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ค�ำน�ำ
 ในปัจจบัุน สงัคมเมอืงได้ให้ควำมส�ำคญักบัพืน้ทีส่เีขยีวว่ำเป็นองค์ประกอบหลกั

ของเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน  ที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษำให้มีทั้งขนำด  จ�ำนวน

และคุณภำพที่เหมำะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

อย่ำงแท้จรงิ  โดยท่ัวไป เมือ่กล่ำวถึงพืน้ท่ีสเีขยีว คนส่วนใหญ่อำจนกึถงึเพยีงภำพ

ของสวนสำธำรณะ  สนำมเดก็เล่น พืน้ทีร่มิแนวถนนและรมิแหล่งน�้ำ้  อย่ำงไรกต็ำม

พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ซึมน�้ำที่มีรูปแบบและองค์ประกอบได้หลำกหลำยประกำร

ขึน้อยูก่บัปัจจยัเรือ่งขนำดและประเภทของพืน้ท่ีท่ีมอียู ่ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์

รวมทั้งศักยภำพในกำรดูแลรักษำ ในกรณีที่ไม่ได้ยึดติดกับค�ำนิยำมที่เข้มงวดหรือ

นยิำมเฉพำะกจิ  พืน้ทีส่เีขยีวอำจเป็นพืน้ทีท่ีม่ต้ีนไม้ใหญ่ยนืต้น  สนำมหญ้ำหน้ำบ้ำน

ไม้พุ่มไม้ประดับบนดำดฟ้ำตึก หรือไม้เถำเลื้อยแนวตั้งในอำคำร  

 ในกำรจดัเตรยีมหนงัสอืเล่มนี ้ ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่แนวทำงกำรจัดท�ำและกำรดูแล

รักษำพื้นที่สีเขียวรูปแบบต่ำง ๆ ท่ีพบเห็นได้ภำยในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ส�ำนักงำน

รำชกำร โรงพยำบำล สถำบันกำรศกึษำ ศนูย์กำรค้ำ อำคำรพำณชิย์ ศำสนสถำน โรงแรม

ในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล โดยได้ส�ำรวจพืน้ทีส่เีขยีวส่วนใหญ่ในช่วงเดือน

มีนำคม ๒๕๖๐  รวมทัง้สมัภำษณ์แนวคดิและข้อคดิเหน็จำกผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบ

ดแูลพืน้ทีแ่ละศกึษำข้อมลูจำกเอกสำรเผยแพร่  โดยหวงัว่ำจะจดุประกำยให้แก่ผูอ่้ำน

ได้ทรำบว่ำกำรเพิม่พืน้ท่ีสเีขียวในเขตชุมชนเมอืงใหญ่นัน้ ทกุคนในทกุภำคส่วนสำมำรถ

มีส่วนร่วมหรือริเริ่มท�ำได้โดยตนเองไม่ยำกมำกหรือห่ำงไกลเกินเอื้อม และหำก

มกีำรเตรยีมพร้อมทีด่ ี มกีำรวำงแผนและด�ำเนนิกำรเป็นระบบครบวงจร  พืน้ทีส่เีขยีว

ที่เกิดขึ้นจะมีควำมสวยงำม  ช่วยส่งเสริมสุขภำพกำยและใจ  และเป็นประโยชน์

อีกหลำยประกำร เช่น ช่วยบรรเทำควำมร้อน เป็นแหล่งผลิตก๊ำซออกซิเจน กรอง

ฝุน่ละอองและดดูซบัมลพษิด้ำนอำกำศ  รกัษำสมดลุของระบบนเิวศ  สร้ำงเอกลกัษณ์

ก
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และเพิม่มลูค่ำทำงเศรษฐกจิให้แก่พืน้ที ่เป็นแหล่งศกึษำเรียนรู้พรรณไม้ และบรรเทำ

อุทกภัย  

 ท้ำยนี้ ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ขอขอบคณุทกุท่ำนทีไ่ด้ให้ควำมอนเุครำะห์ในกำรเยีย่มชมส�ำรวจพ้ืนท่ี  ให้ข้อสังเกต

และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์และปฏิบัติได้จริง  พร้อมนี้ หวังว่ำกระบวนกำร

จดัท�ำและเผยแพร่หนงัสอืเล่มนี ้ จะช่วยก่อให้เกดิเครือข่ำยท่ีเข้มแข็งของผู้ท่ีสนใจ

และมุง่มัน่สร้ำงสรรค์พืน้ท่ีสเีขียวในชมุชนเมอืงอนัเป็นทีอ่ยูอ่ำศยัของพวกเรำทกุคน

อย่ำงต่อเนื่องต่อไปในอนำคต

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิงหาคม	๒๕๖๐

ข
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พื้นที่สีเขียวกับชีวิตคนเมือง
 พื้นที่สีเขียว (green space, green area)  โดยทั่วไปหมำยถึง  พื้นที่ที่มี

พรรณไม้เป็นองค์ประกอบหลกั และเมือ่กล่ำวถงึพืน้ทีส่เีขยีวทีย่ัง่ยนื  มกัหมำยถงึ

พื้นที่สีเขียวที่มีไม้ต้นขนำดใหญ่และได้รับกำรดูแลบ�ำรุงรักษำให้มีควำมสมบูรณ์

และสำมำรถคงอยูอ่ย่ำงต่อเนือ่ง พืน้ทีส่เีขยีวทีย่ัง่ยนืในเมอืงอำจเป็นพืน้ทีธ่รรมชำติ

หรอืพืน้ทีท่ีม่นุษย์สร้ำงข้ึนในชุมชนเมอืง  ตัง้อยูก่ลำงแจ้งหรอืกึง่กลำงแจ้ง  ปกคลมุ

ไปด้วยพชืพรรณบนดนิท่ีซมึน�ำ้ได้ท้ังหมด หรอืมสีิง่ก่อสร้ำงรวมอยูด้่วยเป็นบำงส่วน

อำจเป็นพืน้ทีส่ำธำรณะหรอืเอกชนท่ีประชำชนเข้ำไปใช้ประโยชน์ได้  ในทำงผงัเมอืง

“พื้นที่สีเขียว” ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของ “พื้นที่โล่ง (open space)” เป็น

พื้นที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่ท�ำให้เมืองมีควำมน่ำอยู่  ช่วยสร้ำงสำธำรณประโยชน์ให้แก่

ชุมชน ทัง้ในด้ำนสขุภำวะ ควำมปลอดภยัและสวสัดกิำร  ช่วยปรบัปรงุคณุภำพอำกำศ

ลดอุณหภูมิของเมอืง ลดปรำกฏกำรณ์เรอืนกระจก กรองรงัสอีลุตรำไวโอเลตทีแ่ผ่

จำกช้ันบรรยำกำศ  ช่วยลดกำรพงัทลำยของดนิรมิแหล่งน�ำ้  ช่วยลดควำมเรว็ของ

ลมหรือเปล่ียนทิศทำงลม  ลดมลภำวะทำงเสียง  ส่งเสริมให้ระบบนิเวศสมบูรณ์

เป็นแหล่งอำหำรและแหล่งทีอ่ยูอ่ำศยัของสตัว์นำนำชนดิ ช่วยลดกำรสะท้อนจำก

แสงไฟของยำนพำหนะ  ภูมิทัศน์ท่ีสวยงำมช่วยเพิ่มมูลค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

เป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ  เป็นแหล่งศกึษำเรยีนรูด้้ำนพฤกษศำสตร์และธรรมชำติวทิยำ

ช่วยปกป้องประชำชนและชุมชนจำกภัยธรรมชำตกิรณนี�ำ้หลำกน�ำ้ท่วม  เป็นพืน้ที่

กันชน (buffer zone)  ระหว่ำงพื้นที่ที่มีควำมแตกต่ำงกันด้ำนกำรใช้ประโยชน์

ช่วยส่งเสริมรักษำวัฒนธรรมของเมืองโดยเฉพำะแหล่งมรดกโบรำณสถำน  และ

ยังมีหน้ำที่อื่นแล้วแต่แนวคิดและนวัตกรรมของแต่ละท้องถิ่น

 พ้ืนทีส่เีขยีวมหีลำยประเภท  ได้แก่  (๑) พืน้ทีส่เีขยีวธรรมชำต ิ เป็นพืน้ที่

ที่ต้องได้รับกำรดูแลรักษำเพื่อควำมสมดุลของระบบนิเวศ  เป็นแหล่งที่อยู่อำศัย

ของพืชและสัตว์ เป็นแหล่งอำหำร รักษำสภำพบรรยำกำศ สร้ำงควำมร่มร่ืน เช่น
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ป่ำไม้  เนินเขำ  แหล่งน�้ำธรรมชำติ  ป่ำชุมชน  ป่ำชำยเลน  พรุ   (๒) พื้นที่สีเขียว

เพ่ือกำรบรกิำรสำธำรณะ นนัทนำกำรและกำรพกัผ่อน  ประชำชนสำมำรถเข้ำไปใช้บริกำร

เพือ่คณุภำพชวีติ  และในขณะเดยีวกนักช่็วยเสรมิสร้ำงทศันยีภำพทีส่วยงำมให้แก่เมอืง

เช่น  สวนสำธำรณะ สนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำ สวนหย่อม ลำนเมือง สวนสุขภำพ

ลำนกจิกรรม  (๓) พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่อรรถประโยชน์ เสรมิสร้ำงคณุค่ำด้ำนสิง่แวดล้อม

และระบบนเิวศให้แก่ชมุชน เช่น สวนในบ้ำน โรงแรม ศำสนสถำน หมูบ้่ำนจดัสรร

ห้ำงสรรพสนิค้ำ สถำบนักำรศกึษำ หน่วยงำนรำชกำร โรงพยำบำล  พืน้ทีฝั่งกลบขยะ

(๔) พื้นที่สีเขียวริมเส้นทำงสัญจรและรักษำภูมิทัศน์ของเมือง  เช่น  แนวถนน

เกำะกลำงถนน รมิทำงเท้ำ รมิเส้นทำงรถไฟ ไหล่ทำง รมิแม่น�ำ้ล�ำคลอง จตัรุสักลำงเมอืง

(๕) พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน  เป็นพื้นที่ที่สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่

เจ้ำของ  พร้อมทั้งมีคุณค่ำด้ำนสิ่งแวดล้อม  เป็นพื้นที่กำรผลิตทำงเกษตรกรรม

แหล่งอำหำร และกำรท่องเท่ียว เช่น สวนเกษตร สวนสมุนไพร สวนป่ำเศรษฐกิจ

สวนผลไม้  (๖) พืน้ทีเ่พือ่กำรป้องกนัภยัพบิตัทิีเ่กิดจำกธรรมชำติและมนษุย์สร้ำงข้ึน 

เช่น  พื้นที่กันชนระหว่ำงชุมชนกับอุตสำหกรรม  พื้นที่ป้องกันและรองรับน�้ำท่วม

และ (๗) พืน้ทีส่เีขยีวอืน่ ๆ  เช่น  พืน้ทีร่กร้ำง  ส�ำหรบัพืน้ทีส่เีขยีวบำงรปูแบบ เช่น

สวนหลงัคำ (roof garden)  และสวนผนงั (vertical garden) ตำมอำคำร  ช่วยลด

ควำมร้อนในเมอืงและสร้ำงบรรยำกำศทีร่่มรืน่  และพืน้ทีโ่ครงข่ำยสเีขยีว (green corridor)

ตำมเส้นทำงสัญจร  ช่วยส่งเสรมิให้ประชำชนในเมอืงใช้จกัรยำนและพฒันำระบบ

ทำงเดินเท้ำให้เป็นย่ำนแห่งกำรเดิน (walkable community)

 โดยทัว่ไป พรรณไม้ทีเ่หมำะสมส�ำหรบัเขตชมุชนเมอืง  ควรเป็นไม้ยนืต้น

ไม้พืน้ถิน่  มคีวำมหลำกหลำยของพชืพรรณ  อำยุและขนำด  เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์

หรอืกำรใช้ประโยชน์พืน้ท่ี  ควรมเีรอืนยอดท่ีให้ร่มเงำ  ให้ดอกสวยงำมและมศีกัยภำพ

บรรเทำมลพษิ ยกตวัอย่ำง พรรณไม้ทีใ่ห้ร่มเงำ เช่น กนัเกรำ จำมจรุ ีตะเคยีนทอง

นนทรี  พรรณไม้ทีใ่ห้ดอกสวยงำมสร้ำงควำมสดชืน่  เช่น  กนัเกรำ  กระดงังำไทย

กระทงิ พกิลุ อนิทนลิน�ำ้  ส่วนพรรณไม้ท่ีมศีกัยภำพลดมลพษิด้ำนอำกำศและกกัเกบ็

B 01 ��������������...� (��������).indd   2 4/9/2560   16:40:57



3ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

คำร์บอน เช่น กระถินณรงค์ ตะเคียนทอง พิกุล รำชพฤกษ์ สัก หูกวำง อินทนิลน�้ำ

พรรณไม้บำงชนดิได้มกีล่ำวไว้ในเอกสำรวชิำกำรหลำยฉบบัว่ำ มศีกัยภำพลดมลพษิ

ประเภทออกไซด์ของไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน รวมทัง้ฝุน่ละออง

ได้ดี เช่น แคแสด จำมจุรี รำชพฤกษ์ สนทะเล สัก ไทรย้อย

 พรรณไม้ในพื้นที่สำธำรณะในเขตชุมชนเมืองประเภทสวนสำธำรณะ

ขนำดใหญ่  ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่กำรพกัผ่อน  กำรเรียนรู้  และเสริมสร้ำงทัศนียภำพ

ควรเป็นไม้ยืนต้นที่มีเรือนยอดและทรงพุ่มให้ร่มเงำ และดอกที่สวยงำม  รวมทั้ง

ควรให้ควำมส�ำคัญแก่ควำมหลำกหลำยของพรรณไม้  เพื่อให้เกิดโครงสร้ำงหลำย

ระดบัชัน้เรอืนยอด  ไม่มยีำงท่ีเป็นพษิ  เจรญิเติบโตได้ดี  และมศีกัยภำพลดมลพษิ

ทั้งด้ำนอำกำศและเสียง  ไม้ยืนต้นที่เหมำะสม  เช่น  กระดังงำไทย กระถินณรงค์

กระถนิเทพำ กระทงิ แคแสด ตะเคยีนทอง ไทรย้อย นนทร ีบนุนำค พกิลุ อโศกเซนคำเบรยีล

ส่วนภำยในพืน้ทีส่ถำบนักำรศกึษำและสนำมเด็กเล่น  ควรคดัเลือกพรรณไม้ทีไ่ม่เป็น

อันตรำย  เช่น  ไม่มีหนำมแหลมคม  กิ่งก้ำนไม่เปรำะหักง่ำย  ไม่มีพิษ  ไม่มีแมลง

รบกวน  มรีปูทรงทีไ่ม่เกะกะรกรงุรงัอนัจะเป็นทีอ่ยูอ่ำศยัของสัตว์เล้ือยคลำนท่ีมพิีษ

ไม้ยนืต้นทีเ่หมำะสม เช่น กระถนิณรงค์ พะยอม พกิลุ รงั รำชพฤกษ์ อโศกเซนคำเบรยีล

ส�ำหรบัรมิเส้นทำงสญัจรทำงถนน  ควรเน้นคดัเลอืกพรรณไม้ทนมลพษิด้ำนอำกำศ

ทนต่อควำมร้อนและควำมแล้ง  ไม่ผลัดใบ  ปลูกง่ำย  เจริญเติบโตเร็ว  ให้ร่มเงำ

เรือนยอดและควำมสูงพ้นกำรสัญจร  แต่ไม่ควรมีขนำดใหญ่และสูงจนเกินไป  

กิง่ไม่เปรำะ  รำกไม่งดัหรอืชอนไชท�ำลำยถนน  ไม้ยนืต้นทีเ่หมำะสม  เช่น  กนัเกรำ

กระถินณรงค์ กระถินเทพำ กระทิง จำมจุรี ตะเคียนทอง ตะแบก พะยอม พิกุล

นนทรี ประดู่ รำชพฤกษ์ สนทะเล สัก หูกวำง อะรำง อินทนิลน�้ำ  ส่วนพรรณไม้

ที่สำมำรถปลูกบริเวณริมทำงเท้ำและที่จอดรถยนต์   ควรมีเรือนยอดแผ่กว้ำง  

กิ่งเหนียว  ไม่เปรำะหักง่ำย  มีระบบรำกที่ไม่หยั่งลึกท�ำลำยผิวจรำจรและระบบ

ระบำยน�ำ้ใต้ดนิ  เช่น  ประดู ่พะยอม โสกน�ำ้ อนิทนลิน�ำ้ อนิทรชติ   ส�ำหรบับรเิวณ

รมิแหล่งน�ำ้  ควรปลกูพรรณไม้ท่ีชอบข้ึนรมิน�ำ้  มรีะบบรำกยดึตลิง่  ทนต่อน�ำ้ท่วม
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง4

มดีอกใบและผลท่ีไม่ร่วงหล่นง่ำย เพรำะจะท�ำให้ล�ำน�ำ้สกปรกและเน่ำเสยี  ไม้ยนืต้น

ที่เหมำะสม  เช่น  กันเกรำ  ก้ำนเหลือง  เกด  พิกุล  มะกอกน�้ำ  มะเดื่ออุทุมพร

อโศกเซนคำเบรียล แต่ไม่ควรปลูกไม้ผลที่มีพิษ เช่น เทียนหยด 

 ส�ำหรับกำรจัดท�ำพื้นที่สีเขียวภำยในพ้ืนท่ีเฉพำะ เช่น หน่วยงำนรำชกำร

สถำบนั ศำสนสถำน อำคำรพำณชิย์ ทีอ่ยูอ่ำศยั นัน้  มลีกัษณะหลำกหลำย  มปัีจจยั

เงื่อนไขข้อจ�ำกัดของพื้นท่ีหลำยประกำร  พื้นที่สีเขียวของสถำนที่ที่มีกิจกรรม

กำรเรียนกำรสอน  กำรออกแบบภูมิทัศน์ควรผสมผสำนรูปแบบพื้นปูวัสดุซึมน�้ำ

สวนน�้ำฝน ร่องน�้ำปลูกหญ้ำ และกำรกักเก็บน�้ำด้วยพืชพรรณ (bioretention) 

สำมำรถจัดท�ำได้หลำยลกัษณะ  เช่น  สวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรยีน  สวนสมนุไพร

สวนรวมพรรณไม้  ควรจัดให้มีควำมร่มรื่น สวยงำม  มีประโยชน์ด้ำนนิเวศวิทยำ 

เป็นแหล่งศึกษำหำควำมรูเ้พิม่เตมิได้ และหลกีเลีย่งพรรณไม้ทีม่อีนัตรำย  พรรณไม้ที่

เหมำะสม เช่น ไทร ทองกวำว นนทรี ปีบ  หำงนกยูงไทย ชมนำด พวงแสด

 ในเอกสำรฉบับน้ี ประกอบด้วยข้อมลูและภำพถ่ำยพืน้ทีส่เีขยีวทีส่�ำรวจพบ

ภำยในพืน้ทีพ่พิธิภณัฑ์ ส�ำนกังำนรำชกำร สถำบันกำรศกึษำ ศนูย์กำรค้ำ อำคำรพำณชิย์

ศำสนสถำน โรงแรม ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รวม ๑๓ แห่ง   โดยมี

แนวทำงกำรคัดเลือกพื้นท่ีเบ้ืองต้น  เช่น  (๑) มีกำรด�ำเนินกำรตำมเงื่อนไขของ

กฎหมำยและนโยบำยทีเ่กีย่วข้อง  เช่น  พระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒

เกณฑ์กำรค�ำนวณพื้นท่ีสีเขียวตำมแนวทำงกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติกำรเชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่ำงยั่งยืนของ

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม  (๒) ได้รบัรำงวลั

หรือกำรยอมรับว่ำมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเกณฑ์ระดับชำติหรือ

ระดับนำนำชำติ  เช่น  โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ของ

กรมส่งเสรมิคุณภำพสิง่แวดล้อม รำงวลักรงุเทพสะอำดร่มรืน่ (Bangkok Clean & Green)

ของส�ำนกัอนำมยั กรงุเทพมหำนคร มำตรฐำนระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม (ISO 14001)
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5ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

มหำวิทยำลัยสีเขียวระดับโลก  (๓)  มีชื่อเสียงด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม

อำคำรสีเขียวและพื้นที่สีเขียว  อย่ำงโดดเด่นแพร่หลำยในส่ือประเภทต่ำง ๆ  

เป็นศนูย์กำรเรยีนรูท้้องถ่ิน หรอืมกีำรจดักำรตำมแนวทำงปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง

ในกำรส�ำรวจพื้นที่  คณะผู้ส�ำรวจได้วัดขนำดพื้นที่สีเขียวโดยตรงโดยใช้อุปกรณ์

กำรวัดทั่วไป  เช่น  ตลับเมตร พร้อมนี้ได้สัมภำษณ์ผู้บริหำรในเรื่องวิสัยทัศน์และ

แนวนโยบำย  สมัภำษณ์ผูร้บัผดิชอบดแูลพืน้ทีสี่เขยีวในเร่ืองประสบกำรณ์กำรดูแล

รักษำและปรับปรุงพื้นที่  ส�ำหรับกำรค�ำนวณขนำดและอัตรำส่วนพ้ืนท่ีสีเขียว

นัน้ได้ใช้ข้อมลูจำกกำรส�ำรวจพืน้ทีโ่ดยตรง ข้อมูลจำกเอกสำรท่ีได้รับจำกเจ้ำของพ้ืนท่ี

และ/หรือค�ำนวณโดยประยุกต์ใช้ http://www.google.co.th/maps (ออนไลน์

เมือ่เดอืนมกรำคม - เมษำยน ๒๕๖๐ ; ภำพถ่ำยดำวเทยีมบนัทกึเมือ่วนัที ่๗ กนัยำยน

๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐)

 ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภำคสนำมกับพ้ืนที่ ๑๓ แห่ง ข้ำงต้น  และ

กำรสัมมนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่สีเขียวเรื่อง “พื้นที่สีเขียวกับ

วถิชีีวติคนเมือง”  เมือ่วนัที ่๒๐ มถินุำยน ๒๕๖๐  ณ ส�ำนกังำนนโยบำยและแผน

ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม  มข้ีอสงัเกตและข้อคดิเหน็ทีส่�ำคญัว่ำ พืน้ทีส่เีขยีว

ทีม่ไีม้ยนืต้นขนำดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลกัถือเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีย่ัง่ยนื มคีวำมร่มรืน่

และมีประสทิธภิำพประสทิธผิลในกำรเพิม่คณุภำพชวีติและสิง่แวดล้อม  กำรดแูล

รกัษำและเพิม่พืน้ท่ีสเีขียวท่ียัง่ยนืในเมอืงเป็นโจทย์ทีเ่สมอืนไม่ยำก  แต่ในทำงปฏบิตัแิล้ว

ยงัมรีำยละเอยีดอกีหลำยประกำรทีต้่องค�ำนงึถงึ  โดยเฉพำะองค์ควำมรูใ้นหลำยด้ำน

ที่ต้องศึกษำ ประยุกต์ เปรียบเทียบ แลกเปล่ียน ถอดบทเรียน บูรณำกำร ส่ังสม

และถ่ำยทอดต่อไป  เพือ่ท�ำให้พืน้ทีส่เีขยีวกลบัเข้ำมำสู่ระบบชวีติชมุชนเมอืง  อำทิ

(๑) เข้ำใจถิน่ก�ำเนดิทีต้่นไม้คุน้เคย และเข้ำใจภมูอิำกำศร้อนชืน้และบริบทสังคมไทย

เพือ่คดัเลอืกพรรณไม้ให้เหมำะสม มคีวำมทนทำน ปรับตัวเข้ำกบัพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกได้

เพื่อกำรอยู่รอดอย่ำงยำวนำนโดยไม่ต้องลงทุนในกำรดูแลรักษำมำก  (๒) ตัดแต่ง

พรรณไม้แต่ละชนิดอย่ำงถูกวิธี เหมำะสมกับรูปแบบชีวิตต้นไม้ (life form) และ
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง6

ข้อจ�ำกดัของพืน้ทีท่ีจ่ะปลกู เช่น กรณต้ีนลัน่ทมควรตดัแต่งกิง่ก้ำนให้คล้ำยเขำกวำง

จึงจะแลดูสวยงำม  และกรณีต้นไม้ใหญ่ท่ีปลูกอยู่ใกล้หม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดใหญ่

แม้มีกิ่งก้ำนสำขำสวยงำม  แต่ต้องตัดกิ่งก้ำนทิ้งอย่ำงมำก (hard pruning) 

เพือ่ควำมปลอดภยั   (๓) ดแูลบ�ำรงุรกัษำต้นไม้อย่ำงถกูวธิ ี เช่น  ต้นไม้เมือ่ไม่แขง็แรง

จะเกิดเชื้อรำและเนื้อไม้เปิด  หำกดูแลไม่ถูกวิธี คือ ปิดแผลในขณะที่ภำยในโพรง

ต้นไม้ยงัมคีวำมชืน้ เชือ้รำจะขยำยตวัเจรญิเตบิโตอยูภ่ำยใน ท�ำให้ต้นไม้อำจตำยได้

(๔) ออกแบบสวนดำดฟ้ำ  ควรตัดแต่งให้ไม้มีเรือนยอดโปร่ง  ต้นสูงไม่มำกนัก

ใช้ไม้หลำกชนดิเพือ่ช่วยกระจำยกำรรบัลมพดั ใช้สดัส่วนดนิและหนิทีเ่หมำะสมเพือ่ให้

รำกยดึโยงได้อย่ำงแขง็แรง และค�ำนงึถงึน�ำ้หนกัทีด่ำดฟ้ำต้องรองรบั  (๕) ออกแบบ

สวนแนวตัง้  โดยค�ำนงึถงึระบบน�ำ้ ระบบแสงสว่ำง ระบบกำรให้ปุย๋ โครงสร้ำง และวสัดุ

ทีใ่ห้ไม้ยดึเกำะ  กำรซมึน�ำ้ของตวัอำคำร  โรคและแมลงทีอ่ำจเกดิขึน้  (๖)  ออกแบบ

พืน้ทีส่เีขยีวรมิเส้นทำงสญัจรอย่ำงมศีลิปะ  โดยค�ำนงึถึงควำมสวยงำม   เป็นระบบ

ระเบยีบ และควำมสะดวกในกำรดแูลรกัษำ  ใช้พรรณไม้ชนดิเดียวกนั  หรือมฟีอร์ม

ใกล้เคียงกัน  (๗) ออกแบบป่ำในเมอืง  โดยใช้พรรณไม้เรือนยอดคละกนั ใช้ไม้พ้ืนถิน่

และไม้ที่มีถิ่นก�ำเนิดใกล้เคียงหรือคล้ำยคลึงมำกที่สุดกับพื้นที่ที่จะน�ำไม้มำปลูก

(๘) เทคนิควิธีกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  เช่น

ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS)  (๙) คัดเลือกผู้รับเหมำที่มีทักษะ ควำมช�ำนำญ

มำดูแลรักษำพื้นท่ีสีเขียว

 นอกจำกนี ้ควรพจิำรณำคดัเลอืกพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพในกำรจดัท�ำพืน้ทีส่เีขยีว

อย่ำงยัง่ยนืเพือ่เป็นเครอืข่ำย  เป็นต้นแบบขยำยผลให้แพร่หลำยในสังคม  ส่งเสริม

สนบัสนนุให้มกีำรผลติบุคลำกร เช่น รกุขกร (หมอต้นไม้) อย่ำงเป็นระบบ  เผยแพร่

ควำมรูค้วำมเข้ำใจท่ีถูกต้องแก่กลุม่คนต่ำง ๆ  เช่น  ผูอ้ยูอ่ำศยัในอำคำรสงูในเรือ่ง

กำรบรรเทำแมลงรบกวนท่ีมำกบัต้นไม้  พร้อมท้ังเสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจเรือ่งธรรมชำติ

และระบบนิเวศว่ำ  กำรมีหนอนหรือแมลงเป็นตัวบ่งบอกควำมอุดมสมบูรณ์ของ

พืน้ทีป่ระกำรหนึง่  และจดัท�ำเวทแีลกเปลีย่นควำมรู้และประสบกำรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง
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7ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

อย่ำงไรกต็ำม หำกทกุภำคส่วนทัง้ภำครฐั  เอกชน  และประชำชน  ได้ร่วมเป็นเครอืข่ำย

เชือ่มโยงช่วยเหลอืกนั  ภำยใต้ภำรกจิหน้ำท่ีหรอืควำมสนใจส่วนบคุคล เดินไปด้วยกนั

ในทิศทำงที่ถูกต้อง  บนพื้นฐำนของหลักวิชำกำรและประสบกำรณ์จริงในพื้นที่

เชื่อว่ำสังคมไทยจะสำมำรถดูแลรักษำและเพิ่มพื้นที่สีเขียว  เพื่อคุณภำพชีวิต

คุณภำพสิ่งแวดล้อม และมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของนำนำชำติได้ในที่สุด
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9ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 
พิพิธภัณฑ์ชำวบำงกอก

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	เขตบางรัก
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง10

พิพิธภัณฑ์ชำวบำงกอก
(พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	เขตบางรัก)

 พพิธิภณัฑ์ชำวบำงกอกเป็นพพิธิภณัฑ์ประเภท “พพิธิภณัฑ์ชำวบ้ำน (Folk

Museum)” ตัง้อยูบ่นพืน้ที ่๑,๗๐๐ ตำรำงเมตร (๑ ไร่ ๒๕ ตำรำงวำ)  เดมิเป็นบ้ำน

ของอำจำรย์วรำพร  สุรวดี  ซึ่งได้มอบให้กรุงเทพมหำนครเป็นผู้ดูแลรักษำ และ

กรุงเทพมหำนครได้ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และควำมตั้งใจของ

ผู้เป็นเจ้ำของ คือ  เพื่อเป็นแหล่งให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษำและเรียนรู้วิถีชีวิตของ

ชำวบำงกอกทีม่ฐีำนะปำนกลำง  ในช่วงก่อนและหลังสงครำมโลก คร้ังที ่๒ (ระหว่ำง

พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๕๐๐)  และเพื่อให้เป็นมรดกของคนไทยในรุ่นต่อไป  โดยท่ำน

เจ้ำของได้เคยเขียนไว้ในประวัติพิพิธภัณฑ์ไว้ว่ำ “สังคมจะอยู่ได้ มิใช่มีแต่สิ่งที่ก่อ

ผลผลติมลูค่ำเพิม่ทวคีณูเพยีงอย่ำงเดยีว  มนษุย์จะอยูอ่ย่ำงสขุสนัตไิด้  ต้องมเีครือ่ง

ประเทอืงอำรมณ์และจติใจทีแ่สวงหำได้โดยไม่ยำกนกั  บ้ำนหลงันีจ้ะเป็นภำระของ

บ้ำนเมอืงหรอืเสรมิภูมทัิศน์ของบ้ำนเมอืง  ขอฝำกให้เป็นวจิำรณญำณและภำรกจิ
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11ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ของท่ำนทั้งหลำยต่อไป”   และต่อมำ

ได้มีผู้กล่ำวเสริมว่ำ  “จิตสำธำรณะเป็น

เร่ืองใหม่   แต่ไม่ช้ำเกินกว่ำจะปลูกฝัง

กำรมอบบ้ำนให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้

คนไทยทกุคนได้เป็นเจ้ำของนัน้  เป็นหนึง่

ในมรดกทำงวัฒนธรรมที่สืบทอดไปยัง

คนรุ่นต่อไป”

 ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ชำวบำงกอกประกอบด้วยอำคำร ๔ หลัง  ได้แก่ 

(๑)  อำคำรบ้ำนไม้หลงัคำป้ันหยำ  (๒) อำคำรไม้ซึง่ได้รือ้ย้ำยมำจำกบ้ำนหมอฟรำนซสิ

ครสิเตยีน ทีทุ่ง่มหำเมฆ  (๓)  อำคำรจดัแสดงนทิรรศกำรภำพรวมของกรงุเทพมหำนคร

และ (๔) อำคำรบ้ำนไม้ชัน้เดยีวใต้ถุนสงู  ส่วนพืน้ทีโ่ดยรอบอำคำรปกคลมุไปด้วย

เรือนยอดของไม้นำนำพรรณ  บริเวณพื้นล่ำงมีกำรตกแต่งด้วยไม้พุ่มชนิดต่ำง ๆ

สภำพโดยรวมยงัคงสภำพควำมเป็นบ้ำนเหมอืนในอดตีทีม่คีวำมร่มรืน่  พพิธิภณัฑ์

ชำวบำงกอกได้เปิดให้เขำ้ชมโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในวันพุธถึงวันอำทิตย์

ลักษณะพื้นท่ีสีเขียว	:    พิพิธภัณฑ์ชำวบำงกอกมีพื้นที่สีเขียว ๗๙๒ ตำรำงเมตร

โดยประมำณ  คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ของพื้นที่ทั้งหมด  ประกอบด้วย สนำมหญ้ำ

ขนำดใหญ่ด้ำนหน้ำ และมไีม้ต้นขนำดใหญ่ซึง่เป็นไม้ดัง้เดมิตัง้แต่มกีำรก่อสร้ำงบ้ำน

 ปลกูอยูค่่อนข้ำงหนำแน่น  กระจำยอยูท่ัว่

 บริเวณ  พรรณไม้มีควำมหลำกหลำย

 มีไม้ต้น  ไม้พุ่ม  และปำล์ม  โดยพบไม้

 อย่ำงน้อย ๑๒ ชนดิ (รวม ๕๓ ต้น)  เช่น

 กระท้อน ข่อย จ�ำปี ชมพู่ น้อยหน่ำ ปีบ  

 มะขำม  มะม่วง  มะรมุ  ยอ ละมดุ และ

 ล�ำไย และปำล์ม ๒ ชนดิ ได้แก่ มะพร้ำว

 และหมำกสง
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง12

 จำกกำรสังเกตชนิดพรรณไม้ที่พบในพิพิธภัณฑ์  พบว่ำไม้ต้นขนำดใหญ่

มักเป็นไม้ผลที่สำมำรถน�ำมำรับประทำนได้  สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนกรุง

อย่ำงแท้จริงว่ำ ในอดีตมีควำมพิถีพิถันรอบคอบในกำรดูแลรักษำหรือคัดเลือก

ชนิดไม้มำปลูกในที่อยู่อำศัย  ให้เกิดประโยชน์ในด้ำนกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน พ่ึงพำ

ตนเองในด้ำนอำหำรกำรกิน  ให้ร่มเงำ  สร้ำงควำมสงบร่มเย็นให้แก่คนในบ้ำน

อีกทั้งยังช่วยรักษำสิ่งแวดล้อมโดยกำรดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์โดยวิธี

ธรรมชำติ

B 01 ��������������...� (��������).indd   12 4/9/2560   16:41:27



13ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาพื้นที่	:
 ท่ำนอำจำรย์วรำพร  สรุวด ี ได้มอบพพิธิภณัฑ์ชำวบำงกอกให้แก่ส�ำนกังำน

เขตบำงรักเป็นผู้ดูแลตั้งแต่ปี ๒๕๔๗  โดยท่ำนยังคอยดูแลรักษำพื้นที่แห่งนี้ด้วย

 ควำมรกั  โดยเน้นหลกักำรอนรุกัษ์รกัษำ

 ทุกสิ่งที่อยู ่ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

 รวมถึงพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นมรดก

 ของคนไทยในรุน่ต่อไป  และท่ำนกไ็ด้ท�ำ

 หน้ำทีน่ัน้ด้วยควำมมุง่มัน่ตัง้ใจตรำบถงึ

 ช่วงท้ำยของชีวิต  ต่อมำส�ำนักงำนเขต

 บำงรักได้จัดหำอำสำสมคัรมำดูแลสถำนท่ี

 มีแม่บ้ำนท�ำควำมสะอำดและคนสวน

ดูแลพื้นที่สีเขียว  ส�ำนักงำนเขตบำงรักมีควำมพยำยำมรักษำพื้นที่สีเขียวภำยใน

พพิธิภณัฑ์ให้สอดคล้องกบันโยบำยของกรงุเทพมหำนคร  โดยได้จดัให้มกีำรตดัแต่ง

กิ่งไม้และสังเกตลักษณะทั่วไปของต้นไม้  หำกต้นใดมีโรคหรือมีอำกำรผิดปกติ

จะให้กำรรกัษำโดยรกุขกร หรอืปลกูใหม่เพือ่ทดแทนต้นเดิม เพ่ือรักษำสภำพพ้ืนท่ี

สีเขียวโดยรวมให้คงเดิมตำมเจตนำรมณ์ของอำจำรย์วรำพร  สุรวดี ต่อไป

 อย่ำงไรกต็ำมมข้ีอสงัเกตว่ำ กรงุเทพมหำนครควรจดัท�ำประวตัต้ินไม้เก่ำแก่

เพื่อชนรุ่นหลังได้เรียนรู้  และต่อยอดไปสู่กำรศึกษำด้ำนควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพทั้งทำงด้ำนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง14

ความโดดเด่นของพ้ืนที่	:   เมื่อเปรียบเทียบกับสภำพพื้นที่โดยรอบที่มีควำมเป็น

เมืองใหญ่  มีอำคำรสูง  แออัด  และมีกำรจรำจรทำงถนนหนำแน่น  พิพิธภัณฑ์

ชำวบำงกอกเป็นสถำนที่ที่ให้ทั้งควำมรู้และควำมรื่นรมย์  มีบรรยำกำศที่ร่มเย็น

มต้ีนไม้ใหญ่แผ่กิง่ก้ำนสำขำปกคลมุพืน้ทีเ่กอืบทัง้หมด  ท�ำให้ “เป็นปอดใจกลำงเมอืง

อกีแห่งหนึง่” ส�ำหรบัชำวบ้ำนโดยรอบพืน้ท่ี  สร้ำงควำมพอใจและควำมผ่อนคลำยให้กบั

ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จึงมีผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง  ทั้งนักเรียน นักศึกษำ

ครอบครัว คนวัยท�ำงำน รวมถึงชำวต่ำงชำติ  อย่ำงไรก็ตำม กำรดูแลรักษำพ้ืนที่

แห่งนี ้ ให้ยงัคงเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของท่ำนผูเ้ป็นเจ้ำของเดิม  ต้องอำศยัควำมรู้

ควำมเข้ำใจ  ควำมรกั  ควำมหวงแหน ก�ำลงักำย ก�ำลังใจ และก�ำลังทรัพย์ของทกุคน

ที่เก่ียวข้อง  ไม่เพียงแต่อำสำสมัครหรือเจ้ำหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น

แต่รวมถึงประชำชนชำวไทยทั่วไปอีกด้วย 

พิพิธภัณฑ์ชำวบำงกอก (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหำนคร  เขตบำงรัก)
ที่ตั้ง	: ณ เลขที่ ๒๗๓  ซอยเจริญกรุง ๔๓ ถนนเจริญกรุง เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๕๐
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ส�ำนักงำนเขตหลักสี่
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง18

ส�ำนักงำนเขตหลักสี่
 ส�ำนกังำนเขตหลกัสี ่ ตัง้อยูบ่รเิวณย่ำนศนูย์รำชกำรแจ้งวฒันะ  กรงุเทพมหำนคร

มพีืน้ทีภ่ำยในอำคำรและโดยรอบอำคำร รวมทัง้หมด ๑๖,๗๘๘ ตำรำงเมตร (๑๐ ไร่

๑ งำน ๙๗ ตำรำงวำ)  ภำยในบรเิวณส�ำนกังำนประกอบด้วย  ตกึอำคำรส�ำนกังำน

ลำนหน้ำตึก  ลำนจอดรถพื้นปูนซีเมนต์และพ้ืนท่ี “ศูนย์เรียนรู้ปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ�ำแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี

กรุงเทพมหำนคร” ตั้งอยู่ด้ำนหน้ำติดประตูทำงเข้ำส�ำนักงำน  โดยทั่วไปพ้ืนที่มี

ลักษณะกว้ำงขวำง สะอำดตำ ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ ตกแต่งสวยงำมด้วยไม้ประดับ

ประเภทไม้พุม่ ไม้ดอก และพชืพรรณอืน่ มกีำรจดับริเวณส�ำหรับซ้ือขำยพืชผักทีป่ลูก

ภำยในส�ำนักงำนให้แก่ประชำชน

ลักษณะพื้นท่ีสีเขียว	:  ส�ำนักงำนเขตหลักสี่ มีพื้นที่สีเขียวรอบอำคำรประมำณ

๕๖๕ ตำรำงเมตร (๑ งำน ๔๑ วำ) คดิเป็นร้อยละ ๑๐ ของพืน้ทีโ่ดยรอบอำคำร และ
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มีพื้นที่สีเขียวภำยในอำคำรประมำณ ๑,๕๗๕ ตำรำงเมตร (๓ งำน ๙๔ เมตร)

คดิเป็นร้อยละ ๑๔ ของพืน้ทีภ่ำยในอำคำร  ดงันัน้ จงึมพีืน้ทีส่เีขยีวทัง้ภำยในอำคำร

และภำยนอกอำคำร  รวมประมำณ

๒,๑๔๐ ตำรำงเมตร (๑ ไร่ ๑ งำน ๓๕

ตำรำงวำ) คดิเป็นร้อยละ ๑๒ ของพืน้ที่

ทั้งหมด  กำรจัดท�ำพื้นที่สีเขียวของ

ส�ำนกังำนมจีดุเริม่ต้นตัง้แต่รำวปี ๒๕๔๕

จำกกำรที่พนักงำนได้ช่วยกันปลูกผัก

ปลอดสำรพิษบนพื้นที่ดำดฟ้ำบำงส่วน

เพื่อรับประทำนกันเอง  ต่อมำได้รับ

ควำมสนับสนุนจำกผู ้บริหำรจนสำมำรถขยำยพื้นที่ปลูกจนเต็มพื้นที่ดำดฟ้ำ

ขนำด ๔๔๐ ตำรำงเมตร และขยำยกจิกรรมอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป  จนกลำยเป็นทมีงำน

ศูนย์กำรเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชำติเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบัน  พื้นที่สีเขียวของ

ส�ำนกังำนประกอบด้วยพืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณลำนปนูซีเมนต์  พ้ืนท่ีสีเขียวสวนเกษตร

บนดำดฟ้ำอำคำรชัน้ ๔  และชัน้ ๘  รวมทัง้พืน้ท่ีสีเขียวท่ีประดับตกแต่งบนพ้ืนอำคำร

แต่ละชั้น  พื้นท่ีสีเขียวบริเวณลำนปูนซีเมนต์ประกอบด้วยไม้ต้นและไม้พุ่มที่ลำน

หน้ำตกึ และบนเกำะกลำงถนนบรเิวณทีจ่อดรถ  โดยทัว่ไปสงัเกตพบไม้ต้น ๓ ชนดิ

(๗ ต้น) ได้แก่ สัก ปีบ และสัตบรรณ  ส่วนพื้นที่ภำยในศูนย์เรียนรู้ปรัชญำของ

 เศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ฯ

 ประกอบด้วย พื้นที่สำธิตท�ำนำข้ำว

   เพำะช�ำผกัสวนครวั  โรงเรอืนเพำะเหด็   

 พืชผักปลูกตำมแนวตั้งยึดเกำะบนรั้ว 

  พื้นท่ีสีเขียวสวนเกษตรบน 

 ดำดฟ้ำอำคำรชัน้ ๔ และชัน้ ๘ แบ่งเป็น 

 โซนปลกูพชืผกัสวนครวั ไม้ประดับ ไม้ผล

 และไม้สมุนไพรรวมประมำณ ๑๓๐ ชนดิ
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง20

 เช่น ผักคะน้ำ พริก มะเขือเทศ ผักสลัด

 ผักกำดขำว บล็อคโคลี่ มะระ ฟักทอง

  แก้วมงักร  มกีำรปลกูพชืแบบหมนุเวยีน

 ให้เหมำะสมตำมฤดกูำล  และปลกูต่อเนือ่ง

 ตลอดทัง้ปี  ใช้กำรปลกูในหลำยรปูแบบ

 เช่น  เป็นแปลงในกระบะ  ปลกูในกระถำง

 สวนหย่อม  อุโมงค์ไม้เถำ  ส่วนพื้นที่

 สีเขียวท่ีประดับตกแต่งภำยในอำคำร 

บรเิวณช้ันต่ำง ๆ   จดัเป็นมมุไม้ประดบัและผกัสวนครัวทีส่วยงำม  เกดิควำมสบำยตำ

สบำยใจแก่บุคลำกรและผู้เข้ำมำติดต่อรำชกำร

การดแูลรกัษาพ้ืนที	่:  ส�ำนกังำนเขตหลกัสีม่นีโยบำยและกำรบรหิำรจดักำรพืน้ที่

สเีขยีวทีเ่ป็นระบบต่อเนือ่งและยัง่ยนื มงีบประมำณสนบัสนนุประจ�ำปี  มพีนกังำน

ประจ�ำ จ�ำนวน ๗ คน ท่ีดแูลรกัษำพืน้ท่ีสเีขียวแบบครบวงจร  ต้ังแต่เตรยีมปรบัปรงุดิน

โดยใช้ปุย๋ชวีภำพท่ีผลติข้ึนเอง เพำะเลีย้งต้นกล้ำ ดูแลรกัษำให้เจรญิเติบโต ขยำยพนัธุ์

อย่ำงมรีะบบ  และหำตลำดเพือ่จดัจ�ำหน่ำย  ส�ำหรับกำรดูแลรักษำพ้ืนท่ีสวนเกษตร

ดำดฟ้ำ  ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบท่ีอำจจะเกิดกับตัวอำคำรทั้งเรื่องน�้ำหนักของ
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อุปกรณ์เครื่องใช้  ต้นไม้  ระบบรำง

ระบำยน�ำ้  และควำมร้อนจำกตวัอำคำร

ที่ส่งผลกระทบกับพรรณไม้  พนักงำน

จึงต้องศึกษำเรียนรู้ และทดลองหำวิธี

กำรปลกูพชืทีเ่หมำะสมส�ำหรบัโครงสร้ำง

ตวัอำคำรตัง้แต่เริม่ต้นจดัท�ำพืน้ทีส่เีขยีว

ความโดดเด่นของพ้ืนที	่:		ผูบ้รหิำรและบุคลำกรของส�ำนกังำนเขตหลกัสีม่ส่ีวนร่วม

ในกำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีส่เีขยีวอย่ำงต่อเนือ่ง มกีระบวนกำรปลูกจิตส�ำนกึ  ท�ำให้

เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของร่วมกัน  มีควำมหวงแหน  มีควำมภำคภูมิใจ  มีควำม

ร่วมมอื ร่วมแรง ร่วมใจกนัอตุสำหพยำยำมศกึษำ คดิค้น ประยกุต์ใช้ควำมรู ้ทกัษะ

และประสบกำรณ์ในกำรดูแลรักษำและพัฒนำพ้ืนที่สีเขียว  จึงท�ำให้พ้ืนที่สีเขียว

ภำยในส�ำนกังำนเขตแห่งนีม้คีวำมยัง่ยนื  เป็นตวัอย่ำงทีด่ขีองกำรท�ำเกษตรอนิทรย์ี

แบบพอเพยีงบนพืน้ท่ีจ�ำกดั  เป็นศนูย์กลำงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ห้แก่เยำวชน

และประชำชนทั่วไป  เป็นแหล่งศึกษำดูงำนส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน

ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  เป็นแหล่งบริกำรเกื้อกูลสังคมโดยกำรให้ยืม

ต้นไม้ไปใช้ประดบัสถำนทีเ่มือ่มกีำรจดังำน  และเป็นแหล่งบรกิำรขำยพชืผกัทีส่ะอำด

ปลอดภยัให้แก่ชมุชนโดยรอบ  ซึง่ก่อให้เกดิรำยได้หมนุเวยีนกลบัมำใช้จ่ำยในกจิกรรม

ทีเ่กีย่วข้องอกีด้วย
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ส�านักงานเขตหลักสี่
ที่ตั้ง	:  ๙๙๙ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๑๐
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๓
 
ส�ำนักงำนเขตพญำไท
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ส�ำนักงำนเขตพญำไท
 ส�ำนักงำนเขตพญำไท ตั้งอยู่ท่ำมกลำงชุมชนย่ำนเศรษฐกิจใจกลำงเมือง

ซึ่งที่ดินมีมูลค่ำสูง  ส�ำนักงำนมีพื้นที่ขนำด ๖,๑๕๐ ตำรำงเมตร (๓ ไร่ ๓ งำน ๓๗

ตำรำงวำ)  ประกอบด้วยตึกอำคำรส�ำนักงำน ๓ อำคำรหลัก  และลำนจอดรถ

ขนำดใหญ่ มีพื้นที่สีเขียวบริเวณริมก�ำแพง ริมลำนจอดรถ ริมทำงเดินเท้ำ และ

ด้ำนหน้ำอำคำร ส่วนภำยในอำคำรมีกำรตกแต่งด้วยไม้ประดับปลูกในกระถำง

ลกัษณะพืน้ทีส่เีขยีว	:  ส�ำนกังำนเขตพญำไทมพีืน้ทีส่เีขยีวประมำณ ๖๓๐ ตำรำงเมตร

(๑ งำน ๕๗ ตำรำงวำ)  คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  มีไม้ต้นและ

ไม้พุม่บรเิวณด้ำนหน้ำอำคำร  มต้ีนยำงอนิเดยีขนำดสงูใหญ่  มเีส้นรอบวงประมำณ

๘๐๐ เซนติเมตร คำดว่ำมีอำยุ ๖๐-๗๐ ปี และมีไม้ต้นปลูกอยู่โดยรอบ จ�ำนวน

อย่ำงน้อย ๑๔ ชนิด  เช่น  กันเกรำ  กัลปพฤกษ์  ตะเคียน  ตีนเป็ดทะเล  ไทร

ประดู ่บ ้ำน  ปีบ  สัตบรรณ  พะยูง  มะกล�่ำต ้น  โมกบ้ำน  สนประดิพัทธ์
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อโศกเซนคำเบรียล  และปำล์มน�้ำมัน  ส�ำหรับบริเวณเส้นทำงเดินขึ้นตึกส�ำนักงำน

และภำยในอำคำรมีกำรตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับปลูกในกระถำง

การดูแลรักษาพื้นที่	:  ส�ำนักงำนเขตพญำไทมีแนวนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร

พื้นที่สีเขียวอย่ำงประหยัด  ใช้วิธีกำรที่เหมำะสมเพื่อรักษำต้นไม้ให้มีอำยุยืนยำว

โดยไม่ตดัทิง้ท�ำลำย  และเน้นกำรท�ำงำนเป็นทมี ส�ำนกังำนมพีนกังำนประจ�ำ  ซ่ึงมี

หน้ำที่รับผิดชอบดูแลพื้นท่ีสีเขียวโดยตรงและมีทักษะประสบกำรณ์ในกำรดูแล

ไม้ยืนต้น  ท�ำหน้ำที่ตัดแต่งกิ่งไม้  ส�ำรวจสภำพต้นไม้  และดูแลรักษำให้มีสภำพ

แขง็แรงสมบรูณ์  ใส่ปุย๋ชวีภำพ  ออกแบบตกแต่งสวน  ปลูกไม้ทดแทน  เสริมสร้ำง

ส่ิงค�้ำยันไม้  และผลัดเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับในกระถำง  โดยส�ำนักงำนมีสวน

พญำไทภิรมย์เป็นที่เพำะช�ำกล้ำไม้และฟื้นฟูไม้ที่มีสภำพเหี่ยวเฉำไม่สมบูรณ์   

ในปัจจบุนัส�ำนกังำนอยูร่ะหว่ำงปรบัปรงุ

อำคำรทีเ่ก่ำแก่และทรดุตวั จงึไม่มสีวน

บนดำดฟ้ำอำคำรและระเบียงเหมือน

ในอดตีทีเ่คยมปัีญหำจำกกำรรบัน�ำ้หนกั

กำรรดน�้ำต้นไม้  ต่อไปจะมีกำรตกแต่ง

อำคำรเพิ่มเติมโดยกำรแขวนไม้ตำม

ระเบยีงเหลก็และวำงไม้ปลกูในกระถำง

ตำมทำงเดิน 
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ความโดดเด่นของพืน้ที	่:  ส�ำนกังำนเขต

พญำไทให้ควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์

ไม้ยืนต้นดั้งเดิมในพื้นที่ มีแนวนโยบำย

ในกำรคดัเลอืกไม้ต้นเข้ำมำปลกูในพืน้ท่ี

โดยเน้นต้นพญำสตับรรณ  เนือ่งจำกมชีือ่

สอดคล้องกับช่ือส�ำนกังำน  นอกจำกนัน้

ยงัมสีวนพญำไทภริมย์เป็นแหล่งเพำะช�ำ

ขยำยพนัธุแ์ละฟ้ืนฟตู้นไม้ของส�ำนกังำน

ซึง่เป็นกำรประหยดังบประมำณ  เมือ่ต้องกำรตกแต่งสถำนทีด้่วยไม้ดอกไม้ประดบั

ที่แข็งแรงและสวยงำม  และส�ำนักงำนมีงบประมำณส�ำหรับจัดซ้ือพรรณไม้อื่น ๆ

จำกสวนอ่อนนุชของส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหำนคร
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ส�ำนักงำนเขตพญำไท
ที่ตั้ง : ๑๓ ซอยอารีย์ ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
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๔
 
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผน

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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ส�ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เดิมคือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (สวล.)  จัดตั้งขึ้นภำยใต้

พระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษำคณุภำพสิง่แวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๑๘  ให้เป็น

หน่วยงำนระดบักรม สงักดัส�ำนกันำยกรฐัมนตร ีเพ่ือดูแลรักษำและก�ำหนดนโยบำย

ด้ำนสิง่แวดล้อม  และท�ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสิง่แวดล้อมแห่งชำติ

ตัง้แต่วนัที ่๒๐ กมุภำพนัธ์ ๒๕๑๘  ซึง่ต่อมำมกีำรปรบัปรงุ แก้ไข เพิม่เตมิ พระรำช

บญัญตัแิละกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง ในช่วงปี ๒๕๒๑ จนถงึปี ๒๕๕๕ เพ่ือขยำยขอบเขต

หน้ำที่ให้ครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ทัง้ในระดบัชำตแิละท้องถิน่ รวมทัง้กำรประสำนงำนกบัต่ำงประเทศ ให้สอดคล้อง

กับภำรกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
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  ในปัจจบุนัส�ำนกังำนนโยบำยและ

 แผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

 สงักดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละ

 สิ่งแวดล้อม  มีวิสัยทัศน์สร้ำงสมดุล

 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 อย่ำงยัง่ยนื  มพีนัธกจิในกำรจดัท�ำนโยบำย

 และแผนแบบบูรณำกำร  เสนอแนะ

 มำตรกำรและกลไกในกำรบรหิำรจดักำร

 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งกำรประสำนเพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติและเพื่อตอบสนองต่อภำรกิจตำม

แนวนโยบำยในรัฐธรรมนูญ  นโยบำยรัฐบำล  แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  ยุทธศำสตร์ชำติ

และยทุธศำสตร์กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม   ภำรกจิหลกัด้ำนหนึง่

ของส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม เกีย่วข้องกบั

กำรจัดท�ำและขับเคลื่อนนโยบำย  ยุทธศำสตร์  เครื่องมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำร

พื้นที่สีเขียวอย่ำงยั่งยืนในระดับชำติและระดับท้องถิ่น   โดยที่ผ่ำนมำได้มีผลงำน

ในด้ำนกำรจัดท�ำแผนปฏบัิตกิำรเชงินโยบำยด้ำนกำรจดักำรพืน้ทีส่เีขยีวชมุชนเมอืง

อย่ำงยั่งยืน  ผลักดันและส่งเสริมท้องถ่ินในกำรจัดท�ำแผนและผังกำรพัฒนำและ

อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในชุมชน  ก�ำหนดมำตรฐำนอัตรำส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมำะสม

ตำมประเภทเมอืง  ขบัเคลือ่นและผลกัดนัข้อรเิริม่ของอำเซยีนด้ำนสิง่แวดล้อมเมอืง
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ที่ยั่งยืน  ประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน  และเผยแพร่องค์ควำมรู้

ด้ำนกำรจัดกำรพื้นที่สีเขียวและเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน

 ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ต้ังอยูใ่น

เขตชุมชนเมือง มีพื้นที่ ๖,๕๒๒ ตำรำงเมตร (๔ ไร่ ๓๐ ตำรำงวำ)  ภำยในบริเวณ

ส�ำนักงำนประกอบด้วย  อำคำรส�ำนักงำน ๒ หลัง  พื้นที่จอดรถ  ถนน  พื้นที่โล่ง

และพื้นที่สีเขียวซึ่งประกอบด้วยไม้ต้นเป็นส่วนใหญ่

ลักษณะพืน้ท่ีสีเขยีว	:	ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

มีพื้นที่สีเขียวประมำณ ๒,๕๓๗ ตำรำงเมตร (๑ ไร่ ๒ งำน ๓๔ ตำรำงวำ)  คิดเป็น

ร้อยละ ๓๙ ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมำณ ๔.๗ ตำรำงเมตรต่อคน (ในปัจจุบัน 
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มีบุคลำกรประมำณ ๕๔๐ คน)  พื้นท่ีสีเขียวกระจำยตัวรอบอำคำรส�ำนักงำน

ริมแนวรั้วทั้ง ๔ ด้ำน ด้ำนหน้ำอำคำร ที่ว่ำงระหว่ำงตัวอำคำร และลำนจอดรถ

ส่วนใหญ่เป็นไม้ยนืต้นลกัษณะสงูใหญ่ แผ่กิง่ก้ำนสำขำให้ร่มเงำ และเป็นทีอ่ยูอ่ำศยั

ของสตัว์ อำท ินกและกระรอก บรเิวณใต้ร่มเงำเป็นพืน้ทีจ่อดรถและพืน้ทีน่นัทนำกำร

ไม้ยืนต้นที่มีควำมโดดเด่นคือ ต้นไทรขนำดใหญ่  คำดว่ำอยู่คู่ส�ำนักงำนมำตั้งแต่

ก่อตั้ง มีอำยุมำกกว่ำ ๔๐ ปี และมีต้นตะเคียนที่เป็นไม้ด้ังเดิม มีอำยุมำก  ไม้ต้น

ภำยในพืน้ทีส่�ำนักงำนมจี�ำนวนอย่ำงน้อย ๒๓ ชนดิ (รวมมำกกว่ำ ๑๐๐ ต้น)  ได้แก่

 กระทิง  กระทุ ่ม  งิ้ว  จำมจุรี  ชมพู ่

 ชมพูพันธุ์ทิพย์  ตะเคียน  ตีนเป็ดทะเล

 ไทร  หำงนกยูงฝรั่ง  ประดู่บ้ำน  พิกุล

 มะม่วง  มะยม  มะฮอกกำนีใบใหญ่  

 ยำงนำ  ละมุด  สนประดิพัทธ์  สัก

 สัตบรรณ  หูกวำง  อโศกเซนคำเบรียล 

 อินทนิลน�้ำ  ชนิดพรรณเด่นท่ีพบเป็น

 จ�ำนวนมำก ได้แก่ ประดูบ้่ำน ชมพพูนัธุท์พิย์

 และอโศกเซนคำเบรียล  และมีปำล์ม

 อย่ำงน้อย ๓ ชนดิ ได้แก่  ตำล  ปำล์มขวด

 และมะพร้ำว  นอกจำกนีม้กีำรปลกูไม้พุม่

 ในกระถำงวำงเรียงเป็นระเบียบบริเวณ

 ภำยในส�ำนักงำน  ส�ำหรับบริเวณรั้ว

 ส�ำนกังำน ถกูออกแบบให้มลีกัษณะเป็น

 กระบะส�ำหรบัปลกูไม้พุม่สลบักบัไม้ต้น

 ชนิดต่ำง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้มี

 ไม้คละเรือนยอดโดยรอบส�ำนักงำน
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง38

การดแูลรกัษาพ้ืนที	่:   กำรดูแลพื้นที่สีเขียวภำยในบริเวณ  เป็นภำรกิจของ

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  โดยงำนอำคำรสถำนท่ี  มีกำรจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีดูแล

มหีน้ำทีห่ลกัคอื รดน�ำ้ต้นไม้ ใส่ปุย๋ เกบ็เศษกิง่ไม้ใบไม้ ตดัแต่งต้นไม้ กิง่ไม้ขนำดเลก็

ไม้พุ่ม ไม้ประดับตกแต่ง ในกระบะบริเวณรั้วส�ำนักงำน ดูแลไม้กระถำงในอำคำร 

ปรับปรุงดิน  ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช   ในปัจจุบันไม่พบโรคพืชในไม้ต้นขนำดใหญ่

ส�ำหรบักำรตดัแต่งไม้ต้นขนำดใหญ่  มกีำรจ้ำงบริษทัตัดแต่งต้นไม้ ปีละ ๑ คร้ัง  และ

มีค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 

ความโดดเด่นของพื้นที่	:			ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำนักงำนขนำดเล็ก  ตั้งอยู่ในใจกลำงเมือง ชุมชนโดยรอบ   

 ประกอบด้วยบ้ำนเรือนที่อยู ่อำศัย

 ทัง้แบบบ้ำนเดีย่วและแฟลต ร้ำนค้ำปลกี

 ตลำดนดั  และสถำนทีร่ำชกำรขนำดใหญ่

 มรีะบบกำรบริหำรจัดกำรให้มพ้ืีนท่ีสีเขียว

 กระจำยอยู่ทั่วพื้นที่  โดยสอดคล้องกับ

 กำรใช้ประโยชน์พืน้ทีเ่พือ่รองรบักำรใช้

 งำนบริกำรประชำชน  มีกำรออกแบบ

 ให้มีลำนจอดรถ โดยมีส่วนที่ยังเป็น

 พื้นที่ดินที่น�้ำซึมผ่ำนได้  พื้นที่สีเขียว

 มีไม้ต้นเป็นองค์ประกอบหลัก  มีกำร

 อนุรักษ์ไม้ยืนต้นขนำดใหญ่  และดูแล

 ไม้ดัง้เดมิในพืน้ที ่ เพือ่รกัษำพืน้ทีส่เีขยีว

 ส�ำหรบัให้ควำมร่มรืน่แก่สถำนทีส่ร้ำงควำม    

 ผ่อนคลำยให้บคุลำกร  ผู้มำติดต่อรำชกำร

 และประชำชน  รวมทัง้มกีำรจดักจิกรรม

 กำรดูแลรักษำพ้ืนท่ีสีเขียวโดยกำรมี
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39ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนร่วมของบุคลำกร  อย่ำงไรก็ตำม

ในปัจจุบันส�ำนักงำนได ้ประสบกับ

กำรขยำยตวัของภำรกจิหน้ำท่ี และอำคำร

สถำนที่ที่คับแคบ ไม่คล่องตัว ช�ำรุด

ทรุดโทรม  ดังนั้น หำกก่อสร้ำงใหม่

จะต้องพิจำรณำในเรื่องกำรออกแบบ

อำคำรสถำนที่  และกำรบริหำรจัดกำร

พื้นที่สีเขียวให้มีทั้งขนำดและคุณภำพ

ทีเ่หมำะสม  เป็นไปตำมแผนปฏบิตักิำร

เชิงนโยบำยด้ำนกำรจดักำรพืน้ทีส่เีขยีว

ชมุชนเมอืงอย่ำงยัง่ยนื  ทีผ่่ำนควำมเหน็ชอบ

จำกคณะกรรมกำรสิง่แวดล้อมแห่งชำติ  

ในกำรประชมุครัง้ที ่๗/๒๕๕๐  เมือ่วนัที่ 

๒๓ พฤษภำคม ๒๕๕๐  และต่อมำ

คณะรฐัมนตรไีด้มมีตริบัทรำบ  เมือ่วันท่ี

๑๐ กรกฎำคม ๒๕๕๐  โดยเฉพำะ

มำตรกำร “น�ำร่องกำรจัดท�ำพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในสถำนที่รำชกำร  สถำนศึกษำ

ศำสนสถำนที่ก่อสร้ำงใหม่ในพื้นท่ีเดิมท่ีเคยมีกำรใช้ประโยชน์  โดยสร้ำงทดแทน

อำคำรที่มีอยู่  โดยก�ำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่ำงน้อยร้อยละ ๓๐ ของแปลงที่ดิน

และเป็นพืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื”  เพือ่เป็นตวัอย่ำงทีด่สี�ำหรบัหน่วยงำนรำชกำรอืน่และ

เอกชนต่อไป
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง40

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง	:  ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนำ ๗  ถนนพระรำมที่ ๖  แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐
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43ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

๕โรงพยำบำลรำมำธิบดี
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง44

โรงพยำบำลรำมำธิบดี
 โรงพยำบำลรำมำธบิดเีป็นหน่วยงำนหนึง่ในระดบัภำควชิำของคณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธบิด ีมหำวทิยำลยัมหดิล สงักดัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ

กระทรวงศึกษำธิกำร  ตั้งอยู ่บนพื้นที่ ๖๐,๗๖๐ ตำรำงเมตร (๓๗ ไร่ ๓ งำน

๙๐ ตำรำงวำ)  ภำยในพื้นท่ีประกอบด้วยโรงพยำบำลรำมำธิบดี (อำคำรหลัก)

อำคำรศูนย์กำรแพทย์สริกิติิ ์ อำคำรศนูย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  อำคำรวจัิย

และสวสัดกิำร  อำคำรเรยีนและปฏบัิตกิำรรวมด้ำนกำรแพทย์และโรงเรยีนพยำบำล

รำมำธิบดี  และหอพักแพทย์  ในแต่ละวันโรงพยำบำลรำมำธิบดีมีผู้มำใช้บริกำร

เป็นจ�ำนวนมำก 

ลักษณะพืน้ท่ีสีเขยีว	: โรงพยำบำลรำมำธบิดมีพีืน้ทีส่เีขยีวประมำณ ๕,๙๔๐ ตำรำงเมตร

(๓ ไร่ ๒ งำน ๘๕ ตำรำงวำ) คดิเป็นร้อยละ ๑๐ ของพืน้ทีท่ัง้หมด ประกอบด้วยพืน้ทีส่เีขยีว

ริมทำงเดิน  ระเบียง  รอบอำคำร  และบริเวณศำลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
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ซึ่งจัดเป็นพื้นที่นันทนำกำร มีอุปกรณ์

เครือ่งเล่น มร่ีมเงำจำกต้นไม้ใหญ่ พบไม้ต้น 

๑๐ ชนิด (๘๗ ต้น) ได้แก่ ตะแบก ไทร

ประดู่บ้ำน ประดู่แดง สัตบรรณ พิกุล 

รำชพฤกษ์ ลั่นทมขำว สำรภี และ

อินทรชิต

การดูแลรักษาพื้นที่	:   โรงพยำบำลรำมำธิบดีมีกำรจัดสรรงบประมำณประจ�ำปี

ในกำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีส่เีขยีว  โดยเฉพำะกำรจัดซ้ืออปุกรณ์และปุย๋  โรงพยำบำล

ให้ควำมส�ำคญัแก่กำรคดัเลอืกพรรณไม้ทีป่ลกูในพืน้ที ่ เพือ่ให้เหมำะสมกบักำรเป็น

สถำนพยำบำลที่มีประชำชนพลุกพล่ำน  โดยเน้นพรรณไม้ที่สำมำรถดูแลง่ำย

ผลดัใบน้อย  กิง่แขง็แรง  ไม่เปรำะ  หกัง่ำย  อำท ิ พกิลุ  มะฮอกกำน ี ภำยในพืน้ที่

มีโรงเพำะช�ำกล้ำไม้เพื่อเพำะและขยำยพันธุ์ไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้ประดับ

เพื่อใช้ตกแต่งและปลูกซ่อมแซม  น�้ำที่ใช้รดต้นไม้เป็นน�้ำท่ีผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้ว

ภำยในโรงพยำบำล  อย่ำงไรกต็ำม พบว่ำต้นไม้รมิทำงเดินภำยในอำคำรโรงพยำบำล

เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของยุง  ซึ่งเจ้ำหน้ำท่ีของโรงพยำบำลได้แก้ไขปัญหำโดยกำร

คัดเลือกชนิดพรรณไม้และภำชนะรองรับที่เหมำะสม  และมีข้อสังเกตว่ำในอดีต

มีกำรจัดสวนบนดำดฟ้ำและภำยในอำคำรโรงพยำบำล  แต่พบปัญหำน�้ำร่ัวไหล

ลงมำสู่พ้ืนด้ำนล่ำงของอำคำร  เนือ่งจำกท่อระบำยน�ำ้อดุตัน  ดังนัน้ จึงได้มปีระสบกำรณ์
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง46

 ว่ำในกำรจัดสวนบริเวณดังกล่ำวต้อง

   ค�ำนงึถึงโครงสร้ำงอำคำร  ควำมสำมำรถ

 ในกำรรองรับน�้ำหนักต้นไม้และวัสดุ

 อปุกรณ์ทีใ่ช้  พร้อมทัง้ต้องออกแบบระบบ

 ระบำยน�้ำเพื่อป้องกันกำรเกิดปัญหำ 

 น�้ำท่วมขังเวลำรดน�้ำหรือในช่วงฤดูฝน
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47ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ความโดดเด่นของพืน้ที	่:  โรงพยำบำล

รำมำธิบดีมีระบบกำรบริหำรจัดกำร

พืน้ทีส่เีขยีวทีค่รบวงจรและพึง่พำตนเอง

ได้เป็นอย่ำงดี  มีกำรปรับปรุงพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีโครงกำรปรับปรุง

ภูมิทัศน์บริเวณศำลกรมหลวงชุมพร

เขตอุดมศักดิ ์ ให้มมีำตรฐำนมำกยิง่ขึน้

ในกำรรองรบัผูเ้ข้ำมำใช้บรกิำร  และมโีครงกำรรำมำน้อยซ่ึงเป็นโครงกำรทีจั่ดขึน้

ให้กับบุตรหลำนของบุคลำกรคณะแพทยศำสตร์  มีกิจกรรมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ

ต้นไม้  และกำรเพำะช�ำกล้ำไม้  มวีทิยำกรและคนสวนสำธติกำรปลกูต้นไม้  รวมถงึ

กิจกรรมปลูกต้นไม้  จัดสวนถำดสวนขวดและกระถำงเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมได้ลงมือ

ปฏิบัติเอง
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง48

โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่ตั้ง	:  ๒๗๐ ถนนพระรำมที่ ๖ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐
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ศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรี ๖
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง52

 ศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรี
 ศำลำกลำงจงัหวดันนทบรุ ีตัง้บนพืน้ที ่๑๐,๗๐๔ ตำรำงเมตร ( ๖ ไร่ ๔ งำน

๒๖ ตำรำงวำ) ประกอบด้วยอำคำรศำลำกลำงจงัหวดันนทบรุ ีได้แก่ อำคำร ๓ ชัน้

กับอำคำร ๕ ชั้น เชื่อมต่อกัน  โดยมีบริเวณที่ว่ำงระหว่ำงอำคำรเป็นพ้ืนที่สีเขียว  

มไีม้ต้นขนำดใหญ่เป็นองค์ประกอบ  พืน้ทีโ่ดยรอบอำคำรส�ำนกังำนปกคลมุไปด้วย

ไม้ต้นขนำดเล็กและขนำดใหญ่ ขึ้นกระจำยทั่วบริเวณ

ลกัษณะพืน้ทีส่เีขยีว	:  ศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่สีเขียวประมำณ ๖,๐๔๐

ตำรำงเมตร (๓ ไร่ ๓ งำน)  คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ของพื้นที่ทั้งหมด  ประกอบด้วย

พื้นที่สวนหย่อมด้ำนหน้ำอำคำร ระหว่ำงอำคำร และด้ำนหลังของอำคำร

จำกกำรส�ำรวจพบไม้ต้นอย่ำงน้อย ๑๕ ชนิด ได้แก่ กัลปพฤกษ์ แก้ว ขนุน ข่อย

รำชพฤกษ์ ตะแบก ประดู่บ้ำน โพศรีมหำโพ มะขำม มะฮอกกำนี ลั่นทมขำว

สตับรรณ สำเก เหลอืงปรดียีำธร และอโศกเซนคำเบรยีล  พบปำล์ม ๒ ชนดิ ได้แก่ 
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ปำล์มขวด และหมำกสง ไม้ล้มลกุ ๑ ชนดิ 

ได้แก่ กล้วย  นอกจำกนี้ มีไม้ผลและ

พืชผักสวนครัว

การดแูลรกัษาพ้ืนที	่:  ศำลำกลำงจงัหวดั

นนทบรุมีงีบประมำณจ้ำงเหมำพนกังำน

ดูแลสวนบริเวณรอบอำคำรส�ำนักงำน

ท�ำหน้ำที่รดน�้ำ ให้ปุ๋ย และตัดแต่งให้มี

สภำพสวยงำม และมงีบประมำณส�ำหรบั

จัดซื้อไม้ตกแต่งภำยในอำคำร  ในปัจจุบันผู้บริหำรมีนโยบำยปรับปรุงภูมิทัศน์

พ้ืนทีส่เีขยีวทีย่งัรกร้ำงบรเิวณระหว่ำงอำคำรทัง้สองหลงั  เพือ่เป็นสถำนทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจของบุคลำกรและผู้มำติดต่อรำชกำร  
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง54

  ภำยในพืน้ทีศ่ำลำกลำงมอีทุยำน

 มกฏุรมยสรำญ มเีนือ้ทีป่ระมำณ ๕๐ ไร่

 มสีภำพร่มรืน่  มต้ีนไม้ใหญ่ขึน้กระจำยทัว่

 ท้ังบริเวณ  เป็นสถำนที่ออกก�ำลังกำย

 และกจิกรรมนนัทนำกำรของประชำชน

 มำอย่ำงต่อเนื่อง  อย่ำงไรก็ตำมในกำร

 ดแูลพืน้ทีต้่องใช้ก�ำลงัคนและหน่วยงำน

 ท่ีมีควำมรู ้และทักษะด้ำนกำรดูแล

สวนสำธำรณะ ดงันัน้ ส�ำนกังำนจงัหวดัจงึได้ท�ำข้อตกลงร่วมกบัเทศบำลนครนนทบรุี

เพื่อดูแลรักษำอุทยำนให้เกิดประโยชน์แก่คนส่วนรวม  ท้ังในด้ำนสุขภำพกำย

สุขภำพจิต และสิ่งแวดล้อม

ความโดดเด่นของพื้นที่	:  ศำลำกลำงจงัหวดันนทบรุเีป็นสถำนทีร่ำชกำรทีม่พีืน้ที่

สีเขยีวอยูเ่ป็นจ�ำนวนมำกกระจำยอยูท่ัว่ทัง้บรเิวณ  และผูบ้รหิำรมนีโยบำยในกำร

พัฒนำพื้นที่ให้มีสภำพสวยงำม และเป็นประโยชน์แก่บุคลำกรและประชำชน
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง56

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ที่ตั้ง	:  ถนนรัตนำธิเบศร์ ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
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วัดปทุมวนำรำม รำชวรวิหำร
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง60

 วัดปทุมวนำรำม รำชวรวิหำร
 วดัปทมุวนำรำม รำชวรวหิำร หรอืเดมิชือ่วดัสระปทมุ เป็นพระอำรำมหลวง

ชัน้ตร ีชนดิรำชวรวหิำร ซึง่พระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วัทรงพระกรณุำ

โปรดเกล้ำฯ ให้สถำปนำ ณ ท้องทุ่งปทุมวัน  ตั้งอยู่ใกล้กับวังสระปทุม  และเป็นที่

ประดิษฐำนพระบรมอัฐิ  พระรำชสรีรังคำร  และพระอัฐิพระรำชวงศ์ในรำชสกุล

มหิดลหลำยพระองค์ ปัจจุบันวัดปทุมวนำรำม รำชวรวิหำร  ตั้งอยู่ในย่ำนธุรกิจ

รำยล้อมด้วยห้ำงสรรพสนิค้ำขนำดใหญ่และสถำนบนัเทงิ วดัปทมุวนำรำม รำชวรวหิำร

ตัง้อยูบ่นพืน้ที ่๔๔,๙๐๐ ตำรำงเมตร (๒๘ ไร่ ๒๕ ตำรำงวำ)  พืน้ทีแ่บ่งตำมกำรบรหิำร

จัดกำร ได้แก่ เขตพุทธำวำส และเขตสวนป่ำศำลำพระรำชศรัทธำ เขตพุทธำวำส 

ประกอบด้วยพระอโุบสถ พระเจดย์ี พระวหิำร เรอืนพระศรีมหำโพธิ ์(โพธฆิระ)  ศำลำ

จ�ำนวน ๕ ศำลำ  อำคำรอนรุกัษ์ “อ้น ชเูกษ”  หอระฆงัและหอกลอง  ในเขตพทุธำวำส

ตกแต่งด้วยไม้ต้น  และไม้ประดบัขนำดเลก็ปลกูในกระถำง  กระจำยอยูท่ัว่บรเิวณ

ส�ำหรับเขตสวนป่ำศำลำพระรำชศรัทธำ  ประกอบด้วยศำลำพระรำชศรัทธำ 
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๗

ซึ่งประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุ  ศำลำ

ปฏิบัติธรรม  โรงทำน  และพื้นท่ีสวนป่ำ 

มีไม้ต้นขนำดใหญ่นำนำพรรณปลูกอย่ำง

หนำแน่นทั่วพื้นที่

ลักษณะพื้นที่สีเขียว	:		ภำยในบริเวณวัด

ปทุมวนำรำม รำชวรวิหำร  มีพื้นที่สีเขียว

ประมำณ ๑๗,๙๖๐ ตำรำงเมตร (๑๑ ไร่ 

๙๐ ตำรำงวำ)  คดิเป็นร้อยละ ๔๐ ของพืน้ทีท่ัง้หมด  ประกอบไปด้วยพืน้ทีส่เีขยีว

บริเวณด้ำนหน้ำวัด บริเวณวิหำรที่สักกำระพระพุทธรูป ลำนจอดรถ และบริเวณ

สวนป่ำศำลำพระรำชศรัทธำ  มีไม้ต้นขนำดใหญ่  ขนำดเล็ก และไม้พุ่ม  กระจำย

อย่ำงหนำแน่น เขียวขจี  และจำกกำรส�ำรวจพบไม้ต้นอย่ำงน้อย ๑๖ ชนิด

ได้แก่ แก้ว จัน จำมจุรี จ�ำปำ ตะเคียนทอง ไทร นนทรี บัวสวรรค์ ประดู่บ้ำน  

พะยงู  โพศรมีหำโพ  มณฑำ  มะฮอกกำนใีบใหญ่  รงั  สตับรรณ  สำละลงักำ  และ

ปำล์ม ๑ ชนิด ได้แก่ จัง๋  พรรณไม้เด่นทีพ่บเป็นจ�ำนวนมำกและมขีนำดใหญ่ ได้แก่

ไทร ประดู่บ้ำน และโพศรีมหำโพ
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	 การดแูลรกัษาพืน้ที	่:	วดัปทมุวนำรำม

 รำชวรวิหำร  ได้แบ่งกำรดูแลพื้นที่

 เป็นสองส่วน  ได้แก่  เขตพุทธำวำส

 อยู่ในกำรดูแลของวัด และเขตสวนป่ำ

 ศำลำพระรำชศรัทธำอยูใ่นกำรดูแลของ

 พระเทพวิมลญำณ (ถำวร จิตฺตถำวโร)

  และภำยหลงัจำกมรณภำพ เขตสวนป่ำ

 ได้รบักำรดแูลรกัษำภำยใต้มลูนธิเิจ้ำคณุ

ถำวรจิตฺตถำวโร  และวัดปทุมวนำรำม รำชวรวิหำร  ได้จัดให้มีพนักงำนประจ�ำ

ดูแลพื้นที่สีเขียวท้ังหมดภำยในพื้นท่ีวัด  ท่ีผ่ำนมำเคยขอควำมร่วมมือจำก

ส�ำนักงำนเขตปทุมวันเพื่อตัดแต่งต้นไม้ และเติมน�้ำในสระ  ซ่ึงเชื่อมต่อกับระบบ

สปรงิเกลอร์ส�ำหรบัรดน�ำ้ต้นไม้  แต่ในปัจจบุนั วดัปทมุวนำรำม รำชวรวหิำรอยูใ่นช่วง

ก่อสร้ำงปรับปรุงสถำนท่ี จึงต้องมีระบบกำรบริหำรจัดกำรใหม่  เมื่อกำรก่อสร้ำง

แล้วเสร็จ 

   

ความโดดเด่นของพ้ืนที	่:		วดัปทมุวนำรำม รำชวรวหิำร เป็นศำสนสถำนทีม่พีืน้ที่

กว้ำงขวำงพอสมควร ตั้งอยู่ในเขตธุรกิจใจกลำงเมืองที่พลุกพล่ำนไปด้วยผู้คน

ล้อมรอบไปด้วยตึกสูง  สถำนบริกำรนำนำชนิด  โครงสร้ำงรถไฟฟ้ำ  และถนน

B 01 ��������������...� (��������).indd   62 4/9/2560   16:45:06



63ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ทีเ่ตม็ไปด้วยรถยนต์  แต่ยงัคงรกัษำสภำพพืน้ทีส่เีขยีวทีอ่ดุมสมบรูณ์ มคีวำมร่มรืน่

เป็นสถำนทีป่ระกอบกจิทำงศำสนำและพืน้ทีพ่กัผ่อนหย่อนใจให้ทัง้ประชำชนชำวไทย

และนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ  นอกจำกนี้ ยังเป็นสถำนที่ที่มีต้นไม้ทรงปลูก

ได้แก่  ต้นนำงรงั และต้นจนัทีพ่ระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดุลยเดชฯ

ในหลวงรชักำลท่ี ๙  และสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิต์ิิพระบรมรำชนินีำถ  ทรงปลกูไว้

เมือ่วนัที ่๒๕ มีนำคม ๒๕๓๖  และต้นพะยงูท่ีสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชริำลงกรณ

บดินทรเทพยวรำงกูร  ทรงปลูกไว้เมื่อวันท่ี ๒๐ มกรำคม ๒๕๔๐  และยังมีต้น

พระศรมีหำโพธิ ์(โพศรมีหำโพ)  ซึง่พระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูหั่วพระรำชทำน

ไปปลูก ณ พระอำรำมต่ำง ๆ ในสมัยนั้น
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วัดปทุมวนาราม	ราชวรวิหาร
ที่ตั้ง	:  ๙๖๙ ถนนพระรำมที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๓๐
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โรงเรียนรุ่งอรุณ
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 โรงเรียนรุ่งอรุณ
 โรงเรยีนรุง่อรณุตัง้อยูบ่รเิวณชำนเมอืงเขตบำงขุนเทียน มพ้ืีนท่ี ๘๐,๐๐๐

ตำรำงเมตร (๕๐ ไร่) ภำยในมสีภำพแวดล้อมร่มรืน่เป็นธรรมชำต ิมบีงึน�ำ้ขนำดใหญ่

อยู่กลำงบริเวณภำยในโรงเรียน อำคำรเรียนมีลักษณะโปร่งโล่ง ห้อมล้อมไปด้วย

ไม้ต้นนำนำชนิด  โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำล – มัธยมศึกษำปีที่ ๖

โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๓ ส่วน ส�ำหรับระดับอนุบำล ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

ปัจจบุนัมนีกัเรยีนจ�ำนวน ๑,๓๐๔ คน (ข้อมลู ณ เดือนสิงหำคม ๒๕๕๙)  โรงเรียน

มีกำรจัดกำรศึกษำแบบองค์รวม  บูรณำกำรกำรเรียนเข้ำกับวิถีชีวิต  โดยใช้

กระบวนกำรเรยีนรูค้วบคูไ่ปกบักำรท�ำกจิวตัรประจ�ำวนั  มกีำรบ่มเพำะลกัษณะนสิยั

โดยให้เรยีนรูจ้ำกกำรลงมอืปฏิบัตด้ิวยตนเอง  เพือ่ให้มทีกัษะควำมสำมำรถในกำร
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ประยกุต์ใช้ควำมรูใ้ห้เข้ำกบัสถำนกำรณ์ทีจ่ะพบจรงิในสงัคม  ท�ำให้มคีวำมซำบซึง้

และเข้ำถึงคุณค่ำของทุกบทเรียน เป็นวิถีชีวิตแห่งกำรเรียนรู้ที่ครู นักเรียน พ่อแม่

ได้เรยีนรูแ้ละเตบิโตไปพร้อมกนั  ภำยใต้สภำพแวดล้อมของชมุชนทีเ่ป็นกลัยำณมติร

ต่อกนั ทกุคนเป็นผูเ้รยีนรู ้เป็นตวัอย่ำง

ในกำรฝึกฝนตนเองจนเป็นที่พึ่งของ

ตนเองและผู้อื่นได้

ลักษณะพืน้ทีส่เีขยีว	:		โรงเรยีนรุง่อรณุ

มพีืน้ทีส่เีขยีวกว่ำ ๕๖,๐๐๐ ตำรำงเมตร

(๓๕ ไร่) คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นท่ี

พื้นที่สีเขียวกระจำยอย่ำงหนำแน่น

ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน มีสวนป่ำบริเวณ

ด้ำนหน้ำโรงเรียนซึ่งสงวนไว้ไม่ให้มีกำร

เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์  บริเวณ

ใจกลำงโรงเรียนมีลักษณะเป็นบึงน�้ำ

ขนำดใหญ่ทอดยำว  ภำยในบึงพบ

สิง่มชีวีติหลำกหลำยชนดิ  อำท ิปลำนลิ

ปลำคำร์ฟ ตะพำบ และตัวเงินตัวทอง

สิ่งมีชีวิตที่อำศัยตำมบริเวณเรือนยอด

ของต้นไม้  อำทิ  นก  และกระรอก

พืน้ที่สีเีขยีวประกอบด้วยไม้ต้นขนำดใหญ่

เป็นจ�ำนวนมำก  พบพรรณไม้อย่ำงน้อย

๓๐  ชนิด ได้แก่ กระโดน ขนุน ข่อย 

ขีเ้หลก็  จำมจรุ ี จกิ  ตะเคยีน  ตะแบก

ตนีเป็ดทะเล  ทองกวำว  ไทร  นุน่  ประดู่

สัตบรรณ  พิกุล  พุทรำ  โพศรีมหำโพ
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ได้แก่ อรพิม 

การดูแลรักษาพื้นที่	:		โรงเรียนรุ่งอรุณ

มวีสิยัทศัน์ นโยบำย  และกำรด�ำเนนิกำร

ดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิง่แวดล้อมอย่ำงเป็นรปูธรรมสอดคล้อง

กบัหลกักำรศกึษำแบบองค์รวม  ครอบคลมุ

ตัง้แต่ก่อนกำรก่อสร้ำงอำคำร  ขณะก่อสร้ำง

อำคำร  และภำยหลงักำรก่อสร้ำงสิน้สดุ

เช่น  มีกำรก�ำหนดขนำดพื้นที่สีเขียว

ทีเ่หมำะสม  ส�ำรวจไม้ดัง้เดมิ  มมีำตรกำร

ป้องกันลดผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง

ให้เหลอืน้อยทีส่ดุ  มกีำรออกแบบอำคำร

ชัน้เรียนให้มคีวำมกลมกลืนกบัธรรมชำติ

และให้ธรรมชำติเป็นส่วนหนึง่ของอำคำร

สถำนที่  โรงเรียนมีฝ่ำยทรัพยำกรและ

สิง่แวดล้อม  ภำยใต้โครงสร้ำงกำรบรหิำร

ประกอบด้วยหัวหน้ำฝ่ำยสิ่งแวดล้อม

๑ คน  ผูค้ดัแยกขยะ ๑ คน  และคนสวน

๓ คน  มีหน้ำที่ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

ภำยในโรงเรียน  ดูแลพื้นที่เขตอำคำร

ชัน้เรยีน สถำนที�ำปุย๋ ดแูลต้นไม้ ตดัแต่ง

กิ่งไม้  น�ำเศษกิ่งไม้ใบไม้ไปแปรรูป

มะกล�ำ่  มะขำม  มะขำมเทศ  มะม่วง  มะยม  มะฮอกกำนใีบใหญ่  ยำงนำ  สกั  หว้ำ

หำงนกยูงฝรั่ง  หูกระจง  หูกวำง  เหรียง พบปำล์มอย่ำงน้อย ๓ ชนิด  ได้แก่

มะพร้ำว ลำน หมำกเขียว ไม้ไผ่อย่ำงน้อย ๑ ชนิด และไม้เถำอย่ำงน้อย ๑ ชนิด
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ให้เกิดประโยชน์  นอกจำกนี้ โรงเรียน

ยงัได้เชิญรุกขกรเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลอื

ในเรื่องกำรตัดแต่ง และกำรดูแลรักษำ

ต้นไม้ใหญ่อย่ำงถูกวิธี 

 อย่ำงไรก็ตำม  เศษใบไม้และ

กิ่งไม้ที่เกิดขึ้นมีปริมำณมำก  โรงเรียน

จงึหำวธิกีำรใช้ประโยชน์  เช่น  กองเศษ

ใบไม้ทบัถมให้เกดิกำรย่อยสลำยเป็นดนิ

และเผำเศษกิ่งไม้เพื่อแปรรูปเป็นถ่ำน

เพื่อใช้หุงต้มภำยในโรงเรียน  แต่ควัน

ทีเ่กดิขึน้ส่งผลกระทบแก่ชมุชนโดยรอบ

จึงได้เปลี่ยนมำใช้เครื่องบดท�ำลำยเศษ

กิ่งไม้แล้วน�ำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยดินต่อไป

ความโดดเด่นของพ้ืนที	่:  ผูบ้รหิำรโรงเรยีนรุง่อรณุมคีวำมมุง่มัน่ในกำรดูแลรกัษำ

สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง  พร้อมทั้งได้ปลูกฝังให้บุคลำกรและนักเรียนมีจิตส�ำนึก

เห็นคุณค่ำ  มีควำมหวงแหนและรักทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  โรงเรียน

จัดท�ำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนท่ีสอดคล้องกับธรรมชำติ  บูรณำกำรวิถีชีวิต

ในเมืองกับธรรมชำติ  และส่งเสริมกำรลงมือปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์ด้วยตนเอง

เรยีนรูแ้ละพฒันำโดยพึง่พำตนเองเป็นหลกั  จนกระทัง่ โรงเรยีนเป็นเสมอืน “ห้องเรยีน

ขนำดใหญ่  ท่ำมกลำงธรรมชำตแิละสภำพแวดล้อมซึง่เป็นส่วนหนึง่ในกระบวนกำร

เรียนรู้” 

B 01 ��������������...� (��������).indd   71 4/9/2560   16:45:33



พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง72

โรงเรียนรุ่งอรุณ
ที่ตั้ง	:  ๓๙๑ ถนนพระรำม ๒ ซอย ๓๓ (ซอยวัดยำยร่ม) แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๕๐
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มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ
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 มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ
 มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ  มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๙๘๕,๔๗๖ ตำรำงเมตร

(๑,๒๔๐ ไร่ ๓ งำน ๖๙ ตำรำงวำ) แบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่เพื่อกำรเรียนกำรสอน

กำรวิจัย  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์  จัดกิจกรรม  และอนุรักษ์ธรรมชำติ  และแบ่ง

กำรบริหำรจัดกำรพื้นท่ีเป็นสองส่วน ได้แก่  พื้นที่ส่วนกลำงซ่ึงบริหำรจัดกำรโดย

กองกำยภำพและสิง่แวดล้อม และพืน้ทีก่ำรศกึษำซ่ึงบริหำรจัดกำรโดยคณะ ๑๗ คณะ

มหำวทิยำลยัมผีงัแม่บทศำลำยำ เพือ่กำรพฒันำอย่ำงบรูณำกำร ได้แก่ กำรพฒันำ

ระบบภูมิทัศน์  กำรพัฒนำระบบกำรสัญจร  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค

สำธำรณปูกำร กำรควบคมุอำคำรและสิง่ก่อสร้ำง และกำรพฒันำกำรใช้ประโยชน์

ที่ดิน  เพื่อน�ำไปสู่ควำมเป็นเมืองมหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้และอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชำติ
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ลักษณะพื้นที่สีเขียว	:		มหำวิทยำลัย

มหิดล ศำลำยำ  มีพื้นที่สีเขียวมำกกว่ำ

๑,๓๘๘,๘๐๐ ตำรำงวำ (๓๘๖๘ ไร่) 

คิดเป็นร้อยละ ๗๐  ประกอบด้วย

อุทยำนธรรมชำติวิทยำสิรีรุกขชำติ

พืน้ทีชุ่่มน�ำ้ธรรมชำต ิพืน้ท่ีสเีขยีวบรเิวณ

บ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย  สวนหย่อมบริเวณ

อำคำร พื้นที่สีเขียวบริเวณคณะต่ำง ๆ 

ทั้ง ๑๗ คณะ และพื้นที่สีเขียวริมถนน

 อทุยำนธรรมชำตวิทิยำสริรีกุขชำต ิมพีืน้ทีข่นำดใหญ่กว่ำ ๑๓๐ ไร่  มบ่ีอน�ำ้

ธรรมชำตซิึง่เป็นพืน้ท่ีชุม่น�ำ้ดัง้เดมิ  มกีำรปลกูต้นไม้โดยแบ่งเป็นโซน  ได้แก่  เรอืนเพำะ

สวนหย่อมสมุนไพร  ซึ่งมีพื้นที่ประมำณ ๑๒ ไร่  ปลูกไม้สมุนไพรประเภทไม้ต้น

ขนำดเล็ก  ไม้ล้มลุก  และไม้เถำ  ตกแต่งอย่ำงสวยงำมเหมำะส�ำหรับกำรพักผ่อน

และเรยีนรูพ้ชืสมนุไพร และสวนป่ำซึง่มพีืน้ทีป่ระมำณ ๒๖ ไร่  ส่วนใหญ่เป็นไม้ต้น

ขนำดใหญ่และขนำดเล็ก  มีไม้พุ่มท่ีข้ึนแซมไม้ต้น ให้ควำมร่มรื่น  มีป้ำยชื่อติดต้ัง

ที่โคนต้นไม้ ทั้งชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยำศำสตร์ และสรรพคุณทำงยำ 

 ส่วนพืน้ทีชุ่ม่น�ำ้ธรรมชำตบิรเิวณตกึกองกำยภำพและสิง่แวดล้อม  มลีกัษณะ

เป็นพืน้ทีชุ่ม่น�ำ้ดัง้เดมิ มกีำรรกัษำระบบนเิวศเพ่ือเป็นแหล่งทีอ่ยูอ่ำศยัของสัตว์น�ำ้

และเป็นแหล่งอำหำรของนกหลำกหลำยชนดิ บรเิวณรอบพืน้ทีชุ่ม่น�ำ้ ประกอบด้วย
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 ไม้ต้นขนำดใหญ่นำนำพรรณ  มลีกัษณะ

 ร่มรืน่เขยีวขจ ีใช้ในกจิกรรมนนัทนำกำร

 และกำรศึกษำนอกห้องเรียน  ส�ำหรับ

 พืน้ท่ีบริเวณบ�ำบดัน�ำ้เสียมลัีกษณะเป็น 

 บ่อดินขนำดใหญ่  มีกำรจัดภูมิทัศน์ที่

 สวยงำม และจดัเป็นทีพ่กัผ่อนนนัทนำกำร 

  สวนหย่อมบริเวณอำคำรส่วนกลำง

มีกำรตกแต่งหลำยรูปแบบ เช่น ใช้ไม้ดอกไม้ประดับและไม้เถำ  และใช้ไม้ต้นเป็น

องค์ประกอบหลัก  ซึ่งช่วยเสริมสร้ำงภูมิทัศน์ที่ดีภำยในบริเวณมหำวิทยำลัย

ส�ำหรบัพืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณคณะมรีปูแบบต่ำง ๆ   เช่น  ตกแต่งตวัอำคำรโดยใช้ไม้เถำ

ปลกูไม้พุม่ขนำดเลก็บรเิวณรมิระเบยีง  ปลกูไม้นำนำพรรณบนพืน้ทีร่ะหว่ำงอำคำร

ปลูกพรรณไม้ที่มีน�้ำหนักเบำและจัดกำรได้ง่ำยบนหลังคำอำคำร  ทั้งนี้ อำคำร

ที่ก่อสร้ำงใหม่มีกำรออกแบบจำกผู้เชี่ยวชำญ ให้มีควำมทันสมัย สำมำรถรองรับ

น�้ำหนักไม้ต้นขนำดใหญ่ได้ 
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 ส�ำหรับบริเวณริมทำงสัญจร

ริมถนนและเกำะกลำงถนนทุกเส้น

ในมหำวิทยำลัย มีกำรปลูกไม้ต้นตำม

รำยทำง และปลกูชนดิพรรณไม้ทีเ่หมำะสม

ส�ำหรับแต่ละเส้นทำง ซึ่งสอดคล้องกับ

ผังแม่บทในกำรสร้ำงเส้นทำงสีเขียว

เชื่อมต่อพื้นที่ทุกส่วนของมหำวิทยำลัย 

 ภำยในบรเิวณมหำวทิยำลยัมไีม้ยนืต้นอย่ำงน้อย ๖๘ ชนดิ (๕,๒๕๘ ต้น)

มต้ีนประดูแ่ดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของพระรำชบิดำ และต้นกนัภยัมหดิลทีเ่ป็นสญัลกัษณ์

ของมหำวทิยำลยั  นอกจำกนี ้ได้แก่  กระถินณรงค์  กระทงิ  กลัปพฤกษ์  แก้วเจ้ำจอม

ขีเ้หลก็  ครฑุทะเล  คอร์เดยี  แคทุง่  แคแสด  จนั  จันทน์หอม  จำมจุรี  จ�ำปี  จิกน�ำ้

จิกเล แจง ชงโค ชมพูพันธุ์ทิพย์ ตะโกสวน ตะเคียนทอง ตีนเป็ดทะเล ตีนเป็ดฝรั่ง

ทองกวำว ทิ้งถ่อน ไทร นนทรี น�้ำเต้ำต้น บัวสวรรค์ ประดู่แดง ประดู่บ้ำน ปีบ

ปีบทอง พะยอม พิกุล โพทะเล มณฑำ มะเกลือ มะขวิด มะขำม มะขำมป้อม

มะเดื่ออุทุมพร  มะหำด มะฮอกกำนีใบใหญ่ มังคะ ยำงนำ รำชพฤกษ์ รำมใหญ่

ร�ำเพย ละมุดสีดำ ลั่นทมขำว ล�ำดวน ล�ำพู ศรีตรัง สะแกนำ สัตบรรณ สำรภี

สำละลังกำ สุพรรณิกำร์ โสกน�้ำ โสกพวง หว้ำ หำงนกยูงฝร่ัง หูกระจง หูกวำง

เหลอืงปรดียีำธร อโศกเซนคำเบรยีล อินทนิลน�้ำ และอินทรชิต
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การดูแลรักษาพ้ืนที่	:	 กำรดูแลรักษำ

พื้นที่สีเขียวของมหำวิทยำลัยแบ่งเป็น

สองส่วนคือ  พื้นท่ีส่วนกลำงดูแลโดย

กองกำยภำพและสิง่แวดล้อม และบรเิวณ

เขตกำรศกึษำซึง่รบัผดิชอบโดยแต่ละคณะ   

 มหำวิทยำลัยมีแผนปรับปรุง

พ้ืนที่ชุ ่มน�้ำในบริเวณพื้นที่ส่วนกลำง

ให้ใกล้เคยีงธรรมชำตดิัง้เดมิให้มำกทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูนกท่ีอพยพมำตำมฤดูกำล  พร้อมกบั

มแีผนกำรปลกูต้นประดูแ่ดง ทีบ่รเิวณหอประชมุมหดิลสิทธำคำรให้เพ่ิมมำกยิง่ข้ึน

และขยำยพันธุ์ต้นกันภัยมหิดล  นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยยังมีกำรบริหำรจัดกำร

พืน้ทีส่เีขยีวอย่ำงครบวงจร มกีองภูมทัิศน์ท�ำหน้ำทีดู่แลรกัษำพืน้ทีส่เีขยีว ประกอบด้วย

บคุลำกรจ�ำนวน ๒๐ – ๓๐ คน  และมกีำรจ้ำงผูร้บัเหมำดแูล  โดยมข้ีอก�ำหนดให้ใช้

ปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่มหำวิทยำลัยท�ำขึ้นเองจำกกำรหมักใบไม้ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้

แก่มหำวทิยำลยัเป็นประจ�ำทกุปี  นอกจำกนี ้มหำวทิยำลยัได้รเิริม่โครงกำรประกวด

สวนมมุสวยในคณะต่ำง ๆ  ซึง่ทีผ่่ำนมำได้รบักำรตอบรบัอย่ำงดโีดยเฉพำะช่วงเวลำ

รับปริญญำ 
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ความโดดเด่นของพื้นที่	:			จำกผลกำรส�ำรวจของ UI Green Metric World

University Ranking 2016  ซึง่จดัโดย University of Indonesia (UI)  เมือ่วนัที่

๒๙ ธนัวำคม ๒๕๕๙ ได้ประกำศให้มหำวทิยำลยัมหดิล ศำลำยำ  เป็นสถำบนักำรศกึษำ

สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับที่ ๗๐ ของโลก และถือเป็นอันดับที่ ๑

ของประเทศไทย  จำกจ�ำนวนมหำวทิยำลยัทีเ่ข้ำร่วมกำรจัดอนัดับรวมท้ังส้ินจ�ำนวน

๕๑๖ แห่ง ทั่วโลก

 มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ  ใช้แนวคิดมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศน์  มีกำร

พฒันำอย่ำงครบวงจรตำมผงัแม่บทศำลำยำ  โดยในผงัแม่บทก�ำหนดให้มกีำรรกัษำ

พ้ืนทีสี่เขยีวไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของพืน้ท่ีท้ังหมด  ส�ำหรบักำรพฒันำระบบภมูทิศัน์

ได้ยดึหลกักำรกำรอนรุกัษ์พืน้ทีส่เีขยีวและระบบนเิวศดัง้เดมิ  น�ำพืน้ทีว่่ำงและพืน้ที่

สีเขียวมำพัฒนำเพื่อกำรใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมนันทนำกำร  และ

สร้ำงแนวแกนสีเขียวและเส้นทำงสีเขียวเชื่อมต่อพ้ืนท่ีทุกส่วนของมหำวิทยำลัย

ทัง้นี ้ กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์พืน้ทีก่ระท�ำได้แต่จะต้องเป็นไปตำมผังแม่บท

และต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกกองกำยภำพและส่ิงแวดล้อมก่อนก่อสร้ำง  เพ่ือไม่ให้ขัด

กับทัศนียภำพหรือท�ำลำยพื้นท่ีสีเขียว  นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยส่งเสริมกำรจัด

กจิกรรมด้ำนพืน้ทีส่เีขยีว เช่น โครงกำรรวมพลคนวดัต้นไม้ ซ่ึงได้ควำมร่วมมอืจำก

นกัศึกษำมำช่วยกนัจ�ำแนกชนดิพรรณไม้ และค�ำนวณศกัยภำพในกำรกกัเกบ็คำร์บอน

โดยไม้ต้น ๕,๒๕๘ ต้น ซึง่เท่ำกบั ๒,๑๑๗ ตนั  โดยโครงกำรนีไ้ด้รับกำรรับรองจำก

องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)  อนึ่ง มหำวิทยำลัยจัด

ระบบสำธำรณปูโภคสำธำรณปูกำร  ได้แก่  รถรำงวิง่บรกิำรรบัส่งภำยในมหำวทิยำลยั

เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสญัจรภำยในมหำวทิยำลยั  รวมทัง้ช่วยลดกำรใช้พำหนะ

ส่วนตวัในมหำวทิยำลยั  และมกีำรพฒันำระบบบ�ำบดัน�ำ้เสีย พัฒนำระบบบริหำร

จดักำรขยะ สร้ำงจดุพกัขยะ จดัตัง้ธนำคำรขยะ และท�ำปุย๋หมกัชวีภำพจำกกิง่ไม้ 
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มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา
ที่ตั้ง	:  ๙๙๙  ถนนพุทธมณฑล สำย ๔ ต�ำบลศำลำยำ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
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ศูนย์กำรค้ำเอ็มควอเทียร์ ๑๐
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 ศูนย์กำรค้ำเอ็มควอเทียร์
 ศนูย์กำรค้ำเอม็ควอเทียร์ (EmQuartier) ในเครอืบรษิทัเดอะมอลล์ กรุป๊

ตั้งอยู ่ริมถนนสุขุมวิท  ซึ่งเป็นย่ำนธุรกิจส�ำคัญของกรุงเทพมหำนคร  มีพื้นที่

๑๔,๐๐๐ ตำรำงเมตร (๘ ไร่ ๓ งำน)  ภำยในพืน้ทีศ่นูย์กำรค้ำประกอบด้วย อำคำรหลกั

๓ หลงั ได้แก่ อำคำรฮลีกิส์ควอเทยีร์ (Helix Quartier) หรอือำคำร A อำคำรกลำส

ควอเทียร์ (Glass Quartier) หรืออำคำร B และอำคำรวอเตอร์ฟอลควอเทียร์

(Waterfall Quartier) หรืออำคำร C  โดยทั่วไปอำคำรศูนย์กำรค้ำเอ็มควอเทียร์

ออกแบบตกแต่งด้วยพืน้ทีส่เีขยีวทัง้ภำยในและภำยนอก  พร้อมทัง้มพ้ืีนทีน่ัง่พักผ่อน

หย่อนใจ ให้ควำมรู้สึกร่มรื่น สบำยตำ สบำยใจ  

ลักษณะพื้นที่สีเขียว	:		อำคำรศูนย์กำรค้ำเอ็มควอเทียร์มีพื้นที่สีเขียว ๒,๒๖๓

ตำรำงเมตร (๑ ไร่ ๑ งำน ๖๕ ตำรำงวำ) คดิเป็นร้อยละ ๑๖ ของพ้ืนที ่ประกอบด้วย
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 ๑) พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้น ๕  มีสวน

 ลอยฟ้ำควอเทียร์วอเตอร์  กำร์เดน

  green wall และ green chandelier

 มีกำรจัดสวนในรูปแบบที่หลำกหลำย

  อำทิ สวนน�้ำตก สวนไผ่ สวนน�้ำ มีกำร

 จ�ำลองรูปแบบพื้นที่สีเขียวให้ใกล้เคียง

 กบัธรรมชำต ิและมไีม้ต้นเป็นองค์ประกอบ

 ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรดูแล

รกัษำต้นไม้ ติดตัง้ระบบน�ำ้หยด   ระบบไฟส่องแสงยวูเีพือ่ทดแทนแสงแดด มกีำร

ออกแบบทีล่งตวัและสวยงำมจบัตำ  ๒) พืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณลำนอเนกประสงค์ชัน้ล่ำง

ประกอบด้วยไม้ต้นหลำกหลำยชนิดพรรณ  มีสวนน�้ำตกประดิษฐ์ควอเทียร์ฟอล

ซึ่งเริ่มต้นจำกชั้น ๔ ของอำคำร C และไหลรินมำจนถึงทำงเดินชั้น G  ระหว่ำง

อำคำร A  และอำคำร B  ซึ่งน�้ำตกประดิษฐ์แห่งนี้มีควำมสูงที่สุดในเอเชีย

๓) พื้นที่สีเขียวในบริเวณอื่นของอำคำร ได้แก่ บริเวณทำงเชื่อมอำคำร ระเบียง

อำคำร และโดยรอบอำคำร

 พืน้ทีส่เีขยีวของศนูย์กำรค้ำ ประกอบด้วยพรรณไม้ทีห่ลำกหลำย มไีม้ต้น

๒๗ ชนิด  ได้แก่  กระโดน กร่ำง เกลด็กระโห้ จนัทน์แดง จกิน�ำ้ จกินมยำน ชงโค

ชมพู่สำแหรก ตะแบก ตีนเป็ดทะเล เตยทะเล ทองกวำว ไทร น�้ำเต้ำต้น พยอม
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พุดซ้อน  โพศรีมหำโพ  เม่ำไข่ปลำ 

ลั่นทมขำว  สำละลังกำ  สุพรรณิกำร์ 

เสมด็แดง  เสีย้วป่ำ  โสกน�ำ้  โสกสะปัน 

หลิว  และอินทรชิต  ปำล์ม ๖ ชนิด 

ได้แก่  กะพ้อ  เต่ำร้ำงแดง  ปำล์มขนนก 

ปำล์มจนี ปำล์มชวำ และชะโอน เฟินต้น

๑ ชนิด ได้แก่ กูดต้น และไผ่ ๑ ชนิด

การดแูลรกัษาพืน้ที	่:		ศนูย์กำรค้ำเอม็ควอเทยีร์ได้ให้ควำมส�ำคญัเร่ืองพ้ืนท่ีสีเขียว

จงึมกีำรออกแบบและวำงแผนงำนอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร  พร้อมกบักำรออกแบบ

พื้นที่ส่วนอื่น  มีกำรก�ำหนดเขตพื้นที่สีเขียวและชนิดพรรณไม้  มีกำรจัดท�ำคู่มือ

วธิกีำรดแูลพรรณไม้อย่ำงละเอยีด  อำทิ  กำรรดน�ำ้ให้ปุย๋ด้วยวธิกีำรต่ำง ๆ   กำรป้องกนั

ก�ำจัดแมลง  กำรผลัดเปลี่ยนต้นไม้ที่ไม่เจริญหรือมีปัญหำ  กำรปรับปรุงซ่อมแซม

กำรค�ำ้ยนัต้นไม้  กำรถอนวชัพชื  กำรพรวนดนิ  กำรตัดแต่งทรงพุม่  กำรดูแลปรบัปรงุ

ระดับผิวดินที่มีกำรยุบตัว  นอกจำกนี้มีพนักงำนผู้ดูแลสวนที่ได้รับกำรฝึกอบรม

เพือ่ควำมเข้ำใจในหน้ำทีร่บัผดิชอบและข้อควรระวงัในกำรปฏบิติังำน และมจัีดท�ำ

แผนและระบบควบคมุกำรปฏบัิตงิำนของทมีงำนส่งให้หวัหน้ำตรวจสอบทกุ ๑๕ วนั 
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	 ความโดดเด่นของพ้ืนที่	:	 ศูนย์กำรค้ำ

 เอ็มควอเทียร์ดูแลรักษำและพัฒนำ

 พื้นที่สีเขียวบนย่ำนที่ดินที่มีมูลค่ำทำง

 เศรษฐกิจที่สูงมำก  มีกำรออกแบบ

 ตกแต่งสวนในรปูแบบทีส่วยงำมสะดดุตำ

 และเป็นท่ีพอใจต่อผูพ้บเหน็  มกีำรวำง

 แผนงำนและติดตำมปรับปรุงแก้ไข

 อย่ำงเป็นระบบ  มีทีมบุคลำกรที่ได้รับ

กำรปลกูฝังจติส�ำนกึใฝ่รูแ้ละมทีกัษะทีจ่�ำเป็น  มีงบประมำณประจ�ำ  และทีส่�ำคญัคอื

มีนโยบำยและวิสัยทัศน์ของผู้บริหำร ที่ให้ควำมส�ำคัญแก่พื้นที่สีเขียวอย่ำงชัดเจน

และต่อเนือ่ง  มแีรงบนัดำลใจมำจำกอทุยำนเบญจสิริซ่ึงเป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่

ในละแวกเดียวกัน  จึงได้ให้ผู้เชี่ยวชำญซึ่งเป็นนักออกแบบระดับโลก มำออกแบบ

อำคำรพร้อมกับวำงแผนกำรจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภำยในศูนย์กำรค้ำทั้งภำยนอก

และภำยในอำคำร  ใช้ระบบวิศวกรรมที่ทันสมัยตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อค�ำนวณ

ออกแบบกำรรองรบัน�ำ้หนกัของต้นไม้  ใช้เทคโนโลยใีนกำรออกแบบระบบกำรให้

น�ำ้หยดและให้ปุย๋ ระบบแสงสว่ำง โครงสร้ำงและวสัดทุีใ่ห้ไม้ยดึเกำะ  ซึง่ส่งผลให้
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ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
ที่ตั้ง	:  ๖๙๕, ๖๙๓ ถนน สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๑๐

ต้องมีกำรงบประมำณในกำรดแูลรกัษำ

ค่อนข้ำงสงู  แต่ศนูย์กำรค้ำเอม็ควอเทยีร์

ได้เลง็เหน็ผลประโยชน์ท่ีสะท้อนกลบัมำ

ในเชิงธุรกิจ  ผลประโยชน์แก่ลูกค้ำ

ผู้มำใช้บริกำร และผลประโยชน์ด้ำน

คุณภำพสิ่งแวดล้อม  และผลจำกกำร

ด�ำเนินงำนด้ำนพื้นท่ีสีเขียว  ท�ำให้

ศนูย์กำรค้ำเอม็ควอเทียร์ได้รบัประกำศ

เกียรติคุณรำงวัลกรุงเทพสะอำดร่มรื่น 

(Bangkok Clean & Green) ปี ๒๕๕๘–๒๕๖๐ จำกส�ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพมหำนคร

B 01 ��������������...� (��������).indd   90 4/9/2560   16:46:28



91ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

B 01 ��������������...� (��������).indd   91 4/9/2560   16:46:30



พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง92

B 01 ��������������...� (��������).indd   92 4/9/2560   16:46:30



93ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 
โรงแรมแชงกรี-ลำ

กรุงเทพฯ ๑๑
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง94

 โรงแรมแชงกรี-ลำ กรุงเทพฯ
 โรงแรมแชงกร-ีลำ กรงุเทพฯ มพีืน้ทีท่ัง้หมด ๒๙,๒๙๒ ตำรำงเมตร (๑๘ ไร่

๑ งำน ๒๓ ตำรำงวำ) ตัง้อยูใ่นย่ำนเศรษฐกจิใจกลำงถนนสลีม บนพืน้ทีร่มิฝ่ังแม่น�ำ้

เจ้ำพระยำ ภำยในประกอบด้วยอำคำรห้องพกั สระว่ำยน�ำ้ ห้องประชมุ ห้องจัดเล้ียง

พื้นที่บริกำรอ�ำนวยควำมสะดวก และพื้นที่สีเขียว 

ลักษณะพื้นที่สีเขียว	:	  โรงแรมแชงกรี-ลำ กรุงเทพฯ  มีพ้ืนท่ีสีเขียว ๕,๔๔๐

ตำรำงเมตร (๓ ไร่ ๑ งำน ๖๐ ตำรำงวำ)  คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของพื้นที่ทั้งหมด

ประกอบด้วยพืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณภำยนอกอำคำรและภำยในอำคำร ได้แก่  ๑) ล็อบบี้

โรงแรม ตึกแชงกรี-ลำวิง  ประดับตกแต่งด้วยกล้วยไม้  ๒) ห้องอำหำรเน๊กซ์ ทู

ตดิกบัรมิฝ่ังแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ ปลกูไม้ต้นประปรำย  ๓) สระว่ำยน�ำ้ตึกแชงกรี-ลำวงิ

และสระว่ำยน�้ำ ตึกกรุงเทพวิง  ประดับด้วยไม้เลื้อย ไม้ต้น ปำล์ม  ๔) ชี่ สปำ

(CHI, the spa)  มมีมุพืน้ท่ีสเีขียวเพือ่สร้ำงควำมผ่อนคลำยให้กบัลกูค้ำ  ๕) ห้องอำหำร
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ศำลำทิพย์  ปลูกปำล์มเป็นแนวยำว

มีเรือนยอดปกคลุมโดยท่ัวไป มีไม้ผล

ชนิดต่ำง ๆ  อำทิ ทุเรียน มะม่วง และ

มะละกอ  และมีต ้นโพธิ์ขนำดใหญ่

เส้นรอบวง ๕.๘ เมตร  ๖) สถำนทีอ่นบุำล

พกัฟ้ืนไม้ดอกไม้ประดบั  และ ๗) พืน้ท่ี

สเีขยีวบรเิวณทำงเข้ำและจดุต่ำง ๆ รอบ

อำคำรโรงแรม  ประกอบด้วยไม้ต้น  

ขนำดใหญ่เป็นหลกั ผสมผสำนกบัไม้ประดบันำนำชนดิ มไีม้เด่นคอื จำมจรุ ี ในกำร

ส�ำรวจพืน้ทีพ่บพรรณไม้หลำกหลำยชนดิ  มพีรรณไม้ยนืต้น ๑๖ ชนดิ  ได้แก่  ค�ำแสด

จำมจรุ ี ชมพพูนัธุทิ์พย์  ทุเรยีน  ไทร  ประดูบ้่ำน  ปีบ  โพศรมีหำโพ  มะตูม  มะม่วง

มะละกอ  รำชพฤกษ์  ลั่นทมขำว  สัตบรรณ  หูกระจง หูกวำง  ปำล์ม ๒ ชนิด

ได้แก่ มะพร้ำว และปำล์มพดั  ไม้เถำ ๒ ชนดิ ได้แก่ เฟ่ืองฟ้ำ และพลดู่ำง และไม้พุม่

๑ ชนิด ได้แก่ รำชำวดี
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	 การดแูลรักษาพืน้ที	่:	โรงแรมแชงกรี-ลำ

 กรุงเทพฯ  มีระบบกำรบริหำรจัดกำร

 ดูแลรักษำพื้นที่สีเขียวอย่ำงครบวงจร 

 มีบุคลำกรประจ�ำและมีงบประมำณ

 ค่อนข้ำงสูง  ส�ำหรับใช้ในกำรบ�ำรุงรักษำ

 ต้นไม้  ให้อยูใ่นสภำพสดใหม่ มกีำรตดัแต่ง

 ต้นไม้ ดูแลป้องกันอันตรำยจำกผล 

 มะพร้ำวทีอ่ำจตกลงมำ  และมกีำรน�ำเศษ

 อำหำรมำท�ำปุ๋ยน�้ำหมักชีวภำพ    

ความโดดเด่นของพื้นที่	:		โรงแรมแชงกรี-ลำ กรุงเทพฯ  มีกำรบริหำรจัดกำร

พืน้ทีส่เีขยีว ตัง้แต่ในปี ๒๕๔๒ และทีผ่่ำนมำได้รบัรำงวลั G-Green Hotel ระดบัทอง

ซึ่งเป็นรำงวัลส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

นอกจำกนี้  โรงแรมยังมีแนวคิดกำรจัดกำรโรงแรมให้มีลักษณะเป็น city resort

hotel จงึให้ควำมส�ำคญัต่อกำรมพีืน้ทีส่เีขยีว   พร้อมทัง้มกีจิกรรมทีส่ร้ำงควำมรูส้กึ

เชื่อมโยงกับธรรมชำติ  เช่น  ให้ลูกค้ำมีส่วนร่วมในกำรเก็บผักสวนครัวที่โรงแรม

ปลูกไว้และน�ำมำประกอบอำหำร อำทิ ตะไคร้ พริก มะนำว และมะละกอ และ

จัดกิจกรรมตลำดนัด ๑๐๐ โล  เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรน�ำสินค้ำเกษตร

เข้ำมำขำย
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โรงแรมแชงกรี-ลา	กรุงเทพฯ
ที่ตั้ง	:  ๘๙ ซอยเจริญกรุง ๔๒ (วัดสวนพลู) ถนนเจริญกรุง เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ๑๐๕๐๐
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บ้ำนสถำพร รังสิต ๑๒
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 บ้ำนสถำพร รังสิต
 โครงกำรบ้ำนสถำพร รังสิต ของบริษัทเฉลิมนคร จ�ำกัด  มีพื้นที่ทั้งหมด

๒๖๑,๓๐๐ ตำรำงวำ (๑๖๓ ไร่ ๑ งำน  ๒๕ ตำรำงวำ)  ภำยในโครงกำรประกอบด้วย

บ้ำนเดี่ยว ๓๗๓ แปลง  บ้ำนแถว ๔๕๒ แปลง  อำคำรพำณิชย์ ๑๘๑ แปลง

บ้ำนแฝด ๔๘ แปลง ทีด่นิเปล่ำ ๑๒ แปลง แปลงทีจ่�ำหน่ำยทัง้หมด ๑,๐๖๖ แปลง

แปลงที่ดินสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะ ๑๐ แปลง  ได้แก่   สวนสำธำรณะ

๒ แปลง  ถนน ๑ แปลง  โรงเรยีนอนบุำล ๑ แปลง  สวนหย่อม ๔ แปลง  บ่อบ�ำบดั

น�้ำเสียรวม ๑ แปลง อำคำรรวบรวมบ่อขยะ ๑ แปลง 

ลกัษณะพืน้ทีส่เีขยีว	:	 โครงกำรบ้ำนสถำพร รงัสติ  มสีดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีว ๒๒,๒๑๐

ตำรำงเมตร (๑๓ ไร่ ๓ งำน ๕๒ ตำรำงวำ)  คิดเป็นร้อยละ ๙ ของพื้นที่ทั้งหมด

มีพื้นที่สีเขียวส่วนกลำงประกอบด้วย  สวนสำธำรณะ ๒ แห่ง  ได้แก่  (๑) สวน

สำธำรณะ ขนำด ๓ ไร่ ๑ งำน ๓๒ ตำรำงวำ มคีวำมร่มรืน่และเป็นพืน้ทีจ่ดักจิกรรม

กฬีำ  มสีนำมบำสเกตบอลและสนำมเทนนสิ และ (๒) สวนสำธำรณะ ขนำด ๒ ไร่

๑ งำน ๒ ตำรำงวำ  มีควำมร่มรื่นและเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมส�ำหรับครอบครัว
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 มีสนำมเด็กเล ่น  และที่นั่งพักผ่อน 

 นอกจำกนี้ มีพื้นที่สีเขียวบริเวณริมทำง

 สญัจร และพ้ืนท่ีสีเขียวส่วนบคุคลภำยใน

 เขตบ้ำน  พื้นที่สีเขียวส่วนกลำงของ

 โครงกำรบ้ำนสถำพร รังสิต  มีไม้ต้น

 เป็นองค์ประกอบหลกั  มไีม้ต้น ๔๑๒ ต้น

 เป็นไม้ยืนต้น ๑๘ ชนิด ได้แก่  กุก๊  จำมจุรี

 ทองหลำงป่ำ  ทองหลำงหลำย  ไทร

นนทร ี ประดูบ้่ำน  สตับรรณ  พฤกษ์  มะม่วง  มะฮอกกำนใีบใหญ่  โมกมนั  รำชพฤกษ์

ร�ำเพย  สนประดิพัทธ์  สะเดำ  หำงนกยูงฝร่ัง  และอินทนิลน�้ำ  ปำล์ม ๘ ชนิด

ได้แก่  เต่ำร้ำงแดง  ปำล์มขวด  ปำล์มน�้ำมัน  หมำกนวล  ปำล์มหำงกระรอก

มะพร้ำวลำน หมำกเขียว และไม้ไผ่ ๑ ชนิด ได้แก่ ไผ่เหลือง

การดแูลรกัษาพ้ืนที	่:		โครงกำรบ้ำนสถำพร รงัสติ  ดูแลรกัษำพืน้ทีส่เีขยีวส่วนกลำง

เป็นประจ�ำ  มกีำรจดัจ้ำงผูร้บัเหมำและมข้ีอตกลงเรือ่งกำรใช้น�ำ้รไีซเคลิจำกระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสียของโครงกำรและน�้ำจำกสระน�้ำธรรมชำติที่มีอยู่ในสวนสำธำรณะ

แทนกำรใช้น�ำ้ประปำในกำรรดน�ำ้ต้นไม้  เพือ่ประหยดัค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง  โครงกำร

มีกำรปลูกต้นไม้ทดแทนต้นเดิม  และมีกำรดูแลตกแต่งต้นไม้ที่ผุไม่เหมำะสม
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หรือเป็นอันตรำยแก่รั้วบ้ำน ตัวอำคำร

หรือลูกคำ้โครงกำร 

ความโดดเด่นของพ้ืนที่	:		ท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรบ้ำนสถำพร รงัสติ ได้รบัรำงวลั

สถำนประกอบกำรท่ีปฏิบัตติำมมำตรกำร

ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม  และมีกำรจัดกำรสภำพ

แวดล้อมยอดเยี่ยม EIA Monitoring Awards หลำยปีติดต่อกัน ครั้งล่ำสุดเมื่อปี

๒๕๕๙  โครงกำรมกีำรออกแบบตำมแนวคดิสถำปัตยกรรมสเีขยีว  ออกแบบบ้ำน

ประหยดัพลงังำนโดยอำศยั “แนวทำงธรรมชำต”ิ มำประกอบ ได้แก่ กำรจัดท�ำเล

ที่ตั้งอำคำรให้หันหน้ำอยู่ในแนวทิศเหนือหรือใต้  ออกแบบช่องเปิดช่องรับแสง

เพื่อลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ  เลือกใช้วัสดุสังเครำะห์บำงชนิดเพื่อทดแทน  กำรใช้

วัสดุจำกธรรมชำติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จัดพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้
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	 ที่หลำกหลำยเพื่อช ่วยลดอุณหภูมิ

			 เสริมสร้ำงควำมร่มร่ืนและเป็นสถำนที่

	 นนัทนำกำรส่วนกลำงเพือ่ให้เกดิกำรพบปะ

	 สงัสรรค์มกีจิกรรมร่วมกนั		ตอบสนองต่อ

	 ควำมต้องกำรพืน้ฐำนของผูอ้ยูอ่ำศยั	มกีำร

			 วำงผงัและออกแบบให้มสีวนสำธำรณะ

	 อยู ่ห ่ำงจำกบ้ำนไม่เกิน	๔๐๐	เมตร

	 เพือ่สนับสนุนให้คนในหมูบ้่ำนใช้จักรยำน

หรือกำรเดิน	แทนกำรใช้รถยนต์เพื่อประหยัดพลังงำน		จัดท�ำเส้นทำงจักรยำน

ที่ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรขับข่ี		นอกจำกนี้	ยังมีโครงกำรประกวดหน้ำบ้ำน

น่ำมองเพือ่สนบัสนนุให้คนในหมูบ้่ำน		มจีติส�ำนกึดูแลภมูทิศัน์และหนัมำให้ควำม

ส�ำคัญในกำรปลูกต้นไม้มำกยิ่งข้ึน		อน่ึง	มีกิจกรรมส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แก่

ลกูบ้ำน	ได้แก่	คดัแยกขยะ	ดแูลคณุภำพน�ำ้ตัง้แต่ในครัวเรือนก่อนกำรระบำยน�ำ้ทิง้

เก็บน�้ำมันที่ใช้ในกำรประกอบอำหำรแล้วไปขำยเพื่อท�ำไบโอดีเซล		
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บ้านสถาพร	รังสิต
ที่ตั้ง	:  หมู่ที่ ๒ ต�ำบลบึงยี่โถ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ๑๒๑๓๐
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อำคำรชุดริธึ่ม
สุขุมวิท ๔๒ ๑๓
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 อำคำรชุดริธึ่ม สุขุมวิท ๔๒
 อำคำรชุดที่พักอำศัยริธึ่ม สุขุมวิท ๔๒ (Rhythm Sukhumvit 42)

ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน) ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๕,๐๔๘ ตำรำงเมตร

(๓ ไร่ ๖๒ ตำรำงวำ) ภำยในโครงกำรประกอบด้วย ๒ อำคำรหลกั ได้แก่ อำคำรทีพ่กัอำศยั

สงู ๓๖ ชัน้  ภำยในอำคำรประกอบด้วยห้องชดุ ๔๐๗ ห้อง สระว่ำยน�ำ้  พ้ืนท่ีออก

ก�ำลังกำย และพื้นที่จัดสวนหย่อม และอำคำรจอดรถสูง ๘ ชั้น (ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น)

ลักษณะพื้นที่สีเขียว	:		อำคำรชุดที่พักอำศัยริธึ่ม มีพ้ืนท่ีสีเขียวบนดำดฟ้ำอำคำร

ที่จอดรถ ๘๑๕ ตำรำงเมตร (๒ งำน ๔ ตำรำงวำ) คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของพื้นที่

ทั้งหมด  และมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่ำงโดยรอบโครงกำร ๑,๕๖๐ ตำรำงเมตร

(๓ งำน ๙๐ ตำรำงวำ) คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ของพื้นที่ทั้งหมด  ดังนั้น  โครงกำรมี

พืน้ทีส่เีขยีวรวม ๒,๓๗๕ ตำรำงเมตร (๑ ไร่ ๑ งำน ๙๔ ตำรำงวำ) คดิเป็นร้อยละ ๔๗

ของพืน้ทีท่ัง้หมด ต้นไม้บนดำดฟ้ำอำคำรมกีำรปลกูในหลำยรปูแบบและมหีลำกหลำยพนัธุ์
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ไม้ต้นสูงปำนกลำงปลูกในกระบะปูน

ขนำดใหญ่  ไม้พุม่ปลกูในกระถำง และ

สนำมหญ้ำ  มกีำรออกแบบและจดัแต่ง

อย่ำงสวยงำม  มีระบบกำรให้น�้ำแบบ

สปรงิเกลอร์ และมรีะบบระบำยน�ำ้บนพืน้

ดำดฟ้ำ มกีำรปลกูไม้เลือ้ยบรเิวณอำคำร

จอดรถชั้น ๒ ถึงชั้น ๘  มีไม้ยืนต้น

ปลูกโดยรอบอำคำรจอดรถ เพื่อลด

ผลกระทบจำกมลพษิจำกอำคำรจอดรถ  นอกจำกนี ้ มไีม้ต้นขนำดเล็ก ไม้พุ่ม และ

ไม้ล้มลุกปลูกตกแต่งอยู่ในบริเวณโดยรอบสระว่ำยน�้ำ มุมตึก และระเบียงห้อพัก

มีไม้ล้มลกุปลกูในแนวตัง้บนผนงัของชัน้ใต้ดนิ  โครงกำรใช้ไม้ต้นขนำดใหญ่และเลก็

อย่ำงน้อย ๑๑ ชนิด  ได้แก่  แคทุ่ง  จันทร์แดง  จำมจุรี  จิกน�้ำ  ตีนเป็ดทะเล

น�้ำเต้ำต้น  มะฮอกกำนีใบใหญ่  ลั่นทมขำว  หลิว  หูกระจง  และเหลืองปรีดียำธร

ปำล์ม ๒ ชนิด ได้แก่  ปำล์มชวำ  และจั๋ง  ไม้เถำ ๑ ชนิด ได้แก่  พลู  ด่ำงเลื้อย

ไม้ล้มลุก ๘ ชนดิ ได้แก่  ขิงชมพ ู เดหลใีบมนั  ถ่ัวปินตอย  พลบัพลงึ  พลบัพลงึตนีเป็ด

ฟิโลก้ำนมะละกอ  เศรษฐีไซ่ง่อน  และไอรสิ  ไม้พุม่ ๕ ชนดิ  ได้แก่   เขม็กดุัน่  บหุงำ

ส่ำหร ีพดุซ้อน พดุพชิญำ และโมกบ้ำน  หญ้ำ ๒ ชนดิ ได้แก่ หญ้ำนวลน้อย และหญ้ำ

มำเลเซีย และเฟิน ๒ ชนิด ได้แก่ เฟิร์นใบมะขำม ยำยแพก
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การดูแลรักษาพื้นที่	:		อำคำรชุดที่พัก

อำศัยริธึ่ม  มีพนักงำนดูแลพื้นท่ีสีเขียว

มีกำรออกแบบอำคำรเพื่อรองรับกับ

กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว วำงระบบช่องท่อ

ระบำยน�้ำในบริเวณท่ีมีกำรปลูกต้นไม้

ทัง้ขนำดเลก็และขนำดใหญ่  อย่ำงไรกต็ำม

โครงกำรนีเ้พิง่เริม่เปิดขำยให้เข้ำอยูอ่ำศยั

จงึอำจพบปัญหำอปุสรรคในกำรดแูลรกัษำ

พืน้ทีส่เีขยีวบำงประกำร เช่น แมลงรบกวนผูพ้กัอำศยั  ซึง่ต้องมกีำรบรหิำรจดักำร

และกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องธรรมชำติแก่ผู้อยู่อำศัย

B 01 ��������������...� (��������).indd   112 4/9/2560   16:47:06



113ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

อาคารชุดริธึ่ม	สุขุมวิท	๔๒
ที่ตั้ง	:  ซอยสุขุมวิท ๔๒ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๑๐

	 ความโดดเด่นของพ้ืนที	่:		อำคำรชดุทีพั่ก

 อำศัยริธึ่ม  มีกำรออกแบบพื้นที่สีเขียว 

 ให้ลงตัวผสมผสำนสวยงำมสอดคล้อง

 กบัอำคำรทีพั่กอำศยัสมยัใหม่ทีม่ขีนำด

 สงูใหญ่  มกีำรออกแบบกำรใช้ประโยชน์

 พื้นท่ีสีเขียวให้เป็นพ้ืนท่ีนันทนำกำร

 เพื่อกำรพักผ่อนและออกก�ำลังกำย  

 ส�ำหรับผู้อยู่อำศัยได้เป็นอย่ำงดี
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูล
ในระหว่างการส�ารวจพื้นที่ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙– เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๑.  พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

   นำยศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล   นักพัฒนำสังคมช�ำนำญกำร

   ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม   

   ส�ำนักงำนเขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

  นำยนเรนทร์ กันยะมี         เจ้ำพนักงำนพัฒนำสังคมช�ำนำญงำน

    ฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม

   ส�ำนักงำนเขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร  

  นำงศศิวิมล เพ็ชรัตน์  อำสำสมัครพิพิธภัณฑ์ชำวบำงกอก

๒.  ส�านักงานเขตหลักสี่  

  นำยสมศักดิ์ ชำติสุขศิริเดช ผู้อ�ำนวยกำรเขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร

  นำงกำญจนำ สุชัยยะ รักษำกำรหัวหน้ำฝ่ำยรักษำควำมสะอำด

   และสวนสำธำรณะ     

   ส�ำนักงำนเขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร

  นำงชนพร ค�ำใจ หัวหน้ำงำนสวนสำธำรณะ 

   ฝ่ำยรกัษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ

   ส�ำนักงำนเขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร

๓. ส�านักงานเขตพญาไท 

  นำงเสำวลักษณ์  ผงทอง  หัวหน้ำฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและ

   สวนสำธำรณะ ส�ำนักงำนเขตพญำไท

  นำยนครรำช  ใคร่กระโทก  เจ้ำหน้ำท่ีงำนรักษำควำมสะอำดปฏบิติังำน 

   ฝ่ำยรกัษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ

   ส�ำนักงำนเขตพญำไท
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง116

๔. ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

  น.ส.กัลย์ทิพำ ฐำกรณ์เลิศสถิต เจ้ำพนักงำนธุรกำรช�ำนำญงำน

   งำนอำคำรสถำนที่ สผ.

๕.  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

  นำงจินดำ วงษ์ทำ ผู้ดูแลหมวดสถำนที่ 

   งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 

   คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี

  นำยเทียนชัย ก้อนแก้ว  ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 

   งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 

   คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี

๖.  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

  นำยเพิ่มศักดิ์ ทำไชย นกัจดักำรงำนทัว่ไป ส�ำนกังำนจงัหวดันนทบรุี

๗.  วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

  นำยอนุกูล เสือเนียม   ไวยำวัจกรวัดปทุมวนำรำม รำชวรวิหำร 

  นำยบุญถม หำวงศ์  อำสำสมัครดูแลสวนป่ำพระรำชศรัทธำ

   วัดปทุมวนำรำม รำชวรวิหำร

๘.  โรงเรียนรุ่งอรุณ

  นำงเสมอแข พัวภูมิเจริญ หวัหน้ำส่วนส�ำนักงำนกลำง โรงเรียนรุ่งอรุณ

๙.  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   

  รศ.ดร.กิติกร จำมรดุสิต รองอธิกำรบดีฝ่ำยสิ่งแวดล้อม

    มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ

  นำยอิทธิรัชฎ์ เผ่ำวัฒนำ หัวหน้ำงำนบริหำรและพัฒนำระบบ

    มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ

  น.ส.อิสสรียำ จิตวรำนนท์ นกัวชิำกำรโสตทศันศกึษำ งำนบรหิำรและ

   พฒันำระบบ มหำวทิยำลยัมหดิล ศำลำยำ
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117ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

๑๐. ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

  นำงเมธินี สุวรรณะบุณย์ ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่อำวุโส 

   Project Development 

   บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด

  นำงสำวจันทรัสม์ งำมขุนทด ผู้จัดกำรฝ่ำย Landscape 

   กลุ่ม Project Development 

   บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด

  นำยเดือน  อ�่ำตระกูล ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรหิำรอำคำร สำขำเอม็ควอเทยีร์

   บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด

  นำยญำณินทร เตมียบุตร ผูจ้ดักำรทัว่ไปปฏบิตักิำร สำขำเอม็ควอเทยีร์

   บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด

๑๑. โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

  นำงพำฝัน โชติกะสุภำ ผูอ้�ำนวยกำรทรพัยำกรบคุคลและฝึกอบรม

   ภำคพืน้  โรงแรมแชงกร-ีลำ  กรงุเทพมหำนคร

  นำงธัญลักษณ์ สุขกฤต   ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยประสำนงำนรำชกำร  

   โรงแรมแชงกรี-ลำ กรุงเทพมหำนคร

๑๒. หมู่บ้านสถาพร รังสิต 

  นำยสุนทร สถำพร กรรมกำรผู้จัดกำร บริษทั เฉลิมนคร จ�ำกดั

  นำยวัฒนำ แสงโสดำ เจ้ำหน้ำที่ บริษัท เฉลิมนคร จ�ำกัด

  นำยจกัรกฤษณ์ ตัง้ประพนัธ์วงศ์ IT Officer บริษัท เฉลิมนคร จ�ำกัด

๑๓. อาคารชุดริธึ่ม สุขุมวิท ๔๒ 

  นำยฉัตรชัย  ใจฟุ้ง หัวหน้ำช่ำง อำคำรชุดริธึ่ม สุขุมวิท ๔๒

  นำยปณชยั อำรยวฒุ ิ วศิวกรเครือ่งกล อำคำรชดุรธิึม่ สขุมุวทิ ๔๒ 
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง118

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

ตัวอย่างพรรณไม้ที่พบ

 จำกกำรส�ำรวจพื้นที่หน่วยงำนรำชกำร องค์กร เอกชน สถำบัน ๑๓ แห่ง

พบพรรณไม้อย่ำงน้อย ๑๗๒ ชนดิ ๔๘ วงศ์ ประกอบด้วยไม้ต้น (Tree) ไม้ต้นขนำดเลก็

(Shrubby Tree) ไม้พุ่ม (Shrub) ไม้ล้มลุก (Herb) เฟิน (Fern) เฟินต้น (Tree Fern)

เฟินที่อำศัยอยู่ตำมพ้ืนดิน (Terrestrial Fern) ปำล์ม (Palm) ไผ่ (Bamboo) หญ้ำ

(Grass) และไม้เถำ (Climber) ดังนี้

๑. วงศ์ AMARYLLIDACEAE

 ๑. พลับพลึงตีนเป็ด Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb ExH

 ๒. พลับพลึง Crinum asiaticum L. H

๒. วงศ์ ANACARDIACEAE

 ๑. กุ๊ก Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. T

 ๒. มะม่วง Mangifera indica L. T

๓. วงศ์ ANNONACEAE

 ๑. อโศกเซนคำเบรียล Monoon longifolium (Sonn.) B. Xue ExT

   & R. M. K. Saunders

 ๒. ล�ำดวน Melodorum fruticosum Lour. S
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119ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

๔. วงศ์ APOCYNACEAE

 ๑. โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. ST

 ๒. ร�ำเพย Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum ExST

 ๓. ลั่นทมขำว Plumeria obtusa L. ExST

 ๔. สัตบรรณ  Alstonia scholaris (L.) R. Br. T

 ๕. พุดพิชญำ Wringhtia antidysenterica (L.) R. Br. ExS

 ๖. โมกบ้ำน Wrightia religiosa (Teijsm.& Binn.)  S

   Benth. ex Kurz 

 ๗. ตีนเป็ดทะเล Cerbera odollam Gaertn. ST

๕. วงศ์ ARACEAE

 ๑. พลูด่ำง Epipremnum aureum (Linden & ExC 

   Andre) G.S. Bunting 

 ๒. เดหลีใบกล้วย Spathiphyllum cannifolium  ExH

   (Dryand. Ex Sims) Schott 

 ๓. ฟิโลก้ำนมะละกอ Philodendron bipinnatifidum Schott ExECrH 

   ex Endl.

๖. วงศ์ ARECACEAE

 ๑. กะพ้อ Licuala paludosa Griff. P

 ๒. จั๋ง Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ExP

 ๓. ชะโอน  Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl. P

 ๔. ตำล Arenga caudata (Lour.) H. E. Moore P
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง120

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ๕. เต่ำร้ำงแดง Caryota mitis Lour. P

 ๖. ปำล์มขนนก Dypsis madagascariensis (Becc.)  ExP

   Beentje & J. Dransf. 

 ๗. ปำล์มขวด Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. ExP

   Cook

 ๘. ปำล์มจีน Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex  ExP

   Mart. 

 ๙. ปำล์มชวำ  Saribus rotundifolius (Lam.) Blume ExP

 ๑๐. ปำล์มน�้ำมัน Elaeis guineensis Jacq. ExP

 ๑๑. ปำล์มพัด Pritchardia pacifica Seem. &  ExP

   H. Wendl.

 ๑๒. ปำล์มหำงกระรอก Wodyetia bifurcata A.K. Irvine ExP

 ๑๓. มะพร้ำว Cocos nucifera L. ExP

 ๑๔. ลำน Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte P

 ๑๕. หมำกสง Areca catechu L. ExP

 ๑๖. หมำกเขียว Ptychosperma elegans (R. Br.) Blume ExP

 ๑๗. หมำกนวล Adonidia merrillii (Becc.) Becc. ExP

๗. วงศ์ ASPARAGACEAE

 ๑. จันทร์แดง Dracaena cochinchinensis (Lour.) S/ST

   S. C. Chen 

 ๒. เข็มกุดั่น Yucca aloifolia L. ExS

 ๓. เศรษฐีไซ่ง่อน  Ophiopogon jaburan (Siebold)  ExH

   Lodd.
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121ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

๘. วงศ์ BIGNONIACEAE

 ๑. แคทุ่ง   Dolichandrone columnaris Santisuk T

 ๒. แคแสด Spathodea campanulata P. Beauv. ExT

 ๓. ชมพูพันธุ์ทิพย์ Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ExT

   DC. ex A. 

 ๔. ตีนเป็ดฝรั่ง Crescentia alata Kunth ExST

 ๕. น�้ำเต้ำต้น Crescentia cujete L. ExST

 ๖. ปีบ Millingtonia hortensis L. f. T

 ๗. ปีบทอง Radermachera hainanensis Merr. T

 ๘. ศรีตรัง Jacaranda obtusifolia Bonpl. ExT

 ๙. เหลืองปรีดียำธร Reseodendron donnell-smithii  ExT

   (Rose) Miranda 

๙. วงศ์ BIXACEAE

 ๑. ค�ำแสด Bixa orellana L. ExS/ST

 ๒. สุพรรณิกำร์ Cochlospermum regium (Schrank)  ExST

   Pilg.

๑๐. วงศ์ BORAGINACEAE

 ๑. คอร์เดีย Cordia sebestina L. ExST
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง122

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

๑๑. วงศ์ CALOPHYLLACEAE

 ๑. กระทิง Calophyllum inophyllum L. T

 ๒. สำรภี Mammea siamensis (Miq.)  T

   T. Anderson

๑๒. วงศ์ CAPPARACEAE

 ๑. แจง Maerua siamensis (Kurz) Pax T 

๑๓. วงศ์ CARICACEAE

 ๑. มะละกอ Carica papaya L. ExST

๑๔. วงศ์ CASUARINACEAE

 ๑. สนประดิพัทธ์ Casuarina junghuhniana Miq. ExT

๑๕. วงศ์ CLUSIACEAE

 ๑. เกล็ดกระโห้ Clusia rosea Jacq. ExT

๑๖. วงศ์ COMBRETACEAE

 ๑. สะแกนำ Combretum quadrangulare Kurz T

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  
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123ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  
 

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ๒. หูกระจง Terminalia ivorensis A. Chev. ExT

 ๓. หูกวำง Terminalia catappa L. T

๑๗. วงศ์ CYATHEACEAE

 ๑. กูดต้น Cyathea borneensis Copel. TF

๑๘. วงศ์ DIPTEROCARPACEAE

 ๑. ตะเคียน Hopea sp. T

 ๒. ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. T

 ๓. พะยอม Shorea roxburghii G. Don T

 ๔. ยำงนำ Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don T

 ๕. รัง Shorea siamensis Miq. T

๑๙. วงศ์ EBENACEAE

 ๑. จัน Diospyros decandra Lour. T

 ๒. ตะโกสวน Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. T

 ๓. มะเกลือ Diospyros mollis Griff. T
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง124

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

๒๐. วงศ์ FABACEAE

 ๑. กระถินณรงค์ Acacia auriculiformis A. Cunn. ex ExT

   Benth.

 ๒. กันภัยมหิดล Afgekia mahidoliae B. L. Burtt &  C

   Chermsir.

 ๓. กัลปพฤกษ์ Cassia bakeriana Craib T

 ๔. ขี้เหล็ก Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin &  T

   Barneby

 ๕. จำมจุรี Albizia saman (Jacq.) Merr. T

 ๖. ชงโค Bauhinia blakeana Dunn ExT

 ๗. ทองกวำว Butea monosperma (Lam.) Taub. T

 ๘. ทองหลำงป่ำ Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. T

 ๙. ทองหลำงลำย  Erythrina variegata L. T

 ๑๐. ทิ้งถ่อน   Albizia procera (Roxb.) Benth. T

 ๑๑. นนทรี Peltophorum pterocarpum (DC.) T 

   Backer ex K. Heyne 

 ๑๒. ประดู่แดง Phyllocarpus septentrionalis Donn.  ExT

   Sm.

 ๑๓. ประดู่บ้ำน  Pterocarpus indicus Willd. T

 ๑๔. พฤกษ์ Albizia lebbeck (L.) Benth. T

 ๑๕. พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre T

 ๑๖. มะกล�่ำต้น Adenanthera pavonina L. T

 ๑๗. มะขำม Tamarindus indica L. ExT

 ๑๘. มะขำมเทศ Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. ExT

 ๑๙. มังคะ Cynometra iripa Kostel. ST

 ๒๐. รำชพฤกษ์ Cassia fistula L. T
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125ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ๒๑. เสี้ยวป่ำ Bauhinia saccocalyx Pierre ST

 ๒๒. โสกน�้ำ  Saraca indica L. T

 ๒๓. โสกพวง  Brownea ariza Benth. ExT

 ๒๔. โสกสะปัน Brownea grandiceps Jacq. ExT

 ๒๕. หำงนกยูงฝรั่ง Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. ExT

 ๒๖. เหรียง Parkia timoriana (DC.) Merr. T

 ๒๗. อรพิม Lysiphyllum winitii (Craib) de Wit C

 ๒๘. ถั่วปินตอย  Arachis pintoi Krapov. & W. C. Greg. ExH

๒๑. วงศ์ GENTIANACEAE

 ๑. กันเกรำ Fagraea fragrans Roxb. T

๒๒. วงศ์ IRIDACEAE

 ๑. ไอริส Neomarica longifolia (Link & Otto) ExH 

   Sprague 

๒๓. วงศ์ LAMIACEAE

 ๑. สัก Tectona grandis L. f. T

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง126

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

๒๔. วงศ์ LECYTHIDACEAE

 ๑. กระโดน Careya arborea Roxb. T

 ๒. จิก Barringtonia sp. S/ST

 ๓. จิกนมยำน Barringtonia macrocarpa Hassk. T

 ๔. จิกน�้ำ Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. ST/T

 ๕. จิกเล Barringtonia asiatica (L.) Kurz ST/T

 ๖. บัวสวรรค์ Gustavia gracillima Miers ExT

 ๗. สำละลังกำ Couroupita  guianensis Aubl. ExT

๒๕. วงศ์ LOMARIOPSIDACEAE

 ๑. เฟินใบมะขำมใบเสีย้ว Nephrolepis acutifolia (Desv.) Christ TerF

๒๖. วงศ์ LYTHRACEAE

 ๑. ตะแบก Lagerstroemia floribunda Jack var. T 

   cuspidata C. B. Clarke 

 ๒. ล�ำพู Sonneratia caseolaris (L.) Engl. T

 ๓. อินทนิลน�้ำ Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. T

 ๔. อินทรชิต Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. T

๒๗. วงศ์ MAGNOLIACEAE

 ๑. จ�ำปำ Magnolia champaca (L.) Baill. ex T 
   Pierre ver. champaca 
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127ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ๒. จ�ำปี Magnolia alba (DC.) Figlar T

 ๓. มณฑำ Magnolia liliifera (L.) Baill. S/T

๒๘. วงศ์ MALVACEAE

 ๑. งิ้ว Bombax ceiba L. T

 ๒. ทุเรียน Durio zibethinus L. ExT

 ๓. นุ่น Ceiba pentandra (L.) Gaertn. ExT

 ๔. โพทะเล Thespesia populnea (L.) Sol. ex ST

   Correa

๒๙. วงศ์ MELIACEAE

 ๑. มะฮอกกำนีใบใหญ่ Swietenia macrophylla King T

 ๒. สะเดำ Azadirachta indica A. Juss. T

๓๐. วงศ์ MORACEAE

 ๑. กร่ำง Ficus altissima Blume T

 ๒. ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. ExT

 ๓. ข่อย Streblus asper Lour. T

 ๔. ไทร Ficus annulata Blume T

 ๕. โพศรีมหำโพ  Ficus religiosa  L. ExT

 ๖. มะเดื่ออุทุมพร  Ficus racemosa L. T
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง128

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ๗. หำด Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch. T

   -Ham. 

 ๘. ยำงอินเดีย Ficus elastica Roxb. ex Hornem. ExT

 ๙. สำเก Artocarpus altilis (Parkinson ex F. A. ExT 

   Zorn) Fosberg 

๓๑. วงศ์ MUSACEAE

 ๑. กล้วย Musa sp. H

๓๒. วงศ์ MYRTACEAE

 ๑. ชมพู่ Syzygium jambos (L.) Alston ExST

 ๒. ชมพู่สำแหรก Syzygium malaccense (L.) Merr. & ST 

   L. M. Perry 

 ๓. เสม็ดแดง Syzygium cinereum (Kurz) Chantar. T 

   & J. Parn. 

 ๔. หว้ำ Syzygium cumini (L.) Skeels T

๓๓. วงศ์ NYCTAGINACEAE

 ๑. เฟื่องฟ้ำ Bougainvillea glabra Choisy ExC 

   Bougainvillea spectabilis Willd. 
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129ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

๓๔. วงศ์ PANDANACEAE

 ๑. เตยทะเล Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze T

๓๕. วงศ์ PHYLLANTHACEAE

  ๑. มะขำมป้อม Phyllanthus emblica L. ST/T

 ๒. มะยม Phyllanthus acidus (L.) Skeels ExST

 ๓. เม่ำไข่ปลำ  Antidesma ghaesembilla Gaertn. S/T

๓๖. วงศ์ POACEAE

 ๑. ไผ่ Bambusa sp. B

 ๒. ไผ่เหลือง Bambusa vulgaris ‘Vittata’ B

 ๓. หญ้ำนวลน้อย Zoysia matrella (L.) Merr. ExG

 ๔. หญ้ำมำเลเซีย Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.  G

   

๓๗. วงศ์ POLYGONACEAE

 ๑. ครุฑทะเล  Coccoloba uvifera (L.) L. ST

๓๘. วงศ์ POLYPODIACEAE

 ๑. ยำยแพก  Phymatosorus scolopendria EF/TerF 
   (Burm. f.) Pic. Serm 
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง130

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

๓๙. วงศ์ PRIMULACEAE

  ๑. รำมใหญ่ Ardisia elliptica Thunb. S/ST

๔๐. วงศ์ RHAMNACEAE

 ๑. พุทรำ Ziziphus jujuba Mill. ExST

๔๑. วงศ์ RUBIACEAE

 ๑. กระทุ่ม Neolamarckia cadamba (Roxb.)  T

   Bosse

 ๒. จันทน์หอม Tarenna fragrans (Blume) Koord. & ST

   Valeton 

 ๓. พุดซ้อน Gardenia jasminoides J. Ellis ExS

๔๒. วงศ์ RUTACEAE

 ๑. แก้ว Murraya paniculata (L.) Jack S/ST

 ๒. มะขวิด Limonia acidicssima L. T

 ๓. มะตูม Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. T

๔๓. วงศ์ SALICACEAE

 ๑. หลิว Salix babylonica L. ExT
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131ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

 ล�ำดับ  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อวิทยำศำสตร์   ลักษณะวิสัย  

๔๔. วงศ์ SAPOTACEAE

 ๑. พิกุล Mimusops elengi L. T

 ๒. ละมุด Manilkara zapota (L.) P. Royen ExT

 ๓. ละมุดสีดำ Manilkara kauki (L.) Dubard ExT

๔๕. วงศ์ SCROPHULARIACEAE

 ๑. รำชำวดี Buddleja paniculata Wall. ExS

๔๖. วงศ์ VERBENACEAE

 ๑. บุหงำส่ำหรี Citharexylum spinosum L. ExS

๔๗. วงศ์ ZINGIBERACEAE

 ๑. ขิงชมพู  Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum. ExH

๔๘. วงศ์ ZYGOPHYLLACEAE

 ๑. แก้วเจ้ำจอม Guaiacum officinale L. ExST
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง132

หมายเหต ุ B    =  Bamboo ไม้ไผ่

 C    =  Climber ไม้เถำ หมำยถงึ พชืทีต้่องอำศยัสิง่อืน่เป็นหลกั

   ในกำรเลื้อยพันเสมอ  เพรำะไม่สำมำรถทรงตัวอยู่ได้

   โดยล�ำพัง

 CrH  =  Creeping Herb ไม้ล้มลุกทีล่�ำต้นทอดคลำนไปตำมดิน

   หิน หรือล�ำต้น

 E     =  Epiphyte พืชที่เกำะอำศัยอยู่บนต้นไม้

 Ex    =  Exotic มำจำกต่ำงประเทศ

 F     =  Fern ผกักดูหรอืเฟิน ในทีน่ีไ้ด้รวมถงึพชืทีเ่คยจดัอยูใ่น

   กลุม่ใกล้เคยีงเฟินเดมิ (fern allies) ได้แก่สกลุ Equisetum 

   และ Psilotum และยงัรวมถงึพชื Lycophytes ได้แก่

   สกุล Lycopodium, Selaginella และ Isoetes 

 G     =  Grass หญ้ำ รวมทั้งกกต่ำง ๆ

 H  =  Herb ไม้ล้มลุก หมำยถึง พืชที่ไม่มีเนื้อไม้  ล�ำต้นไม่

   แข็งแรง ส่วนมำกมีอำยุสั้น

 P     =  Palm หมำกหรือปำล์ม

 S     =  Shrub ไม้พุม่ หมำยถงึ พชืทีม่เีนือ้ไม้ และแตกกิง่ก้ำน

   สำขำในระดับใกล้กันกับผิวดิน ท�ำให้ดูเป็นกอหรือ

   เป็นพุ่ม

 ST    =  Shrubby Tree ไม้ต้นขนำดเล็ก

 T      =  Tree ไม้ต้น หมำยถงึ พืชทีม่เีนือ้ไม้มำก มลี�ำต้นสูงชลูด

   จำกพืน้ขึน้มำระยะหนึง่ แล้วจึงแตกกิง่ก้ำนสำขำอยูใ่น

   ระดับสูง

 TerF  =  Terrestrial Fern เฟินที่อำศัยอยู่ตำมพื้นดิน

 TF     =  Tree Fern เฟินต้น
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133ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งข้อมูลพรรณไม้

๑. ผลกำรส�ำรวจพื้นท่ีโดยคณะท�ำงำนส�ำรวจพื้นที่ ส�ำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและ

 พื้นที่เฉพำะ ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

๒. ผลกำรส�ำรวจชนิดพรรณไม้ ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ

  ส�ำนักงำนเขตพญำไท

๓. ผลกำรส�ำรวจชนดิพรรณไม้ งำนอำคำรสถำนทีแ่ละยำนพำหนะ คณะแพทยศำสตร์

 โรงพยำบำลรำมำธิบดี

๔. คู่มือกำรดูแลสวนภำยในศูนย์กำรค้ำเอ็มควอเทียร์

๕. มหำวิทยำลัยมหิดล. ธรรมชำติสรรพสิ่งศำลำยำ ไม้ยืนต้น ๑. พิมพ์คร้ังที่ ๑.

  นครปฐม : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) ;  ๒๕๕๓.

๖. บรษิทั ซเีอม็เอส เอน็จเินยีริง่ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกดั. รำยงำนกำรวเิครำะห์

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร RHYTHM Sukhumvit 42. พิมพ์ครั้งที่ ๑

 กรุงเทพมหำนคร : ม.ป.ท.; ๒๕๕๗.
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พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง134

บรรณานุกรม

คณะแพทย์ศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล. เพิ่มพื้นที่สีเขียว

 ในโรงพยาบาล. [ออนไลน์] ม.ป.ป.  [อ้ำงเมื่อ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐]

 จำก http://med.mahidol.ac.th/green/th/plant/add_green_city

เจษฎำพร กิติเวชำนนท์, วรำลักษณ์ คงอ้วน. แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวใน

 ศาสนสถานอย่างยัง่ยนื. [ออนไลน์] ม.ป.ป. [อ้ำงเมือ่ ๖ มถินุำยน ๒๕๖๐]

 จำก http://tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/

 ๔๑๒๒/๓๕๗๒

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด. รายงานการวิเคราะห์

 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ RHYTHM Sukhumvit 42. พิมพ์

 ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหำนคร: ม.ป.พ; ๒๕๕๗.

ปิ่นอนงค์ ปำนช่ืน. “วิถีชาวบางกอก…ลมหายใจของพิพิธภัณฑ์” หนังสือพิมพ์

 กรุงเทพธุรกิจ. ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๐: ๕.
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 ศนูย์สือ่และสิง่พมิพ์แก้วเจ้ำจอม มหำวทิยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ; ๒๕๕๘.

B 02 ��������������...� (��������).indd   134 4/9/2560   17:04:19



135ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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 พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน); ๒๕๕๕.

ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม. คูม่อืการจดัการ

 พืน้ท่ีสเีขยีวชมุชนเมอืงอย่างยัง่ยนื.  พมิพ์ครัง้ที ่๑.  กรงุเทพมหำนคร: ม.ป.พ;
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ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม. คู่มือพัฒนา

 พื้นที่สีเขียว. พิมพ์ครั้งที่ ๑. เชียงใหม่: โทนคัลเลอร์ เชียงใหม่; ๒๕๔๘.
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ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม. สิง่แวดล้อมเมอืง
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ส�ำนกัวจิยักำรอนรุกัษ์ป่ำไม้และพนัธุพ์ชื กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื.
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ที่ปรึกษาด้านการจัดท�าเอกสาร

นำยสมศักดิ์  บุญดำว ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัสิง่แวดล้อมชมุชนและพืน้ทีเ่ฉพำะ

 ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละ

 สิ่งแวดล้อม

คณะท�างานส�ารวจพื้นที่และจัดท�าเอกสาร

นำงสำวมัธยำ  รักษำสัตย์ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำรพิเศษ

นำงชรินี  สุวรรณทัต นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร

นำยดำวเด่น  สุวรรณเชษฐ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวพชรภรณ์  คงดอน เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวกัญญ์ศิริ  ใจมุ่ง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร

 

ส�ำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพำะ 

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

B 02 ��������������...� (��������).indd   137 4/9/2560   17:04:19



พื้นที่สีเขียว วิถีชีวิตคนเมือง138

ไม้ประดับลดมลพษิ	ส่งเสรมิคุณภาพชวีติ160

ส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
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