่สเีขยีวในเขตเมอืงเฉพาะกลุ่ม 
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4. มาตรการในการน าไปสู่การปฏิบติั

4.1 มาตรการทางด้านผงัเมือง 
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ผู้รบัผดิชอบบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภค และบรกิารสาธารณะ โดย
แนวทางในการเพิม่พื้นที่สีเขยีวนัน้ ภาครฐัสามารถอาศัยอ านาจ
ตามที่กฎหมายฉบับนี้ให้ไว้ วางระเบียบให้ผู้ขอใบอนุญาตจดัสรร
ที่ดินจะต้องจดัท าแผนผัง และก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ว่างให้
ชดัเจน อาท ิผู้จดัสรรที่ดินต้องกนัพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่สเีขยีวไมน้่อย
กว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ทัง้หมด และต้องปลูกไมย้ืนต้นไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเข ียวทัง้หมด โดยก าหนดเงื่อนไขในการ
อนุญาตใหผู้้จดัสรรทีด่ ินต้องปลูกไมย้ืนต้น ที่มขีนาดเส้นรอบล าต้น
ไม่น้อยกว่า 20 เซนตเิมตร ในระดับความหนาแน่นไม่น้อยกวา่ 50 
ต้นต่อไร่ ภายในพื้นทีท่ ี่กนัไว้เป็นพื้นที่สเีขยีวภายใน 12 เดือน นับ
แต่วนัทีไ่ด้รบัใบอนุญาต 

 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ม ี

ว ัตถุประสงค์ในการควบคุมเกี่ยวกับความมัน่คงแข็งแรง การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การ
สถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร โดยให้
อ านาจรัฐมนตรีที่จะออกกฎกระทรวงก า หนดระยะ หรือระดับ
ระหวา่งอาคารกบัอาคาร หรอืเขตทีด่ ินของผู้อื่น หรอืระหว่างอาคาร
กบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ หรอืที่สาธารณะ และก าหนดระยะหรอื
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ระดับระหว่างอาคารกบัอาคารหรอืเขตที่ดินของผู้อื่น หรอืระหว่าง
อาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ ทาง หรอืที่สาธารณ และพื้นที่
หรอืสิง่ทีส่ร้างขึน้เพื่อใชเ้ป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขา้ออกของ
รถส าหรบัอาคารบางชนิดหรอืบางประเภท ตลอดจนลักษณะและ
ขนาดของพื้นทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ดงักล่าว   

 
 แก้ไขพระราชบัญญัตกิารผังเมอืง พ.ศ.2518 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่ง

จะควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่ อการพัฒ นาทัง้ ในด้าน
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศยั ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัวชิาการผงัเมอืงและสภาพของทอ้งที ่โดยมสีาระส าคญัของ
กฎหมายครอบคลุมถึงการส ารวจเพื่อวางและจัดท าผังเมืองรวม 
หรอืผังเมอืงเฉพาะ การใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะ การ
รือ้ ย้าย หรอืดดัแปลงอาคาร การน าพระราชบัญญตัิฉบับนี้มาใชก้บั
การเพิม่พื้นทีส่เีขยีวด้วยการปลูกต้นไม้ยนืต้นเพื่อลดภาวะโลกร้อน
นัน้ ควรปรบัใช้กบัการจดัท าผงัเฉพาะ ซึ่งกฎหมายก าหนดใหแ้สดง
รายละเอียดของการใช้ประโยชน์ที่ดิน  และมขี้อก าหนดให้มกีาร
ส่งเสริมหรือบ ารุงรักษาต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ ซึ่ งอาจเป็น
ชอ่งทางหนึ่งที่น ามาใช้เป็นมาตรการทางกฎหมาย ในการส่งเสรมิ
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ชดัเจน อาท ิผู้จดัสรรที่ดินต้องกนัพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่สเีขยีวไมน้่อย
กว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ทัง้หมด และต้องปลูกไมย้ืนต้นไมน้่อยกว่า
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แต่วนัทีไ่ด้รบัใบอนุญาต 

 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ม ี

ว ัตถุประสงค์ในการควบคุมเกี่ยวกับความมัน่คงแข็งแรง การ
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การมสีว่นรว่มของชมุชน ในการเพิม่พื้นที่สเีขยีวด้วยการปลูกต้นไม้
ยนืต้น 

 
 พระราชบญัญัตทิีร่าชพสัดุ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายทีมุ่่งจดัระเบยีบ

การปกครองดูแลที่ราชพัสดุเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่
แน่นอน ที่ราชพัสดุจงึเป็นชอ่งทางหนึ่ง ที่จะท าใหเ้กดิการเพิม่พื้นที่
สเีขยีว ด้วยการปลูกต้นไม้ยนืต้นในจ านวนที่เหมาะสมตามหลักการ
ป่าไม้ และไม่ข ัดกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  โดยควรมีมติให้ส่วน
ราชการ ผู้ดูแลที่ราชพัสดุอยู่ในปัจจบุนั หรอืที่จะขอเขา้ใชท้ีร่าชพสัดุ 
ต้องจดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีวในทีร่าชพสัดุแปลงนัน้ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 30 
ของที่ราชพัสดุแปลงนัน้ และต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของพื้นที่สีเข ียวทัง้หมด ยกเว้น  เขตโบราณสถาน ให้กรม
ศลิปากร และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งพจิารณาจดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีว โดย
ค านึงถงึความเหมาะสมของสภาพโบราณสถานแต่ละแหง่ 

 
 พื้นที่สเีขยีวในที่ดินของรฐัวสิาหกจิ และที่ดินของมหาวทิยาลัยซึ่ง

มใิชท่ี่ราชพสัดุนัน้ไม่เกีย่วกบักฎหมายโดยตรง แต่เกี่ยวกบันโยบาย
ในการบรหิารจดัการที่ดินของรฐัวิสาหกจิและมหาวิทยาลัยแต่ละ
แหง่ ดงันัน้ รฐับาลโดยมตคิณะรฐัมนตรคีวรมมีตกิ าหนดหลกัเกณฑ์
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ในการบรหิารจดัการที่ดนิของรฐัวสิาหกจิและทีด่ ินของมหาวทิยาลัย 
ให้มีการบริหารจัดการที่ดินที่สอดคล้องกบัหลักการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืน โดยต้องจดัให้มพีื้นที่สเีขยีวในที่ดนิที่น าออกไปใชป้ระโยชน์
ไม่ น้ อยกว่า ร้อยละ 30 ของพื้ นที่  และต้ อ งมีไม้ยืนต้น เ ป็ น
องคป์ระกอบของพื้นที่สเีขยีวนัน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 

 

 
 
นอกจากมาตรการทางด้ านผัง เมืองและด้ านกฎหมายที่ม ีกา ร

ด าเนินการในประเทศไทยแล้วยงัมมีาตรการจงูใจด้านอืน่ๆ เพื่อเพิม่และจดัการ
พื้นที่สเีขยีวทีย่ัง่ยนื เช่น มาตรการทางเศรษฐศาสตร ์มาตรการทางสงัคม และ
มาตรการด้านการตลาด ดงันี้ 

 การเพิ่มพื้นที่สีเข ียวยัง่ยืนในแปลงที่ดินของรฐั สถานที่ราชการ 
สถานศกึษา ศาสนสถาน และการปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณที่ดิน
สาธารณะรมิทางหรอืรมิน ้า เพื่อเพิม่พื้นทีส่เีขยีวยัง่ยนืใหก้บัชมุชน 

 สนับสนุน ส่งเสรมิ และก าหนดให้เอกชนเพิ่มพื้นที่สีเขยีวอย่าง
ยัง่ยืน โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ รูปแบบและเงื่อนไขการสนับสนุน
เอกชน ให้สามารถจัดสร้างพื้นที่สีเข ียวยัง่ยืนได้ตามสัดส่วนที่

4.3 มาตรการจูงใจอ่ืนๆ 
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ก าหนด และก าหนดหลกัเกณฑ์ รปูแบบและเงือ่นไขส าหรบัเอกชน
รายใดที่ไม่สามารถจดัสร้างพื้นที่สเีขยีวยัง่ยืนในแปลงที่ดินที่ใช้
ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชน 
องค์กรชุมชนจดัท าแผนงาน โครงการด้านพื้นที่สเีขยีวยัง่ยืนเพื่อ
ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่างๆ ทัง้ของภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

 การเพิ่มศกัยภาพและขดีความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในการจดัการพื้นทีส่เีขยีวในเมอืงให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ด าเนินการโดยการจัด
ฝึกอบรมเพื่อสร้างองคค์วามรูแ้ละด าเนินงานต่างๆ เพื่อการจดัการ
พื้นทีส่เีขยีวอย่างยัง่ยนื  

 การใช้แรงจงูใจทางเศรษฐศาสตร์ในการเพิ่มและการจดัการพื้นที่ 
สเีขยีวทีย่ัง่ยนื โดยใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิ การคลงั และภาษ ีเพื่อ
จา่ยคา่แรงจูงใจแกทุ่กภาคสว่นทีม่กีารพฒันาพื้นทีส่เีขยีวยัง่ยนืของ
ชมุชนในทกุรูปแบบ และการพัฒนารูปแบบสทิธปิระโยชน์และการ
ชดเชยต่างๆ แกผู่้ทีจ่ดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื 

 การใช้แรงจูงใจทางด้านสังคมในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่ 
สเีขยีวยัง่ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้
องค์กรรฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ในลักษณะ
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การด า เนินกิจกรรม การแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
(Cooprate Social Responsibility) หรอื CSR มกีารประชาสมัพันธุ์
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ารว่ม มกีารจดักจิกรรมประกวดผลงาน
และมอบรางวลัของโครงการต่างๆ ที่เข้าร่วม เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ทีด่แีกอ่งคก์ร 

 การเพิ่มมูลค่าโครงการต่างๆ ในการเพิ่มและการจดัการพื้นที่สี
เขยีวยัง่ยืน โดยการเข้าร่วมกจิกรรมโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
ภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรอื T-VER Program
โดย องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจกแหง่ประเทศไทย  

  

ก าหนด และก าหนดหลกัเกณฑ์ รปูแบบและเงือ่นไขส าหรบัเอกชน
รายใดที่ไม่สามารถจดัสร้างพื้นที่สเีขยีวยัง่ยืนในแปลงที่ดินที่ใช้
ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชน 
องค์กรชุมชนจดัท าแผนงาน โครงการด้านพื้นที่สเีขยีวยัง่ยืนเพื่อ
ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่างๆ ทัง้ของภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

 การเพิ่มศกัยภาพและขดีความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในการจดัการพื้นทีส่เีขยีวในเมอืงให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ด าเนินการโดยการจัด
ฝึกอบรมเพื่อสร้างองคค์วามรูแ้ละด าเนินงานต่างๆ เพื่อการจดัการ
พื้นทีส่เีขยีวอย่างยัง่ยนื  

 การใช้แรงจงูใจทางเศรษฐศาสตร์ในการเพิ่มและการจดัการพื้นที่ 
สเีขยีวทีย่ัง่ยนื โดยใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิ การคลงั และภาษ ีเพื่อ
จา่ยคา่แรงจูงใจแกทุ่กภาคสว่นทีม่กีารพฒันาพื้นทีส่เีขยีวยัง่ยนืของ
ชมุชนในทกุรูปแบบ และการพัฒนารูปแบบสทิธปิระโยชน์และการ
ชดเชยต่างๆ แกผู่้ทีจ่ดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื 

 การใช้แรงจูงใจทางด้านสังคมในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่ 
สเีขยีวยัง่ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้
องค์กรรฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ในลักษณะ
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ชุดข้อมูลพนัธุไ์ม้  
ท่ีมีประสิทธิภาพการดดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ 

 กา๊ซมลพิษ การปล่อยกา๊ซออกซิเจน และการลดอณุหภมิู 
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ค าน า 
 
การเพิ่มและพัฒนาพื้นที่สเีข ียวในแต่ละพื้นที่นั ้น ย่อมมีรูปแบบที่

แตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการพัฒนาและความเหมาะสมของพื้นที่ 
นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องเลอืกใช้พันธุ์ไม้ทีเ่หมาะสมในแต่ละรูปแบบและแต่ละ
พื้นที่เพื่อความยัง่ยืนของพื้นที่สเีขยีว โดยชุดข้อมูลพันธุ์ไม้ที่มปีระสทิธภิาพ
การดูดซบักา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมลพษิ การปล่อยก๊าซออกซิเจน และ
การลดอุณหภูม ิเล่มนี้ ได้น าเสนอแนวทางในการคดัเลือกพันธุไ์ม้ทีเ่หมาะสม
กบัพื้นที่สเีขยีวประเภทต่างๆ พรอ้มทัง้น าเสนอศกัยภาพในการดูดซับมลพิษ
ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด โดยหวังว่าชุดข้อมูลนี้จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มพื้นที ่
สเีขยีว พร้อมทัง้ลดมลพษิในสิง่แวดล้อม และพฒันาเป็นพื้นที่สเีขยีวที่ยัง่ยนืที่ 
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และมุง่สูส่งัคมคารบ์อนต ่า  
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ชุดความรู้แนวทางการพฒันาเมือง/ชุมชน 
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมคารบ์อนต า่ 
 
ชดุความรูน้ี้ ประกอบด้วยคูม่อื จ านวน 4 เล่ม คอื  

 
 เล่มที ่1 คูม่อืการพฒันาเมอืงเพือ่มุง่สูเ่มอืงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

                สงัคมคารบ์อนต า่ และสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื  
   

 เล่มที ่2 นวตักรรมทีมุ่ง่สูเ่มอืงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  
                และสงัคมคารบ์อนต า่  
 

 เล่มที ่3 แนวปฏบิตัดิ้านการจดัการพื้นทีส่เีขยีว/ชมุชนอย่างยัง่ยนื  
                และลดภาวะโลกรอ้น  

  
 เล่มที ่4 ชดุข้อมลูพนัธุไ์ม ้ทีม่ปีระสทิธภิาพการดูดซบักา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซด์ 
          กา๊ซมลพษิ การปล่อยกา๊ซออกซเิจน และการลดอณุหภูมิ 
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คารบ์อนไดออกไซด์ กา๊ซมลพษิ การปล่อยกา๊ซออกซเิจน และ
การลดอณุหภูม ิ

52 

  

  

ชุดความรู้แนวทางการพฒันาเมือง/ชุมชน 
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมคารบ์อนต า่ 
 
ชดุความรูน้ี้ ประกอบด้วยคูม่อื จ านวน 4 เล่ม คอื  
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 เล่มที ่2 นวตักรรมทีมุ่ง่สูเ่มอืงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  
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          กา๊ซมลพษิ การปล่อยกา๊ซออกซเิจน และการลดอณุหภูมิ 
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การออกแบบและพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวควรค านึงถึงการเลือกพันธุ์ไม้ที่มี

ศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดูดซับก๊าซมลพิษ ช่วยเพิ่มการ
ปล่อยก๊าซออกซิเจน และช่วยลดอุณหภูมิ ซึ่งไม้ยืนต้นมีศักยภาพดังกล่าวได้ดีกว่าไม้
ดอกไม้ประดับ หรือพืชล้มลุก เพราะอัตราการผลิตมวลชีวภาพเหนือผิวดินของไม้
ยืนต้นสูงกว่าไม้ดอกไม้ประดับหลายเท่า จึงควรเลือกปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมืองเพื่อ
ช่วยในเร่ืองดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้โตเร็ว และพันธุ์ไม้ที่มีอายุยืนยาว เป็น
สัดส่วนที่มากกว่าพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ การพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้มาปลูกใน
พื้นที่สีเขียวในเมือง จ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบหรือปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
หลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของพื้นท่ีสีเขียวแต่ละประเภทควรเลือก
ชนิดที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะของพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท และควร
หลีกเลี่ย งพันธุ์ ไม้ ท่ีอ าจก่อให้ เ กิดปัญหาในพื้ นที่บางประเภท ปัจจัย ด้าน
สภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงนิเวศวิทยาของพันธุ์ไม้  โดยเลือกพันธุ์ไม้ประจ าถิ่น
มากกว่าพันธุ์ไม้จากต่างถิ่น และควรมีการก าหนดพันธุ์ไม้ต่างถิ่นในสัดส่วนที่
เหมาะสม ปัจจัยจ ากัดของพื้นที่ ปัจจัยทางด้านสังคม เช่น ความนิยม ความสวยงาม 
และคุณค่าทางจิตใจ เป็นต้น และงบประมาณ ต้นทุนของต้นไม้ และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการ เป็นต้น  

 

1. บทน า
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ในการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเข ียวในแต่ละพื้นที่ย่อมมีรูปแบบที่
แตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงคใ์นการพัฒนา และความเหมาะสมของพื้นที่ 
นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องเลอืกใช้พันธุ์ไม้ทีเ่หมาะสมในแต่ละรูปแบบและแต่ละ
พื้นที่ต่อไป ในการเพิม่และพัฒนาพื้นทีส่เีขยีว ควรมกีารก าหนดรูปแบบของ
พื้นที่สเีขยีวทีจ่ะด าเนินการให้ชดัเจน หากพิจารณาจากบทบาทและหน้าที่ของ
พื้นที่สเีขยีว สามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท เพื่อเป็นพื้นทีเ่ป้าหมายส าหรบัการ
เพิ่มพื้นที่สเีขยีวในเมอืงที่ส าคญั ไดแ้ก ่พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบริการ พ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ือส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณเส้นทางสญัจร และพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือ
เศรษฐกิจชุมชน 

 

 

ปร
ะเภ

ทข
อง

พื้น
ที่สี

เขี
ยว

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบริการ

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดล้อม

พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณเส้นทางจราจร

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศษฐกิจชุมชน

  

 
 
การออกแบบและพัฒนาพื้นที่สีเขียวควรค านึงถึงการเลือกพันธุ์ไม้ที่มี

ศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดูดซับก๊าซมลพิษ ช่วยเพิ่มการ
ปล่อยก๊าซออกซิเจน และช่วยลดอุณหภูมิ ซึ่งไม้ยืนต้นมีศักยภาพดังกล่าวได้ดีกว่าไม้
ดอกไม้ประดับ หรือพืชล้มลุก เพราะอัตราการผลิตมวลชีวภาพเหนือผิวดินของไม้
ยืนต้นสูงกว่าไม้ดอกไม้ประดับหลายเท่า จึงควรเลือกปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมืองเพื่อ
ช่วยในเร่ืองดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้โตเร็ว และพันธุ์ไม้ที่มีอายุยืนยาว เป็น
สัดส่วนที่มากกว่าพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ การพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้มาปลูกใน
พื้นที่สีเขียวในเมือง จ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบหรือปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
หลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของพื้นท่ีสีเขียวแต่ละประเภทควรเลือก
ชนิดที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะของพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท และควร
หลีกเลี่ย งพันธุ์ ไม้ที่ อ าจก่อให้ เ กิดปัญหาในพื้ นที่บางประเภท ปัจจัย ด้าน
สภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงนิเวศวิทยาของพันธุ์ไม้  โดยเลือกพันธุ์ไม้ประจ าถิ่น
มากกว่าพันธุ์ไม้จากต่างถิ่น และควรมีการก าหนดพันธุ์ไม้ต่างถิ่นในสัดส่วนที่
เหมาะสม ปัจจัยจ ากัดของพื้นที่ ปัจจัยทางด้านสังคม เช่น ความนิยม ความสวยงาม 
และคุณค่าทางจิตใจ เป็นต้น และงบประมาณ ต้นทุนของต้นไม้ และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการ เป็นต้น  

 

1. บทน า
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ค าจ ากดัความ  
พืน้ที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน ทัง้การพักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย และ
เสริมสร้างทศันียภาพที่สวยงามให้กับเมือง 
 

รปูแบบของพืน้ท่ีสีเขียว 
สวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกฬีากลางแจ้ง สนามเดก็เล่น 
ลานเมอืงสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และสวนสตัว์ 

พื้นท่ีสีเขียว
เพ่ือบริการ 
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ค าจ ากดัความ  
พืน้ที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน ทัง้การพักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย และ
เสริมสร้างทศันียภาพที่สวยงามให้กับเมือง 
 

รปูแบบของพืน้ท่ีสีเขียว 
สวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกฬีากลางแจ้ง สนามเดก็เล่น 
ลานเมอืงสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และสวนสตัว์ 

พื้นท่ีสีเขียว
เพ่ือบริการ 

  

 

 

ค าจ ากดัความ  
พืน้ทีส่ีเขียวทีเ่สริมสร้างคุณค่าด้านสิง่แวดล้อมให้แก่บริเวณ
และชุมชน เ ช่น ช่วยเพิ่ม ก๊าซออกซิเจนหรือลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ลดอุณหภมูคิวามร้อนในเขตเมอืงกรอง
ฝุ่ นละออง และลดมลพษิ เป็นต้น 

รปูแบบของพืน้ท่ีสีเขียว 
 พืน้ทีส่เีขยีวในพื้นทีส่่วนบุคคล เช่น บ้านพกัและอาคาร

ชุดพกัอาศยั อาคารพาณิชย ์โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้  
รีสอร์ท สนามกอลฟ์ และ พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม เป็นต้น 

 พื้นที่สี เขียว ในสถ าบัน เ ช่น  ห น่วยง านราชการ 
สถาบนัการศกึษา โรงพยาบาล และศาสนสถาน เป็นต้น 

พื้นท่ีสีเขียว 
เพื่อ

ส่ิงแวดล้อม 
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ค าจ ากดัความ  
พื้นทีส่ีเขียวที่อยู่ในแนวเส้นทางสญัจรสาธารณะ มีรูปร่าง
ลกัษณะพืน้ที่ทีเ่ป็นริ้วยาวขนานกบับริเวณเสน้ทางสญัจร ซึ่ง
มีบทบาททัง้การเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม และ
พกัผ่อนหย่อนใจ 

รปูแบบของพืน้ท่ีสีเขียว 
พืน้ทีบ่ริเวณริมทางเดิน บริเวณเกาะกลางถนน บริเวณทาง
สญัจรทางบก ริมถนน ริมทางหลวง หรือริมทางรถไฟ เป็นต้น 
และบริเวณเส้นทางสัญจรทางน ้า เช่นริมแม่น ้า และริม 
ล าคลอง เป็นต้น 

พื้นท่ีสีเขียว 
บริเวณ
เส้นทาง
สญัจร 
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ค าจ ากดัความ  
พืน้ทีส่เีขยีวเพื่อสิง่แวดลอ้มทีส่ร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ผู้
เป็นเจ้าของ ส่วนมากหมายถึงพื้นทีส่ีเขียวในพืน้ที่ว่างของ
เอกชน 

รปูแบบของพืน้ท่ีสีเขียว 
 พืน้ทีเ่กษตร เช่น นาขา้ว พชืไร่ เป็นต้น  
 พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น เช่น สวนไม้ผลยืนต้น และสวนป่า

เศรษฐกจิ เป็นตน้ 

พื้นท่ีสีเขียว 
เพื่อ

เศรษฐกิจ
ชุมชน 

  

 
 

 

ค าจ ากดัความ  
พื้นทีส่ีเขียวที่อยู่ในแนวเส้นทางสญัจรสาธารณะ มีรูปร่าง
ลกัษณะพืน้ที่ทีเ่ป็นริ้วยาวขนานกบับริเวณเสน้ทางสญัจร ซึ่ง
มีบทบาททัง้การเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม และ
พกัผ่อนหย่อนใจ 

รปูแบบของพืน้ท่ีสีเขียว 
พืน้ทีบ่ริเวณริมทางเดิน บริเวณเกาะกลางถนน บริเวณทาง
สญัจรทางบก ริมถนน ริมทางหลวง หรือริมทางรถไฟ เป็นต้น 
และบริเวณเส้นทางสัญจรทางน ้า เช่นริมแม่น ้า และริม 
ล าคลอง เป็นต้น 

พื้นท่ีสีเขียว 
บริเวณ
เส้นทาง
สญัจร 

11



  

ทัง้นี้ ในการคดัเลือกพนัธุ์ไม้ ในขัน้ตอนแรกจ าเป็นต้องมกีารจ าแนก
พนัธุไ์ม้ออกเป็นกลุ่มตามลักษณะวสิยัและศกัยภาพในด้านต่างๆ ของพันธุ์ไม้ 
ดงันี้ 
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 การจดักลุ่มตามลักษณะวสิยัของพันธุ์ไม้ ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้

เลื้อย ไมล้้มลุก และไมค้ลุมดนิ  
 การจดักลุ่มตามลกัษณะทางชพีลักษณ์ของพันธุ์ไม้ ได้แก่ ไม้ผลัดใบ 

ไมไ้มผ่ลดัใบ ไมก้ึง่ผลดัใบ  
 การจดักลุ่มตามลักษณะทางนิเวศวทิยา เป็นการจดักลุ่มตามศกัยภาพ

ของพนัธุไ์มท้ี่เหมาะสมกบัลกัษณะพื้นที่และภูมอิากาศในแต่ละภูมภิาค
ของประเทศไทย  

 การจดักลุ่มตามลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของพนัธุไ์ม ้เชน่ ขนาดของ
ต้นไม ้ขนาดและรปูทรงพุ่มของพนัธุไ์ม ้ เป็นต้น 

 การจดักลุ่มตามลักษณะเด่นของพันธุไ์ม ้เชน่ สขีองดอก รปูทรงเรอืน
ยอดทีส่วยงาม สขีองล าต้น เป็นต้น 

 การจดักลุ่มตามศกัยภาพของการดูดซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ หรอื
การปล่อยก๊าซออกซิเจน โดยการจดักลุ่มพันธุ์ไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม
ตามอตัราการสงัเคราะหแ์สง เพื่อประเมนิศกัยภาพของการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของพนัธุไ์มต้่อปี และการปล่อยก๊าซออกซิเจนต่อ
ปี  

  

ทัง้นี้ ในการคดัเลือกพนัธุ์ไม้ ในขัน้ตอนแรกจ าเป็นต้องมกีารจ าแนก
พนัธุไ์ม้ออกเป็นกลุ่มตามลักษณะวสิยัและศกัยภาพในด้านต่างๆ ของพันธุ์ไม้ 
ดงันี้ 
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 การจัดกลุ่มตามศักยภาพของการดูดซับมลพิษทางอากาศ จาก
ความสามารถในการดูดซบัฝุ่ นละออง และความสามารถในการดูดซับ
ออกไซด์ของไนโตรเจนและโอโซน 
 
ในการคดัเลือกพนัธุไ์มท้ี่เหมาะสมกบัพื้นที่สเีขยีวนอกจากการจดักลุ่ม

พันธุ์ไม้ตามสมบัติต่างๆ  แล้วยังมีการก าหนดปัจจยัที่น ามาประกอบการ
ตดัสนิใจในการพิจารณาเลอืกพนัธุ์ไม้ต่างๆ ทีเ่หมาะสมส าหรบัมาตรฐานของ
พื้นทีส่เีขยีวแต่ละประเภทดงันี้ 
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การปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สเีขยีวบรกิาร ซึ่งมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้เกดิ
ความร่มรื่นสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ จงึเน้นพันธุ์ไม้ที่มรีูปทรง
สวยงาม ให้รม่และมดีอกสวยงาม โดยคดัเลอืกขนาดของทรงพุ่มใหเ้หมาะสม
กบัสภาพพื้นที่และประเภทของพื้นทีส่เีขยีวบรกิาร หากเป็นบรเิวณที่มพีื้นที่
กว้าง เช่น สวนสาธารณะ ควรพิจารณาแนวคดิพื้นที่สเีขยีวที่ยัง่ยืน โดยมไีม้
ใหญ่ขนาดวดัโดยรอบไมต่ ่ากวา่ 20 เซนตเิมตร เป็นองคป์ระกอบหลักจ านวน
ของต้นไม้ไม่น้อยกว่า  16 ต้นต่อไร่ โดยควรให้ความส าคัญในด้านความ
หลากหลายของพันธุ์ไม้ เพื่อให้เกิดโครงสร้างหลายระดับชัน้เรือนยอด
เลี ยน แบบธรรมชาติ  คว รเ ลือกพันธุ์ ไ ม้ที่ม ีศักยภ าพ ในกา รดู ดซั บ
คารบ์อนไดออกไซด์สงู และปล่อยกา๊ซออ๊กซเิจนสงูด้วยเชน่กนั  

โดยชุดคู่มอืนี้ได้จดัท าแนวทางในการคดัเลือกพนัธุ์ไม้ที่เหมาะสมกบั
พื้นที่สเีขยีวบรกิารประเภทต่างๆ ได้แก่ สนามเด็กเล่น สนามกฬีากลางแจ้ง 
สวนหย่อม และสวนสาธารณะ ดงันี้  

 

2. กลุ่มพนัธุไ์ม้ท่ีเหมาะสม
กบัพ้ืนท่ีสีเขียวบริการ

  

 การจัดกลุ่มตามศักยภาพของการดูดซับมลพิษทางอากาศ จาก
ความสามารถในการดูดซบัฝุ่ นละออง และความสามารถในการดูดซับ
ออกไซด์ของไนโตรเจนและโอโซน 
 
ในการคดัเลือกพนัธุไ์มท้ี่เหมาะสมกบัพื้นที่สเีขยีวนอกจากการจดักลุ่ม

พันธุ์ไม้ตามสมบัติต่างๆ  แล้วยังมีการก าหนดปัจจยัที่น ามาประกอบการ
ตดัสนิใจในการพิจารณาเลอืกพนัธุ์ไม้ต่างๆ ทีเ่หมาะสมส าหรบัมาตรฐานของ
พื้นทีส่เีขยีวแต่ละประเภทดงันี้ 

 

 

15



  

 

ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 พนัธ์ุไมใ้หร้่ม ไม่ผลดัใบ หรอืมชี่วงการทิ้งใบในระยะสัน้ 
 ปลูกไมล้ม้ลุก ไมเ้ลื้อย ไมค้ลุมดนิ แทรกเพือ่ให้เกดิโครงสรา้งในแนวดิง่หลายชัน้เรอืนยอด  
 พนัธ์ุไมท้ีม่เีรอืนยอดขนาดเลก็-ปานกลาง รูปทรงเรอืนยอดไม่แผ่กวา้ง 
 ควรเลอืกพนัธ์ุไมท้ีม่ศีกัยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรอืเพิม่ก๊าซออกซเิจน 
 ควรหลกีเลีย่งพนัธ์ุไมท้ีม่หีนาม กิง่กา้นเปราะง่าย กิง่กา้นมาก และรกรุงรงัและมพีษิ 

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
ล าดวน พญาสตับรรณ หงอนไก่ทะเล ตะแบกแดง โสก ศรยีะลา เตง็ รงั แกว้ โสกเขา ยีหุ่บ เสมด็ชุน 
กระทุ่ม กฤษณา ค าแสด จนัทน์กะพอ้ โสกระยา้ โสกสะปันหวา้ กระถนิณรงค์ หมากเขยีว ยูคาลปิตัส 
ชงโค มะขามเทศ คอร์เดยี อโศกอนิเดยี ตะบูนด า 
ไมพุ้ม่  
กระดังงาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เข็มกุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น เข็มพษิณุโลก ทองอุไร  
เขม็สามส ีชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดอืน บานเช้าสเีหลอืง บุษบาริมทาง ประเดหวี ประทดัฝรัง่
พดุตาน พดุจีบ พุดซอ้น พดุดง พุดสามส ียีเ่ขง่ มะเขอืต้น มิกกี้เมาส์ ครสิต์มาส โมกบ้าน หมากผู้
หมากเมีย ร่องไม ้เขม็อินเดยี กุหลาบหนู พยบัหมอก โกสน มะผู้มะเมีย ซองออฟจาไมกา้ สองระดู 
กระบือเจ็ดตัว เขม็เลก็ ดอนย่าแดง เล็บครุฑ พวงทองตน้ โมกบ้าน เบญจมาศ ว่านหมืน่ปี ชุ มเห็ด
เลก็ บานเชา้ ราตรสีีทอง หนามแดง พดุตะแคง พูร่ะหง ชงโคดอกเหลอืง ยีโ่ถ ชบา ตนัหยง พูช่มพู 
จ าปูน รตัตมา 

สนามเดก็เล่น 
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ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 บริเวณรอบๆ สนามกีฬา ควรเลือกพนัธ์ุไม้ให้ร่ม ค่อนขา้งสูงและมีเรือนยอดขนาดปานกลาง 

รูปทรงเรอืนยอดไม่แผ่กวา้งไม่ผลดัใบ หรอืมชี่วงการทิ้งใบในระยะสัน้ 
 ควรเลอืกพนัธ์ุไมท้ี่มศีกัยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเพิม่ก๊าซออกซเิจน และทน

ต่อมลพษิทางอากาศ 
 ควรเลอืกปลูกไม้พนัธ์ุไม้ทีม่ลี ักษณะโดดเด่น เช่น มดีอกสวยงาม รูปทรงสวยงาม แปลกตา และ

โดดเด่น เป็นตน้ 

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
ล าดวนกระทิง พญาสตับรรณ ขีเ้หล็ก หงอนไก่ทะเล ตะแบกแดง โสก ศรียะลา จ าปา จ าปี น ้าเตา้ต้น 
ตนีเป็ดทะเล บุนนาค พกิุล เต็ง สาละลังกา โสกพวง รัง ตะบูนด า โสกเหลือง แก้ว โสกเขา ยีหุ่บ 
เสมด็ชุน กระทุ่ม กฤษณา ค าแสด จนัทน์กะพอ้ โสกระยา้ โสกสะปันหวา้ 
ไมพุ้ม่  
กระดงังาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เขม็กุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น เขม็พษิณุโลก ทองอุไร เขม็
สามส ีชวนชม ชอ้นนาง ดอกสามเดอืน บานเช้าสเีหลือง บุษบารมิทาง ประเดหว ีประทดัฝรัง่พดุตาน 
พดุจบี พุดซอ้น พุดดง พดุสามส ียีเ่ข่ง มะเขอืตน้ มกิกีเ้มาส์ ครสิต์มาส โมกบ้าน หมากผู้หมากเมีย 
ร่องไม้ เขม็อินเดยี กุหลาบหนู พยบัหมอก โกสน มะผูม้ะเมยี ซองออฟจาไมก้า สองระดู กระบอืเจ็ด
ตวั เขม็เล็ก ดอนยา่แดง เล็บครุฑ พวงทองตน้ โมกบ้าน เบญจมาศ ว่านหมืน่ปี ชุมเห็ดเล็ก บานเช้า 
ราตรสีทีอง หนามแดง พดุตะแคง พูร่ะหง ชงโคดอกเหลอืง ยีโ่ถ ชบา ตนัหยง พูช่มพ ูจ าปูน รตัตมา 

สนามกีฬากลางแจ้ง 

  

 

ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 พนัธ์ุไมใ้หร้่ม ไม่ผลดัใบ หรอืมชี่วงการทิ้งใบในระยะสัน้ 
 ปลูกไมล้ม้ลุก ไมเ้ลื้อย ไมค้ลุมดนิ แทรกเพือ่ให้เกดิโครงสรา้งในแนวดิง่หลายชัน้เรอืนยอด  
 พนัธ์ุไมท้ีม่เีรอืนยอดขนาดเลก็-ปานกลาง รูปทรงเรอืนยอดไม่แผ่กวา้ง 
 ควรเลอืกพนัธ์ุไมท้ีม่ศีกัยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรอืเพิม่ก๊าซออกซเิจน 
 ควรหลกีเลีย่งพนัธ์ุไมท้ีม่หีนาม กิง่กา้นเปราะง่าย กิง่กา้นมาก และรกรุงรงัและมพีษิ 

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
ล าดวน พญาสตับรรณ หงอนไก่ทะเล ตะแบกแดง โสก ศรยีะลา เตง็ รงั แกว้ โสกเขา ยีหุ่บ เสมด็ชุน 
กระทุ่ม กฤษณา ค าแสด จนัทน์กะพอ้ โสกระยา้ โสกสะปันหวา้ กระถนิณรงค์ หมากเขยีว ยูคาลปิตัส 
ชงโค มะขามเทศ คอร์เดยี อโศกอนิเดยี ตะบูนด า 
ไมพุ้ม่  
กระดังงาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เข็มกุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น เข็มพษิณุโลก ทองอุไร  
เขม็สามส ีชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดอืน บานเช้าสเีหลอืง บุษบาริมทาง ประเดหวี ประทดัฝรัง่
พดุตาน พดุจีบ พุดซอ้น พดุดง พุดสามส ียีเ่ขง่ มะเขอืต้น มิกกี้เมาส์ ครสิต์มาส โมกบ้าน หมากผู้
หมากเมีย ร่องไม ้เขม็อินเดยี กุหลาบหนู พยบัหมอก โกสน มะผู้มะเมีย ซองออฟจาไมกา้ สองระดู 
กระบือเจ็ดตัว เขม็เลก็ ดอนย่าแดง เล็บครุฑ พวงทองตน้ โมกบ้าน เบญจมาศ ว่านหมืน่ปี ชุ มเห็ด
เลก็ บานเชา้ ราตรสีีทอง หนามแดง พดุตะแคง พูร่ะหง ชงโคดอกเหลอืง ยีโ่ถ ชบา ตนัหยง พูช่มพู 
จ าปูน รตัตมา 

สนามเดก็เล่น 
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ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 พนัธ์ุไมท้ีม่รีูปทรงสวย ใหร้่มและดอกสวยงาม แต่ไม่ผลดัใบ หรอืมชี่วงการทิ้งใบในระยะสัน้ และ

มกีลิน่หอม  
 พนัธ์ุไมค้วรค านึงถงึประโยชน์ในการใชส้อยเฉพาะในแต่ละบรเิวณ 
 พนัธ์ุไมท้ีม่เีรอืนยอดขนาดเลก็-ปานกลาง รูปทรงเรอืนยอดแผ่กวา้งปานกลาง 
 ควรปลูกไม้พุ่มเป็นไม้ระดับกลาง และไม้ระดบัล่างทีเ่ป็นไม้ลม้ลุกและพชืคลุมดินเพือ่ให้เกิด

โครงสรา้งหลายชัน้เรอืนยอด 
 ควรเลอืกพนัธ์ุไมท้ีม่ศีกัยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรอืเพิม่ก๊าซออกซเิจน 

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
ล าดวนกระทงิ พญาสตับรรณ หงอนไก่ทะเล ขีเ้หลก็ ตะแบกแดง โสก ศรยีะลา  จ าปา จ าปี  ตนีเป็ด
ทะเล น ้าเตา้ต้น บุนนาค พกิุล เตง็ สาละลงักา โสกพวง รงั ตะบูนด า โสกเหลอืง แกว้ โสกเขา ยีหุ่บ 
เสมด็ชุน กระถนิณรงค์  หมากเขยีว ยูคาลปิตสั ชงโค มะขามเทศ กระทุ่ม กฤษณา คอร์เดยี ค าแสด 
จนัทน์กะพอ้ โสกระยา้ โสกสะปัน หวา้ อโศกอนิเดยี 
ไมพุ้ม่  
กระดงังาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เขม็กุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น เขม็พษิณุโลก ทองอุไร เขม็
สามสี ชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดือน บานเช้าสีเหลือง บุษบาริมทาง ประเดหวี ประทัดฝรัง่  
พดุตาน พุดจีบ พุดซ้อน พดุดง พุดสามสี ย ีเ่ข่ง มะเขอืต้น มิกกี้เมาส์ ครสิต์มาส โมกบา้น หมากผู้
หมากเมยี ร่องไม ้เขม็อนิเดยี กุหลาบหนู พยบัหมอก โกสน มะผูม้ะเมีย ซองออฟจาไมกา้ สองระดู 
กระบือเจด็ตวั เขม็เล็ก ดอนย่าแดง เลบ็ครุฑ พวงทองตน้ โมกบา้น เบญจมาศ ว่านหมืน่ปี ชุมเห็ด
เลก็ บานเชา้ ราตรสีีทอง หนามแดง พดุตะแคง พู่ระหง ชงโคดอกเหลือง ยีโ่ถ ชบา ตันหยง พู่ชมพู 
จ าปูน รตัตมา 

สวนหย่อม 
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ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
พนัธ์ุไมท้ีม่รีูปทรงและดอกสวยงามแต่ไม่ผลดัใบหรอืมชี่วงการทิ้งใบในระยะสัน้ และมกีลิน่หอม 
พนัธ์ุไมใ้หร้่ม ค่อนขา้งสูง และมเีรือนยอดขนาดปานกลาง รูปทรงเรือนยอดไม่แผ่กวา้ง ไม่ผลัด
ใบ หรอืมชี่วงการทิ้งใบในระยะสัน้ และใหค้วามส าคญัดา้นความหลากหลายของพนัธ์ุไม ้  

พนัธ์ุไมท้ีม่ศีกัยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรอืเพิม่ก๊าซออกซิเจน และทนต่อมลพษิ 
พนัธ์ุไม้ทีต่อบสนองการใชป้ระโยชน์ของพื้นทีใ่นแต่ละบรเิวณ เช่น ริมทางเดนิควรเป็นไมย้นืต้น
ทีใ่หค้วามร่มรืน่ บรเิวณทีพ่กัผ่อนควรเลอืกพนัธ์ุไมท้ีใ่หท้ัง้ความร่มรืน่และมกีลิน่หอม เป็นตน้   

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
ล าดวนกระทงิ พญาสัตบรรณ หงอนไก่ทะเล ขี้เหล็ก ตะแบกแดง โสก ศรียะลา จ าป า  จ าปี  
ตะเคยีนทอง  ตนีเป็ดทะเล  ไทรยอ้ย  ไทรยอ้ยใบแหลม นนทร ีน ้ าเตา้ตน้ บุนนาค พกิุล เตง็ สาละ
ลงักา โสกน ้า โสกพวง รัง ตะบูนด า  โสกเหลือง แก้ว โสกเขา จัง๋ หมากนวล ไผ่จนี ไผ่เลี้ยง ค 
แสมขาว แสมทะเล ถัว่ขาว ถัว่ด า ชงิชัน ไทร ตะเคียนหิน เมเป้ิลหอม เฟินต้นออสเตรเลีย แดง 
ตะบูนขาว รัก โปรงขาว ประเดหวี แสงจนัทร์ ทรงบาดาล เหลืองปรีดยิาธร ยีหุ่บ เสม็ดชุน กระถิน
ณรงค์  หมากเขยีว ยูคาลปิตสั ชงโค มะขามเทศ กระทุ่ม กฤษณา คอร์เดีย ค าแสด จันทน์กะพอ้ 
โสกระยา้ โสกสะปัน หวา้ อโศกอนิเดยี 
ไมพุ้ม่  
กระดงังาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เขม็กุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น เขม็พษิณุโลก ทองอุไร 
เขม็สามส ีชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดอืน บานเชา้สเีหลอืง บุษบาริมทาง ประเดหวี ประทดัฝรัง่
พดุตาน พดุจีบ พุดซ้อน พดุดง พุดสามสี ยีเ่ขง่ มะเขอืตน้ มกิกี้เมาส์ ครสิต์มาส โมกบา้น หมากผู้
หมากเมีย ร่องไม ้เขม็อนิเดีย กุหลาบหนู พยบัหมอก โกสน ซองออฟจาไมกา้ สองระดู กระบอืเจ็ด
ตวั เขม็เล็ก ดอนยา่แดง เ พวงทองต้น โมกบา้น เบญจมาศ ว่านหมืน่ปี ชุมเหด็เล็ก บานเชา้ ราตรี
สทีอง หนามแดง พดุตะแคง พูร่ะหง ชงโคดอกเหลอืง ยีโ่ถ ชบา ตนัหยง พูช่มพ ูจ าปูน รตัตมา 

สวนสาธารณะ 

  

 

ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 พนัธ์ุไมท้ีม่รีูปทรงสวย ใหร้่มและดอกสวยงาม แต่ไม่ผลดัใบ หรอืมชี่วงการทิ้งใบในระยะสัน้ และ

มกีลิน่หอม  
 พนัธ์ุไมค้วรค านึงถงึประโยชน์ในการใชส้อยเฉพาะในแต่ละบรเิวณ 
 พนัธ์ุไมท้ีม่เีรอืนยอดขนาดเลก็-ปานกลาง รูปทรงเรอืนยอดแผ่กวา้งปานกลาง 
 ควรปลูกไม้พุ่มเป็นไม้ระดับกลาง และไม้ระดบัล่างทีเ่ป็นไม้ลม้ลุกและพชืคลุมดินเพือ่ให้เกิด

โครงสรา้งหลายชัน้เรอืนยอด 
 ควรเลอืกพนัธ์ุไมท้ีม่ศีกัยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรอืเพิม่ก๊าซออกซเิจน 

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
ล าดวนกระทงิ พญาสตับรรณ หงอนไก่ทะเล ขีเ้หลก็ ตะแบกแดง โสก ศรยีะลา  จ าปา จ าปี  ตนีเป็ด
ทะเล น ้าเตา้ต้น บุนนาค พกิุล เตง็ สาละลงักา โสกพวง รงั ตะบูนด า โสกเหลอืง แกว้ โสกเขา ยีหุ่บ 
เสมด็ชุน กระถนิณรงค์  หมากเขยีว ยูคาลปิตสั ชงโค มะขามเทศ กระทุ่ม กฤษณา คอร์เดยี ค าแสด 
จนัทน์กะพอ้ โสกระยา้ โสกสะปัน หวา้ อโศกอนิเดยี 
ไมพุ้ม่  
กระดงังาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เขม็กุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น เขม็พษิณุโลก ทองอุไร เขม็
สามสี ชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดือน บานเช้าสีเหลือง บุษบาริมทาง ประเดหวี ประทัดฝรัง่  
พดุตาน พุดจีบ พุดซ้อน พดุดง พุดสามสี ย ีเ่ข่ง มะเขอืต้น มิกกี้เมาส์ ครสิต์มาส โมกบา้น หมากผู้
หมากเมยี ร่องไม ้เขม็อนิเดยี กุหลาบหนู พยบัหมอก โกสน มะผูม้ะเมีย ซองออฟจาไมกา้ สองระดู 
กระบือเจด็ตวั เขม็เล็ก ดอนย่าแดง เลบ็ครุฑ พวงทองตน้ โมกบา้น เบญจมาศ ว่านหมืน่ปี ชุมเห็ด
เลก็ บานเชา้ ราตรสีีทอง หนามแดง พดุตะแคง พู่ระหง ชงโคดอกเหลือง ยีโ่ถ ชบา ตันหยง พู่ชมพู 
จ าปูน รตัตมา 

สวนหย่อม 

19



  

 
 
การคดัเลือกพนัธุ์ไมป้ลกูในพื้นที่สเีขยีวเพื่อสิง่แวดลอ้มมีลกัษณะบางส่วน

ใกล้เคียงกบัพนัธุ์ไม้ที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่สเีขียวบริการ เช่น การสร้างพืน้ที่สีเขียวที่
ย ัง่ยนืความหลากหลายของพนัธุ์ไม ้พนัธุ์ไม้ทีม่ศีกัยภาพในการดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์
สงู และพนัธุ์ไมท้ี่มรีูปทรงสวย ให้ร่มดอกสวยงาม และมีกลิน่หอม แต่ในพื้นที่สเีขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อมมีข้อจ ากดัในลักษณะของพื้นที่แตกต่างกันไปตามประเภท ซึ่งมีข้อจ ากัด
ทางด้านพื้นที่แตกต่างกนัไป เช่น พื้นที่สีเขียวบริเวณบ้านพกั อาจต้องเลือกพนัธุ์ไม้ที่มี
ขนาดทรงพุ่มเลก็ หรืออาคารพกัอาศยัมกีารออกแบบสวนหย่อมขนาดเลก็ในตัวอาคารสูง 
(skyrise greenery) สวนหย่อมบนหลงัคาตึก (rooftop garden) หรือสวนแนวตัง้ (vertical 
garden) ทีใ่ช้ไม้พุ่มขนาดเล็ก ไม้ล้มลุก และไม้เลื้อย เป็นต้น ในการคดัเลือกพนัธุ์ไม้ที่
เหมาะสม จ าแนกประเภทของพื้นที่สเีขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมออกเป็นประเภทย่อย ได้แก่ 
บ้านพกัอาศยั อาคารชุดพกัอาศยั พื้นทีส่ีเขียวในสถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/
สถานพยาบาล พื้นที่สีเขียวในศาสนสถาน และพื้นที่สีเขียวใน โครงการพฒันาของ
ภาคเอกชน 

 
 
 
 

3. กลุ่มพนัธุไ์ม้ท่ีหมาะสม  
กบัพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดล้อม
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ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม ้
 พนัธ์ุไมใ้หร้่มขนาดกลางๆ  ขนาดทรงพุม่ปานกลางและรูปทรงเรอืนยอดไม่แผ่กวา้ง เป็นไมไ้ม่

ผลดัใบ เป็นพนัธ์ุไมม้กีลิน่หอมอ่อนๆ ทีม่ดีอกสวยงาม และปราศจากโรคและแมลงรบกวน 
 ควรใหค้วามส าคญัในดา้นความหลากหลายของพนัธ์ุไม ้  
 ควรเลอืกพนัธ์ุไมท้ีม่ศีกัยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรอืเพิม่ก๊าซออกซเิจน 
 ควรเลอืกปลูกไม้ผล และพชืผักสวนครัว พนัธ์ุไม้ทีร่ ับประทานได ้และท าใหม้ีสตัว์ชนิดอื่นๆ 

เขา้มาสรา้งสสีนัในสวน 

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
ล าดวนกระทงิ พญาสัตบรรณ หงอนไก่ทะเล ขี้เหล็ก ตะแบกแดง โสก ศรียะลา จ าป า  จ าปี  
ตะเคยีนทอง  ตนีเป็ดทะเล  ไทรยอ้ย  ไทรยอ้ยใบแหลม นนทร ีน ้ าเตา้ตน้ บุนนาค พกิุล เตง็ สาละ
ลงักา โสกน ้า โสกพวง รัง ตะบูนด า  โสกเหลือง แก้ว โสกเขา จัง๋ หมากนวล ไผ่จนี ไผ่เลี้ยง ค 
แสมขาว แสมทะเล ถัว่ขาว ถัว่ด า ชงิชัน ไทร ตะเคียนหิน เมเป้ิลหอม เฟินต้นออสเตรเลีย แดง 
ตะบูนขาว รัก โปรงขาว ประเดหวี แสงจนัทร์ ทรงบาดาล เหลืองปรีดยิาธร ยีหุ่บ เสม็ดชุน กระถิน
ณรงค์  หมากเขยีว ยูคาลปิตสั ชงโค มะขามเทศ กระทุ่ม กฤษณา คอร์เดีย ค าแสด จันทน์กะพอ้ 
โสกระยา้ โสกสะปัน หวา้ อโศกอนิเดยี 
ไมพุ้ม่  
กระดงังาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เขม็กุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น เขม็พษิณุโลก ทองอุไร 
เขม็สามส ีชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดอืน บานเชา้สเีหลอืง บุษบาริมทาง ประเดหวี ประทดัฝรัง่
พดุตาน พดุจีบ พุดซ้อน พดุดง พุดสามสี ยีเ่ขง่ มะเขอืตน้ มกิกี้เมาส์ ครสิต์มาส โมกบา้น หมากผู้
หมากเมีย ร่องไม ้เขม็อนิเดีย กุหลาบหนู พยบัหมอก โกสน ซองออฟจาไมกา้ สองระดู กระบอืเจ็ด
ตวั เขม็เล็ก ดอนยา่แดง เ พวงทองต้น โมกบา้น เบญจมาศ ว่านหมืน่ปี ชุมเหด็เล็ก บานเชา้ ราตรี
สทีอง หนามแดง พดุตะแคง พูร่ะหง ชงโคดอกเหลอืง ยีโ่ถ ชบา ตนัหยง พูช่มพ ูจ าปูน รตัตมา 

บ้านพกัอาศยั 

  

 
 
การคดัเลือกพนัธุ์ไมป้ลกูในพื้นที่สเีขยีวเพื่อสิง่แวดลอ้มมีลกัษณะบางส่วน

ใกล้เคียงกบัพนัธุ์ไม้ที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่สเีขียวบริการ เช่น การสร้างพืน้ที่สีเขียวที่
ย ัง่ยนืความหลากหลายของพนัธุ์ไม ้พนัธุ์ไม้ทีม่ศีกัยภาพในการดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์
สงู และพนัธุ์ไมท้ี่มรีูปทรงสวย ให้ร่มดอกสวยงาม และมีกลิน่หอม แต่ในพื้นที่สเีขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อมมีข้อจ ากดัในลักษณะของพื้นที่แตกต่างกันไปตามประเภท ซึ่งมีข้อจ ากัด
ทางด้านพื้นที่แตกต่างกนัไป เช่น พื้นที่สีเขียวบริเวณบ้านพกั อาจต้องเลือกพนัธุ์ไม้ที่มี
ขนาดทรงพุ่มเลก็ หรืออาคารพกัอาศยัมกีารออกแบบสวนหย่อมขนาดเลก็ในตัวอาคารสูง 
(skyrise greenery) สวนหย่อมบนหลงัคาตึก (rooftop garden) หรือสวนแนวตัง้ (vertical 
garden) ทีใ่ช้ไม้พุ่มขนาดเล็ก ไม้ล้มลุก และไม้เลื้อย เป็นต้น ในการคดัเลือกพนัธุ์ไม้ที่
เหมาะสม จ าแนกประเภทของพื้นที่สเีขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมออกเป็นประเภทย่อย ได้แก่ 
บ้านพกัอาศยั อาคารชุดพกัอาศยั พื้นทีส่ีเขียวในสถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/
สถานพยาบาล พื้นที่สีเขียวในศาสนสถาน และพื้นที่สีเขียวใน โครงการพฒันาของ
ภาคเอกชน 

 
 
 
 

3. กลุ่มพนัธุไ์ม้ท่ีหมาะสม  
กบัพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดล้อม
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ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 พนัธ์ุไมใ้หร้่มเงาแต่ทรงพุม่แคบๆ ไม่ผลดัใบ และปราศจากโรคและแมลงรบกวน และควรปลูก

ไมพุ้ม่ และไมล้ม้ลุกในกระถางเพือ่สรา้งความโดดเด่นและสวยงามแก่บรเิวณ 
 สามารถเพิม่พื้นที่สีเขยีวในและนอกบริเวณด้วยสวนแนวตัง้ (vertical garden) เพือ่ความ

สวยงามและสิ่งแวดล้อม และเพิม่พื้นที่สีเขยีวในบริเวณด้วยสวนหลังคา หรือสวนดาดฟ้า 
(roof top garden) เพือ่การพกัผ่อนหยอ่นใจและสิง่แวดลอ้ม 

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
พญาสตับรรณ หงอนไก่ทะเล ขีเ้หลก็ ตะแบกแดง โสก ศรยีะลา จ าปา จ าปี น ้าเตา้ตน้ พกิุล สารภี 
โสกพวง แกว้ โสกเขา หมากเหลือง ปาล์มน ้ ามัน ปาล์มสะดือเขยีว เสี้ยวดอกขาว ไก๋น้อย ยอป่า 
โมก จัง๋ หมากนวล ไผ่จนี กระถนิดอย กระถินเทพา คงคาเดือด ชงิชัน ตะเคยีนหิน เมเป้ิลหอม 
หนวดปลาหมกึ เฟิร์นตน้ออสเตรเลีย แดง รัก ประเดหว ีแสงจันทร์ ทรงบาดาล เหลอืงปรีดยิาธร 
ยีหุ่บ เสมด็ชุน กระถินณรงค์ หมากเขยีว ยคูาลปิตสั ชงโค มะขามเทศ กระทุ่ม กฤษณา คอร์เดีย 
ค าแสด จนัทน์กะพอ้ โสกระยา้ โสกสะปัน หวา้ อโศกอนิเดยี 
ไมพุ้ม่  
กระดงังาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เขม็กุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น เขม็พษิณุโลก ทองอุไร 
เขม็สามสี ชวนชม ชอ้นนาง ดอกสามเดือน บานเชา้สีเหลือง บุษบารมิทาง ประเดหว ีประทัดฝรัง่
พดุตาน พดุจีบ พุดซอ้น พุดดง พดุสามส ียีเ่ขง่ มะเขอืตน้ มกิกี้เมาส์ ครสิต์มาส โมกบา้น หมากผู้
หมากเมยี ร่องไม้ เขม็อนิเดยี กุหลาบหนู พยบัหมอก โกสน ซองออฟจาไมก้า สองระดู กระบือ
เจ็ดตัว เขม็เลก็ ดอนยา่แดง เ พวงทองต้น โมกบา้น เบญจมาศ ว่านหมื่นปี ชุมเหด็เล็ก บานเช้า 
ราตรสีทีอง หนามแดง พดุตะแคง พูร่ะหง ชงโคดอกเหลอืง ยีโ่ถ ชบา ตนัหยง พูช่มพ ูจ าปูน  

อาคารชุดพกัอาศัย 
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ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 พนัธ์ุไมใ้หร้่มเงาแต่ทรงพุม่แคบๆ ไม่ผลดัใบ และปราศจากโรคและแมลงรบกวน และควรปลูก

ไมพุ้ม่ และไมล้ม้ลุกในกระถางเพือ่สรา้งความโดดเด่นและสวยงามแก่บรเิวณ 
 สามารถเพิม่พื้นที่สีเขยีวในและนอกบริเวณด้วยสวนแนวตัง้ (vertical garden) เพือ่ความ

สวยงามและสิ่งแวดล้อม และเพิม่พื้นที่สีเขยีวในบริเวณด้วยสวนหลังคา หรือสวนดาดฟ้า 
(roof top garden) เพือ่การพกัผ่อนหยอ่นใจและสิง่แวดลอ้ม 

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
พญาสตับรรณ หงอนไก่ทะเล ขีเ้หลก็ ตะแบกแดง โสก ศรยีะลา จ าปา จ าปี น ้าเตา้ตน้ พกิุล สารภี 
โสกพวง แกว้ โสกเขา หมากเหลือง ปาล์มน ้ ามัน ปาล์มสะดือเขยีว เสี้ยวดอกขาว ไก๋น้อย ยอป่า 
โมก จัง๋ หมากนวล ไผ่จนี กระถนิดอย กระถินเทพา คงคาเดือด ชงิชัน ตะเคยีนหิน เมเป้ิลหอม 
หนวดปลาหมกึ เฟิร์นตน้ออสเตรเลีย แดง รัก ประเดหว ีแสงจันทร์ ทรงบาดาล เหลอืงปรีดยิาธร 
ยีหุ่บ เสมด็ชุน กระถินณรงค์ หมากเขยีว ยคูาลปิตสั ชงโค มะขามเทศ กระทุ่ม กฤษณา คอร์เดีย 
ค าแสด จนัทน์กะพอ้ โสกระยา้ โสกสะปัน หวา้ อโศกอนิเดยี 
ไมพุ้ม่  
กระดงังาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เขม็กุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น เขม็พษิณุโลก ทองอุไร 
เขม็สามสี ชวนชม ชอ้นนาง ดอกสามเดือน บานเชา้สีเหลือง บุษบารมิทาง ประเดหว ีประทัดฝรัง่
พดุตาน พดุจีบ พุดซอ้น พุดดง พดุสามส ียีเ่ขง่ มะเขอืตน้ มกิกี้เมาส์ ครสิต์มาส โมกบา้น หมากผู้
หมากเมยี ร่องไม้ เขม็อนิเดยี กุหลาบหนู พยบัหมอก โกสน ซองออฟจาไมก้า สองระดู กระบือ
เจ็ดตัว เขม็เลก็ ดอนยา่แดง เ พวงทองต้น โมกบา้น เบญจมาศ ว่านหมื่นปี ชุมเหด็เล็ก บานเช้า 
ราตรสีทีอง หนามแดง พดุตะแคง พูร่ะหง ชงโคดอกเหลอืง ยีโ่ถ ชบา ตนัหยง พูช่มพ ูจ าปูน  

อาคารชุดพกัอาศัย 

  

ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 พนัธ์ุไมท้ีม่รีูปทรงเรอืนยอดสวย ใหร้่มเงาและดอกสวยงาม แต่ไม่ผลดัใบ หรือมชี่วงการทิ้งใบ

ในระยะสัน้  
 ควรเลือกพนัธ์ุไม้ที่ตอบสนองการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในแต่ละบริเวณ เช่น บริเวณริม

ทางเดินควรเลอืกพนัธ์ุไม้ยนืต้นที่ใหค้วามร่มรื่น บรเิวณที่พกัผ่อนและท ากิจกรรมควรเลือก
พนัธ์ุไมท้ี่ให้ทัง้ความร่มรืน่และมีกลิ่นหอม บรเิวณที่ตอ้งการความโดดเด่นสวยงาม ควรเลอืก
พนัธ์ุไมใ้หด้อกทีม่คีวามสดใส 

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
ล าดวนกระทงิ พญาสตับรรณ หงอนไก่ทะเล ขีเ้หลก็ โสก ศรยีะลา จ าปา  จ าปี  ตนีเป็ดทะเล  ไทร
ยอ้ย  ไทรยอ้ยใบแหลม นนทรี น ้าเต้าตน้ บุนนาค พกิุล เต็ง โสกน ้ า โสกพวง รัง ตะบูนด า โสก
เหลือง แกว้ โสกเขา จัง๋ หมากนวล ไผ่จีน ไผ่เลี้ยง เฮียะ กระถินดอย กระถินเทพา คงคาเดือด 
แสมขาว แสมทะเล ถัว่ขาว ถัว่ด า ชงิชัน ตะเคียนหนิ เมเป้ิลหอม เฟินตน้ออสเตรเลยี แดง ตะบูน
ขาว รัก โปรงขาว ประเดหว ีแสงจนัทร์ ทรงบาดาล เหลืองปรดีิยาธร ยีหุ่บ เสม็ดชุน  หมากเขยีว 
ชงโค มะขามเทศ กฤษณา คอร์เดยี ค าแสด จนัทน์กะพอ้ โสกระยา้ โสกสะปัน หวา้ อโศกอนิเดยี 
ไมพุ้ม่  
กระดงังาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เขม็กุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น ทองอุไร เขม็สามส ีชวนชม 
ชอ้นนาง ดอกสามเดือน บานเชา้สเีหลอืง บุษบารมิทาง ประเดหวี ประทดัฝรัง่พดุตาน พดุจีบ พุด
ซอ้น พดุดง พุดสามส ียีเ่ขง่ มกิกี้เมาส์ ครสิต์มาส โมกบา้น หมากผูห้มากเมีย เขม็อินเดีย กุหลาบ
หนู พยบัหมอก โกสน ซองออฟจาไมกา้ สองระดู กระบอืเจด็ตวั เขม็เล็ก ดอนยา่แดง  พวงทองต้น 
โมกบา้น ว่านหมืน่ปี บานเชา้ ราตรสีทีอง หนามแดง พดุตะแคง พูร่ะหง ชงโคดอกเหลอืง ยีโ่ถ  

พื้นท่ีสีเขียวในสถาบนัราชการ/สถาบนัการศึกษา/สถานพยาบาล 
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ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 พนัธ์ุไมท้ี่มรีูปทรงเรือนยอดสวย ขนาดปานกลาง-ใหญ่ ให้ร่มเงาและดอกสวยงาม แต่ไม่ผลัด

ใบ หรอืมชี่วงการทิ้งใบในระยะสัน้ พนัธ์ุไมท้ีม่คีวามส าคญัในทางศาสนาร่วมดว้ย 
 ควรใหค้วามส าคญัในดา้นความหลากหลายของพนัธ์ุไม ้  
 ควรเลอืกพนัธ์ุไมโ้ตเรว็ทีม่ศีกัยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรอืเพิม่ก๊าซออกซเิจน 
 ควรเลอืกพนัธ์ุไมท้ีต่อบสนองการใชป้ระโยชน์ของพืน้ทีใ่นแต่ละบรเิวณ  

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
ล าดวนกระทงิ พญาสตับรรณ หงอนไก่ทะเล ขีเ้หลก็ โสก ศรยีะลา จ าปา  จ าปี  ตนีเป็ดทะเล  ไทร
ยอ้ย  ไทรยอ้ยใบแหลม นนทรี น ้าเต้าตน้ บุนนาค พกิุล เต็ง โสกน ้ า โสกพวง รัง ตะบูนด า โสก
เหลือง แกว้ โสกเขา จัง๋ หมากนวล ไผ่จีน ไผ่เลี้ยง เฮียะ กระถินดอย กระถินเทพา คงคาเดือด 
แสมขาว แสมทะเล ถัว่ขาว ถัว่ด า ชงิชัน ตะเคียนหนิ เมเป้ิลหอม เฟินตน้ออสเตรเลยี แดง ตะบูน
ขาว รัก โปรงขาว ประเดหว ีแสงจนัทร์ ทรงบาดาล เหลืองปรดีิยาธร ยีหุ่บ เสม็ดชุน  หมากเขยีว 
ชงโค มะขามเทศ กฤษณา คอร์เดยี ค าแสด จนัทน์กะพอ้ โสกระยา้ โสกสะปัน หวา้ อโศกอนิเดยี 
ไมพุ้ม่  
กระดงังาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เขม็กุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น ทองอุไร เขม็สามส ีชวนชม 
ชอ้นนาง ดอกสามเดือน บานเชา้สเีหลอืง บุษบารมิทาง ประเดหวี ประทดัฝรัง่พดุตาน พดุจีบ พุด
ซอ้น พดุดง พุดสามส ียีเ่ขง่ มกิกี้เมาส์ ครสิต์มาส โมกบา้น หมากผูห้มากเมีย เขม็อินเดีย กุหลาบ
หนู พยบัหมอก โกสน ซองออฟจาไมกา้ สองระดู กระบอืเจด็ตวั เขม็เล็ก ดอนยา่แดง  พวงทองต้น 
โมกบา้น ว่านหมืน่ปี บานเชา้ ราตรสีทีอง หนามแดง พดุตะแคง พูร่ะหง ชงโคดอกเหลอืง ยีโ่ถ  

พื้นท่ีสีเขียวในศาสนสถาน 
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ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 พนัธ์ุไมท้ี่มรีูปทรงเรือนยอดสวย ขนาดปานกลาง-ใหญ่ ให้ร่มเงาและดอกสวยงาม แต่ไม่ผลัด

ใบ หรอืมชี่วงการทิ้งใบในระยะสัน้ พนัธ์ุไมท้ีม่คีวามส าคญัในทางศาสนาร่วมดว้ย 
 ควรใหค้วามส าคญัในดา้นความหลากหลายของพนัธ์ุไม ้  
 ควรเลอืกพนัธ์ุไมโ้ตเรว็ทีม่ศีกัยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรอืเพิม่ก๊าซออกซเิจน 
 ควรเลอืกพนัธ์ุไมท้ีต่อบสนองการใชป้ระโยชน์ของพืน้ทีใ่นแต่ละบรเิวณ  

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
ล าดวนกระทงิ พญาสตับรรณ หงอนไก่ทะเล ขีเ้หลก็ โสก ศรยีะลา จ าปา  จ าปี  ตนีเป็ดทะเล  ไทร
ยอ้ย  ไทรยอ้ยใบแหลม นนทรี น ้าเต้าตน้ บุนนาค พกิุล เต็ง โสกน ้ า โสกพวง รัง ตะบูนด า โสก
เหลือง แกว้ โสกเขา จัง๋ หมากนวล ไผ่จีน ไผ่เลี้ยง เฮียะ กระถินดอย กระถินเทพา คงคาเดือด 
แสมขาว แสมทะเล ถัว่ขาว ถัว่ด า ชงิชัน ตะเคียนหนิ เมเป้ิลหอม เฟินตน้ออสเตรเลยี แดง ตะบูน
ขาว รัก โปรงขาว ประเดหว ีแสงจนัทร์ ทรงบาดาล เหลืองปรดีิยาธร ยีหุ่บ เสม็ดชุน  หมากเขยีว 
ชงโค มะขามเทศ กฤษณา คอร์เดยี ค าแสด จนัทน์กะพอ้ โสกระยา้ โสกสะปัน หวา้ อโศกอนิเดยี 
ไมพุ้ม่  
กระดงังาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เขม็กุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น ทองอุไร เขม็สามส ีชวนชม 
ชอ้นนาง ดอกสามเดือน บานเชา้สเีหลอืง บุษบารมิทาง ประเดหวี ประทดัฝรัง่พดุตาน พดุจีบ พุด
ซอ้น พดุดง พุดสามส ียีเ่ขง่ มกิกี้เมาส์ ครสิต์มาส โมกบา้น หมากผูห้มากเมีย เขม็อินเดีย กุหลาบ
หนู พยบัหมอก โกสน ซองออฟจาไมกา้ สองระดู กระบอืเจด็ตวั เขม็เล็ก ดอนยา่แดง  พวงทองต้น 
โมกบา้น ว่านหมืน่ปี บานเชา้ ราตรสีทีอง หนามแดง พดุตะแคง พูร่ะหง ชงโคดอกเหลอืง ยีโ่ถ  

พื้นท่ีสีเขียวในศาสนสถาน 

  

 

ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 พนัธ์ุไมท้ี่มรีูปทรงเรือนยอดสวย ขนาดปานกลาง-ใหญ่ ให้ร่มเงาและดอกสวยงาม แต่ไม่ผลัด

ใบ หรอืมชี่วงการทิ้งใบในระยะสัน้  
 ควรใหค้วามส าคญัในดา้นความหลากหลายของพนัธ์ุไม ้  
 ควรเลอืกพนัธ์ุไมโ้ตเรว็ทีม่ศีกัยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรอืเพิม่ก๊าซออกซเิจน 
 ควรเลอืกพนัธ์ุไมท้ีต่อบสนองการใชป้ระโยชน์ของพืน้ทีใ่นแต่ละบรเิวณ  

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
ล าดวนกระทงิ พญาสตับรรณ ขีเ้หลก็ หงอนไก่ทะเล ตะแบกแดง โสก ศรยีะลา จ าปา จ าปี น ้ าเต้า
ตน้ ตีนเป็ดทะเล บุนนาค พกิุล เต็ง สาละลงักา โสกพวง รัง ตะบูนด า โสกเหลือง แก้ว โสกเขา 
ยีหุ่บ เสมด็ชุน กระทุ่ม กฤษณา ค าแสด จนัทน์กะพอ้ โสกระยา้ โสกสะปันหวา้ 
ไมพุ้ม่  
กระดงังาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เขม็กุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น เขม็พษิณุโลก ทองอุไร 
เขม็สามสี คอร์เดยี ชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดือน บานเช้าสีเหลอืง บุษบารมิทาง ประเดหวี 
ประทัดฝรัง่พดุตาน พุดจีบ พดุซอ้น พุดดง พดุสามส ียีเ่ขง่ มะเขอืต้น มกิกี้เมาส์ ครสิต์มาส โมก
บา้น หมากผู้หมากเมีย ร่องไม ้เขม็อนิเดยี กุหลาบหนู พยบัหมอก โกสน มะผูม้ะเมยี ซองออฟจา
ไมกา้ สองระดู กระบอืเจด็ตวั เขม็เลก็ ดอนยา่แดง เลบ็ครุฑ พวงทองตน้ โมกบา้น เบญจมาศ ว่าน
หมืน่ปี ชุมเห็ดเลก็ บานเชา้ ราตรสีีทอง หนามแดง พดุตะแคง พูร่ะหง ชงโคดอกเหลอืง ยีโ่ถ ชบา 
ตนัหยง พูช่มพ ูจ าปูน รตัตมา 

พื้นท่ีสีเขียวในโครงการพฒันาของภาคเอกชน 
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พันธุไ์ม้ปลูกในพ้ืนที่สีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจรบางส่วนมีลักษณะบางส่วนใกล้ เคียง

กับพันธุไ์ม้ที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือบริการ และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม เช่น การ
สร้างพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืนความหลากหลายของพันธุ์ไม้พันธุ์ไม้ที่มี ศักยภาพในการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงและพันธุ์ไม้ที่มีรูปทรงสวย และให้ร่มและดอกสวยงาม และมีกลิ่นหอม 
แต่จ าเป็นต้องเลือกพันธุ์ไม้ที่ทนต่อมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละออง เป็นล าดับแรก และควร
เป็นพันธุไ์ม้ทนต่อความร้อน ทนต่อความแล้ง ไม่ผลัดใบ ไม่สูงเกินไป ทรงพุ่มสวยงามไม่แผ่กว้าง
มาก กิ่งก้านเหนียวไม่เปราะหักง่าย ใบเล็กฝอยไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไปไม่มีผลขนาดใหญ่
ซึ่งจะหล่นก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร และมีระบบรากลึกไม่ท าลายพ้ืนผิวจราจร หากพ้ืนที่
แคบควรเลือกพันธุ์ไม้ที่มีเรือนยอดเล็ก หากพ้ืนที่กว้างควรเลือกเรือนยอดแผ่กว้างเพ่ือให้เกิดร่ม
เงา นอกจากน้ีควรพิจารณาพืชคลุมดินเพ่ือลดการสูญเสียน้ าจากผิวดิน 

ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม จ าแนกประเภทของพ้ืนที่สีเขียวบริเวณเส้นทาง
สัญจรออกเป็นประเภทย่อย ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจรทางบก และพ้ืนที่สีเขียว
บริเวณเส้นทางสัญจรทางน้ า ดังน้ี 
 

4.กลุ่มพนัธุไ์ม้ท่ีเหมาะสมกบั
พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณเส้นทางสญัจร
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พันธุไ์ม้ปลูกในพ้ืนที่สีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจรบางส่วนมีลักษณะบางส่วนใกล้ เคียง

กับพันธุไ์ม้ที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือบริการ และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม เช่น การ
สร้างพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืนความหลากหลายของพันธุ์ไม้พันธุ์ไม้ที่มี ศักยภาพในการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงและพันธุ์ไม้ที่มีรูปทรงสวย และให้ร่มและดอกสวยงาม และมีกลิ่นหอม 
แต่จ าเป็นต้องเลือกพันธุ์ไม้ที่ทนต่อมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละออง เป็นล าดับแรก และควร
เป็นพันธุไ์ม้ทนต่อความร้อน ทนต่อความแล้ง ไม่ผลัดใบ ไม่สูงเกินไป ทรงพุ่มสวยงามไม่แผ่กว้าง
มาก กิ่งก้านเหนียวไม่เปราะหักง่าย ใบเล็กฝอยไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไปไม่มีผลขนาดใหญ่
ซึ่งจะหล่นก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร และมีระบบรากลึกไม่ท าลายพ้ืนผิวจราจร หากพ้ืนที่
แคบควรเลือกพันธุ์ไม้ที่มีเรือนยอดเล็ก หากพ้ืนที่กว้างควรเลือกเรือนยอดแผ่กว้างเพ่ือให้เกิดร่ม
เงา นอกจากน้ีควรพิจารณาพืชคลุมดินเพ่ือลดการสูญเสียน้ าจากผิวดิน 

ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม จ าแนกประเภทของพ้ืนที่สีเขียวบริเวณเส้นทาง
สัญจรออกเป็นประเภทย่อย ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจรทางบก และพ้ืนที่สีเขียว
บริเวณเส้นทางสัญจรทางน้ า ดังน้ี 
 

4.กลุ่มพนัธุไ์ม้ท่ีเหมาะสมกบั
พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณเส้นทางสญัจร

  

 

ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 พนัธุ์ไมท้ีไ่ม่สงูเกนิไป ทรงพุ่มสวยงามไม่แผ่กว้างมากเกนิไป กิง่กา้นเหนียวไม่

เปราะหกัง่าย ใบเลก็ฝอย และไม่มผีลขนาดใหญ่ซึง่จะหล่นก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่
ผู้สญัจร นอกจากน้ีควรมรีะบบรากลกึไม่ท าลายพืน้ผิวจราจร 

 พนัธุ์ไมท้ี่ทนต่อมลพษิทางอากาศและฝุ่ นละออง ทนต่อความร้อน ทนต่อความ
แลง้ และไม่ผลดัใบ 

 พนัธุ์ไม้โตเร็วที่มีศกัยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเพิ่มก๊าซ
ออกซเิจน และทนต่อมลพษิ 

 ควรให้ความส าคัญในด้านความหลากชนิดของพันธุ์ไม้ หากพื้นที่จ ากดัไม่
สามารถปลูกไมย้ืนต้นได้ควรเลือกปลูกไม้เลื้อย และควรปลกูไม้คลุมดนิเพื่อลด
การสญูเสยีน ้าจากผิวดนิและลดการชะลา้งพงัทลายของดนิ 

 ควรเลือกพนัธุ์ไม้ที่ตอบสนองการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในแต่ละบริเวณ เช่น 
บริเวณริมทางเดินควรเลือกพนัธุ์ไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่น บริเวณเกาะกลาง
ถนนควรเลอืกไมย้นืต้นขนาดเลก็ หรือไมพุ่้มทีม่ทีรงพุ่มสวยงาม เป็นต้น 

 ควรเลอืกปลกูไมล้ม้ลุก ไมเ้ลือ้ย ไมค้ลุมดนิ แทรกเพื่อใหเ้กดิโครงสร้างในแนวดิง่
หลายชัน้เรือนยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชคลุมดินที่ส าคญั เช่น พืชวงศ์หญ้า 
เป็นต้น 

พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณเส้นทางสญัจรทางบก 
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ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืต้น 
สนฉัตร พกุิล ยูคาลิปตสั กร่าง กนัเกรา ขนุน ข่อย จ าปา จ าปี ยางอินเดีย อโศก
อนิเดยี กะลอ ชมพู่ ไทรยอ้ยใบทู่ มงัคุด เมา กะเมาขะเม่า ยามยูมิมา หวา้ ดงลิน้จี่ 
สตาร์แอปเป้ิลหรือแอปเป้ิลเมอืงสเีขยีว สนดนิสอ สนทะเล สนหางสิงห์ หลวิ เสลา
เปลอืกหนา ตะแบกแดง เงาะ แซะ โพมะพลบั เดื่อ หวา้ ตีนเป็ดฝรัง่ แปรงลา้งขวด
สตาร์แอปเป้ิลหรือแอปเป้ิลเมอืงสมี่วง มะขามเทศ ยีหุ่บ เสมด็ชุน ศรียะลา โสกเขา
หงอนไก่ทะเล หมากเขียว กระทงิ กระทุ่ม กฤษณา แกว้เจ้าจอม ขี้เหลก็ คอร์เดีย
เครือเขาหนงั สาละ ลงักา โสกระยา้ โสกสะปัน 
ไมพุ่้ม  
ประทดัจีน แสยก/เคยีะไก่ให้ เล็บครุฑ หนวดปลาหมึกแคระ พิลงักาสา รามใหญ่ 
ลงัพิสา ปือนา ผกากรอง พุดซอ้น พุดตะแคง พู่ระหง ชงโคดอกเหลือง ทองพนัดุล
ยีโ่ถ 
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ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 การคดัเลอืกพนัธ์ุไม้ตอ้งค านึงถงึพนัธ์ุไมท้ีช่อบน ้าเป็นหลกัหากอยู่บรเิวณรมิน ้าควรเลือกปลูก

พนั ธ์ุไม้ที่ชอบน ้ า เช่น กุ่มน ้ า จิกน ้ า ตีนเป็ดน ้ า ทองหลาง ไทรด่าง ไทรยอ้ยใบแหลม
แปรงลา้งขวด มะกอกน ้า โสกน ้า โสกพวง และ หลิวเป็นตน้ นอกจากนี้ยงัควรเลอืกพนัธ์ุไม้ที่
ไม่มดีอกและผลทีร่่วงง่ายจะท าใหล้ าน ้าสกปรก 

 ควรเลอืกพนัธ์ุไมโ้ตเรว็ทีม่ศีกัยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรอืเพิม่ก๊าซออกซเิจน 
 ควรใหค้วามส าคญัในดา้นความหลากชนิดของพนัธ์ุไมเ้ช่นเดยีวกบัพืน้ทีส่ีเขยีวประเภทอืน่ๆ 

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
พกิุล กันเกรา ข่อย จ าปี ยางอินเดีย อโศกอินเดีย กะลอ ชมพู่ สนทะเล หลิว โพมะพลับ
แปรงลา้งขวด ยีหุ่บ โสกเขา จันทน์กะพอ้ ตนีเป็ดทรายเ ทพทาโร โพทะเล มะเดือ่ อุทุมพร มะตาด
โมกแดง สะเดาเทยีม หลุมพอ 
ไมพุ้ม่  
ประทัดจีน แสยก/เคียะไก่ให ้เล็บครุฑ หนวดปลาหมึกแคระ พลิงักาสา รามใหญ่ ลังพสิา ปือนา 
ผกากรอง พดุซอ้น พดุตะแคง พูร่ะหง ชงโค ดอกเหลอืง ทองพนัดุล ยีโ่ถ 

พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณเส้นทางสญัจรทางน ้า 
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การคัดเลือกพันธุไ์ม้มีความแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 

ลักษณะดิน ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ และในพ้ืนที่เกษตร ควรต้องค านึงถึง
พันธุไ์ม้ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในระบบวนเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ยืนต้นอเนกประสงค์ เช่น สะเดา 
ขี้เหล็ก สะตอ และไม้ผลอื่นๆ และส าหรับสวนป่าเศรษฐกิจ เช่น ยางนา กระถินณรงค์ ยูคา
ลิปตัส เป็นต้น นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจควรเลือกพันธุ์ไม้อื่นๆ ปลูกบริเวณรอบๆ แปลง
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเช่นกัน ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ 
สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ดังน้ี 

5.กลุ่มพนัธุไ์ม้ท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีสี
เขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน
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การคัดเลือกพันธุไ์ม้มีความแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 

ลักษณะดิน ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ และในพ้ืนที่เกษตร ควรต้องค านึงถึง
พันธุไ์ม้ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในระบบวนเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ยืนต้นอเนกประสงค์ เช่น สะเดา 
ขี้เหล็ก สะตอ และไม้ผลอื่นๆ และส าหรับสวนป่าเศรษฐกิจ เช่น ยางนา กระถินณรงค์ ยูคา
ลิปตัส เป็นต้น นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจควรเลือกพันธุ์ไม้อื่นๆ ปลูกบริเวณรอบๆ แปลง
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเช่นกัน ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ 
สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ดังน้ี 

5.กลุ่มพนัธุไ์ม้ท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีสี
เขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน

  

 

ลกัษณะทัว่ไปของพนัธุ์ไม้ 
 ควรเป็นพนัธ์ุไม้ทีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน เช่น นาขา้ว พชืไร่ พชืผกั พชืสมุนไพร ไม้

ตดัดอก ไมผ้ล และไมป่้าเศรษฐกจิ เป็นตน้ 
 พนัธ์ุไมท้ี่มศีกัยภาพในการปลูกในระบบเกษตรแบบผสมผสาน มาปลูกร่วม เพือ่ใหเ้กดิความ

หลากหลายทางชวีภาพ  
 ควรเลือกพนัธ์ุไมโ้ตเรว็ทีม่ศี ักยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรอืเพิม่ก๊าซออกซเิจน 

และทนต่อมลพษิ 

ชนิดของพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม 
ไมย้นืตน้ 
จนัทน์แดง แสมสาร จันทน์กะพอ้ พฤกษ์ ทองกวาว กระพี ้จัน่หว้า สารภ ีกุ่มบก อนิทนิลน ้า อนิทร
ชติ ขี้เหล็กอเมริกัน โสก กัลปพฤกษ์ มะฮอกกานี สัตตบรรณ ตะเคียนทอง ถ่อนน ้ าเต้า เสลา
พะยอม ยางนา ทองหลางด่าง กาฬพฤกษ์ วาสุเทพ อินทนิลบก แก้วเจ้าจอม แคแสด มะขาม 
ตะแบกนา ชงโคงิ้ว จามจุร ีชมพู ่การบูร เทพทาโร มะเดือ่ อุทุมพร มะตาด จัง๋ มะขามเทศ ปาล์ม
น ้ามนั ไผ่จนี ไผ่เลี้ยง มะตูม ยอบา้น มะพรา้ว มะเฟือง สมอไทย หมาก อบเชย 
ไมพุ้ม่  
กระดงังาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เขม็กุดัน่ เขม็ญี่ปุ่ น เขม็พษิณุโลก ทองอุไร 
เขม็สามสี ชวนชม ชอ้นนาง ดอกสามเดือน บานเชา้สีเหลือง บุษบารมิทาง ประเดหว ีประทัดฝรัง่
พดุตาน พดุจีบ พุดซอ้น พุดดง พดุสามส ียีเ่ขง่ มะเขอืตน้ มกิกี้เมาส์ ครสิต์มาส โมกบา้น หมากผู้
หมากเมีย ร่องไม ้เขม็อินเดีย กุหลาบหนู พยบัหมอก โกสน มะผู้มะเมีย ซองออฟจาไมก้า สอง
ระดู กระบอืเจด็ตวั พวงทองตน้ โมกบา้น เบญจมาศ ว่านหมื่นปี ชุมเหด็เลก็ บานเชา้ ราตรสีีทอง 
หนามแดง พดุตะแคง พูร่ะหง ชงโคดอกเหลอืง ยีโ่ถ ชบา ตนัหยง พูช่มพ ูจ าปูน รตัตมา 

พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์

พนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมส าหรบัปลูกในภาคกลาง 
กรวย Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb. 
กาญจนิกา Santisukia pagetii (Craib) Brummitt 
ขานาง Homalium tomentosum (Vent.) Benth. 
จนั Diospyros decandra Lour. 
จกิเล Barringtonia asiatica (L.) Kurz 
แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. xylocarpa 
ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack 
ถ่อน Albizia procera (Roxb.) Benth. 
ทองหลาง Erythrina variegata L. 
ไทรยอ้ย Ficus benjamina L. 
นนทรบีา้น Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne 
นนทรป่ีา Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz 
ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz. 
ปีบ Millingtonia hortensis L.f. 
พญาสตับรรณ Alstonia scholaris (L.) R. Br. 

6. รายช่ือพนัธุไ์ม้ยืนต้นท่ีเหมาะสม
ส าหรบัปลกูในภาคต่างๆ 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
พกิุล Mimusops elengi  L. 
โพ Ficus religiosa 
โพทะเล Thespesia populnea (L.) Soland. ex Corr. 
มะกล ่าตน้ Adenanthera pavonina L. 
มะเกลอื Diospyros mollis Griff. 
มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. 
มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 
มะตูม Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. 
มะพลบั Diospyros malabarica var. siamensis (Hochr.) Phengklai 
โมกมนั Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. 
ยอบา้น Morinda citrifolia L. 
ยางอนิเดีย Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 
รกั Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T.Aiton 
สุพรรณิการ์ Cochlospermum religiosum (L.) Alston 
เสลา Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. 
หมนั Cordia cochinchinensis Pierre 
หวา้ Syzygium cumini (L.) Skeels 

พนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมส าหรบัปลูกในภาคตะวันออก  
กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. 
กระบาก Anisoptera costata Korth. 

  

  
 
ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์

พนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมส าหรบัปลูกในภาคกลาง 
กรวย Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb. 
กาญจนิกา Santisukia pagetii (Craib) Brummitt 
ขานาง Homalium tomentosum (Vent.) Benth. 
จนั Diospyros decandra Lour. 
จกิเล Barringtonia asiatica (L.) Kurz 
แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. xylocarpa 
ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack 
ถ่อน Albizia procera (Roxb.) Benth. 
ทองหลาง Erythrina variegata L. 
ไทรยอ้ย Ficus benjamina L. 
นนทรบีา้น Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne 
นนทรป่ีา Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz 
ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz. 
ปีบ Millingtonia hortensis L.f. 
พญาสตับรรณ Alstonia scholaris (L.) R. Br. 

6. รายช่ือพนัธุไ์ม้ยืนต้นท่ีเหมาะสม
ส าหรบัปลกูในภาคต่างๆ 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
กาจะ Diospyros gracilis Fletcher 
จนั Diospyros decandra Lour. 
แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. xylocarpa 
ตะเคยีนทอง Hopea odorata Roxb. 
ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack 
ทองหลาง Erythrina variegata L. 
ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz. 
พญาสตับรรณ Alstonia scholaris (L.) R. Br. 
พกิุล Mimusops elengi  L. 
โพ Ficus religiosa 
มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. 
มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 
ระก า Salacca wallicniana C. Mart. 
สามใบ Vitex canescens Kurz 
สารภทีะเล Calophyllum inophyllum L. 
เสลา Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. 
หวา้ Syzygium cumini (L.) Skeels 
หูกวาง Terminalia catappa L. 

พนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมส าหรบัปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
กระบาก Anisoptera costata Korth. 
กนัเกรา Fagraea fragrans Roxb. 
กลัปพฤกษ์ Cassia bakeriana Craib 
กาฬพฤกษ์ Cassia grandis L.f. 
ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. 
ขีเ้หลก็บา้น Cassia siamea Lam. 
ขีเ้หลก็หวาน Senna siamea (Burm.f.) Irwin & Barneby 
ชา้งน้าว Ochna integerrima (Lour.) Merr. 
ชงิชนั Dalbergia oliveri Gamble 
ตะเคยีนหนิ Hopea ferrea Laness. 
ติ้ว Cratoxylum formosum (Jack) Dyer 
เตง็ Shorea obtusa Wall. ex Blume 
พะยงู Dalbergia cochinchinensis Pierre 
มะค่าแต้ Sindora siamensis Teijsm. & Miq. 
มะรุมป่า Albizia lebbeck  (L.) Benth. 
มะหาด Artocarpus lakoocha Roxb. 
ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don 
รงั Shorea siamensis Miq. 
ราชพฤกษ์ Cassia fistula  L. 
ล าดวน Melodorum fruticosum Lour. 

  

ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
กาจะ Diospyros gracilis Fletcher 
จนั Diospyros decandra Lour. 
แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. xylocarpa 
ตะเคยีนทอง Hopea odorata Roxb. 
ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack 
ทองหลาง Erythrina variegata L. 
ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz. 
พญาสตับรรณ Alstonia scholaris (L.) R. Br. 
พกิุล Mimusops elengi  L. 
โพ Ficus religiosa 
มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. 
มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 
ระก า Salacca wallicniana C. Mart. 
สามใบ Vitex canescens Kurz 
สารภทีะเล Calophyllum inophyllum L. 
เสลา Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. 
หวา้ Syzygium cumini (L.) Skeels 
หูกวาง Terminalia catappa L. 

พนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมส าหรบัปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
สนสามใบ Pinus kesiya Royle ex Gordon 
สาธร Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P.K.Loc 
อนิทนิลน ้า Lagerstroemia speciosa (L.) 

พนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมส าหรบัปลูกในภาคใต้ 
กระซบิ Dalbergia oliveri Gamble 
กระดงังาไทย Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. odorata 
กลัปพฤกษ์ Cassia bakeriana Craib 
เกด Manikara hexandra (Roxb.) Dubard 
ขีเ้หลก็บา้น Cassia siamea Lam. 
เคีย่ม Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre 
เงาะป่า Nephelium lappaceum L. 
จนัทร์กะพอ้ Vatica diospyroides Symington 
จ าปา Michelia champaca L. 
ชงิชนั Dalbergia oliveri Gamble 
ตะเคยีนชนัตาแมว Neobalanocarpus heimii (King) P.S.Ashton 
ตะเคยีนทอง Hopea odorata Roxb. 
ตนีเป็ดทราย Cerbera manghas L. 
ทองหลาง Erythrina variegata L. 
ทุง้ฟ้า Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don 
เทพทาโร Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
ประดู่บา้น Pterocarpus indicus Willd. 
ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz. 
ปะนาคอ Mesua ferrea  Li. 
พญาสตับรรณ Alstonia scholaris (L.) R. Br. 
พะยอม Shorea roxburghii G.Don 
พกิุล Mimusops elengi  L. 
โพ Ficus religiosa 
โพทะเล Thespesia populnea (L.) Soland. ex Corr. 
มณฑา Magnolia liliifera (L.) Baill. 
มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 
มะเดือ่อุทุมพร Ficus racemosa L. 
มะตาด Dilienia indica L. 
โมกแดง Wrightia dubia (Sims) Spreng. 
ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don 
รงั Shorea siamensis Miq. 
ราชพฤกษ์ Cassia fistula  L. 
ศรตีรงั Jacaranda filicfolia (Anderson) D.Don 
สนสามใบ Pinus kesiya Royle ex Gordon 
สะเดาเทียม Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs 
เสลา Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. 

  

ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
สนสามใบ Pinus kesiya Royle ex Gordon 
สาธร Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P.K.Loc 
อนิทนิลน ้า Lagerstroemia speciosa (L.) 

พนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมส าหรบัปลูกในภาคใต้ 
กระซบิ Dalbergia oliveri Gamble 
กระดงังาไทย Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. odorata 
กลัปพฤกษ์ Cassia bakeriana Craib 
เกด Manikara hexandra (Roxb.) Dubard 
ขีเ้หลก็บา้น Cassia siamea Lam. 
เคีย่ม Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre 
เงาะป่า Nephelium lappaceum L. 
จนัทร์กะพอ้ Vatica diospyroides Symington 
จ าปา Michelia champaca L. 
ชงิชนั Dalbergia oliveri Gamble 
ตะเคยีนชนัตาแมว Neobalanocarpus heimii (King) P.S.Ashton 
ตะเคยีนทอง Hopea odorata Roxb. 
ตนีเป็ดทราย Cerbera manghas L. 
ทองหลาง Erythrina variegata L. 
ทุง้ฟ้า Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don 
เทพทาโร Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
โสกเขา Saraca declinata (Jack.) Miq. 
หลุมพอ Intsia palembanica Miq. 
หวา้ Syzygium cumini (L.) Skeels 
หูกวาง Terminalia catappa L. 
อบเชย Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet 
อนิทนิลน ้า Lagerstroemia speciosa (L.) 

พนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมส าหรบัปลูกในภาคเหนือ  
กระพีเ้ขาควาย Dalbergia cultrata Graham & Benth. 
กร่าง Ficus altissima Blume 
ก่อแดง Quercus kingiana Craib 
ก่อใบเลือ่ม Castanopsis tribuloides (Sm.) 
กลัปพฤกษ์ Cassia bakeriana Craib 
การบูร Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 
กุ่มน ้า Crateva magna 
กุ่มบก Crateva adansonii DC. subsp. odorata Jacobs 
กุหลาบพนัปี Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) Chamb. 
เกด็ด า Dalbergia assamica Benth. 
ไกร Ficus superba (Miq.) Miq. var. superba 
ขีเ้หลก็บา้น Cassia siamea Lam. 
เขอืงหลวง Caryota bacsonensis Magalon 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
คอ้ดอย Trachycarpus oreophilus Gibbons & Spanner 
ค าขาว Rhododendron moluminense Hook.f. 
ค าแดง Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) Chamb. 
ค ามอกหลวง Gardenia sootepensis Hutch. 
ไครน้ ้า Homonoia riparia Lour. 
งิ้วแดง Bombax ceiba L. 
จวงหอม Cinnamomum porrectum (Roxb.) 
จนัทน์ผา Dracaena loureiri Gagnep. 
จ๊าขาม Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz 
จ าปา Michelia champaca L. 
จ าปี Michelia alba DC. 
ชะมวง Garcinia cowa Roxb. ex DC. 
ชงิชนั Dalbergia oliveri Gamble 
ตะโก Diospyros rhodocalyx Kurz 
ตะเคยีนทอง Hopea odorata Roxb. 
ตะไครบ้ก Salix tetrasperma Roxb. 
ทองกวาว Butea monosperma (Lam.) 
ทองหลาง Erythrina variegata L. 
ไทร Ficus annulata Blume 
นางพญาเสอืโคร่ง Prunus cerasoides D.Don 

  

ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
โสกเขา Saraca declinata (Jack.) Miq. 
หลุมพอ Intsia palembanica Miq. 
หวา้ Syzygium cumini (L.) Skeels 
หูกวาง Terminalia catappa L. 
อบเชย Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet 
อนิทนิลน ้า Lagerstroemia speciosa (L.) 

พนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมส าหรบัปลูกในภาคเหนือ  
กระพีเ้ขาควาย Dalbergia cultrata Graham & Benth. 
กร่าง Ficus altissima Blume 
ก่อแดง Quercus kingiana Craib 
ก่อใบเลือ่ม Castanopsis tribuloides (Sm.) 
กลัปพฤกษ์ Cassia bakeriana Craib 
การบูร Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 
กุ่มน ้า Crateva magna 
กุ่มบก Crateva adansonii DC. subsp. odorata Jacobs 
กุหลาบพนัปี Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) Chamb. 
เกด็ด า Dalbergia assamica Benth. 
ไกร Ficus superba (Miq.) Miq. var. superba 
ขีเ้หลก็บา้น Cassia siamea Lam. 
เขอืงหลวง Caryota bacsonensis Magalon 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
บุนนาค Mesua ferrea  L. 
ปรงเขา Cycas pectinata Griff. 
ปรงเหลีย่ม Cycas siamensis Miq. 
ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz. 
ประยงค์ป่า Aglaia odoratissima Blume 
ปาล์ม-สบิสองปันนา Phoenix loureiri Kunth 
ป้ีจัน่ Millettia brandisiana Kurz. 
ปีปทอง Radermachera hainanensis Merr. 
เปลา้ใหญ่ Croton roxburghii N.P.Balakr. 
เปา Shorea siamensis Miq. 
พญาสตับรรณ Alstonia scholaris (L.) R. Br. 
พระเจา้ห้าพระองค์ Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe 
พฤกษ์ Albizia lebbeck (L.) Benth. 
พะยอม Shorea Roxburghii G.Don 
พกิุล Mimusops elengi  L. 
เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz 
โพ Ficus religiosa 
มหาสด า Cyathea podophylla (Hook.) Copel. 
มหาสแดง Cyathea gigantean (Wall. ex Hook.) Holttum 
มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
โมก Wrightia pubescens R. Br. 
ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don 
ยางเหียง Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. 
ยีเ่ขง่ Lagerstroemia indica L. 
รวงผึ้ง Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm. 
รงั Shorea siamensis Miq. 
ราชพฤกษ์ Cassia fistula  L. 
สนสองใบ Pinus merkusii Jungh. & de Vriese 
สนสามใบ Pinus kesiya Royle ex Gordon 
สมอไทย Terminalia chebula Retz. var. chebula 
สมอพเิภก Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 
สะเดา Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton 
สะบนังา Cananga odorata (Lam.) 
สะแหล่งหอมไก๋ Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek 
สกั Tectona grandis L.f. 
สารภี Mammea siamensis Kosterm. 
เสลา Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. 
หมาก Areca catechu L. 
หมากเอียก Areca triandra Roxb. 
หวา้ Syzygium cumini (L.) Skeels 

  

ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
บุนนาค Mesua ferrea  L. 
ปรงเขา Cycas pectinata Griff. 
ปรงเหลีย่ม Cycas siamensis Miq. 
ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz. 
ประยงค์ป่า Aglaia odoratissima Blume 
ปาล์ม-สบิสองปันนา Phoenix loureiri Kunth 
ป้ีจัน่ Millettia brandisiana Kurz. 
ปีปทอง Radermachera hainanensis Merr. 
เปลา้ใหญ่ Croton roxburghii N.P.Balakr. 
เปา Shorea siamensis Miq. 
พญาสตับรรณ Alstonia scholaris (L.) R. Br. 
พระเจา้ห้าพระองค์ Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe 
พฤกษ์ Albizia lebbeck (L.) Benth. 
พะยอม Shorea Roxburghii G.Don 
พกิุล Mimusops elengi  L. 
เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz 
โพ Ficus religiosa 
มหาสด า Cyathea podophylla (Hook.) Copel. 
มหาสแดง Cyathea gigantean (Wall. ex Hook.) Holttum 
มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
หวา้น ้า Cleistocalyx nervosum var. operculatus 
หูกวาง Terminalia catappa L. 
อบเชย Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet 
อนิทนิลน ้า Lagerstroemia speciosa (L.) 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร์ การจัดกลุ่มการ
สังเคราะห์แสง 

การจัดกลุ่มดัชนี
พื้นที่ผิวใบ 

มะม่วง Mangifera indica L. 5 1 
ศรีตรัง Jacaranda filicifolia (Anderson) D.Don 5 3 
หูกวาง Terminalia catappa L. 5 1 
ราชพฤกษ์ Cassia fistula L. 4 1 
มะขามเทศ Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 4 1 
อินทนิลน้ า Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 4 2 
ย่ีหุบ Magnolia liliifera (L.) Baill. 4 N/A 
ชบา Hibiscus rosa-sinensis Linn. 4 N/A 
เสม็ดชุน Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra 4 1 
ล าดวน Melodorum fruticosum Lour. 3 N/A 
สัตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R. Br. 3 1 
ลั่นทม Plumeria rubra L. 3 N/A 
ชมพูพันธุ์ทิพย์ Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 3 3 
ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. 3 1 
เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume 3 1 
รัง Shorea siamensis Miq. 3 1 
สัก Tectona grandis L.f. 3 1 
หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 3 N/A 
โสก Saraca indica L. 3 1 

7. การสงัเคราะหแ์สงและดชันีพ้ืนท่ี
ผิวใบของพนัธุไ์ม้ชนิดต่างๆ

  

ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์
หวา้น ้า Cleistocalyx nervosum var. operculatus 
หูกวาง Terminalia catappa L. 
อบเชย Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet 
อนิทนิลน ้า Lagerstroemia speciosa (L.) 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร์ การจัดกลุ่มการ
สังเคราะห์แสง 

การจัดกลุ่มดัชนี
พื้นที่ผิวใบ 

ศรียะลา Saraca thaipingensis Cantley ex Prain 3 1 
โสกเขา Saraca declinata (Jack.) Miq. 3 N/A 

กระถินณรงค์ Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex 
Benth 3 1 

ทองหลางด่าง Erythrina variegata L. 3 1 
ตะแบกแดง Lagerstroemia calyculata Kurz 3 2 

สะเดา Azadirachta indica A.Juss. var. 
siamensis Valeton 3 1 

ตะบูนด า Xylocarpus moluccensis (Lam.) 
M.Roem. 3 1 

ยูคาลิป Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 3 1 
หมากเขียว Ptychosperma macarthurii H.Wendl. 3 N/A 
แก้ว Murraya paniculata (L.) Jack 3 N/A 
พิกุล Mimusops elengi L. 3 2 
หงอนไก่ทะเล Heritiera littoralis Dryand. 3 1 
ประเดหวี Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 2 N/A 

กระดังงาไทย Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & 
Thomson var. odorata 2 1 

หนวดปลาหมึก Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 2 N/A 

จ๋ัง Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex 
Rehder 2 N/A 

รัก Calotropis gigantea (L.) Dryander ex 
W.T.Aiton 2 N/A 

แสมขาว Avicennia alba Blume 2 1 
แสมทะเล Avicennia marina Forssk. 2 1 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร์ การจัดกลุ่มการ
สังเคราะห์แสง 

การจัดกลุ่มดัชนี
พื้นที่ผิวใบ 

ปีบ Millingtonia hortensis L.f. 2 1 

เหลืองอินเดีย Tabebuia chrysantha (Jacq.) 
G.Nicholson 2 3 

เหลืองปรีดิยาธร Tabebuia argentea Britt. 2 3 
เฟินต้น
ออสเตรเลีย Sphaeropteris cooperi 2 N/A 
พะยอม Shorea roxburghii G.Don 2 1 
ตะเคียนหิน Hopea ferrea Laness. 2 1 
ไผ่จีน Arundinaria suberecta Munro 2 N/A 
ไผ่เลี้ยง Bambusa nana Roxb. 2 N/A 
เฮียะ Schizostachyum blumei Nees 2 N/A 
เมเป้ิลหอม Liquidambar formosana Hance 2 N/A 

นนทรี Peltophorum pterocarpum (DC.) 
Backer ex K.Heyne 2 1 

มะขาม Tamarindus indica L. 2 1 

ทรงบาดาล Senna surattensis (Burm.f.) Irwin & 
Barneby 2 N/A 

กระถินดอย Acacia confusa Merr. 2 1 
กระถินเทพา Acacia mangium Willd. 2 2 

แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. 
kerrii 2 1 

ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble 2 2 
ประดู่บ้าน Pterocarpus indicus Willd. 2 1 
ประดู่ Pterocarpus macrocarpus Kurz 2 1 
ตะบูนขาว Xylocarpus granatum Koenig 2 1 

  

ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร์ การจัดกลุ่มการ
สังเคราะห์แสง 

การจัดกลุ่มดัชนี
พื้นที่ผิวใบ 

ศรียะลา Saraca thaipingensis Cantley ex Prain 3 1 
โสกเขา Saraca declinata (Jack.) Miq. 3 N/A 

กระถินณรงค์ Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex 
Benth 3 1 

ทองหลางด่าง Erythrina variegata L. 3 1 
ตะแบกแดง Lagerstroemia calyculata Kurz 3 2 

สะเดา Azadirachta indica A.Juss. var. 
siamensis Valeton 3 1 

ตะบูนด า Xylocarpus moluccensis (Lam.) 
M.Roem. 3 1 

ยูคาลิป Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 3 1 
หมากเขียว Ptychosperma macarthurii H.Wendl. 3 N/A 
แก้ว Murraya paniculata (L.) Jack 3 N/A 
พิกุล Mimusops elengi L. 3 2 
หงอนไก่ทะเล Heritiera littoralis Dryand. 3 1 
ประเดหวี Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 2 N/A 

กระดังงาไทย Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & 
Thomson var. odorata 2 1 

หนวดปลาหมึก Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 2 N/A 

จ๋ัง Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex 
Rehder 2 N/A 

รัก Calotropis gigantea (L.) Dryander ex 
W.T.Aiton 2 N/A 

แสมขาว Avicennia alba Blume 2 1 
แสมทะเล Avicennia marina Forssk. 2 1 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร์ การจัดกลุ่มการ
สังเคราะห์แสง 

การจัดกลุ่มดัชนี
พื้นที่ผิวใบ 

ไทร Ficus annulata Blume 2 2 
แสงจันทร์ Pisonia grandis R.Br. 2 N/A 
หมากนวล Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore. 2 N/A 
ถ่ัวขาว Bruguiera cylindrica (L.) Blume 2 N/A 

ถ่ัวด า Bruguiera parviflora (Roxb.) Wight & 
Arn. ex Griff. 2 1 

โปรงขาว Ceriops decandra (Griff.) 2 N/A 
โกงกางใบเลก็ Rhizophora apiculata Blume 2 1 
โกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata Poir. 2 1 
คงคาเดอืด Arfeuillea arborescens Pierre 2 2 

หมายเหตุ : การจดักลุ่มการสงัเคราะห์แสง ม ี5 ระดบั คอื  
 5 หมายถงึ มากทีสุ่ด 
 4 หมายถงึ มาก 
 3 หมายถงึ ปานกลาง 
 2 หมายถงึ น้อย 
 1 หมายถงึ น้อยที่สุด 

การจดักลุ่มดชันีพืน้ทีผ่ิวของใบ ม ี3 ระดบั คอื 
 3 หมายถงึ มาก 
 2 หมายถงึ ปานกลาง 
 1 หมายถงึ น้อย  
 N/A หมายถงึ ไม่มีขอ้มูล 
 
  

46



  

  
ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์ การจดักลุ่มการดูดซบั

มลพิษและฝุ่ นละออง 
กระถนิณรงค ์ Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth 4 
สตับรรณ Alstonia scholaris (L.) R. Br. 4 
สนฉัตร Araucaria heterophylla 4 
ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. 4 
มะเฟือง Averrhoa carambola 3 
ชงโค Bauhinia purpurea L. 4 
ทองกวาว Butea monosperma (Lam.) Taub. 3 
แซะ Callerya atropurpurea (Wall.) A.M.Schot 3 
แปรงลา้งขวด Callistemon lanceolatus 3 
กระดงังาไทย Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. 

odorata 
4 

มะละกอ Carica papaya 2 
ราชพฤกษ์ Cassia fistula L. 3 
สนทะเล Casuarina equisetifolia 4 
สตาร์แอปเป้ิล
หรอืแอปเป้ิล
เมอืงสีเขยีว 

Chrysophyllum canito 4 

8. ศกัยภาพในการดดูซบัมลพิษ
ฝุ่ นละออง ของพนัธุไ์ม้ชนิดต่างๆ

  

ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร์ การจัดกลุ่มการ
สังเคราะห์แสง 

การจัดกลุ่มดัชนี
พื้นที่ผิวใบ 

ไทร Ficus annulata Blume 2 2 
แสงจันทร์ Pisonia grandis R.Br. 2 N/A 
หมากนวล Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore. 2 N/A 
ถ่ัวขาว Bruguiera cylindrica (L.) Blume 2 N/A 

ถ่ัวด า Bruguiera parviflora (Roxb.) Wight & 
Arn. ex Griff. 2 1 

โปรงขาว Ceriops decandra (Griff.) 2 N/A 
โกงกางใบเลก็ Rhizophora apiculata Blume 2 1 
โกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata Poir. 2 1 
คงคาเดอืด Arfeuillea arborescens Pierre 2 2 

หมายเหตุ : การจดักลุ่มการสงัเคราะห์แสง ม ี5 ระดบั คอื  
 5 หมายถงึ มากทีสุ่ด 
 4 หมายถงึ มาก 
 3 หมายถงึ ปานกลาง 
 2 หมายถงึ น้อย 
 1 หมายถงึ น้อยที่สุด 

การจดักลุ่มดชันีพืน้ทีผ่ิวของใบ ม ี3 ระดบั คอื 
 3 หมายถงึ มาก 
 2 หมายถงึ ปานกลาง 
 1 หมายถงึ น้อย  
 N/A หมายถงึ ไม่มีขอ้มูล 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์ การจดักลุ่มการดูดซบั
มลพิษและฝุ่ นละออง 

สตาร์แอปเป้ิล
หรอืแอปเป้ิล
เมอืงสม่ีวง 

Chrysophyllum oliviforme 3 

มะพรา้ว Cocos nucifera 3 
ตนีเป็ดฝรัง่ Crescentia alata 3 
สนดนิสอ Cupressus sempervirens 4 
หางนกยงูฝรัง่ Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 3 
มะพลบั Diospyros malabarica var. siamensis (Hochr.) 

Phengklai 
3 

ยคูาลปิ Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 4 
กนัเกรา Fagraea fragrans Roxb. 4 
กร่าง Ficus altissima Blume 4 
เดือ่หวา้ Ficus auriculata 3 
ไทรยอ้ย Ficus benjamina L. 4 
ไทรยอ้ยใบ
แหลม 

Ficus benjamina L. 4 

ยางอนิเดีย Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 4 
โพ Ficus religiosa 3 
ไทรยอ้ยใบทู่ Ficus retusa 4 
มงัคุด Garcinia mangostana 4 
ตะเคยีนทอง Hopea odorata Roxb. 4 
ศรตีรงั Jacaranda filicifolia (Anderson) D.Don 3 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์ การจดักลุ่มการดูดซบั
มลพิษและฝุ่ นละออง 

ตะแบกแดง Lagerstroemia calyculata Kurz 3 
ยีเ่ขง่ Lagerstroemia indica L. 3 
อนิทนิลน ้า Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 4 
เสลา Lagerstroemia tomentosa C.Presl 4 
เสลาเปลอืก
หนา 

Lagerstroemia villosa 4 

ลิ้นจี ่ Litchi chinensis 4 
กะลอ Macaranga denticulata 4 
เลีย่น Melia azedarach L. 2 
จ าปี Michelia alba DC. 4 
จ าปา Michelia champaca (L.) 4 
พกิุล Mimusops elengi L. 4 
เงาะ Nephelium lappaceum L. 3 
กรรณิการ์ Nyctanthes arbor-tristis L. 3 
นนทร ี Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex 

K.Heyne 
3 

สบิสองปันนา Phoenix loureiri 3 
สนสามใบ Pinus kesiya Royle ex Gordon 4 
สนสองใบ Pinus merkusii Jungh. & de Vriese 4 
แสงจนัทร์ Pisonia grandis R.Br. 4 
กุหลาบไพร Pittosporum tobira 3 
ลัน่ทม Plumeria rubra L. 3 

  

ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์ การจดักลุ่มการดูดซบั
มลพิษและฝุ่ นละออง 

สตาร์แอปเป้ิล
หรอืแอปเป้ิล
เมอืงสม่ีวง 

Chrysophyllum oliviforme 3 

มะพรา้ว Cocos nucifera 3 
ตนีเป็ดฝรัง่ Crescentia alata 3 
สนดนิสอ Cupressus sempervirens 4 
หางนกยงูฝรัง่ Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 3 
มะพลบั Diospyros malabarica var. siamensis (Hochr.) 

Phengklai 
3 

ยคูาลปิ Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 4 
กนัเกรา Fagraea fragrans Roxb. 4 
กร่าง Ficus altissima Blume 4 
เดือ่หวา้ Ficus auriculata 3 
ไทรยอ้ย Ficus benjamina L. 4 
ไทรยอ้ยใบ
แหลม 

Ficus benjamina L. 4 

ยางอนิเดีย Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 4 
โพ Ficus religiosa 3 
ไทรยอ้ยใบทู่ Ficus retusa 4 
มงัคุด Garcinia mangostana 4 
ตะเคยีนทอง Hopea odorata Roxb. 4 
ศรตีรงั Jacaranda filicifolia (Anderson) D.Don 3 
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ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์ การจดักลุ่มการดูดซบั
มลพิษและฝุ่ นละออง 

พญาใบไม้
เลก็ สนใบ
พาย สนใบ
เลก็ 

Podocarpus polystachyus 3 

อโศกอนิเดีย Polylthia longifolia (Benth) Hook. F. var. 4 
ประดู่บา้น Pterocarpus indicus Willd. 4 
จัง๋ญี่ปุ่ น Rhapis excelsa 2 
ปาล์มขวด Roystonea regia 2 
หลวิ Salix babylonica 4 
จามจุร  ี Samanea saman (Jacq.) Merr. 4 
หนวด
ปลาหมกึ 

Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 3 

มะเขอืตน้ Solanum wrightii 3 
แคแสด Spathodea campanulata P.Beauv. 4 
ขอ่ย Streblus asper Lour. 4 
มะฮอกกานี Swietenia macrophylla King 3 
ชมพู่ Syzygium aqueum 4 
เมา,กะเมา
,ขะเม่า
,ยามูยมิมา
,หวา้ดง 

Syzygium grande 4 

50



  

ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์ การจดักลุ่มการดูดซบั
มลพิษและฝุ่ นละออง 

ชมพู
พนัธ์ุทิพย์ 

Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 3 

พดุจบี Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br. ex Roem. 
& Schult. 

3 

มะขาม Tamarindus indica L. 4 
สกั Tectona grandis L.f. 2 
หูกวาง Terminalia catappa L. 3 
หูกระจง Terminalia ivorensis A.Chev. 3 
ร าเพย Thevetia peruviana 3 
สนหางสงิห์ Thuja orientalis Linn. 4 
โมก Wrightia pubescens R.Br. 2 
แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii 3 

หมายเหตุ : การจัดกลุ่มการดูดซับมลพิษและฝุ่นละอองเป็น 5 ระดับ 
 5 หมายถึง การดูดซับมลพิษและฝุ่นละอองอยู่ในช่วง 9-10 
 4 หมายถึง การดูดซับมลพิษและฝุ่นละอองอยู่ในช่วง 7-8 
 3 หมายถึง การดูดซับมลพิษและฝุ่นละอองอยู่ในช่วง 5-6 
 2 หมายถึง การดูดซับมลพิษและฝุ่นละอองอยู่ในช่วง 3-4 
 1 หมายถึง การดูดซับมลพิษและฝุ่นละอองอยู่ในช่วง 1-2  

  

ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร ์ การจดักลุ่มการดูดซบั
มลพิษและฝุ่ นละออง 

พญาใบไม้
เลก็ สนใบ
พาย สนใบ
เลก็ 

Podocarpus polystachyus 3 

อโศกอนิเดีย Polylthia longifolia (Benth) Hook. F. var. 4 
ประดู่บา้น Pterocarpus indicus Willd. 4 
จัง๋ญี่ปุ่ น Rhapis excelsa 2 
ปาล์มขวด Roystonea regia 2 
หลวิ Salix babylonica 4 
จามจุร  ี Samanea saman (Jacq.) Merr. 4 
หนวด
ปลาหมกึ 

Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 3 

มะเขอืตน้ Solanum wrightii 3 
แคแสด Spathodea campanulata P.Beauv. 4 
ขอ่ย Streblus asper Lour. 4 
มะฮอกกานี Swietenia macrophylla King 3 
ชมพู่ Syzygium aqueum 4 
เมา,กะเมา
,ขะเม่า
,ยามูยมิมา
,หวา้ดง 

Syzygium grande 4 

51



  

 
 

 
 
 

 
กาบหอยเเครงแคระ 

 
กา้มปูหลุด 

9. ภาพพนัธุไ์ม้ท่ีมีประสิทธิภาพการดดูซบั
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์กา๊ซมลพิษ 

การปล่อยกา๊ซออกซิเจน และการลดอุณหภมิู

ไม้คลุมดิน 
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การะเกดหนู 

 
เกลด็แกว้-ผกัเป็ดแดง 

  

 
บุษบารมิทาง 

 
บุษบาฮาวาย 

  

 
 

 
 
 

 
กาบหอยเเครงแคระ 

 
กา้มปูหลุด 

9. ภาพพนัธุไ์ม้ท่ีมีประสิทธิภาพการดดูซบั
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์กา๊ซมลพิษ 

การปล่อยกา๊ซออกซิเจน และการลดอุณหภมิู

ไม้คลุมดิน 
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ปีปฝรัง่ 

 
ผกัเบี้ยใหญ่ 

  

 
ระฆงัทอง 

 
เศรษฐไีซ่งอ่น 
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เศรษฐเีรอืนนอก 

 
เศรษฐเีรอืนใน 

  

 
หลวิไต้หวนั 

 
หนวดปลาดุกแคระ 

  

 
ปีปฝรัง่ 

 
ผกัเบี้ยใหญ่ 

  

 
ระฆงัทอง 

 
เศรษฐไีซ่งอ่น 
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สะระเเหน่ประดบั 

 
หลวิใบ 

  

 
หวัใจมว่ง 
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กรรณิการ์ 

 
กระดงังาแดง 

  

 
กระดงังาสงขลา 

 
กนัภยัมหดิล 

ไม้พุ่ม 

  

 
สะระเเหน่ประดบั 

 
หลวิใบ 

  

 
หวัใจมว่ง 
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กระบอก 

 
กาหลง 

  

 
กา้มกุ้งสทีอง 

 
เขม็สามส ี
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กหุลาบ 

 
โกสน 

  

 
ขาไกด่่าง 

 

 
เขม็กดุัน่ 

  

 
กระบอก 

 
กาหลง 

  

 
กา้มกุ้งสทีอง 

 
เขม็สามส ี
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เขม็ญี่ปุ่ น 

 
เขม็พษิณุโลก 

  
  

 
เขม็เศรษฐมีาเลเซยี  

จนัทร์แดง 
 

60



  

 
ชบา 

 
ชวนชม 

  

 
ชอ้งนาง 

 
ประเดหว ี

  

 
เขม็ญี่ปุ่ น 

 
เขม็พษิณุโลก 

  
  

 
เขม็เศรษฐมีาเลเซยี  

จนัทร์แดง 
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ดอกสามเดอืน 

 
ทองอไุร 

  

 
นางแย้ม 

 
บานเชา้เหลอืง 
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เบญจมาศ 

 
ยี่เขง่ 

  

 
รอ่งไม้ 

 
มะเขอืต้น 

  

 
ดอกสามเดอืน 

 
ทองอไุร 

  

 
นางแย้ม 

 
บานเชา้เหลอืง 
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ประทดัฝรัง่ 

 
พุดจบี 

  
  

 
พุดซ้อน 

 
พุดดง 
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พุดตาล 

 
พุดสามส ี

  

 
มกิกีเ้มา้ส์ 

 
โมกบ้าน 

  
  

  

 
ประทดัฝรัง่ 

 
พุดจบี 

  
  

 
พุดซ้อน 

 
พุดดง 
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ราตรสีทีอง 

 
หมากผู้หมากเมยี 

  

 
สองระดู 

 
หนามแดง 
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กรวย 

 
กระบก 

  

 
กระบาก 

 
กระพี้เขาควาย 

ไม้ยืนต้น 

  

 
ราตรสีทีอง 

 
หมากผู้หมากเมยี 

  

 
สองระดู 

 
หนามแดง 
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เกด โกงกางใบเล็ก 

  

  
โกงกางใบใหญ่ ขานาง 
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คงคาเดอืด ค ามอกหลวง 

  

  
ไครน้ ้า จนั 

  

  
เกด โกงกางใบเล็ก 

  

  
โกงกางใบใหญ่ ขานาง 
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จกิเล ชะมวง 

  

  
ชา้งน้าว ชงิชนั 
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แซะ แดง 

  

  
ตะเคยีนชนัตาแมว ตะบุนด า 

  

  
จกิเล ชะมวง 

  

  
ชา้งน้าว ชงิชนั 
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ตะบูนขาว ติ้วขาว 

  

  
ตนีเป็ดทราย เตง็ 
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ทุง้ฟ้า เทพธาโร 

  

  
เปล้าใหญ่ โปรงขาว 

  

  
ตะบูนขาว ติ้วขาว 

  

  
ตนีเป็ดทราย เตง็ 
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พะยูง โปรงขาว 

  

  
เพกา โพทะเล 
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โพธิ ์ มะกล ่าต้น 

  

  
มะขามป้อม มะคา่แต้ 

  

  
พะยูง โปรงขาว 

  

  
เพกา โพทะเล 

75



  

  
มะคา่โมง มะเดื่ออุททุมพร 

  

  
มะตาด มะตูม 

76



  

  
มะพลบั มะหาด 

  

  
โมกมนั ยอป่า 

  

  
มะคา่โมง มะเดื่ออุททุมพร 

  

  
มะตาด มะตูม 

77



  

  
รงั สนทะเล 
  

  
สนสองใบ สนสามใบ 

78



  

  
สมอไทย สมอภเิภก 

  

  
สะแกนา สะเดาเทยีม 

  

  
รงั สนทะเล 
  

  
สนสองใบ สนสามใบ 

79



  

  
สาธร เสมด็ชนุ 

  

  
เสลาเปลือกหนา เสีย้วดอกขาว 

80



  

  
แสมขาว แสมทะเล 

  

  
โสกเขา หงอนไก่ทะเล 

  

  
สาธร เสมด็ชนุ 

  

  
เสลาเปลือกหนา เสีย้วดอกขาว 

81



  

  
หมนั หลุมพอทะเล 

  

  
อบเชย อะราง 

 
  

82



  

 
 

  
กระดุมทอง กล้วยหก 

  

  
กาเลด็กาเวา้ เฮลโิคเนีย 

ไม้ล้มลุก 

  

  
หมนั หลุมพอทะเล 

  

  
อบเชย อะราง 

 
  

83



  

  
ขงิแดง คล้าขนุแผน 

  

  
คล้าตะขาบทอง แววมยุรา 

84



  

  
คล้าเสอืโคร่ง ดาดตะกัว่ 

  

  
ดาวกระจาย ดาวเรอืงใหญ่ 

  

  
ขงิแดง คล้าขนุแผน 

  

  
คล้าตะขาบทอง แววมยุรา 

85



  

  
เดหลใีบกล้วย เดอืนฉาย 

  

  
เทยีนดอก หงอนไกฝ่รัง่ 

86



  

  
นกกระทา บานชืน่ 

  

  
บานไมรู่โ้รย บานเยน็ 

  

  
เดหลใีบกล้วย เดอืนฉาย 

  

  
เทยีนดอก หงอนไกฝ่รัง่ 

87



  

  
บาหยา ประทดัเลก็ 

  

  
ผกัขมสวน ผกัเป็ดแดง 

88



  

  
ผเีสือ้ พลบัพลงึดอกแดง 

  

  
พลบัพลงึดา่ง พลบัพลงึตนีเป็ด 

  

  
บาหยา ประทดัเลก็ 

  

  
ผกัขมสวน ผกัเป็ดแดง 

89



  

  
พลบัพลงึทอง พุทธรกัษา 

  

  
พุทธรกัษาญี่ปุ่ น แพงพวยฝรัง่ 

90



  

  
วา่นกาบหอย เวอรบ์น่ีา 

 
 
 
 
 
  

  

  
พลบัพลงึทอง พุทธรกัษา 

  

  
พุทธรกัษาญี่ปุ่ น แพงพวยฝรัง่ 

91



  

 
 

  
กระดุมทองเลื้อย กหุลาบพุกาม 

  

  
ช ามะนาด บานทน 

ไม้เล้ือย 

92



  

  
ดองดงึ ผกากรองเลื้อย 

  

  
บานบุรสีเีหลอืง ปรกิน ้าคา้ง 

  

 
 

  
กระดุมทองเลื้อย กหุลาบพุกาม 

  

  
ช ามะนาด บานทน 

ไม้เล้ือย 

93



  

  
ปรกิหางกระรอก ผกัโขมแดง 

  

  
พลูฉลุ พลูด่าง 

94



  

  
พวงคราม พวงแสด 

  

  
ฟิโลทอง มะเเวง้เทศ 

  

  
ปรกิหางกระรอก ผกัโขมแดง 

  

  
พลูฉลุ พลูด่าง 

95



  

  
เฟ่ืองฟ้า มะลวิลัย์ 

  

  
มะลุลี มงักรคาบแกว้ 

96



  

  
ย่านดาโอะ๊ รสสคุนธข์าว 

  

  
ราชนิีสทีอง ราชนิีหนิอ่อน 

  

  
เฟ่ืองฟ้า มะลวิลัย์ 

  

  
มะลุลี มงักรคาบแกว้ 

97



  

  
เลบ็มอืนาง สร้อยฟ้า 

  

  
สร้อยอนิทนิล สายหยุด 

98



  

  
สรินิธรวลัลี แส 

  

  
อญัชนั แฮบป้ีเนส 

  

  
เลบ็มอืนาง สร้อยฟ้า 

  

  
สร้อยอนิทนิล สายหยุด 

99



  

 

 

อมรเบิกฟ้า-บานบุรสีชีมพู  
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