ชื่อหนังสือ

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวส�ำหรับ
ชุมชนเมืองในประเทศไทย
เอกสารภายใต้โครงการ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองและชุมชน
ภายใต้คณะท�ำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC)”

เจ้าของ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400   http://www.onep.go.th

ลิขสิทธิ์

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและ

อ้างอิง

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวส�ำหรับ
ชุมชนเมืองในประเทศไทย
เอกสารภายใต้โครงการ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองและชุมชน
ภายใต้คณะท�ำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC)“
พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2560 จ�ำนวน 200 เล่ม จ�ำนวน 36 หน้า

จัดท�ำโดย

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม
ส�ำหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย

เอกสารภายใต้โครงการ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองและชุมชน
ภายใต้คณะท�ำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC)”
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สวนเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร

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

สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร

http://office.bangkok.go.th/publicpark/park08.asp

ค�ำจ�ำกัดความ และขอบเขตพื้นที่สีเขียว และชุมชนเมือง
เมือง หมายถึง พื้นที่อันเป็นที่รวบรวมของผู้คนและกิจกรรมอย่างหนาแน่น ท�ำให้มีการพัฒนาทั้ง
ด้านสาธารณูปโภคและอุปโภคเกิดขึ้นตามมา อันเป็นตัวเร่งให้เมืองมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแนวราบ
และแนวดิ่ง (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2558) ซึ่งเกณฑ์ในการก�ำหนดความเป็นเมืองนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละ
บริบทของพื้นที่ โดยในบริบทของประเทศไทย สามารถก�ำหนดเกณฑ์ได้ ดังนี้

ตาราง 1 การก�ำหนดขอบเขตชุมชนเมืองตามประเภทของเทศบาล
ประเภทของ
ชุมชนเมือง*

ประเภทขอเทศบาล

รายละเอียด

ชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่

เทศบาลนคร และเขต
ปกครองพิเศษ ได้แก่
กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา

มีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป มีความ
หนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 3,000 คนต่อ 1
ตร.กม. และมีรายได้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้

ชุมชนเมือง
ขนาดกลาง

เทศบาลเมือง

ท้องถิน่ ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ศาลากลางจังหวัด และ/หรือ
มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป มีความ
หนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 3,000 คนต่อ 1
ตร.กม. และมีรายได้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้

ชุมชนเมือง
ขนาดเล็ก

เทศบาลต�ำบล

ประชากรตั้ ง แต่ 7,000 คนขึ้ น ไป และมี
ความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 1,500 คน
ต่อ 1 ตร.กม.

*หมายเหตุ: การก�ำหนดประเภทเทศบาลต�ำบลในการศึกษานี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากคณะรัฐมนตรีมีมติเปลี่ยนแปลงองค์การบริหาร
              ส่วนต�ำบลขนาดใหญ่เป็นเทศบาล
          
ที่มา: เกณฑ์ประเภทของเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
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การก�ำหนดขอบเขตประเภทพื้นที่สีเขียวในเมือง
ในส่วนของการก�ำหนดขอบเขตประเภทพื้นที่สีเขียวในเมือง ได้จ�ำแนกพื้นที่สีเขียวตาม
บทบาทหน้าทีแ่ ละลักษณะทางกายภาพ ซึง่ สอดคล้องกับการจ�ำแนกโดยศูนย์วจิ ยั ป่าไม้ (2547) และ
สอดคล้องกับการแบ่งประเภทพื้นที่สีเขียวในฐานข้อมูลพรรณไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่สีเขียวและ
ภูมิภาค และฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban) ของส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งพื้นที่สีเขียวในเมืองเป็น 5 ประเภท
ตามแสดงในตารางที่ 2
การก�ำหนดกรอบในการจัดท�ำมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว
การจัดท�ำมาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวเป็นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมือง
ในส่วนที่เน้นมาตรฐานเชิงปริมาณ โดยเป็นเกณฑ์มาตรฐานของพื้นที่สีเขียวที่ก�ำหนดสัดส่วนของ
พื้นที่สีเขียวต่อมาตรฐานตัวชี้วัดต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนพื้นที่เมือง และพี้นที่สีเขียวต่อ
สัดส่วนประชากร เป็นต้น ในการก�ำหนดมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวในระดับสากล สามารถ
จ�ำแนกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ มาตรฐานพืน้ ทีส่ เี ขียวในระดับมหภาค (macro scale) และมาตรฐาน
พืน้ ทีส่ เี ขียวจ�ำแนกตามประเภท หรือระดับจุลภาค (micro scale) โดยในทีน่ ี้ มีขอบเขตในการตรวจ
สอบสภาพปัจจุบนั และการจัดท�ำมาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) มาตรฐาน
อัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวทัง้ หมดของเมืองต่อสัดส่วนประชากรของเมือง (ตร.ม./คน) และ 2) มาตรฐาน
อัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การบริการ (พืน้ ทีส่ วนสาธารณะและทีโ่ ล่งต่างๆ) ต่อสัดส่วนประชากรของ
เมือง  (ตร.ม./คน) โดยแบ่งเป็นมาตรฐานอัตราส่วนส�ำหรับชุมชนเมืองขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก
และจะพิจารณาข้อเสนอแนะด้านคุณภาพพื้นที่สีเขียวของแต่ละชนิดมาตรฐานเป็นส่วนประกอบ

ตาราง 2  ประเภทพื้นที่สีเขียวในเมือง จ�ำแนกตามบทบาทหน้าที่และลักษณะทางกายภาพ
ประเภท
1. พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ

รายละเอียด

รูปแบบ

พืน้ ทีธ่ รรมชาติทมี่ อี ยูด่ งั้ เดิม มีความส�ำคัญ แหล่งน�้ำ คู คลอง
ต่อระบบนิเวศพื้นที่ ให้ประโยชน์ทั้งทาง ทะเลสาบ พรุ ภูเขา
ตรงและทางอ้อมต่อชุมชน มีความจ�ำเป็น ป่าไม้ตามธรรมชาติ
ต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
โดยมีการจัดการที่เหมาะสม

2. พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ พื้นที่สีเขียวและที่โล่งที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าไปใช้บริการ เพื่อคุณภาพชีวิต
ของชุมชน ทั้งการพักผ่อน และเสริมสร้าง
ทัศนียภาพให้กับเมือง

สวนสาธารณะ สวน
หย่อม สนามกีฬา
กลางแจ้ง สนามเด็ก
เล่น ลานกลางเมือง
สวนพฤกษศาสตร์
สวนรุกขชาติ

3. พื้นที่สีเขียวเฉพาะ

พืน้ ทีส่ เี ขียวในอาคาร
บ้านพักอาศัย อาคาร
พาณิชย์หมูบ่ า้ จัดสรร
โรงแรม ห้างสรรพ
สินค้า และพืน้ ทีส่ เี ขียว
ในหน่วยงานราชการ
สถาบั น การศึ ก ษา
โรงพยาบาล

พืน้ ทีส่ เี ขียวในพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคล เพือ่ ประโยชน์
ใช้สอยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชาชน
ทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้
โดยตรง แต่มีผลในการเสริมสร้างคุณค่า
ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บริเวณชุมชน
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3

4

ตาราง 2.2 ประเภทพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมือง จ�ำแนกตามบทบาทหน้าทีแ่ ละลักษณะทางกายภาพ (ต่อ)
ประเภท

รายละเอียด

รูปแบบ

4. พื้นที่สีเขียวบริเวณริม
ทางสัญจร

พื้ น ที่ สี เขี ย วและที่ โ ล่ ง ในแนวเส้ น ทาง
สั ญ จรสาธารณะที่ มี รู ป ร่ า งเป็ น ริ้ ว ยาว
ขนานกับเส้นทางสัญจร มีบทบาททั้ง
การพักผ่อน และเสริมสร้างทัศนียภาพให้
กับเมือง

พื้ น ที่ บ ริ เว ณ ท า ง
สัญจรทางบก เช่น
ริมถนน เกาะกลาง
ถนน ริ ม ทางรถไฟ
และพื้นที่ทางสัญจร
ทางน�้ำ เช่น ริมแม่นำ�้
ล�ำคลอง

5. พื้นที่สีเขียวเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน

พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและที่ โ ล่ ง ที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า
ทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าของพื้นที่ และ
เสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่
บริเวณชุมชน

พื้ น ที่ เ กษตรต่ า งๆ
เช่น สวนไม้ผล นาข้าว
พืชไร่ สวนป่าเศรษฐกิจ
และพื้นที่ท�ำประมง
เช่น บ่อเลี้ยงปลา

ที่มา: ปรับปรุงจาก ศูนย์วิจัยป่าไม้ (2547)

5

รูปที่ 1  พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ

รูปที่ 2  พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ

รูปที่ 3  พื้นที่สีเขียวเฉพาะ
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รูปที่ 5  พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

รูปที่ 4  พื้นที่สีเขียวบริเวณริมทางสัญจร

มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมส�ำหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย
การก�ำหนดมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมืองให้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ยอมรับร่วมกันในสังคมเป็นเครื่องมือส�ำคัญหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการลดจ�ำนวนของพื้นที่สีเขียว
โดยการก�ำหนดมาตรฐานนั้นได้มีการก�ำหนดขึ้นมาใช้ในหลายรูปแบบ ทั้งมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานของแต่ละประเทศ ซึง่ วิธกี ารก�ำหนดขอบเขตขึน้ อยูก่ บั บริบทในสังคมนัน้ ๆ เช่น การก�ำหนด
เกณฑ์มาตรฐานตามชนิดพื้นที่สีเขียว ตามขอบเขตของการปกครอง และตามการเข้าถึงของพื้นที่สี
เขียว ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้เกณฑ์ในแต่ละพืน้ ทีต่ า่ งกันออกไป จึงต้องมีการวิเคราะห์ทง้ั การเปลีย่ นแปลง
ของเกณฑ์ในแต่ละช่วงเวลาและขอบเขต บริบท ที่เกณฑ์นั้นใช้ครอบคลุม ในการศึกษานี้คณะที่
ปรึกษาได้ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบและสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดท�ำข้อเสนอต่อ
มาตรฐาน 2 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจ�ำนวนประชากรของเมือง และ
มาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การบริการ (พืน้ ทีส่ วนสาธารณะและทีโ่ ล่ง) ต่อสัดส่วนประชากร
มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเมือง
การเปรียบเทียบมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานนานาชาติ คณะที่ปรึกษาได้รวบรวมและเปรียบเทียบมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ
สัดส่วนประชากรของเมืองตามมาตรฐานสากลและในแต่ละประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 3 มีราย
ละเอียด ดังนี้
มาตรฐานสากล
ในช่วงต้นถึงกลางทศวรรษ 90 หลายองค์กรของโลก อาทิเช่น Organisation for Economic Co-operation and Development  (OECD), United Nations Environment Programme/ the Netherlands National Institute for Public Health and the Environment
(UNEP/RIVM), และ the World Bank ได้เสนอให้มีกรอบความร่วมมือเรื่องการพัฒนาตัววัดผล
ทางสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและจัดให้มีการรายงานถึง
ประสิทธิภาพของกฏหมายสิง่ แวดล้อมในบริบทของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ภายใต้ชอื่ ของ AGENDA 21
ในทีป่ ระชุมของคณะกรรมการสหประชาชาติเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนได้เสนอเครือ่ งมือในการทดสอบ
และวัดผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รวบรวมตัวชี้วัดที่ครอบคลุมในทั้งด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ สิ่ง
แวดล้อมและหัวข้อต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่า 130 ตัวชี้วัด เพื่อตอบสนองต่อ
การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตัวชี้วัดนี้จะกลายเป็นบท
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ทดสอบส�ำหรับประเทศต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ปรับใช้และปรับเปลี่ยนทิศทางของนโยบาย
โดยในการก�ำหนดค่ามาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนประชากรนั้น องค์การอนามัยโลก
(World Health Organization) ได้กำ� หนดค่ามาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อสัดส่วนประชากร
ของเมืองที่ 9 ตารางเมตรต่อคน (WHO, 1992) ขณะทีอ่ งค์การสหประชาชาติ (United Nation)
ก�ำหนดค่า มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนประชากรของเมืองที่ 30 ตารางเมตรต่อคน
(Khalil, 2014)
ตารางที่ 3  มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว จ�ำแนกตามองค์กรและประเทศ
ประเภท
มาตรฐาน
สากล

มาตรฐาน
นานาชาติ

มาตรฐานอัตราส่วนสีเขียว
ต่อสัดส่วนประชากรเมือง

ตร.ม. / คน

อ้างอิง

องค์การอนามัยโลก

9

World Health Organization (WHO)

องค์การสหประชาชาติ

30

United Nations (UN)

สหภาพยุโรป

25

European Green Capital

สหราชอาณาจักร

20

สหรัฐอเมริกา

40

ออสเตรเลีย

30

ญี่ปุ่น

15

Natural England
The National and Recreation and
Park Association (NRPA)
Public Green Space and Life
Sat isfaction in Urban Australia
Ministry of Land Infrastructure
Transport and Tourism

ประเทศไทย

ขนาดเล็ก 10
ขนาดกลาง 10
ขนาดใหญ่ 12

ที่มา: รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา (กุมภาพันธ์, 2560)

ส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานนานาชาติ
สหภาพยุโรป ใช้เกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อสัดส่วนประชากรของเมืองของ
European Commission’s European Green Capital โดยก�ำหนดอัตราส่วน 25 ตารางเมตร
ต่อคน พื้นที่สีเขียวตามค�ำนิยามของ Kabisch and Haase (2012) นั้นหมายถึง พื้นที่ที่ถูกปกคลุม
ไปด้วยพืชพรรณ หมายรวมถึง สวนสาธารณะ พื้นที่เปิดโล่ง ส่วนที่พักอาศัยที่มีสวน รวมไปถึงถนน
ที่มีต้นไม้ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 202 เมืองในยุโรป จึงได้ข้อสรุปว่าพื้นที่ดังกล่าวควรมี
มากกว่า 25ตารางเมตรต่อคนเป็นอย่างน้อย หรือในภูมิภาคอื่นของยุโรปนั้น Fuller and Gaston
ได้ใช้ UMZ Green urban area land use ในการแบ่งประเภท ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 25 ตาราง
เมตรต่อคน แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้วา่ ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่าพืน้ ทีส่ เี ขียว นัน้ ก็สามารถนิยาม
ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้มาตรฐานของพื้นที่สีเขียวแต่ละพื้นที่
แตกต่างกัน (Taylor, 2013)
สหราชอาณาจักร มาตรฐานของสหราชอาณาจักรใช้เกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สี
เขียวต่อสัดส่วนประชากรของเมืองโดย Natural England ซึง่ เป็นองค์กรทีป่ รึกษาในด้านสิง่ แวดล้อม
ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยได้กำ� หนดอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวที่ 20,000 ตารางเมตร ต่อ 1,000
คน หรือเทียบเท่ากับ  20 ตารางเมตรต่อคน และมีระยะการเข้าถึงภายในระยะทางจากทีพ่ กั อาศัย
ไม่เกิน 300 เมตร
ด้านเกณฑ์การเข้าถึงพืน้ ทีส่ เี ขียวนัน้ ถูกก�ำหนดด้วยมาตรฐานการเข้าถึงพืน้ ทีส่ เี ขียว (Accessible Natural Green Space Standard - ANGSt) ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวนั้นท�ำหน้าที่เป็นเพียง
เกณฑ์แนะน�ำแนวทางที่จ�ำเป็นและชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว เกณฑ์ดัง
กล่าวนั้นถูกอ้างอิงจากผลการรายงานของ Natural England ที่ 153 และ 526 โดยทั่วไปแล้ว
เกณฑ์ดงั กล่าวมักจะมีการปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับการประเมินของแต่ละท้องถิน่ นัน้ ๆ ยกตัวอย่าง
เช่น ในกรณีของ Slough Borough Council การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวอย่างมีคุณภาพนั้น จะมีระยะ
ทางประมาณ 1.15 กม. จากการเดิน แต่กรณีตัวอย่างของ Salfordและ West Dorset นั้นต่างออก
ไป ในกรณีของ Salford นั้น มีเพียงการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวเพียง 2 แห่งที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 20
เฮกเตอร์เท่านั้น ดังนั้นเกณฑ์ของ ANGST จึงไม่สามารถปรับใช้ได้ หรือกรณีของ West Dorset นั้น
การเดินทางโดยใช้รถเป็นสิ่งจ�ำเป็นของเมือง ดังนั้น ฐานคิดของการเข้าถึงพื้นที่สีเขียว จึงเป็นเรื่อง
ของเวลามากกว่าระยะทาง โดยก�ำหนด 11.8 นาที จากบ้านพักอาศัย หรืออาจจะประเมินเป็นตัวเลข
ได้ที่ 3.94 ไมล์ด้วยการขับรถ หรือ 0.60  ไมล์ด้วยการเดิน ดังนั้นมาตรฐานอาจเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการ
ให้แนวทางที่สามารถปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆ แต่ในพื้นที่ต่างกันก็จ�ำเป็นที่ต้องใช้วิธีการที่ต่างกันออก
ไป ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการการเข้าถึง, จ�ำนวน ประชากร,
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คุณภาพของการเข้าถึงต่างๆ น�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสม (Natural England, 2010)
สหรัฐอเมริกา ก�ำหนดโดย The National and Recreation and Park Association
(NRPA) มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนประชากรของเมืองที่ 40 ตารางเมตรต่อคน
มาตรฐานพืน้ ทีส่ เี ขียวของ NRPA นัน้ จะเจาะจงไปทีก่ ารสร้างระบบทีส่ ามารถตอบสนองต่อท้องถิน่
สภาพทางกายภาพ และความต้องการ โดยแต่ละภูมิภาคนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามบริบทโดย
รอบ เช่น ที่ตั้ง ภูมิประเทศ หรือสภาพสังคม แต่ปัจจัยที่ส่งผลให้รูปแบบของพื้นที่สีเขียวมีระบบที่
แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับใช้งานในแต่ละที่ตั้งที่มีความเฉพาะตัว และ
มาตรฐานดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางการปฏิบตั ิ ไม่ได้เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด (Steiner and Butler, 2007)
ออสเตรียเลีย ใช้เกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อสัดส่วนประชากรของเมืองของ
Public Green space and Life Satisfaction in Urban Australia โดยก�ำหนดอัตราส่วนพื้นที่สี
เขียวที่ 30,000 ตารางเมตร ต่อ 1,000 คน หรือเทียบเท่ากับ 30 ตารางเมตรต่อคน (Ambreyand
Fleming, 2012)
ญีป่ นุ่ ก�ำหนดค่ามาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อสัดส่วนประชากรของเมืองที่ 15 ตาราง
เมตรต่อคน โดยเริม่ จากกระบวนการภายใน ภายใต้ขอ้ ตกลงที่ 13 ของพืน้ ฐานของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (SributsuTayouseiKihon-ho) โดยในส่วนท้องถิน่ มีความสามารถทีจ่ ะก�ำหนดรูปแบบ
ของการพัฒนาและแผนในภูมิภาคนั้นๆ และการพัฒนาแนวทางมาตรฐานพื้นที่สีเขียวนั้นจะมีการ
ปรับเปลี่ยนทุกๆ 5 ปี ผ่านการวิจัยของ The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism (MLIT) เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนของการพัฒนาเมืองได้ (Kohsaka
and Okumura, 2014)
จะเห็นได้ว่า การก�ำหนดขนาดของพื้นที่สีเขียวต่อจ�ำนวนประชากรมีความหลากหลาย
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงศตวรรษที่ 20 ผู้เชี่ยวชาญในหลายประเทศได้ก�ำหนด
ค่ามาตรฐานพืน้ ทีส่ เี ขียวไว้ทปี่ ระมาณ 40 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน และพืน้ ทีป่ า่ เขตชานเมือง
ขนาด 140 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึง่ เป็นผลจากการค�ำนวณสมดุลการแลกเปลีย่ นระหว่าง
คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน (Sukopp, et al., 1995) แต่จากตารางเปรียบเทียบที่ 2.5 จะ
พบว่าในปัจจุบัน ประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่จะใช้ค่ามาตรฐานพื้นที่สีเขียวที่ 15-20 ตาราง
เมตรต่อประชากร 1 คน และเนื่องจากปริมาณพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการส่งเสริม
ให้เกิดระบบนิเวศเมืองที่ยั่งยืน เมืองใหญ่หลายเมืองในเอเชียก็เริ่มใช้เกณฑ์ที่ประมาณ 10 ตาราง
เมตรต่อประชากร 1 คน เช่น กัวลาลัมเปอร์ก�ำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว 10 ตารางเมตรต่อคน

ตารางที่ 4  มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวในเมืองในประเทศไทย
หน่วยงาน
กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
ส�ำนักผังเมือง

ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานพื้นที่
สีเขียว
8

สถิติพื้นที่สีเขียว
การน�ำไปใช้
ต่อประชากร
ใช้ในการออกแบบผังเมืองรวม

6
(เป้าหมายในปี
พ.ศ. 2558)

2555
2556
2557
2558

ขนาดเล็ก 10
ขนาดกลาง 10
ขนาดใหญ่ 12

4.73
5.24
5.44
5.97
-

ใช้เป็นมาตรฐานส�ำหรับ
กรุงเทพมหานคร

ใช้เป็นเกณฑ์เพื่อก�ำหนด
สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวให้เพียง
พอต่อประชากรในชุมชน

ที่มา: รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา (กุมภาพันธ์, 2560)

เมืองเซียงไฮ้ 9 ตารางเมตรต่อคน และเมืองกวางโจว 9.5 ตารางเมตรต่อคน (ศิรวิ รรณ ศิลาพัชรนันท์
และคณะ, 2549)
การเปรียบเทียบมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน
มาตรฐานพืน้ ทีส่ เี ขียวของประเทศไทย มีเกณฑ์มาตรฐานซึง่ ก�ำหนดและน�ำไปปฏิบตั แิ ตก
ต่างกันไปในหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ส�ำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร และ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตาราง 4)
จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ที่มีการใช้อยู่โดยหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย มีการก�ำหนดขึ้นเพื่อ
การน�ำไปใช้ที่แตกต่างกันรวมถึงมีการก�ำหนดนิยามของพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในเกณฑ์แตกต่างกันด้วย
ตัวอย่างเช่น พื้นที่สีเขียวตามระบุในเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบผังเมืองรวม และพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวม หมายถึง “ที่โล่งเพื่อ
นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม” (สีเขียวอ่อนในผังเมืองรวม) ซึ่งจะหมายรวมถึง ที่
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โล่งที่เป็นพื้นที่ฉนวน พื้นที่กันชน ป้องกันผลกระทบต่อกันระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ
บริเวณ หรือก�ำหนดเพือ่ สร้างธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้กบั เมือง และสวนสาธารณะ พืน้ ทีเ่ ปิด
โล่งส�ำหรับธรรมชาติ ซึง่ อาจจัดให้มกี จิ กรรม หรือไม่จดั ให้มกี จิ กรรมในกรณีทตี่ อ้ งการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552)
ในการคาดประมาณพืน้ ทีแ่ ละก�ำหนดทีต่ งั้ พืน้ ทีส่ เี ขียว จะประมาณจากการวิเคราะห์พนื้ ที่
ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการสงวนรักษา รวมถึงความต้องการพื้นที่โล่งว่างใน
พื้นที่เมืองที่มีอาคารสิ่งก่อสร้างหนาแน่น หรือคาดว่าจะมีความหนาแน่นในอนาคต จะเห็นได้ว่า
พื้นที่สีเขียว ในนิยามของกรมโยธาธิการและผังเมือง เน้นพื้นที่สาธารณะ จึงไม่รวมถึงพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่เอกชน และพื้นที่เกษตรกรรม
นอกจากนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นจะมีการก�ำหนดอย่างชัดเจน ได้แก่ ที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน) และที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีนำ�้ เงิน) ซึง่ ท�ำให้พนื้ ทีส่ เี ขียวทีอ่ ยู่
ในที่ดินเหล่านี้ไม่ถูกนับเป็นพื้นที่สีเขียวในผังเมืองเช่นกัน
ในกรณีของกรุงเทพมหานครนั้น การก�ำหนดมาตรฐานพื้นที่สีเขียวจัดท�ำเพื่อก�ำหนดเป้า
หมายในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมือง (ซึ่งในบางปีจะเป็นเป้าหมายเชิงปริมาณพื้นที่ เช่น ในปี
พ.ศ.2559 ก�ำหนดให้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 5,000 ไร่) โดยพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร หมายรวม
ถึงพื้นที่สวนสาธารณะ 7 ประเภท และพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมือง 9 ประเภท โดย
สวนสาธารณะ 7 ประเภท ได้แก่ สวนเฉพาะทาง สวนชุมชน สวนถนน สวนระดับเมือง สวนระดับ
ย่าน สวนหมู่บ้าน และสวนหย่อมขนาดเล็ก และนิยามพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดี
ตามแผนแม่บทพืน้ ทีส่ เี ขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 ได้แก่ สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ
แหล่งน�้ำ ที่ลุ่ม ที่ว่าง (ที่ว่างหรือที่โล่งในศาสนา หรือพื้นที่รกร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์) พื้นที่ไม้ยืนต้น
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ และพื้นที่อื่นๆ (พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่
สีเขียวเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่ริมคลอง พื้นที่ใต้หรือข้าง
ทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น) นอกจากนัน้ ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครัง้
ที่ 3 ได้มีข้อก�ำหนดให้พื้นที่ว่างตามอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต้องเป็นพื้นที่ที่น�้ำสามารถซึมผ่านได้ และเปิดโอกาสให้พื้นที่ว่างบางส่วนสามารถ
ทดแทนได้ด้วยสวนหลังคา (Roof Garden) หรือสวนผนัง (Vertical Garden) ซึ่งการทดแทนพื้นที่
สีเขียวแนวราบได้มีการใช้ในการพิจารณาข้อก�ำหนดในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการด้านอาคารและการจัดสรรที่ดินเช่นกัน
ด้านเกณฑ์มาตรฐานของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ได้ก�ำหนดอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง ก�ำหนด
พื้นที่สีเขียว เท่ากับ 10 ตารางเมตรต่อคน และชุมชนขนาดใหญ่ ก�ำหนดพื้นที่สีเขียว เท่ากับ 12
ตารางเมตรต่อคน มาตรฐานพื้นที่สีเขียวถูกแบ่งตามขนาดของเมืองเพื่อให้พื้นที่สีเขียวของแต่ละ
เมืองมีความสอดคล้องกับจ�ำนวนประชากร โดยพื้นที่สีเขียวในเกณฑ์นี้ หมายรวมถึงพื้นที่สีเขียว
สาธารณะ พื้นที่ทางธรรมชาติต่างๆ รวมถึงพื้นที่ริมน�้ำ พื้นที่สีเขียวริมถนน และพื้นที่สีเขียวในที่ดิน
ของเอกชน
จะเห็นได้ว่า มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนประชากรของเมืองนั้น ถูกจัดท�ำ
ขึ้นเพื่อก�ำกับควบคุมและส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวของเมือง ซึ่งอาจจะมีการก�ำหนด
มาตรฐานที่แตกต่างกันตามแต่การใช้งานของแต่ละองค์กรผู้รับผิดชอบ และนิยามของพื้นที่สีเขียว
ที่ครอบคลุมอยู่ในแต่ละเกณฑ์มีความส�ำคัญมากในการก�ำหนดความเหมาะสมของเกณฑ์ นอกจาก
นั้น ควรต้องมีการตรวจสอบแก้ไขมาตรฐานอัตราส่วนที่ตั้งไว้อย่างสม�่ำเสมอเพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของเมือง
ในการตรวจสอบเปรียบเทียบมาตรฐานอัตราส่วนกับฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่ท�ำการ
ปรับปรุงในโครงการนี้ ซึ่งได้ผลเปรียบเทียบกับอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจ�ำนวนประชากร และร้อย
ละพื้นที่สีเขียวของเมืองที่มีอยู่จริงส�ำหรับชุมชนเมืองขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร) ทั่วประเทศที่ได้รับ
การยืนยันจ�ำนวน 30 แห่ง (ตารางที่ 5) พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 38.75 ตร.ม./คน โดยจ�ำนวนประมาณ
หนึง่ ในสามของเทศบาลนครทีต่ รวจสอบยังมีขนาดพืน้ ทีส่ เี ขียวน้อยกว่า 15 ตารางเมตรต่อคน ท�ำให้
เป้าหมายนีม้ คี วามเหมาะสม (อาจใช้เป็นเป้าหมายระยะสัน้ 3 ปีและเพิม่ เป้าหมายมาตรฐานในระยะ
ต่อไป)
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ข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร
ส�ำหรับประเทศไทย
จากการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บมาตรฐานอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ สี เ ขี ย วต่ อ
ประชากรในระดับสากล นานาชาติ และที่มีการน�ำมาใช้ในประเทศไทย คณะ
ที่ปรึกษามีความเห็นว่า มาตรฐานอัตราส่วนที่เหมาะสมส�ำหรับชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่ในประเทศไทยควรเป็น 15 ตารางเมตรต่อ ประชากร 1 คน ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่จะใช้ค่ามาตรฐานพื้นที่
สีเขียวที่ 15-20 ตารางเมตรต่อคน ในขณะที่เมืองขนาดใหญ่หลายเมืองใน
ภูมภิ าคใช้อยูท่ ี่ 10 ตารางเมตรต่อคน (ซึง่ น่าจะเหมาะสมกับเป้าหมายของเมือง
มหานครเช่นกรุงเทพมหานคร)  นอกจากนัน้ หากเทียบกับเกณฑ์ทปี่ ระเทศไทย
ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั เกณฑ์ 15 ตารางเมตรต่อคนมีความเป็นไปได้เมือ่ เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองใช้อยู่ที่ 8 ตารางเมตรต่อคน (2-4 ไร่/
1,000 คน) โดยยังไม่ได้รวมพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในพื้นที่ราชการ เอกชน และพื้นที่
เกษตรกรรม และแนวโน้มพืน้ ทีส่ เี ขียวของกรุงเทพมหานครทีเ่ พิม่ เป็นประมาณ
6 ตารางเมตรต่อคนในปัจจุบัน โดยที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดี่ยว ซี่งมี
จ�ำนวนประชากรแตกต่างจากเมืองขนาดใหญ่โดยทัว่ ไปในประเทศไทยมาก (ใน
ปี พ.ศ. 2558 กรุงเทพมหานครมีประชากรมากกว่าเมืองอันดับสองคือเทศบาล
นครนนทบุรีประมาณ 22 เท่า) และเป็นเหตุผลให้ชุมชนเมืองโดยทั่วไปของ
ประเทศไทยมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ป ริ ม าณพื้ น ที่ สี เ ขี ย วต่ อ ประชากรมากกว่ า
กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 5  พื้นที่สีเขียวต่อประชากรและร้อยละพื้นที่สีเขียวของเมือง 30 เทศบาลนคร
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายชื่อเทศบาล

ขนาดพื้นที่
เทศบาล
(ตร.ม.)

จ�ำนวน
ประชากร
(คน)

ขนาดพื้นที่
สีเขียว
(ตร.ม.)

ทน.สกลนคร
54,540,000 53,618 13,506,018.9
ทน.ระยอง
16,950,000 60,607 6,131,666.25
ทน.เชียงราย
60,850,000 73,838 5,758,794.98
ทน.พระนครศรีอยุธยา 14,840,000 52,904 4,091,105.17
ทน.สุราษฎร์ธานี
68,970,000 127,753 8,078,327.84
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ 276,980,000 130,897 7,896,228.63
ทน.ขอนแก่น
46,000,000 120,045 6,460,208.78
ทน.เกาะสมุย
252,000,000 65,109 3,054,402.01
ทน.นครสวรรค์
27,870,000 86,703 3,810,411.43
ทน.สมุทรปราการ
7,332,000 52,937 1,967,009.43
ทน.ยะลา
19,400,000 61,478 2,275,379.37
ทน.อุดรธานี
47,700,000 131,523 4,731,358.20
ทน.สมุทรสาคร
10,330,000 65,638 1,888,041.11
ทน.อุบลราชธานี
19,040,000 105,081 2,491,151.05
ทน.แหลมฉบัง
109,650,000 83,924 1,956,585.51
ทน.สงขลา
9,270,000 69,523 1,594,137.37
ทน.ล�ำปาง
22,170,000 54,524 1,182,815.01
ทน.พิษณุโลก
18,260,000 70,346 1,417,371.40
ทน.ตรัง
14,770,000 60,591 1,093,534.51
ทน.รังสิต
20,800,000 79,396 1,381,457.83
ทน.นนทบุรี
38,900,000 255,833 4,127,537.05
ทน.นครปฐม
19,850,000 79,148 1,273,107.66
ทน.แม่สอด
27,200,000 31,611 393,187.31
ทน.ภูเก็ต
12,000,000 77,038 897,372.82
ทน.นครราชสีมา
37,500,000 130,176 1,370,322.46
ทน.อ้อมน้อย
30,400,000 52,359 475,209.71
ทน.ปากเกร็ด
36,040,000 188,227 1,680,351.07
ทน.หาดใหญ่
21,000,000 158,218 1,221,358.16

พื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียว
ต่อประชากร ต่อพื้นที่เมือง
(ตร.ม./คน)
(ร้อยละ)
251.89
101.17
77.99
77.33
63.23
60.32
53.81
46.91
43.95
37.16
37.01
35.97
28.76
23.71
23.31
22.93
21.69
20.15
18.05
17.40
16.13
16.09
12.44
11.65
10.53
9.08
8.93
7.72

24.76
36.18
9.46
27.57
11.71
2.85
14.04
1.21
13.67
26.83
11.73
9.92
18.28
8.58
1.78
17.20
5.34
7.76
7.40
6.64
10.61
6.41
1.45
7.48
3.65
1.56
4.66
5.82
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ตารางที่ 5  พื้นที่สีเขียวต่อประชากรและร้อยละพื้นที่สีเขียวของเมือง 30 เทศบาลนคร (ต่อ)
ล�ำดับ

รายชื่อเทศบาล

29
30

ทน.นครศรีธรรมราช
ทน.เชียงใหม่
รวม

ขนาดพื้นที่
เทศบาล
(ตร.ม.)
22,560,000
40,220,000

จ�ำนวน
ประชากร
(คน)

ขนาดพื้นที่
สีเขียว
(ตร.ม.)

พื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียว
ต่อประชากร ต่อพื้นที่เมือง
(ตร.ม./คน)
(ร้อยละ)

107,915
35,758

426,804.66
456,766.17

3.96
3.36

1.89
1.14

1,413,392,000 2,822,718

93,088,021

ค่าเฉลี่ย
38.75

ค่าเฉลี่ย
10.25

15.00

15.00

ค่ามาตรฐานเสนอ
ที่มา: ผลการตรวจสอบยืนยันข้อมูลฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวของเทศบาลนครโดยคณะที่ปรึกษา (สิงหาคม 2560)

ส�ำหรับมาตรฐานอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมส�ำหรับชุมชนเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก คณะ
ที่ปรึกษาเห็นว่าชุมชนเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีสัดส่วนของพื้นที่โล่งมากกว่าชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความเป็นเมืองทางกายภาพ เช่น พื้นที่อาคาร สิ่งก่อสร้าง และพื้นดาดแข็ง
ต่างๆ น้อยกว่า ดังนั้นจึงควรมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรมากกว่า 15 ตารางเมตรต่อคน
โดยจากการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านวนศาสตร์ ผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสิ่ง
แวดล้อมชุมชน ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการก�ำหนดอัตราส่วนเป็นตารางเมตรต่อคน
ส�ำหรับเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กอาจไม่เหมาะสม เพราะท�ำให้มีปริมาณพื้นที่สีเขียวน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เนื่องจากเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยยังมีความเป็นชนบทและมี
พื้นที่โล่งมากในขณะที่ประชากรอาจมีปริมาณน้อย และยังมีความแตกต่างของความหนาแน่นซึ่ง
อาจไม่สามารถก�ำหนดมาตรฐานกลางได้ จึงได้พิจารณาใช้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนพื้นที่เมือง
ซึ่งจะมีความเหมาะสมมากกว่า
จากเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวมที่ก�ำหนดสัดส่วนพื้นที่โล่งและสวนสาธารณะรวมกัน
ประมาณร้อยละ 15-25 ของการใช้ที่ดินในเมือง ร่วมกับการพิจารณาค่าเฉลี่ยของร้อยละพื้นที่สี
เขียวของเมืองทีม่ อี ยูจ่ ริงส�ำหรับชุมชนเมืองขนาดใหญ่ทไี่ ด้ทำ� การตรวจสอบยืนยันโดยโครงการนี้ ซึง่
พบว่าเทศบาลส่วนใหญ่มขี นาดสัดส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อพืน้ ทีเ่ มืองน้อยมาก คณะทีป่ รึกษาจึงเสนอให้
เมืองขนาดใหญ่มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวร้อยละ 15 ของการใช้ที่ดินในเมือง เมืองขนาดกลางมี
สัดส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวร้อยละ 20 ของการใช้ทดี่ นิ ในเมือง และเมืองขนาดเล็กมีสดั ส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียว
ร้อยละ 25 ของการใช้ที่ดินในเมือง

มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการต่อประชากรเมือง

เกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ
ในหลายประเทศได้มกี ารจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การบริการโดย
เฉพาะเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประโยชน์สูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชากรได้ ซึง่ เป็นสิง่ สาํ คัญสาํ หรับชีวติ ความเป็นอยูแ่ บบเมือง โดยทัว่ ไป พืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การ
บริการ จะหมายถึงพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่ง ไม่นับรวมพื้นที่สีเขียวอื่นๆ เช่น พื้นที่ทาง
ธรรมชาติตา่ งๆ พืน้ ทีร่ มิ น�ำ 
้ และพืน้ ทีส่ เี ขียวริมทางสัญจร โดยพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การบริการจะถูกแบ่ง
เป็น 2 ลักษณะคือ Passive recreation คือ ชืน่ ชมภูมทิ ศั น์ นัง่ เล่นเพือ่ ความผ่อนคลาย และ Active
recreation ซึ่งต้องใช้แรงในการดําเนินกิจกรรม
การก�ำหนดมาตรฐานด้านการวางแผนและออกแบบพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การบริการของแต่ละ
ประเทศจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและลักษณะประชากรของประเทศหรือเมืองนั้นๆ
เป็นส�ำคัญ แต่ยังคงยึดหลักการออกแบบ 3 ประการ ดังนี้
1) ปริมาณ ได้แก่ มาตรฐานขนาดพืน้ ทีส่ ำ� หรับพักผ่อนหย่อนใจทีร่ วมทีเ่ ว้นว่างสีเขียวของ
เมือง (recreation and open spaces) โดยรวมต่อจ�ำนวนประชากร ซึ่งเป็นมาตรฐานในภาพรวม
(macro plan) และมักนิยมท�ำคู่กับมาตรฐานการเข้าถึง
2) ประเภท หรือ ล�ำดับศักย์ สามารถแบ่งได้เป็น สวนหย่อมเพือ่ การใช้งานในเมือง (Pocket Parks) สวนสาธารณะละแวกบ้าน (Neighbourhood Parks) สวนสาธารณะชุมชน (Community Parks) สวนสาธารณะระดับย่าน (District Parks) สวนสาธารณะระดับเมือง (City Parks) สวน
สาธารณะระดับมหานคร (metropolitan parks) สวนสาธารณะระดับภาค (regional parks) และ
สวนสาธารณะพิเศษ เช่น สวนสัตว์ (Special Parks) สวนพฤกษศาสตร์ (Botanic Parks) โดยการ
แบ่งประเภทสวนสาธารณะนั้น มีการก�ำหนดมาตรฐานขนาดพื้นที่และระยะทางมาใช้แบ่งประเภท
สวนในแต่ละระดับ รวมทั้งประเภทของกิจกรรม และ
3) ขนาดและการกระจาย ขนาดของสวนในแต่ละประเภทจะขึน้ อยูก่ บั ขนาดของสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกที่บรรจุอยู่ในนั้น ในด้านมาตรฐานการกระจายจะถือระยะการเดินทางของผู้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการจัดระยะห่าง เรียกว่า “รัศมีการให้บริการ” ของสวนสาธาณะแต่ละแห่ง
คณะที่ปรึกษาได้รวบรวมและเปรียบเทียบมาตรฐานของอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
บริการต่อสัดส่วนประชากรเมืองตามมาตรฐานในแต่ละประเทศ เพื่อเปรียบเทียบประเภท ขนาด
พื้นที่ ระยะการให้บริการ และข้อกําหนดต่างๆ ดังรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6

ค�ำจ�ำกัดความ และขอบเขตพื้นที่สีเขียว และชุมชนเมือง

17

18

ตารางที่ 6  มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ จ�ำแนกตามประเทศและองค์กร

ตารางที่ 6 มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ จ�ำแนกตามประเทศและองค์กร (ต่อ)

ค�ำจ�ำกัดความ และขอบเขตพื้นที่สีเขียว และชุมชนเมือง

19

20

ตารางที่ 6 มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ จ�ำแนกตามประเทศและองค์กร (ต่อ)

ตารางที่ 6 มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ จ�ำแนกตามประเทศและองค์กร (ต่อ)

ค�ำจ�ำกัดความ และขอบเขตพื้นที่สีเขียว และชุมชนเมือง

21

22

ตารางที่ 6 มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ จ�ำแนกตามประเทศและองค์กร (ต่อ)

ที่มา: รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา (พฤษภาคม 2560)

จากการศึกษามาตรฐานในกรณีศึกษาพบว่า ประเทศต่างๆ ได้มีการแบ่งประเภทสวน
สาธารณะและให้ความส�ำคัญกับรัศมีการให้บริการเป็นหลัก โดยสวนสาธาณะที่ควรมีในทุกชุมชน
ได้แก่ สวนสาธารณะระดับย่านที่พักอาศัย และ/หรือสวนสาธารณะระดับชุมชน โดยมีรายละเอียด
แต่ละมาตรฐานดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7  มาตรฐานสวนระดับชุมชน จ�ำแนกตามประเทศและองค์กร

ค�ำจ�ำกัดความ และขอบเขตพื้นที่สีเขียว และชุมชนเมือง

23

24

ตารางที่ 7  มาตรฐานสวนระดับชุมชน จ�ำแนกตามประเทศและองค์กร (ต่อ)

ที่มา: รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา (พฤษภาคม 2560)

จะเห็นได้วา่ มาตรฐานสวนสาธารณะระดับชุมชน มีระยะการเข้าถึง หรือการเดินทางของ
ผู้ใช้ประมาณ 300-500 เมตร หรือไม่เกิน 10 นาทีโดยการเดิน มีขนาดพื้นที่ประมาณ 20,000 50,000 ตารางเมตร และสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ประมาณ 2,000 - 10,000 คน หรือคิดเป็น
อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการประมาณ 5-10 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน
ด้วยเหตุนี้ คณะที่ปรึกษาได้ทดลองน�ำมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการที่
ควรมีจากการศึกษาข้อมูลข้างต้น คือ 5 ตารางเมตรต่อคน มาทดลองใช้ในข้อมูลกรณีตัวอย่าง โดย
แบ่งเป็นชุมชน เมืองขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร) ชุมชนเมืองขนาดกลาง (เทศบาลเมือง) และชุมชน
เมืองขนาดเล็ก (เทศบาลต�ำบล)

จากการทดลองค�ำนวณพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการที่ควรมีในแต่ละประเภทเมืองพบว่า
(1) ได้ผลร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการค่อนข้างต�่ำ เนื่องจากหากเปรียบเทียบเมืองใน
ประเทศไทยกับเมืองในต่างประเทศทีม่ พี นื้ ทีเ่ มืองขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เมืองในประเทศไทยนับว่า
มีพื้นที่เมืองมากแต่ประชากรน้อย เป็นผลท�ำให้มีความหนาแน่นของประชากรต�่ำ และพื้นที่สีเขียว
เพื่อบริการที่ควรมีต�่ำเมื่อเทียบกับพื้นที่เมือง (เช่น เมือง Neapoli มีความหนาแน่นของประชากร
อยู่ที่ 25,879 คน/ตร.กม. เมือง Vincennes มีความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 25,626  คน/
ตร.กม. ในขณะที่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย มีความหนาแน่นเพียง 5,300 คน/
ตร.กม.) และ (2) ค่าร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการของพื้นที่เมืองไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญระหว่างชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เนือ่ งจากมีตวั แปรของจ�ำนวน
ประชากรและขนาดพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายมาเกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ของพื้นที่สีเขียวบริการในแต่ละประเภทชุมชนได้ นอกจากนั้น หากใช้เกณฑ์เฉพาะอัตราส่วนพื้นที่
สีเขียวเพื่อบริการต่อประชากร และร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการต่อพื้นที่เมืองเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวบริการของเมือง จะท�ำให้ไม่ทราบถึงการกระจายของพืน้ ทีส่ เี ขียวอย่างทัว่ ถึง
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดในการท�ำหน้าที่ของพื้นที่สีเขียวบริการ โดยข้อสังเกตดังกล่าวสอดคล้อง
กับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน
จากเหตุผลดังกล่าว คณะทีป่ รึกษาจึงไม่แนะน�ำให้ใช้มาตรฐานพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การบริการ
ในรูปแบบร้อยละของพื้นที่เมือง และไม่ใช้เพียงมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการต่อ
ประชากรเพียงอย่างเดียว แต่เสนอให้มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญกับมาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
บริการทีเ่ กิดจากรัศมีการให้บริการของพืน้ ทีส่ เี ขียวสาธาณะแต่ละแห่ง เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความ
สะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่และใช้บริการได้อย่างทั่วถึง

ข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการส�ำหรับประเทศไทย
ชุมชนเมืองทุกแห่งในประเทศไทยควรมีพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการทีม่ ีขนาดพื้นที่อย่าง
น้อย 20,000 ตารางเมตร และสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 2,000 คน (หรือ
คิดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรต่อคน ในพื้นที่บริการ) ในระยะการเดินทางของ
ผู้ใช้ประมาณ 500 เมตร หรือไม่เกิน 10 นาทีโดยการเดินจากที่พักอาศัย

ค�ำจ�ำกัดความ และขอบเขตพื้นที่สีเขียว และชุมชนเมือง

25

26

สรุปข้อเสนอมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวของเมืองและการประยุกต์ใช้
มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวรวมทุกประเภท

ส�ำหรับชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ใช้มาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อประชากร 15 ตาราง
เมตรต่อคน และสัดส่วนพื้นที่สีเขียวร้อยละ 15 ของการใช้ที่ดินในเมือง
ส�ำหรับชุมชนเมืองขนาดกลาง ใช้สดั ส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวร้อยละ 20 ของการใช้ทดี่ นิ ในเมือง
ส�ำหรับชุมชนเมืองขนาดเล็ก ใช้สดั ส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวร้อยละ 25 ของการใช้ทดี่ นิ ในเมือง
(เนือ่ งจากเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยยังมีความเป็นชนบทและมีพนื้ ทีโ่ ล่งมาก ใน
ขณะที่ประชากรอาจมีจ�ำนวนค่อนข้างน้อย หากใช้มาตรฐานอัตราส่วนต่อประชากรจะท�ำให้ได้ค่า
มาตรฐานทีน่ อ้ ยเกินกว่าทีค่ วรจะเป็น นอกจากนัน้ เมืองขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยยัง
มีความแตกต่างของจ�ำนวนและความหนาแน่นประชากรมาก ซึ่งท�ำให้การก�ำหนดมาตรฐานกลาง
เป็นไปได้ยาก จึงเสนอให้ใช้สดั ส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อสัดส่วนพืน้ ทีเ่ มืองซึง่ จะสัมพันธ์กบั บริบทของแต่ละ
เมืองได้อย่างเหมาะสมมากกว่า)

มาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการส�ำหรับประเทศไทย

ชุมชนเมืองทุกแห่งในประเทศไทยควรมีพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการที่มีขนาดพื้นที่อย่างน้อย
20,000 ตารางเมตร และสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 2,000 คนในแต่ละพื้นที่บริการ
(หรือคิดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรต่อคน ในพื้นที่บริการ) ในระยะการเดินทางของผู้
ใช้ประมาณ 500 เมตร หรือไม่เกิน 10 นาทีโดยการเดินจากที่พักอาศัย

การประยุกต์ใช้ : มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวของเมือง
ส�ำหรับชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ให้พิจารณาใช้มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ
ประชากรที่ 15 ตารางเมตรต่อคนก่อน และส�ำหรับเมืองที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวแล้ว
ให้ตรวจสอบกับเกณฑ์สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่ร้อยละ 15 ของการใช้ที่ดินในเมือง
ส�ำหรับชุมชนเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก ใช้สดั ส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวร้อยละ 20 และ
25 ของการใช้ที่ดินในเมือง และส�ำหรับเมืองที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวแล้ว ให้เน้นการ
มีพนื้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การบริการทีเ่ พียงพอและมีการกระจายอย่างเหมาะสม โดยเน้นทัง้ ปริมาณ
พื้นที่สีเขียวและความสามารถในการเข้าถึงของประชากรในเมือง
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