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ความเชื่อมโยงของการจัดทำ�แนวทาง
การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่างๆ

บทที่ 1 I ความเชื่อมโยงของการจัดทำ�แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
ในเมือง กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่างๆ
การจัดทําแนวทางการจัดการพื้นท่ีสีเขียวอยางยั่งยืนสามารถนําไปสูการดําเนินงานที่
สอดคล อ งกั บ นโยบายและแผนที่ ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและหนวยงานที่เกี่ยวของในปจจุบัน ซึ่งนโยบายท่ีได ทําการศึกษา
ประกอบดวย
ระดับนานาชาติ
• เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
    (Sustainable Development Goals : SDGs)

•
•
•

ระดับประเทศ
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560– 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564

บทที่ 1 I ความเชื่อมโยงของการจัดท�ำแนวทาง การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่างๆ
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สรุปแนวความคิดสําคัญเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน
ในนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับตางๆ และแนวทางการประยุกต์ใช้
แนวความคิดสําคัญ

• ในทุกแผนและยุทธศาสตรลวนกลาวถึง

ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาเมื อ งที่ ยั่ ง ยื น
โดยอาจใช คาํ ทีต่ า งกัน  ไดแก เมืองยัง่ ยืน เมือง
ที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอม และเมืองสีเขียว
แต ห มายรวมถึ ง เมื อ งที่ เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม ในขณะท่ีมีการปองกันผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม และใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

•

การประยุกต์ใช้

•

นโยบายและแผนการจัดการพื้นที่
สีเขียว และสิ่งแวดลอมเมืองทั้งระดับชาติและ
ระดับเมือง ควรมีจุดประสงคที่ชัดเจนในการ
เป น ส ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาเมื อ งที่ ยั่ ง ยื น
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

• เมืองที่มีลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจควร

ในดานเศรษฐกิจรายสาขาที่มีความ
สัมพันธกับเมือง ยุทธศาสตรชาติเนนความ
สําคัญของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ในขณะท่ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติครอบคลุมใหทุกสาขามีความยั่งยืน
ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทองเท่ียว
และพาณิชยกรรม

ได  รั บ การส  ง เสริ ม ให  เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในสาขานั้นๆ พรอมกับการ
สรางความยั่งยืนในทางสังคมและสิ่งแวดลอม
การจัดการพื้นที่สีเขียวควรมีความเหมาะสม
กับบริบท และสงเสริมบทบาทของเมือง

• ในทุกแผนและยุทธศาสตรใหความสําคัญ

• การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองควรมีเปา

กับการพัฒนาเมืองที่มีมาตรการในการ
(1) ลดมลพิษ โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ
การปลอ ยกาซเรือนกระจก และการจัดการของ
เสียตางๆ
(2) ปองกันภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยพิบัติจากน�้ำ 
และการพัฒนาเมืองท่ีมีความสามารถในการ
ปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

หมายในภาพรวมที่ เ น  น บทบาทของพื้ น ท่ี
สีเขียวและท่ีโลงเพื่อประโยชนทางสิ่งแวด
ลอมและความปลอดภัยของเมือง โดยเฉพาะ
การลดมลพิษกาซเรือนกระจก ปองกันภัยพิบตั ิ
และการปรับตัวของเมืองตอสภาพภูมิอากาศ

สรุปแนวความคิดสําคัญเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน
ในนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับตางๆ และแนวทางการประยุกต์ใช้
แนวความคิดสําคัญ

• พื้นท่ีสีเขียวธรรมชาติควรเนนการอนุรักษ

การประยุกต์ใช้

• พืน้ ทีส่ เี ขียวสาธารณะ นอกจากการบริการ

ฟน ฟูพนื้ ทีป่ า และแหลง น�ำ้ ซึง่ การจัดการพืน้ ที่
สีเขียวธรรมชาติในเมืองจะชวยสงเสริมระบบ
นิเวศที่เชื่อมโยงกันนอกเหนือขอบเขตเมือง

ที่เพียงพอตอประชากรของเมือง ควรมีการ
ออกแบบและการบริหารจัดการที่คํานึงถึงการ
เขาถึงทีส่ ะดวกปลอดภัยของผูอ ยูอ าศัยทุกกลุม
ในเมืองโดยไมจาํ กัดเพศ อายุ และความพิการ

• ในทุกแผนและยุทธศาสตรใหความสําคัญ

• การสงเสริมการพัฒนาและรักษาพื้นที่สี

กับการอนุรักษฟื้นฟูสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะการจัดการปาไมและแหลงน�้ำ

•

กรอบยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไมได
กํ า หนดเป า หมายและตั ว ชี้ วั ด เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่
สีเขียวในเมืองโดยเฉพาะ แตมีเปาหมายที่ี
จะเพิ่มพื้นที่ปาไมเปนรอยละ 40  ของพื้นที่
ประเทศ ซึ่งรวมถึงปาเศรษฐกิจ ในขณะที่
เปาหมายการพัฒนาทยั่งยืนที่ 11   ไมเนน
เปาหมายเชิงปริมาณ

เขียวในเมืองประเภทตางๆ สนับสนุนเปาหมาย
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรวมของประเทศ

• นโยบายและโครงการเกี่ยวกับการจัดการ

พื้ น ท่ี สี เขี ย วและสิ่ ง แวดล  อ มเมื อ งที่ ยั่ ง ยื น
จาํ เปนตอ งใหค วามสาํ คัญกับการมีสว นรว มกับ
ภาคสว นตา งๆ  ทัง้ องคก รปกครองสว นทอ งถิน่
ชุมชน เอกชน องคกรเพื่อสาธารณประโยชน 
และหนวย งานรัฐที่เก่ียวของ เพื่อใหนโยบาย
และแผนสะทอน ความคิดเห็น และเกิดการ
ดําเนินงานรวมกันของภาคสวนที่จะเปนผูขับ
เคลื่อนการจัดการพื้นท่ีสีเขียวและส่ิงแวดลอม
เมืองท่ียั่งยืนตอไป

บทที่ 1 I ความเชื่อมโยงของการจัดท�ำแนวทาง การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่างๆ
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สรุปแนวความคิดสําคัญเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน
ในนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับตางๆ และแนวทางการประยุกต์ใช้
แนวความคิดสําคัญ

•

ในกระบวนการทุกแผนและยุทธศาสตร
ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคีตางๆ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
เมือง โดยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหค วามสําคัญเปนพิเศษตอบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาและเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวแตเนนลักษณะของพื้นที่สีเขียวใน
เมืองดานความครอบคลุมและความปลอดภัย
ของผูใช โดยใหความสําคัญกับพื้นที่สาธารณะ
ที่เขาถึงไดและปลอดภัยสําหรับทุกคน

•

ในวิธีการแผนและยุทธศาสตรระดับ
ประเทศใหความสําคัญกับการบูรณาการการ
จัดการสิง่ แวดลอมกับแผนการพัฒนาเมือง และ
การใชเ ครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตรในการจัดการ
สิ่งแวดลอม

การประยุกต์ใช้

•

พื้นที่สีเขียวสาธารณะ นอกจากการ
บริการที่เพียงพอตอประชากรของเมือง ควร
มีการออกแบบและการบริหารจัดการที่คํานึง
ถึงการเขาถึงทีส่ ะดวกปลอดภัยของผูอ ยูอ าศัย
ทุกกลุมในเมืองโดยไมจํากัดเพศ อายุ และ
ความพิการ

•

การสงเสริมการพัฒนาและรักษาพื้นที่
สีเขียวในเมืองประเภทตา งๆ สนับสนุนเปาหมาย
การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวโดยรวมของประเทศ

• นโยบายและโครงการเกีย่ วกับการจัดการ

พื้ น ท่ี สี เขี ย วและสิ่ ง แวดล  อ มเมื อ งที่ ยั่ ง ยื น
จาํ เปนตอ งใหค วามสาํ คัญกับการมีสว นรว มกับ
ภาคสว นตางๆ ทัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่
ชุมชน เอกชน องคกรเพือ่ สาธารณประโยชน และ
หนว ย งานรัฐทีเ่ ก่ยี วของ เพือ่ ใหนโยบายและแผน
สะทอ น ความคิดเห็น และเกิดการดําเนินงานรวม
กันของภาคสวนทีจ่ ะเปนผูข บั เคลือ่ นการจัดการ
พืน้ ทีส่ เี ขียวและส่งิ แวดลอมเมืองท่ยี งั่ ยืนตอไป

สรุปแนวความคิดสําคัญเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน
ในนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับตางๆ และแนวทางการประยุกต์ใช้
แนวความคิดสําคัญ

การประยุกต์ใช้

• แผนการจัดการพืน้ ท่สี เี ขียวและสิง่ แวดลอ ม

เมืองควรไดรบั การสนับสนุนใหมกี ารบูรณาการ
เข า กั บ แผนการพั ฒ นาเมื อ งและส ง เสริ ม
การใชมาตรการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร

• เมืองท่ีมีลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจควร

ได  รั บ การส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจในสาขานั้นๆ พรอมกับ
การสรา งความยัง่ ยืนในทางสังคมและสิง่ แวดลอม
การจัดการพื้นที่สีเขียวควรมีความเหมาะสม
กับบริบท และสงเสริมบทบาทของเมือง

•

การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองควรมี
เปาหมายในภาพรวมที่เนนบทบาทของ พื้นที่
สีเขียวและท่ีโลงเพื่อประโยชนทางสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยของเมือง โดยเฉพาะการลด
มลพิษกาซเรือนกระจก ปองกันภัยพิบัติและ
การปรับตัวของเมืองตอสภาพภูมิอากาศ

บทที่ 1 I ความเชื่อมโยงของการจัดท�ำแนวทาง การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่างๆ

1-5

2

Kensington Park, London
Source: http://www.webbaviation.co.uk/gallery/v/greater_london/kensington/HydePark_fa25002.jpg.html
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แนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

บทที่ 2 I แนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
2.1 ค�ำจ�ำกัดความ และขอบเขตพื้นที่สีเขียว และชุมชนเมือง
เมือง หมายถึง พื้นที่อันเป็นที่รวบรวมของผู้คนและกิจกรรมอย่างหนาแน่น ท�ำให้มี
การพัฒนาทั้งด้านสาธารณูปโภคและอุปโภคเกิดขึ้นตามมา อันเป็นตัวเร่งให้เมืองมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2558)  ซึ่งเกณฑ์ในการก�ำหนด
ความเป็นเมืองนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทของพื้นที่ โดยในบริบทของประเทศไทย สามารถ
ก�ำหนดเกณฑ์ได้ ดังนี้
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

ประชากรตั้งแต่ 7,000 คนขึ้นไป และมี
ความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 1,500 คน
ต่อ 1 ตร.กม.

*หมายเหตุ: การก�ำหนดประเภทเทศบาลต�ำบลในการศึกษานี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากคณะรัฐมนตรีมีมติเปลี่ยนแปลงองค์การบริหาร
               ส่วนต�ำบลขนาดใหญ่เป็นเทศบาล
ที่มา: เกณฑ์ประเภทของเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

บทที่ 2 I แนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
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2) จ�ำแนกเมืองตามบทบาทหลักของเมือง (major functions)
โดยพิจารณาจากที่ตั้ง รูปแบบการใช้ที่ดิน ลักษณะกิจกรรม ลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งโครงการการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548) ได้จ�ำแนกเมืองตามบทบาทออกเป็น 6 ประเภท  ประกอบด้วย 1) เมืองราชการ
และบริการสาธารณะ 2) เมืองการค้า บริการ และโลจิสติก 3) เมืองท่องเที่ยว 4) เมืองอุตสาหกรรม
5) เมืองการค้าชายแดน และ 6) เมืองเกษตรกรรม
อย่างไรก็ตาม ชุมชนเมืองส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีบทบาทที่ผสมผสานและอาจไม่
สามารถแบ่งแยกประเภทกิจกรรมได้ชดั เจน การจัดท�ำแนวทางการบริหารจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวส�ำหรับ
เมืองและชุมชนประเภทต่างๆ ในประเทศไทย จึงมีการจัดท�ำทั้งแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
ส�ำหรับชุมชนเมืองทั่วไป (ส่วนที่ 2.3) และแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับเมืองตามบทบาท
หลักทางเศรษฐกิจ (ส่วนที่ 2.4) เพื่อใช้พิจารณาประกอบกันตามความเหมาะสมของแต่ละเมือง
การก�ำหนดขอบเขตประเภทพื้นที่สีเขียวในเมือง
ในส่วนของการก�ำหนดขอบเขตประเภทพื้นที่สีเขียวในเมือง ได้จ�ำแนกพื้นที่สีเขียวตาม
บทบาทหน้าทีแ่ ละลักษณะทางกายภาพ ซึง่ สอดคล้องกับการจ�ำแนกโดยศูนย์วจิ ยั ป่าไม้ (2547) และ
สอดคล้องกับการแบ่งประเภทพื้นที่สีเขียวในฐานข้อมูลพรรณไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่สีเขียวและ
ภูมภิ าค และฐานข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมและพืน้ ทีส่ เี ขียว (Thai Green Urban) ของส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งพื้นที่สีเขียวในเมืองเป็น 5 ประเภท1
ตามแสดงในตารางที่ 2.2
การก�ำหนดกรอบในการจัดท�ำมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว
การจัดท�ำมาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวเปน็ ส่วนหนึง่ ของมาตรฐานพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมือง
ในส่วนที่เน้นมาตรฐานเชิงปริมาณ โดยเป็นเกณฑ์มาตรฐานของพื้นที่สีเขียวที่ก�ำหนดสัดส่วนของ
พื้นที่สีเขียวต่อมาตรฐานตัวชี้วัดต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนพื้นที่เมือง และพี้นที่สีเขียวต่อ
สัดส่วนประชากร เป็นต้น ในการก�ำหนดมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวในระดับสากล สามารถ
จ�ำแนกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ มาตรฐานพื้นทีส่ 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
   การจ�ำแนกพื้นที่สีเขียวในเมืองตามบทบาทหน้าที่และลักษณะทางกายภาพเป็น 5 ประเภทได้มีการสอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม วนศาสตร์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึง่ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีความครอบคลุม และยังคงเหมาะ
สมในภาวะปัจจุบันที่ควรให้ความส�ำคัญกับพื้นที่สีเขียวและที่โล่งในแง่ของการเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเมือง
1

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
และจะพิจารณาข้อเสนอแนะ
   ตาราง 2.2  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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   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 งเป ็ 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 สวนปา่ เศรษฐกิจ
และพื้นที่ท�ำประมง
เช่น บ่อเลี้ยงปลา

ที่มา: ปรับปรุงจาก ศูนย์วิจัยป่าไม้ (2547)

2.2 บริบทของโลกและประเทศไทยที่ส่งผลต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง

จากรายงานของ UN Habitat ในปี 2011 พบว่า อัตราส่วนของประชากรทั่วโลกที่อาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่เมืองมีอัตราสูงกว่าในเขตพื้นที่ชนบทเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และคาดการณ์
ว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและรวดเร็ว โดยองค์การสหประชาชาติเพือ่ การ
ตั้งถิ่นฐานมนุษย์ระบุว่าภายในปี ค.ศ.2030 มีแนวโน้มว่าประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดจะ
กระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง (UN-HABITAT, 2011) ซึ่งจะส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อมตามมา คณะทีป่ รึกษาได้แบ่งประเด็นบริบททีส่ ำ� คัญของโลกและประเทศไทย ทีเ่ ปน็ ปัจจัย
ส่งผลต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง ดังนี้
• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change)
• การเพิ่มขึ้นของปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ
• การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนและความหนาแน่นของเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก
       อย่างรวดเร็ว
• การเพิม่ ขึน้ ของชนชัน้ กลาง (Middle class)  และการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ  (Aging society)
การวิเคราะห์แบบแผนและแนวโน้มความเป็นเมือง (Urbanization pattern and trend)
ของประเทศไทย
  
กว่า 50 ปีทผี่ า่ นมา ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทีม่ งุ่
กระจายความเจริญไปยังเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ ท�ำให้เมืองต่างๆมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โดยภาครัฐและเอกชน เป็นผลให้เกิดการย้ายถิน่ ฐานจากชนบทเข้ามาอาศัยอยูใ่ นเมืองมากขึน้ ท�ำให้
ประเทศไทยมีอัตราส่วนความเป็นเมืองมากขึ้น ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคมมหาวิทยาลัยมหิดลรายงานว่าจ�ำนวนประชากรในเขตเมืองของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 49
เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2546 ที่มีความเป็นเมืองเพียงร้อยละ 22 ของประชากรทั้งประเทศ แบบแผน
ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของความเป็นเมืองในประเทศไทยสามารถสรุปได้ดังนี้
การพัฒนาเขตเมืองกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองโตเดี่ยวที่มีขนาด
ประชากรมากกว่าเมืองอันดับสองคือเทศบาลนครนนทบุรีถงึ 22 เท่า (ข้อมูลประชากร พ.ศ. 2560)
ในภาพรวม ความหนาแน่นของประชากรเมืองในประเทศไทยอยู่ที่ 4,300 คนต่อตาราง
กิโลเมตรในปี 2553 ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคที่ 5,800 คนต่อตารางกิโลเมตร หาดใหญ่เป็น
เขตเมืองที่มีความหนาแน่นมากที่สุดที่ 5,900 คนต่อตารางกิโลเมตร
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ณ  ปี พ.ศ. 2557  จังหวัดทีม่ สี ดั ส่วนประชากรในเขตเทศบาลต่อจ�ำนวนประชากรทัง้ หมด
ของจังหวัดมากที่สุด 5 อันดับแรก ไม่รวมกรุงเทพฯ ได้แก่ ชลบุรี (ร้อยละ 75) ชัยนาท (ร้อยละ 74)
ล�ำพูน (ร้อยละ 67) เชียงใหม่ (ร้อยละ 61) และภูเก็ต (ร้อยละ 61)  ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าในมีจังหวัด
ที่มีความเป็นเมืองสูงกว่าร้อยละ 70 หรือเกือบเต็มพื้นที่ทั้งเป็นจ�ำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรีและ
ชัยนาท (อรุณ สถิตพงศ์สถาพร 2558)
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2578  โดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556)  คาดประมาณประชากรในและนอก
เขตเทศบาลรายภาคได้ดังตารางที่ 2.3
   ตารางที่ 2.3  จ�ำนวนประชากรรายภาค พ.ศ.2553  และคาดการณ์ พ.ศ.2578
ประชากร พ.ศ. 2553

ร้อยละ
ความเป็น
เมือง

ประชากร พ.ศ. 2578
ใน : นอกเขตเทศบาล

ร้อยละ
ความเป็น
เมือง

27,705,469 : 36,084,087

41

39,210,037 : 26,140,025

59

กรุงเทพมหานคร 7,691,376 : 0

100

8,124,793 : 0

100

ปริมณฑล

3,184,275 : 2,652,820

54

4,945,713 : 3,561,713

58

ภาคกลาง

1,190,669 : 1,877,014

39

1,849,309 : 1,068,419

63

ภาคตะวันออก

2,203,448 : 2,697,039

45

3,422,325 : 3,053,439

53

ภาคตะวันตก

1,194,695 : 2,287,296

34

1,855,562 : 1,489,542

55

ภาคเหนือ

3,946,605 : 7,492,917

34

6,129,739 : 3,759,934

61

พื้นที่

ประเทศ

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556)

จากตารางจะเห็นได้วา่ ภูมภิ าคทีม่ ปี ระชากรเมืองมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั หากไม่รวมกรุงเทพฯ
ได้แก่ ภาคปริมณฑล ตามมาด้วยภาคตะวันออก และภาคกลาง แต่ในการคาดการณ์จำ� นวนประชากร
ในปี 2578 หรืออีก 18 ปีข้างหน้า ภูมิภาคที่มีประชากรเมืองมากที่สุดจะเป็นภาคกลาง ตามมาด้วย
ภาคเหนือ และภาคปริมณฑล โดยพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางจะมีการเติบโตของความเป็นเมือง
สูงที่สุด ดังนั้นพื้นที่ที่ควรให้ความส�ำคัญกับการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองในประเทศไทยในปัจจุบัน
และอนาคต (หากมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการท�ำแผน) ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคกลาง
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แนวทางการประยุกต์ใช้และแนวคิดการจัดการพื้นที่สีเขียว
เพื่อตอบสนองแนวโน้มในอนาคต
บริบทส�ำคัญที่ส่งผลต่อ
การจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมือง

แนวทางเชิงนโยบาย

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

แนวคิดเพื่อตอบสนอง
แนวโน้มในอนาคต

จากการพิ จ ารณาแนวโน้ ม ทาง
สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมดั ง กล่ า ว
จะเห็นได้ว่า บทบาทของพื้นที่สี
เขียวในการพัฒนาเมืองในปัจจุบนั
และอนาคตจะมีความส�ำคัญอย่าง
การเพิ่มขึ้นของปัญหาสิ่งแวดล้อม มากในการเป็นส่วนส�ำคัญในการ
เมืองและความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ
รักษาสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะ
เพื่ อ การบรรเทาปั ญ หาสภาวะ
อากาศเปลีย่ นแปลง ปัญหามลพิษ
และภัยพิบัติ

แนวคิดพื้นที่สีเขียวเพื่อการรักษา
สมดุลนิเวศและความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพในเมื อ ง (Urban
biodiversity)

การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ� ำ นวนและ การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองมี
ความหนาแน่ น ของเมื อ งขนาด แนวโน้มที่จะต้องตอบสนองการ
กลางและขนาดเล็กอย่างรวดเร็ิว เป็นเมืองแนวตั้งและค�ำนึงถึงการ
ใช้ พื้ น ที่ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า มากขึ้ น
โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวสาธารณะ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญต้อง
สามารถเข้าถึงได้ มีคุณค่ากับ
ชุมชน และมีประโยชน์กับคน
หลากหลายกลุ่มที่อาศัยในเมือง

แนวคิดสวนแนวตั้ง

แ น ว คิ ด พื้ น ที่ สี เขี ย ว กั บ ก า ร
จัดการน�ำ  
้ และการปอ้ งกันภัยพิบตั ิ
ทางน�้ำ  เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
สีเขียว (Green Infrastructure)
แนวคิดเมืองฟองน�ำ 
้ (Sponge City)

แนวคิ ด การใช้ พื้ น ที่ ผ สมผสาน
(multi-functional open spaces)
เกษตรกรรมในเมือง
(urban agriculture)

การเพิ่ ม ขึ้ น ของชนชั้ น กลาง การออกแบบเมืองต้องสามารถ การออกแบบสวนสาธารณส�ำหรับ
และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดี การมี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกวัย
พื้นที่พักผ่อน พื้นที่สุขภาวะที่
เพียงพอและมีคุณภาพ การมี
พื้ น ที่ อ อ ก ก� ำ ลั ง ก า ย แ ล ะ
สันทนาการส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

2.3 ความส�ำคัญ และปัญหาของพื้นที่สีเขียวของเมืองในประเทศไทย
ความส�ำคัญของพื้นที่สีเขียวในเมือง
จากการศึกษารายงานการศึกษาประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวเมืองของ University of
Copenhagen and Swedish University of Agricultural Sciences ในปี 2013 (Konijnendijk,
et al.,2013) ซึง่ ศึกษางานวิจยั กว่า 200 ชิน้ ร่วมกับงานวิจยั อืน่ ๆ  (HPHP Central, 2017; Wolch,
et al., 2014 อังคณา สุวรรณกูฏ, 2560) สามารถสรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ของประโยชน์ของพืน้ ที่
สีเขียวได้ 8 หัวข้อ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่
1)  ความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
    • เป็นพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
• (Urban green spaces & biodiversity)
• ผลต่อคุณภาพอากาศ และบรรยากาศในเมือง
• (Urban green spaces, air quality and carbon sequestration)
• ผลต่อการจัดการน�ำ้ (Urban green spaces and water management)
2)  ความส�ำคัญด้านสังคม
• เป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน
• (Urban green spaces as contributors to social inclusion and cohesion)
• ให้ประโยชน์ทางสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม
• (Direct and indirect health benefits)
3)  ความส�ำคัญด้านเศรษฐกิจ
• เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในเมือง (Urban green spaces and tourism)
• สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ข้างเคียง
• (Urban green spaces and land prices)
• เป็นแหล่งผลิตอาหารของเมือง (Urban agriculture)
ลักษณะและสาเหตุของปัญหาพื้นที่สีเขียวเมืองในประเทศไทย
แม้จะมีประโยชน์ตอ่ เมืองดังทีไ่ ด้กล่าวไป สถานการณ์พนื้ ทีส่ เี ขียวเมืองในประเทศไทยยังคง
น่ากังวลการเพิม่ ขึน้ ของประชากร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นปัจจัยหลักทีข่ บั เคลือ่ นให้เกิดการขยายตัวของเมืองซึง่ ส่งผล ต่อการลดลงของพืน้ ทีส่ เี ขียวตาม
ธรรมชาติและความท้าทายในการทีจ่ ะอนุรกั ษ์และจัดสรรพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมือง ปัญหาของพืน้ ทีส่ เี ขียวเมือง
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แนวทางการด�ำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการจัดการพื้นที่สีเขียว
ปัญหาการจัดการ
พื้นที่สีเขียว
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
เกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ด้านพื้นที่สเี ขียวขาด
การสนับสนุน

แนวทางการด�ำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการจัดการพื้นที่สีเขียว
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในฐานะหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบ
การด�ำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวของเมืองและชุมชน ควรเน้นการสร้าง
ความตระหนักต่อความส�ำคัญของการพัฒนาและรักษาพื้นที่สีเขียว
เพื่อประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของเมืองให้กับผู้
บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน (1) วิชาการ โดยเฉพาะ
กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดท�ำแผนและแนวทางการ
จัดการพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมกับบริบทของเมือง และ (2) งบประมาณ
เช่น การแนะน�ำแหล่งทุนและวิธีการระดมทุน เพื่อให้เกิดการดูแลและ
การจัดการที่เหมาะสม

ขาดการสร้ า งองค์
ความรูส้ ภู่ าคส่วนต่างๆ
ในด้านคุณค่า ความ
ส�ำคัญของพืน้ ทีส่ เี ขียว
และการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู
พัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว

สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านความส�ำคัญการอนุรักษ์
ฟื้นฟู พัฒนาพื้นที่สีเขียวต่อหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่ด�ำเนิน
งานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่
และภาคประชาสังคม

การจั ด การพื้ น ที่ สี เสริมสร้างและสนับสนุนความเชือ่ มโยงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
เขี ย วของเมื อ งขาด ถิน่ และหน่วยงาน องค์กร เอกชน และชุมชนต่างๆ ทีเ่ ป็นเจ้าของพืน้ ทีส่ ี
ความเป็นเอกภาพ เขียวในเมือง ในการวางแผนและการด�ำเนินงานจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวร่วมกัน
กลไกและเครื่องมือ
ในการจัดการพื้นที่สี
เขียวยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
หรือขาดการบังคับใช้

สนับสนุนการก�ำหนดและการบังคับใช้มาตรการ เครือ่ งมือในการจัดการ
พืน้ ทีส่ เี ขียวทีเ่ หมาะสมในระดับประเทศ และสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียน
รูร้ ะหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกีย่ วกับมาตรการ และการพัฒนา
ระบบจัดการฐานข้อมูลเพือ่ การวางแผนและติดตามผลการด�ำเนินงาน

2.4 แนวคิดการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
การจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืนนั้นสามารถกระท�ำได้
หลายแนวทาง ในหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และระดับโครงการ
คณะที่ปรึกษาขอน�ำเสนอแนวคิดการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนที่
เปน็ แนวทางทีเ่ ป็นทีส่ นใจและได้นำ� ไปประยุกต์ใช้หลายเมืองในหลายประเทศ เพือ่ พิจารณาปรับใช้
ส�ำหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย ดังต่อไปนี้
การพัฒนาเมืองคาร์บอนต�่ำ (Low-Carbon City)
การขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในแทบทุก
ประเทศ เนื่องจากพื้นที่ชุมชนเขตเมืองมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานมาก ผลิตและปล่อยมลพิษ
สูง มีพนื้ ทีส่ เี ขียวทีเ่ ปน็ แหล่งดูดซับกา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์นอ้ ยกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับพืน้ ทีช่ นบท
องค์การสหประชาชาติประมาณการว่าสัดส่วนเมืองครอบคลุมพื้นที่เพียงร้อยละ ๒ ของพื้นที่โลก
ทั้งหมด แต่พบว่ามีสัดส่วนการใช้ทรัพยากรถึงร้อยละ 75 ของความต้องการทรัพยากรในแต่ละวัน
และปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 80 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก พื้นที่ชุมชนเมือง
จึงเป็นแหล่งปล่อยกา๊ ซเรือนกระจกทีห่ ลายองค์กรให้ความส�ำคัญและก�ำลังหาแนวทางจัดการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีหลายเมืองทั่วโลกที่ก�ำลังปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็น เมือง
คาร์บอนต�่ำ โดยใช้แนวทางและวิธีการที่หลากหลายตามแต่บริบทของแต่ละเมือง
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
ชาติ ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความ เมืองคาร์บอนต�ำ่ ว่าเป็นการศึกษา “วิธีการจัดการเมืองเพื่อเป้าหมายใน
การลดปริมาณการปล่อยกา๊ ซเรือนกระจกให้ลดลงจากเดิม และยังสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง
ไปได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ” การเปลีย่ นแปลงบริบทของเมืองสูเ่ มืองทีม่ กี ารใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดนัน้
มีวิธีการที่หลากหลายและท้าทายการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี สังคมและเศรษฐกิจ
เมืองที่ใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานของ
พลเมืองและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของพลเมืองในขณะเดียวกัน ชยันต์ตนั ติวสั ดาการและคณะ
(2556) ได้เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต�ำ่ ดังนี้
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•

ตั้งเป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปีพื้นฐาน พัฒนาข้อ
ก�ำหนด นโยบายระยะยาวเพือ่ ส่งเสริมการซือ้ ขายคาร์บอนเครดิตมาตรการภาษีคาร์บอน
(การเก็บภาษีบนพื้นฐานการใช้ไฟฟ้าหรือน�ำ้มันตามประสิทธิภาพในการลดคาร์บอน)
การตั้งกองทุนสนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียวในภาคอุตสาหกรรมเพื่อจูงใจให้ภาคธุรกิจและ
แต่ละบุคคลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีป่ รับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานพร้อมกับกระตุน้
เสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
• สนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ และการศึกษาวิจยั และลงทุนการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนเรือนกระจกในระยะยาว
• สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีการด�ำเนินชีวิตของประชาชนผู้บริโภค
โดยลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและทดแทนด้วยแนวทางหรือวิธี
การที่ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากวิถีคาร์บอนต�่ำ
การพัฒนาเมืองสีเขียว (Green City)
เมืองสีเขียวคือ เมืองที่มีพื้นที่สีเขียวที่มีประโยชน์ต่อการใช้งาน รวมไปถึงการใช้ชีวิตของ
ประชากร ทัง้ ตามสภาพดัง้ เดิมตามธรรมชาติ หรือทีถ่ กู ออกแบบและสร้างขึน้ มาให้เหมาะสมกับการ
ใช้ประโยชน์ของเมืองนัน้ ๆ เน้นการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานสะอาด ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ และต้องมีผลกระ
ทบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด ส่งเสริมการเป็นเมืองที่ยั่งยืนในทุกด้านโดยเน้นการสร้างสมดุล
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่เมือง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเมือง

รูปที่ 2.2 โครงการ Gardens by the Bay และ Super tree ในสิงคโปร์
ที่มา: Green City Trips (2017)

ประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาเมืองสีเขียวมี 4 ด้าน  ได้แก่
1)  ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Urban Environment) ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ
ประโยชน์ในด้านคุณภาพอากาศและคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการรูปแบบเมือง (urban
form)หรือการวางผังเมืองทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ รวมถึงการควบคุมการขยายตัวของพืน้ ทีเ่ มือง
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
2)  ด้านการขนส่ง (Urban Transportation) การมีระบบการสัญจรที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ได้แก่ การวางระบบให้แต่ละพื้นที่สามารถเข้าถึงได้โดยระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
มีระบบโครงข่ายการสัญจรที่เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเดินเท้าและทาง
จักรยาน มีการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาด (Green Vehicles) และมีการจัดการจราจรที่ดี
3)   ดา้ นสาธารณูปโภคชุมชน (Urban Infrastructure) การจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค
เพือ่ การจัดการขยะพลังงานและการจัดการน�ำ้ ของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การให้ความส�ำคัญกับแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม และแสงแดด
รวมถึงการมีนวัตกรรมในการน�ำพลังงาน และน�้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการสิ้นเปลือง
4)  อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Buildings) สิ่งปลูกสร้างและการใช้พื้นที่
ในเมืองจะต้องสามารถควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในที่ตั้งอาคารให้น้อยที่สุด
ใช้พลังงานสะอาด และมีการควบคุมจัดการของเสียจากอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2 I แนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
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การพัฒนาเมืองนิเวศ (Eco Town)
เมืองนิเวศ (Eco town) เป็นวิวัฒนาการทางแนวคิดจากหลายๆแนวคิด ได้แก่ แนวคิด
อุทยานนคร (Garden City) แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) แนวคิดชุมชนเมืองยุคใหม่ (New
Urbanism)  และแนวคิดเมืองสุขภาพ (Healthy City) รูปแบบของแนวคิดต่างถูกน�ำมาประยุกต์
ใช้ เพื่อสร้างเมืองใหม่หรือปรับเปลีย่ นพัฒนาเมืองทีม่ ีอยูต่ ามแนวคิดเมืองนิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง
อย่างยัง่ ยืน (Urban Sustainable Development) หรือการพัฒนาเมืองเพือ่ ให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยโดยให้กิจกรรมของเมืองมีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด
การสร้างเมืองนิเวศ ประกอบด้วย 7 แนวทางหลัก ได้แก่
1)  การปฏิบัติตามหลัก 3R (Reduce, Reuse and Recycle) ให้ได้อัตราส่วนมากกว่า
ชุมชนทั่วไป โดยเฉพาะในด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน
2)  เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในเมืองเพือ่ คุณภาพชีวติ ของผูอ้ ยูอ่ าศัย ควบคุมการเติบโตของเมือง
ไม่ให้รกุ ล�ำพ้ นื้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มุง่ เน้นการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการ
รักษาสภาพแวดล้อม
3)  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และให้ความส�ำคัญกับแหล่งพลังงานสะอาด
4)  ใช้ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ระบบโครงข่ายเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ
5)  ส่งเสริมให้เดินทางและใช้จักรยานเป็นหลัก โดยการออกแบบเมืองให้มีความใกล้ใน
การเดินทางในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน และพัฒนาเส้นทางเดินเท้า และจักรยานทีส่ ะดวกและปลอดภัย
6)  สร้างอาคารโดยค�ำนึงถึงการประหยัดพลังงาน เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด ทั้งด้านการใช้น�้ำ การจัดการน�ำ้เสีย การใช้พลังงาน และการจัดการขยะ
7)  สร้างสาธารณูปการและการให้บริการสาธารณะที่จ�ำเป็นในเมืองให้พอเหมาะกับ
จ�ำนวนประชากรในย่าน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานในการเดินทาง

รูปที่ 2.3 การพัฒนาเมืองนิเวศในย่าน Hammarby Sjostad สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
ที่มา: ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558)

การประยุกต์ใช้ :
แนวคิดการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
จะเห็นได้วา่ ถึงแม้แนวคิดการพัฒนาเมืองคาร์บอนต�ำ 
่ เมืองสีเขียว และเมืองนิเวศ
มีจุดมุ่งหมายหลักต่างกัน ได้แก่ เพื่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อ
สร้างพื้นที่สีเขียวที่เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างความสมดุลให้นิเวศเมือง แต่ทั้งสาม
แนวคิดมีหลักการร่วมกันที่จะพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยให้
กิจกรรมของเมืองมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยแนวคิดเหล่านี้สามารถน�ำ
มาเป็นกรอบแนวคิด (conceptual framework) ส�ำหรับเมืองและชุมชนต่างๆ ใน
ประเทศไทย ในการวางผังออกแบบ วางแผนการพัฒนา และบริหารจัดการเมือง
นอกจากนั้น ทั้งสามแนวคิดล้วนให้ความส�ำคัญกับการจัดการพื้นที่สีเขียว ในการเป็น
องค์ประกอบหลักทั้งภายในเมืองเพื่อเสริมสร้างนิเวศของเมือง และรอบเมืองเพื่อเป็น
แนวกันชนพื้นที่เมืองกับพื้นที่อื่นๆ ร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยมลพิษ จึงสามารถประยุกต์ใช้
เป็นเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างเมืองที่ยั่งยืน
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Source: https://www.flickr.com/photos/arthur-a/28201866876

3
แนวทางการบริหารจัดการ
พื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมืองทั่วไป

บทที่ 3 I แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมืองทั่วไป
3.1 การจัดท�ำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่สีเขียวเมือง

ชุมชนเมืองทุกแห่งควรจะมีการส�ำรวจการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีข่ องตนเองเพือ่ จัดท�ำ
ฐานข้อมูลพื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียว ส�ำหรับชุมชนเมืองขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อม
ควรขยายผลการจัดท�ำฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นการจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อใช้
เป็นกรอบในการด�ำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคณะที่ปรึกษาได้จัดท�ำแนวทางการจัด
ท�ำแผนแม่บทเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมือง ซึ่งเป็นผลการศึกษา วิเคราะห์ และ
ปรับปรุงจากกระบวนการการด�ำเนินงานที่ดีในนานาประเทศ ได้แก่ Elements of GreenKeys
Urban Green Space Strategy (UPIRS, 2007), Green and Open Space Planning for
Urban Consolidation (Byrne and Sipe, 2010), Nature Nearby: Accessible Natural
Greenspace (Natural England, 2010)  และ Creating Liveable Open Space (State of
Victoria, 2013) ร่วมกับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และวนศาสตร์ ที่
มีประสบการณ์การออกแบบวางแผนแม่บทการจัดการพื้นที่สีเขียวเมือง ซึ่งชุมชนเมืองสามารถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละเมือง
แนวทางการจัดท�ำแผนแม่บทที่น�ำเสนอประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ การเตรียมการ
วิเคราะห์ข้อมูล ก�ำหนดแผนงานและด�ำเนินงาน และติดตามประเมินผล โดยมี 7 ขั้นตอน (รูปที่
3.1)  ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมผู้เกี่ยวข้อง (Organize the Stakeholders)
การสร้างการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องในเมือง การสร้างการสนับสนุนทางการเมืองจะ
เป็นไปได้โดยสะดวกหากการด�ำเนินงานจัดท�ำแผนเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ
เมือง แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้บริหารเมืองควรได้รับทราบกระบวนการท�ำงานตั้งแต่ต้นและตลอด
การท�ำงาน เช่นเดียวกัน ประชาชนในเมืองควรได้รบั ทราบแผนการด�ำเนินงาน และเปน็ ส่วนหนึง่ ใน
กระบวนการ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถท�ำได้ทั้งในลักษณะเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ่ม การเผยแพร่ทางเว็บไซด์และกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในบางกรณีอาจมีการขอการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั กระบวนการและรับฟังความเห็นจากภายนอก หลังจากการประชาสัมพันธ์ จะท�ำการ

บทที่ 3 I แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมืองทั่วไป
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รูปที่ 3.1  แนวทางการจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมือง
Urban Green Space Planning Process

จัดตั้งคณะท�ำงานหลัก (strategic core team) เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนกลุ่มที่ส�ำคัญในเมือง เช่น ตัวแทน
กลุม่ ผูป้ ระกอบการในเมืองท่องเทีย่ ว หรือตัวแทนกลุม่ โรงงานในเมืองอุตสาหกรรม และนักวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 การก�ำหนดวิสยั ทัศน์และเปา้ หมาย (Formulation of Visions and Goal)
เป็นการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองร่วมกัน ซึ่งโดยทั่วไปเป้าหมายจะ
เน้นผลลัพธ์เชิงคุณภาพ กระบวนการก�ำหนดวิสยั ทัศน์และเปา้ หมายอาจใช้การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การร่วมกับตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ของเมือง โดยมีขนั้ ตอนดังนี้ (1) คณะท�ำงานน�ำเสนอข้อมูลปัญหา
ของเมืองและสถานการณ์พนื้ ทีส่ เี ขียวของเมืองในเบือ้ งต้นให้ผเู้ ข้าร่วม (2) อภิปรายโอกาสและความ
ท้าทายของเมือง (3) ร่วมกันเสนอวิสยั ทัศน์และเปา้ หมายโดยการอภิปรายกลุม่ ย่อยซึง่ ประกอบด้วย
ตัวแทนที่ผสมผสานกัน (4) ท�ำการคัดเลือกวิสัยทัศน์และก�ำหนดเป้าหมาย และ (5) ประชาสัมพันธ์
ในวงกว้างให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ
ขัน้ ตอนที่ 3 การส�ำรวจข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ (Analysis and Establish Data)
เป็นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความส�ำคัญกับการจัดท�ำแผน ซึ่งโดยทั่วไปประกอบ
ด้วยข้อมูล 5 ส่วน ได้แก่
• ทบทวนและวิเคราะห์ความเชือ่ มโยงการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวของเมืองกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และ
ระดับเมือง ซึ่งนอกจากจะทราบความเชื่อมโยง ยังช่วยให้สามารถระบุโครงการในระดับต่างๆ ที่อยู่
ในแผนหรือก�ำลังด�ำเนินการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง
• ข้อมูลพืน้ ฐานของเมือง ประกอบด้วย (1) ลักษณะทางประชากร (จ�ำนวน โครงสร้าง
อายุ กลุ่มทางสังคม) (2) ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม (3) ลักษณะทางภูมิประเทศ และผังเมือง
(4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะด้านสภาวะอากาศ เช่น อุณหภูมิและ
ปริมาณมลพิษ (5) หน่วยงานที่ด�ำเนินงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองและโครงสร้างงบ
ประมาณที่เกี่ยวข้อง
• การส�ำรวจเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวของเมือง
เป็นการเก็บข้อมูลทีต่ งั้ ขนาด ของพืน้ ทีส่ เี ขียวแต่ละประเภท และความเป็นเจ้าของพืน้ ที่ ซึง่ สามารถ
จ�ำแนกประเภทพื้นที่สีเขียวเป็น 2 กลุ่มหลัก 5 ประเภท ได้แก่
กลุ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม (Natural Green Space)
(1)  พื้นที่เขียวธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยแหล่งน�้ำ และพื้นที่ชุ่มน�้ำ เช่น พื้นที่ชุ่มน�้ำที่
เป็นน�้ำจืด (freshwater wetland) และน�้ำกร่อย (brackish water wetland) รวมถึงป่าชายเลน

บทที่ 3 I แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมืองทั่วไป
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และชายหาด และพื้นที่ป่า (Woodland) เช่น พื้นที่ป่าชัฎ (wilderness/primitive areas)  
พื้นที่คุ้มครอง พื้นที่อุทยานธรรมชาติ พื้นที่สงวนและพิทักษ์รักษา  (reserve/preserve areas)
ป่าธรรมชาติ และถิ่นอาศัยอื่นๆ เช่น ป่าไม้พุ่ม (shrub land) และทุ่งหญ้าธรรมชาติ (grassland)
กลุ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ (Functional Green Space) ได้แก่
(2)  พืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ บริการ เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น และ
สวนรุกขชาติ
(3)  พื้นที่สีเขียวเฉพาะ ซึ่งสามารถแบ่งตามเจ้าของพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่สีเขียวในพื้นที่
เอกชน หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน
(4)  พืน้ ทีส่ เี ขียวบริเวณริมทางสัญจร ได้แก่ พืน้ ทีส่ เี ขียวริมทางสัญจรทางบกและทางน�ำ้
(5)  พืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ เศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม และพืน้ ทีก่ ารประมงต่างๆ
จากนั้น ท�ำการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่สีเขียวแต่ละพื้นที่ต่อการท�ำ
หน้าที่ ในด้านสถานการณ์สภาพพื้นที่ส�ำหรับพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพ
แวดล้อม และลักษณะเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพส�ำหรับพื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ

รูปที่ 3.2  ประเภทและแนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

เกณฑ์ชี้วัดสถานการณ์แหล่งน�้ำ สามารถใช้มาตรฐานคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำผิวดินและ
มาตรฐานคุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่งของกรมควบคุมมลพิษ2  ซึ่งเป็นเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสม
ต่อการน�ำแหล่งน�ำ้ มาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมแต่ละประเภท ส�ำหรับเกณฑ์ชวี้ ดั สถานการณ์พนื้ ทีป่ า่
ไม้ สามารถใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก�ำหนดสภาพป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้ และกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื 3  ซึง่ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการก�ำหนดสภาพปา่
เสื่อมโทรมหรือป่าที่มีสภาพเป็นป่าไม้ร้าง หรือทุ่งหญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือมีไม้
มีคา่ ลักษณะสมบูรณ์เหลืออยูเ่ ป็นส่วนน้อยและป่านัน้ ยากทีจ่ ะฟืน้ คืนตามธรรมชาติ โดยลักษณะดัง
กล่าวเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ�ำนวนต้นไม้ไม่เกิน 16 ต้นต่อไร่
การวิเคราะห์สถานการณ์พนื้ ทีข่ องพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ ประโยชน์ใช้สอยอืน่ ๆ เปน็ การวิเคราะห์
สภาพพื้นที่ต่อการท�ำหน้าที่ของพื้นที่สีเขียวนั้นๆ และความสอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่น ในเชิง
ปริมาณอาจใช้เกณฑ์มาตรฐานเชิงปริมาณและการเข้าถึงส�ำหรับพื้นที่สีเขียวบริการ หรือพิจารณา
ความต่อเนื่อง ขนาดที่เหมาะสมในการใช้สอยส�ำหรับพื้นที่สีเขียวริมทางสัญจร ในเชิงคุณภาพ อาจ
พิจารณาจากเกณฑ์ทสี่ ง่ ผลต่อการท�ำหน้าทีข่ องพืน้ ที่ เช่น ด้านคุณภาพของโครงสร้าง การออกแบบ
ที่สนองต่อความต้องการของชุมชน การดูแลรักษาพันธุ์ไม้ เป็นต้น โดยการประเมินสามารถด�ำเนิน
การโดยหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ ร่วมกับการรวบรวมสอบถามความเห็นของผูใ้ ช้งาน
พื้นที่สีเขียวในแต่ละประเภท

รูปที่ 3.3  ประเภทและแนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน�้ำ กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s1
  หลักเกณฑ์การก�ำหนดป่าเสื่อมโทรม กรมป่าไม้ http://www.dnp.go.th/watershed/gov1.htm

2
3

บทที่ 3 I แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมืองทั่วไป

3-5

3-6

•

การระบุความต้องการของท้องถิ่น เป็นการรวบรวมความต้องการของประชาชน
กลุ่มต่างๆ ต่อการจัดการพื้นที่สีเขียว ได้แก่ การรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับพืน้ ทีส่ เี ขียว ปัญหา ข้อกังวล
ต่างๆ และสิ่งที่เป็นประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวในชุมชน ซึ่งอาจรวบรวมได้จากการใช้
แบบสอบถามหรือการปรึกษาหารือ
• วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนา ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาที่ส่งผลต่อพื้นที่
สีเขียว เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ หรือการพัฒนาสาธารณูปโภค
ในพื้นทื่ มีความส�ำคัญต่อการท�ำความเข้าใจบริบทในการวางแผนพื้นที่สีเขียว ซึ่งอาจรวบรวมจาก
การสรุปเอกสารนโยบาย งานวิจัยเชิงพื้นที่ และการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
โดยข้อมูลทัง้ หมด จะถูกน�ำมาวิเคราะห์เป็นผลสรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ ซึง่ โดยทัว่ ไป
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญ ทั้งปัญหาเชิงพื้นที่ การบริหาร
จัดการ และการเงิน (2) จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองนั้นๆ และ (3) ผล
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นการวิเคราะห์รายพื้นที่ประกอบแผนที่ และ
อธิบายผลวิเคราะห์เป็นกลุ่มต่างๆ ตามความเหมาะสมของเมือง เช่น พื้นที่ที่อยู่ในสภาพที่ดี พื้นที่
ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม พื้นที่ที่มีศักยภาพพัฒนา เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 ก�ำหนดแผนงานและจัดล�ำดับความส�ำคัญ (Define Strategic Issues
and Priorities)
แผนงานได้จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้น ร่วมกับการพิจารณาวิสยั ทัศน์และเปา้ หมาย
ที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งควรมีการระบุว่าแผนใดควรด�ำเนินการในระยะสั้นและระยะยาว โดยทั่วไป แผน
งานจะพัฒนาประกอบกับผังแนวความคิดกายภาพ (Spatial concept of green space development) ซึ่งเป็นแผนที่กายภาพที่แสดงแนวความคิดของระบบพื้นที่สีเขียว แสดงพื้นที่สีเขียวตาม
ประเภท เช่น พื้นที่ที่ควรอนุรักษ์ พื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง หรือพื้นที่ที่จะท�ำการพัฒนา และ
ความสัมพันธ์ของพื้นที่สีเขียวเมืองกับพื้นที่ชานเมืองหรือระบบพื้นที่สีเขียวระดับภูมิภาค
ขั้นตอนที่ 5 ก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสม (Define Measures)
มาตรการและเครื่องมือเป็นการระบุและอธิบายวิธีการเพื่อให้บรรลุเปา้ หมายให้เกิดการ
รักษาและเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวตามแผนงานทีว่ างไว้ ซึง่ อาจต้องมีการบูรณาการทัง้ มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางผังเมือง มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการทางสังคม บางกรณีอาจรวมถึงการ
ระบุนโยบายการด�ำเนินงาน และการพัฒนามาตรฐาน กฎระเบียบ และแนวทางการด�ำเนินงานต่อ
พื้นที่สีเขียวแต่ละประเภทในระดับท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมแผนปฏิบัติการ (Formulate Action Plan)
แผนปฏิบัติการรวบรวมสังเคราะห์วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน และให้ราย
ละเอียดของ (1) กิจกรรมทีจ่ ะด�ำเนินการ (2) ระยะเวลา (3) ผูร้ บั ผิดชอบหลัก (4) แหล่งทุนทีม่ คี วาม
เป็นไปได้ และ (5) ตัวชี้วัดการด�ำเนินงานแต่ละกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
แผนการจัดการพื้นที่สีเขียวที่มีประสิทธิภาพควรที่จะมีความเป็นปัจจุบัน และสามารถ
บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ ตอบสนองต่อเปา้ หมายการพัฒนาของเมือง และสอดคล้องกับนโยบายเมือง
และสามารถจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการใหม่ๆ ของเมืองได้ เมื่อได้น�ำแผน
แม่บทไปปฏิบัติแล้ว จึงจ�ำเป็นต้องมีการติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ และเก็บข้อมูลการ
เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีส่ เี ขียวของเมืองเปน็ ระยะ เพือ่ น�ำไปปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในหลายประเทศแนะน�ำให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการในแต่ละปี และทบทวนแผนแม่บททุก 3-5
ปี ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลจะได้เป็นข้อมูลส�ำคัญในการปรับปรุงพัฒนาแผนแม่บทต่อไป
การบูรณาการแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวและการพัฒนาเมือง
ในระยะยาวแผนการจัดการพืน้ ทีสเี ขียวควรจะบูรณาการการเข้ากับแผนการพัฒนาเมือง
ที่ยั่งยืน โดยสามารถด�ำเนินการเป็นล�ำดับขั้นได้ดังนี้
1. พัฒนาจุดสีเขียว (Green points) คือ การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของเมือง ซึ่ง
อาจพัฒนาตามประเภทพืน้ ทีส่ เี ขียว ให้มคี วามเพียงพอทัง้ ปริมาณและความสะดวกในการเข้าถึงของ
ประชากร และมีการดูแลรักษาให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2. พัฒนาเครือข่ายสีเขียว (Green netwoks) คือ การเชือ่ มต่อทางกายภาพพืน้ ทีส่ เี ขียว
ในเมืองซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนารักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการเชื่อมต่อการเดินทาง
ระหว่างพื้นที่โล่งและสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ในเมือง ในอีกความหมายหนึ่งคือการพัฒนาเครือข่ายผู้
ปฏิบตั ดิ า้ นพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมืองให้เกิดการสนับสนุนซึง่ กันและกัน และอาจหมายรวมถึงการประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงในการจัดการพื้นที่สีเขียวที่ต่อเนื่องกัน
3. พัฒนาเมืองสีเขียว (Green city) พืน้ ทีส่ เี ขียวและเครือข่ายสีเขียวในเมืองทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาขึน้ จะมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างเมืองสีเขียว โดยการบูรณาการเข้ากับการพัฒนาตามแนวคิด
เมืองที่ยั่งยืน เช่น แนวคิดเมืองสีเขียว เมืองคาร์บอนต�่ำ และเมืองนิเวศ เช่น การใช้ระบบขนส่งที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน และการลดการปล่อยมลพิษจากเมือง

บทที่ 3 I แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมืองทั่วไป

3-7

3-8

3.2 แนวคิดการออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มในอนาคต

•

แนวคิดพื้นที่สีเขียวเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพใน
เมือง (Urban Biodiversity/ Urban Biosphere Reserve) แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า เมืองเป็นส่วนหนึ่งของชีวมณฑลหลัก
(โลก) และการเข้าถึงธรรมชาติของประชากรเมืองก็ไม่ควรถูกท�ำให้แยกจากพื้นที่ธรรมชาติดั้งเดิม
(Dogsé, 2004) ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมของเมืองที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงความสมดุลกับมิติ
อืน่ ๆ ได้แสดงให้เห็นผลกระทบทางลบทีร่ นุ แรงทัง้ ต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยในเมืองและระบบนิเวศโดยรอบ การ
สร้างความสมดุลดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น และความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองเป็นสิ่งที่ควร
ให้ความส�ำคัญและรักษาไว้เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ในโลก
ตัวอย่างในต่างประเทศที่มีการน�ำแนวคิด UBR ไปด�ำเนินการ อาทิเช่น Mornington
Peninsula - Western port ในเมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้มีการน�ำแนวคิด
UBR ไปใช้ผสานความต้องการร่วมระหว่างเศรษฐกิจหลักของเมืองทีเ่ ปน็ แหล่งท่องเทีย่ วพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ 
้
การผลิตไวน์ และสวนไม้ดอกไม้ประดับ โครงการ Myeongdong UNESCO Green Rooftop ใน
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทีจ่ ดั การด้านพลังงาน การอนุรกั ษ์ และการพัฒนาชีวติ คนเมืองควบคูก่ นั
หรือโครงการพัฒนาพื้นที่ริมน�้ำของมหานครนิวยอร์ก ที่มุ่งลดผลกระทบจากภาวะน�้ำทะเลหนุนสูง
ในอนาคต ช่วยเพิม่ ความสามารถของเมืองในการยืดหยุน่ ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงทางสิง่ แวดล้อม

รูปที่ 3.4  Seoul’s green rooftop for habitat network
ที่มา: https://www.flickr.com/photos/jbcoco/14607119181

จะเห็นได้วา่ การตืน่ ตัวของการบริหารจัดการความเปน็ เมืองควบคูก่ บั การรักษาสิง่ แวดล้อม
บนแนวคิด UBR ก�ำลังกระจายไปในหลายเมืองทัว่ โลก โดยมีการรวมกลุม่ ภายใต้เครือข่ายทีเ่ รียกว่า
the International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) ที่รวมตัวแทน 43
ประเทศ ตั้งแต่ปี  2553 (ปัจจุบันใช้ชื่อเป็นทางการว่า ICLEI-Local Governments for
Sustainability) โดยมีสมาชิกเครือข่ายกระจายมากกว่า 1,000 เมืองทัว่ โลกรวมทัง้ ในประเทศไทย4
และด�ำเนินงานร่วมกับโครงการ UNESCO’s Man and the Biosphere Urban Group
ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อรองรับกระแสการขยายตัวของความเป็นเมืองในปัจจุบัน (ธเนศ
กิติศรีวรพันธุ์ 2558)
• แนวคิดพื้นที่สีเขียวกับการจัดการน�้ำ และการป้องกันภัยพิบัติทางน�้ำ ในระยะ 10
ปีที่ผ่านมา ความเสียหายของโลกอันเนื่องมาจากภัยพิบัติธรรมชาติคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อปีที่ 30 190 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยทีร่ อ้ ยละ 60 ของมูลค่าความเสียหายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ เปน็ ความเสียหาย
ในประเทศกําลังพัฒนา ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองและพื้นที่โดยรอบในประเทศกําลังพัฒนาจะ
เป็นกลุม่ ทีม่ แี นวโน้มได้รบั ผลกระทบและเกิดความสูญเสียในชีวติ และทรัพย์สนิ อย่างกว้างขวางเมือ่
เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เมืองทีม่ กี ารเติบโตอย่างรวดเร็วจึงจาํ เป็นต้องบูรณาการการบริหารจัดการ
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติไว้ในการวางแผนพัฒนาเมือง โดยพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมืองสามารถมีบทบาทส�ำคัญ
ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานดังกล่าว และการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวและทีโ่ ล่งอย่างมีระบบสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทของพื้นที่สีเขียวในการจัดการน�้ำได้ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาแนวทาง
ทีเ่ มืองสามารถน�ำไปประยุกต์ได้ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสีเขียวและแนวคิดเมืองฟองน�ำ้
โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green Infrastructure: GI) คือโครงข่ายพื้นที่ธรรมชาติ
หรือพืน้ ทีก่ งึ่ ธรรมชาติคณ
ุ ภาพสูง ทีไ่ ด้รบั การออกแบบและจัดการเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ดา้ นนิเวศ
บริการ (ecosystem services) และการปกป้องระบบนิเวศ  ทั้งในพื้นที่ตัวเมืองและพื้นที่ชนบท
กล่าวคือ GI เป็นเสมือนโครงสร้างเชิงพื้นที่ที่น�ำเอาประโยชน์จากธรรมชาติมาสู่ประชาชน ลักษณะ
ส�ำคัญของ GI คือการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเมืองใน
ลักษณะที่มีการเอื้อประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น การสร้างสวนลอยฟ้าและสวนแนวตั้ง นอกจากจะ
ช่วยเพิ่มความสวยงามของสถานที่ต่างๆ ยังช่วยด้านการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบ
อาคาร และลดการใช้พลังงานภายในอาคาร หรือการสร้าง Rain Gardens ทีส่ ามารถรองรับกักเก็บ
น�้ำฝน นอกเหนือจากประโยชน์ในการเป็นสวน การให้ประโยชน์หลากด้านนี้สามารถสนับสนุน
4

  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ICLEI Cities Biodiversity Center http://cbc.iclei.org/
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มาตรการ win-win หรือ small loss-big gain ที่จะให้ประโยชน์ที่หลากหลายต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ  และประชาชน แนวคิดโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวประกอบด้วยการพัฒนาองค์ประกอบ 4
ส่วน ได้แก่ (1) อาคาร (Green Roofs, Green Walls) (2) ส่วนประกอบโครงสร้าง (Pervious
pavements, perforated pipe and overflow inlets) (3) พืน้ ดินและการใช้พนื้ ดิน (Bioretention,
Green Streets, Rain Gardens) และ (4) การจัดการน�้ำ  (Condensate Harvesting, Rain
Harvesting, Grey Water Harvesting)

รูปที่ 3.5  ตัวอย่างของโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว
ที่มา: Green streets  https://www.rivernetwork.org/case-study/green-streets-restoring-rivers-revitalizingneighborhoods-making-streets-safer/
Bioinfiltration/Bioretention  https://www.pwdplanreview.org/manual/chapter-4/4.1-bioinfiltration-bioretention
Dongdaemun Design Plaza and Park  https://www.flickr.com/photos/jbcoco/14607119181

ในแนวคิดที่สอดคล้องกัน เมืองฟองน�้ำ (Sponge City) เป็นแนวคิดจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งรัฐบาลจีนได้น�ำมาประกาศใช้ใน 16 เขตเมืองทั่วประเทศในปี ค.ศ.
2015 เพื่อแก้ปัญหาการจัดการน�้ำของเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื้อหาส�ำคัญของแนวคิดคือการ
หาวิธี “ดูดซึม กรอง เก็บ ส่ง” ฝนทุกหยดที่ตกลงมาและหมุนเวียนให้มันอยู่ในเมือง โดยการใช้
นวัตกรรมแปลงให้กลายเปน็ น�ำ้ ทีน่ ำ� มากักเก็บและใช้ประโยชน์ได้ วิธกี ารสร้างเมืองฟองน�ำ้ มีแนวทาง
ใกล้เคียงกับการสร้าง GI เช่น การสร้างสวนสาธารณะโดยรอบเมือง การเพิ่มพื้นผิวที่น�้ำซึมผ่านได้
(Permeable Pavements)  สวนหลังคา สระน�้ำ การกักเก็บน�้ำด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ (Stormwater
Wetland)  การกักเก็บน�ำ้ ด้วยพืชพรรณ (Bioretention/ Rain Gardens) ทีเ่ ก็บน�ำ้ ใต้ดนิ (Cistern)
และระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Treatment Wetland)
หนึ่งในวิธีที่ประเทศจีนใช้ในการด�ำเนินงานเมืองฟองน�้ำ คือ การสร้างถนนและทางเดินที่
ดูดซึมน�้ำได้เร็วกว่าปกติ โดยใช้วัสดุคอนกรีตที่ใช้สร้างถนนหรือทางเดินแบบทั่วไป แต่จะมี
กรรมวิธีผลิตที่ท�ำให้วัสดุนั้นมีรูระบายอากาศมากขึ้นเพื่อให้น�้ำสามารถไหลผ่านสู่ชั้นผิวดินได้อย่าง
รวดเร็ว ช่วยลดปัญหาการระบายน�้ำไม่ทันอันเป็นต้นเหตุท�ำให้เกิดน�้ำท่วม5 โดยเว็บไซต์ของ
chinawaterrisk.org ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรของฮ่องกงอ้างรายงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา
ว่าถนนฟองน�้ำจะช่วยลดเหตุน�้ำท่วมได้กว่าร้อยละ 50

รูปที่ 3.6  แนวคิดเมืองฟองน�้ำในประเทศจีน
ที่มา: Sponge City concept plan http://nlurbansolutions.com/duoba--sponge-city--concept-plan.php

5

  สามารถดูวีดีโอสาธิตถนนฟองน�้ำได้ที่ China Xinhua News https://twitter.com/XHNews/status/809687993032339456
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•

การออกแบบสวนสาธารณะส�ำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกวัย ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีแผนแม่บทผูส้ งู อายุแห่งชาติระยะยาวปี พ.ศ. 2545-2564 และมีการติดตามประเมิน
ผลการด�ำเนินงานอยูเ่ สมอ การประเมินครัง้ ล่าสุดเมือ่ ปี 2555 เกีย่ วกับการประเมินสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล สนามบิน สถานีขนส่ง ตลาดสด
ศาสนสถาน สวนสาธารณะ ยังไม่ผา่ นเกณฑ์ ในด้านปริมาณทีย่ งั ไม่มากพอ แม้จะมีกฎหมายก�ำหนด
ให้สร้างอาคารที่ต้องอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ แต่พบว่าหลายอาคารมีทางลาด
ที่จับ ห้องน�้ำ แต่ยังไม่ได้มาตรฐาน สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในการจัดสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกทีไ่ ม่ตอบโจทย์การใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ าร หรือการออกแบบตามกฎหมาย แต่
ไม่สามารถใช้ได้หรือมีมาตรฐานที่เหมาะสมแท้จริง (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2555) พืน้ ทีส่ าธารณะในเมืองเปน็ พืน้ ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยท�ำให้ผสู้ งู อายุและผูพ้ กิ ารเปน็
ประชาชนทีม่ พี ลัง (active population) ได้ หากสามารถออกแบบได้อย่างปลอดภัย ให้คนทุกกลุม่
สามารถใช้ประโยชน์โดยพึง่ พาตนเองได้ โดยโครงการมาตรฐานการจัดพืน้ ทีส่ าธารณะและจัดท�ำสิง่
อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุในชุมชน (สุดนิรันดร์ เพชรัตน์, 2557) ได้ให้แนวทางไว้ดังนี้
(1) จัดองค์ประกอบทางกายภาพของสวนสาธารณะที่มีความสะดวกสบาย เช่น การจัด
ให้มีม้านั่ง สวนที่สวยงามร่มรื่น มีระบบทางเท้าที่ดี มีพื้นที่พักผ่อน-พื้นที่ออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้สูง
อายุและคนทุกวัย มีพื้นผิวสัมผัสส�ำหรับผู้พิการทางสายตา และมีซุ้มพักผ่อนที่อ�ำนวยความสะดวก
ในการเข้าถึงส�ำหรับผู้ใช้วีลแชร์
(2) จัดรูปแบบสวนสาธารณะให้มีทางเดินหรือลู่วิ่งโดยรอบ และแบ่งพื้นที่ภายในสวน
สาธารณะเพื่อตอบสนองการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยสามารถ แบ่งได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วน
พักผ่อน ส่วนกิจกรรมผู้สูงอายุ ส่วนลานกิจกรรมกลางแจ้ง และส่วนเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  ส่วนพักผ่อน จัดพื้นที่ให้มีองค์ประกอบทางกายภาพท�ำให้รู้สึกถึงการต้อนรับและ
ความสะดวกสบาย เช่น การจัดให้มมี า้ นัง่ ระบบทางเท้าทีด่ ี ทางลาด และซุม้ พักผ่อนทีอ่ ำ� นวยความ
สะดวกในการเข้าถึงส�ำหรับผู้ใช้วีลแชร์
- ส่วนกิจกรรมผู้สูงอายุและคนทุกวัย เป็นส่วนที่จัดองค์ประกอบเพื่อตอบสนองกิจ
กรรนันทนาการแบบผ่อนคลายและแบบกระฉับกระเฉง ซึ่งเน้นความปลอดภัยและอ�ำนวยความ
สะดวกต่อผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีระบบทางเท้าที่ดี พื้นทางเดินเรียบ จัดท�ำทางลาดเมื่อมีพื้นต่าง
ระดับ จัดซุ้มพักผ่อนที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถเข้าถึงได้ จัดพื้นที่ออกกาลังกายส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่

ทางเดินโดยรอบที่มีราวจับเพื่อให้ผู้สูงอายุเดินออกกาลังกาย และจัดให้มีอุปกรณ์ออกก�ำลังกายที่
เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ เช่น การก้าวขึ้นลง การถีบขอนไม้ และการเดินวิ่งสลับฟันปลา อุปกรณ์
บริหารหัวไหล่และบริหารข้อสะโพก แบบโยกเท้าเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ยกเท้า เป็นต้น
-  ส่วนลานกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นส่วนที่จัดให้เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งส�ำหรับออก
ก�ำลังกายเป็นกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิค กายบริหารแบบชี่กง โยคะ ร�ำมวยจีน หรือท�ำกิจกรรมอื่นตาม
ความเหมาะสม
-  ส่วนเครือ่ งออกก�ำลังกาย เปน็ ส่วนทีจ่ ดั องค์ประกอบเพือ่ ตอบสนองกิจกรรมนันทนาการ
แบบกระฉับกระเฉง โดยเตรียมเครือ่ งออกก�ำลังกายกลางแจ้งส�ำหรับกิจกรรมออกก�ำลังกาย

รูปที่ 3.7  สวนสาธารณะส�ำหรับทุกคน
ที่มา: สวนนาคราภิรมย์ http://www.siamsouth.com/smf/index.php?action=printpage;topic=19259.0
Elderly parks in Shanghai http://storiesfromshanghai.blogspot.com/2013/01/all-gear-no-idea.html
สวนสาธารณะลานโพธิ์-นาเกลือ http://www.accessiblefacilitiesthailand.com/

โดยในกรณีที่มีพื้นที่จ�ำกัด สามารถเลือกจัดสวนสาธารณะแบบแยกส่วนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของชุมชนแต่ละแห่ง พืน้ ทีส่ าธารณะส�ำหรับทุกคนควรค�ำนึงถึงความปลอดภัย มีระบบไฟฟา้
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ หมาะสมเพียงพอ ไม่มมี มุ อับทีอ่ าจเปน็ พืน้ ทีเ่ สีย่ ง และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยทัง้ ในและรอบพืน้ ที่ นอกจากนัน้ ผูบ้ ริหารเมืองอาจพิจารณาการส่งเสริมการเข้าถึงทีส่ ะดวก
ปลอดภัยให้กบั ทุกคน เช่น การจัดรถโดยสารสาธารณะเชือ่ มต่อระหว่างชุมชนกับสวนสาธารณะ เป็นต้น
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•

การท�ำเกษตรในเมือง (Urban Agriculture) เป็นแนวคิดที่มีความส�ำคัญในฐานะ
ส่วนหนึ่งของระบบเมือง ซึ่งได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ
เช่น เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน  การวางผังเมือง  การจัดการของเสีย การใช้พลังงาน การพัฒนาภูมิ
ทัศน์ การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวของเมือง นอกจากนัน้ ยังมีบทบาทในการเชือ่ มสัมพันธ์ทางสังคม การผลิต
และการกระจายอาหารทีป่ ระหยัดและปลอดภัย เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดของพืน้ ทีเ่ มือง การท�ำเกษตรใน
เมืองจึงเป็นการท�ำการเกษตรในพื้นที่ปลูกสร้างแล้วในเมือง เช่น พื้นที่บนดาดฟ้า ระเบียงบ้าน
ในกระถางหลังบ้าน ในชุมชน และพื้นที่รกร้างต่างๆ

รูปที่ 3.8  แนวความคิดการท�ำเกษตรในเมือง
ทีม่ า: การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแนวทางการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวในเทศบาลนคร
นนทบุรี 6 มีนาคม 2560
รูปที่ 3.9  การท�ำเกษตรในเมือง
ที่มา: http://www.thaicityfarm.
com/autopagev4/show_
article.php?auto_id=46

3.3 แนวทางการจัดหาพื้นที่ว่างในเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว

การวิเคราะห์ปริมาณที่เพียงพอของพื้นที่สีเขียวในเมือง อาจใช้เกณฑ์มาตรฐานของ
ประเทศ หรือ พิจารณาจากการกระจายของพืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ อี ยู่ การกระจายการเข้าถึงของประชากร
และความต้องการพื้นที่สีเขียวของชุมชน หากผลการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่สีเขียวพบว่าพื้นที่
ไม่เพียงพอ จะต้องมีการจัดหาทีว่ า่ งทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้ในการพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวเพิม่ โดยชุมชนเมือง
สามารถด�ำเนินการได้ในพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
• พื้นที่เว้นว่างตามกฎหมาย ได้แก่ พื้นที่สาธารณะที่ถูกบังคับให้เว้นว่างตามกฎหมาย
เช่น กฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร อันได้แก่ พื้นที่ทางเท้า พื้นที่แนวถอยร่นอาคาร
และพื้นที่ที่เป็นที่หน่วงน�้ำของเมือง เป็นต้น
• พืน้ ทีส่ าธารณูปโภคสาธารณูปการ เช่น พืน้ ทีแ่ นวเขตทางหลวง และแนวสายส่งไฟฟา้ แรงสูง
• พื้นที่ส่วนราชการ ได้แก่ พื้นที่ในเขตทหาร สถานที่ราชการของหน่วยงานต่างๆ
• พื้นที่ในสถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
• พืน้ ทีศ่ าสนสถาน พืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ พืน้ ทีใ่ นเขตวัด โบสถ์
สุเหร่า ก�ำแพงเมือง ปราสาท อุทยานประวัติศาสตร์ และคูเมือง เป็นต้น
• พื้นที่สาธารณะของแผ่นดิน ได้แก่ แม่น�้ำ ล�ำคลอง ชายหาด ภูเขา ป่าไม้
• พื้นที่รกร้าง ได้แก่ พื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์
ทั้งนี้ การให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการพัฒนานั้น มีได้หลายวิธีการด้วยกันขึ้นอยู่กับลักษณะ
ความเป็นเจ้าของพื้นที6่   ได้แก่
• การขอใช้ที่ดินจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน รวมถึงที่เอกชน
ที่มีที่ดิน
• การขอรับบริจาคที่ดิน โดยเอกชนสามารถแสดงเจตนาให้ที่ดินเป็นที่สาธารณะเป็น
ลายลักษณ์อักษร
• การท�ำสัญญาเช่าระยะยาว ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับเจ้าของทีด่ นิ
• การซื้อที่ดิน
โดยการลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวอาจมาจากการลงทุนของท้องถิ่นเอง การให้ชุมชน
และภาคธุรกิจในเมืองมีสว่ นร่วม การขอความร่วมมือจากหน่วยงานอืน่ ๆ การตัง้ กองทุนบริจาค หรือ

  การขอใช้ที่ดินและการขอรับบริจาคที่ดิน ได้มีการหารือในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวในพื้นที่น�ำร่อง และ
มีผเู้ ข้าร่วมประชุมส่วนหนึง่ ทีเ่ ป็นเจ้าของทีด่ นิ ให้ความเห็นว่ามีความเปน็ ไปได้ โดยมีผปู้ ระสงค์บริจาคหากเทศบาลประกาศขอความร่วมมือ
และในส่วนการท�ำสัญญาเช่ากับที่ดินเอกชน สามารถท�ำได้และมีความเป็นไปได้มากขึ้น หากสัญญาระบุว่าจะไม่มีสิ่งก่อสร้างถาวร และจะ
ท�ำการคืนพื้นที่ทั้งหมดในระยะเวลาเท่าใด
6
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3.4 แนวทางในการบ�ำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง

พื้นที่สีเขียวที่ถูกพัฒนาขึ้นจ�ำเป็นจะต้องมีการบ�ำรุงรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยแนว
ปฏิบัติที่เทศบาลทุกแห่งสามารถด�ำเนินการได้ทันที ได้แก่ การบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ควบคูก่ บั การรณรงค์สร้างจิตส�ำนึก
และความตระหนักต่อความส�ำคัญของพืน้ ทีส่ เี ขียวแก่ประชาชน (มาตรการและแนวทางอืน่ ๆ ในการ
เพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียวโดยภาคส่วนต่างๆ ได้อธิบายไว้ในส่วนที่ 2.5 มาตรการในการบริหาร
จัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองและชุมชน)
การบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 ได้ให้อ�ำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตพื้นที่
ซึ่งเทศบาลสามารถท�ำการบังคับใช้อย่างจริงจังผ่านมาตราต่างๆ ดังนี้
มาตรา 8 ก�ำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินต้องดูแลรักษาต้นไม้มิ
ให้รกรุงรัง ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกหรือขึ้นเองตามธรรมชาติ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 26 ห้ามการทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือกองกรวด หิน ดินทราย หรือสิ่งอื่นใดใน
บริเวณที่ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งเทศบาลเป็นเจ้าของ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 27  ห้ามโค่น ตัด เด็ด หรือกระท�ำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายหรือน่า
จะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ ใบ ดอก ผล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ปลูกไว้ในที่สาธารณะ เว้นแต่
จะได้รบั มอบหมายจากเจ้าพนักงานหรือได้รบั อนุญาตเปน็ หนังสือให้ตดั หรือโค่นจากนายกเทศมนตรี
ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
การสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักต่อความส�ำคัญของพื้นที่สีเขียวแก่ประชาชน อาทิเช่น
• การประชาสัมพันธ์ ถึงความส�ำคัญ คุณค่า และประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวในเมือง
โดยอาจท�ำในรูปแบบโปสเตอร์ ค�ำขวัญ นิทรรศการ เอกสารแผ่นพับ และข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ
• การจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีส่ เี ขียว เป็นกิจกรรมให้ผอู้ ยูอ่ าศัยในเมืองได้เกิด
การมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าของพื้นที่สีเขียว เช่น การท�ำประวัติต้นไม้ กิจกรรมดูนกในเมือง ปลูก
ต้นไม้ เป็นต้น
• การจัดโครงการประกวดต่างๆ เทศบาลอาจส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวผ่านการประกวด เช่น การประกวดสวนสาธารณะในละแวกบ้าน การประกวด
จัดสวนหย่อมข้างบ้าน การประกวดจัดสวนบนดาดฟ้า การประกวดพืน้ ทีส่ เี ขียวในสถานศึกษา เป็นต้น

ของทีด่ นิ หรือการบริจาค โดยอาจจะเป็นการติดป้าย มอบโล่ หรือการประกาศเกียรติคณ
ุ ในกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
• การจัดการฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน โดยเทศบาลอาจสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ผู้น�ำชุมชน ครู ผู้น�ำเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา ในด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้
• การให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการวางแผน และก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติใน
การจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวในชุมชนของตน อาจเปน็ การเสนอความคิดเห็นในแผน และร่วมเป็นกรรมการ
บริหาร

3.5 แนวทางในการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาและบ�ำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง

การจัดหาทุนเพือ่ พัฒนาและรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียวสามารถแบ่งได้เป็น 4 แหล่งหลัก ได้แก่ การ
ลงทุนของท้องถิ่นเอง การให้ชุมชนและภาคธุรกิจในเมืองมีส่วนร่วม การขอความร่วมมือจากหน่วย
งานอื่นๆ และการระดมทุนผ่านพันธบัตร การตั้งกองทุน และจัดเก็บรายได้ โดยมีรายละเอียดและ
ตัวอย่างการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) การใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อดีของการบริหารจัดการโดยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คือ หน่วยงาน
ท้องถิ่นสามารถที่จะตอบสนองความต้องการการใช้พื้นที่สีเขียวของประชาชนภายในพื้นที่ได้อย่าง
ถูกต้องและแหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนจะมีเสถียรภาพมากกว่างบประมาณที่
ได้รับจากหน่วยงานกลาง เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเกิดขึ้นภายในพื้นที่โดยไม่ต้องอาศัยการ
ตัดสินใจของหน่วยงานส่วนกลาง ข้อด้อยของการบริหารจัดการดังกล่าวคือ ในระยะยาวการจัดหา
เงินทุนอาจเกิดความไม่แน่นอน นอกจากนั้น การร่วมมือพัฒนาระหว่างพื้นที่จะท�ำได้ยากกว่าการ
บริหารจัดการจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณของ
ท้องถิ่น ร่วมกับการพิจาณาแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งในและนอกท้องถิ่น
2) การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคธุรกิจในเมือง
การสนับสนุนโดยภาคประชาสังคมเกิดขึ้นในรูปแบบของกลุ่มอาสาสมัครหรือการรวม
ตัวของชุมชนในการสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและดูแลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของตน การ
ด�ำเนินการดังกล่าวจึงอาจด�ำเนินการในรูปแบบของมูลนิธิ องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร ซึ่งมีข้อดีคือ

บทที่ 3 I แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมืองทั่วไป
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สถานภาพขององค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก�ำไรสามารถสร้างสิทธิพิเศษทางภาษี และยังเป็นการ
ดึงดูดการลงทุนในธุรกิจบางประเภทที่โดยปกติแล้วรัฐไม่สามารถด�ำเนินการได้ ข้อด้อยของการ
สนับสนุนโดยภาคประชาสังคมคือ ข้อจ�ำกัดในการระดมทุนค่อนข้างมากเนื่องจากการได้มาของงบ
ประมาณเป็นไปด้วยความสัมพันธ์ในลักษณะการพึ่งพา ดังนั้นหากขาดการระดมทุนที่ต่อเนื่องหรือ
การสนับสนุนจากชุมชน ภาคธุรกิจ ย่อมท�ำให้มูลนิธิหรือองค์กรดังกล่าวไม่สามารถด�ำเนินงานได้
ตัวอย่างการด�ำเนินงานด้วยการสนับสนุนโดยภาคประชาสังคม ได้แก่ กลุม่ เพือ่ นผูใ้ ห้ความ
ร่วมมือส�ำหรับสวนสาธารณะ (Friends groups, Partnerships for Parks) ในเมืองนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (New York City Department of Parks & Recreation, 2016) โดยกลุ่มดังกล่าว
เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สวนสาธารณะนิวยอร์ก มูลนิธิสวน
สาธารณะ (องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร) และภาคประชาสังคม โดยแนวคิดส�ำคัญของการด�ำเนินงานคือ
การระดมทุนจากภาคประชาชนและเอกชนภายในพื้นที่ให้ได้งบประมาณจ�ำนวนหนึ่ง ประกอบกับ
การสมทบงบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานการกุศล นอกจากนั้น กลุ่มดังกล่าวยัง
ได้รบั ความร่วมมือจากคนภายในพืน้ ทีใ่ นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกั ษ์และท�ำหน้าทีอ่ าสาสมัคร
ในการดูแลสวนสาธารณะของชุมชน
ส�ำหรับภาคธุรกิจเอกชนในเมือง การสนับสนุนสามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการด�ำเนินธุรกิจ เช่น การจัดเก็บภาษีในพืน้ ทีโ่ ครงการปรับปรุงธุรกิจ (Business Improvement
District: BID) ซึง่ เป็นโครงการการด�ำเนินร่วมกันของเอกชนภายในพืน้ ที่ โดยมีการก�ำหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาพืน้ ทีร่ ว่ มกัน การด�ำเนินการดังกล่าวมีความจ�ำเปน็ ในการเก็บค่าภาษีอนั เป็นการระดม
ทุนเพื่อใช้จ่ายในโครงการ ทั้งนี้โครงการพื้นที่ปรับปรุงธุรกิจอาจขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
รัฐหรือกองทุนเอกชนอื่นภายนอกพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน โครงการปรับปรุงธุรกิจอาจจะมีชื่อเรียกอื่น
ได้ เช่น เขตการฟื้นฟูธุรกิจ (Business Revitalization Zone: BRZ) ย่านการปรับปรุงชุมชน
(Community Improvement District: CID) พื้นที่การพัฒนาพิเศษ (Special Services Area:
SSA) หรือย่านการพัฒนาพิเศษ (Special Improvement District: SID)   การจัดเก็บภาษีในพื้นที่
โครงการปรับปรุงธุรกิจจึงเปน็ อีกแนวคิดส�ำคัญในการอาศัยภาคธุรกิจภายในพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการพัฒนา
โดยภาครัฐอาจเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดโครงการและเป็นผู้สนับสนุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
เสริมพืน้ ทีส่ เี ขียวในชุมชน (CABE, 2006: 30-31) ข้อดีคอื การด�ำเนินงานของเอกชนมีขอ้ จ�ำกัดน้อย
กว่าการด�ำเนินงานของรัฐ โดยเอกชนอาจจะใช้เงินทุนจากโครงการดังกล่าวในการพัฒนาพื้นที่สี
เขียวของย่านธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าของพื้นที่ตนเองจากสภาพแวดล้อมที่ดี ข้อด้อยคือ ข้อจ�ำกัดใน
การรวมกลุม่ กันของกลุม่ ธุรกิจ เช่น ในกรณีของธุรกิจทีไ่ ม่เห็นด้วยกับโครงการย่อมไม่เข้าร่วม ซึง่ จะ

เปน็ ผลต่อการระดมทุนในระยะยาว จึงเป็นหน้าทีข่ องโครงการและหน่วยงานท้องถิน่ ในการสนับสนุน
และท�ำความเข้าใจในแก่ภาคธุรกิจในพื้นที่ เพื่อให้โครงการสามารถเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นการจัด
เก็บเงินของกลุม่ อาจเกิดความซ�ำ้ ซ้อนกับการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานท้องถิน่ จึงอาจเป็นการสร้าง
ภาระแก่ภาคธุรกิจภายในพื้นที่ได้
ตัวอย่างการจัดตั้งกลุ่มโครงการปรับปรุงธุรกิจ เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ในถนนสายฮอลลี
วูดและใช้เวลาในการพัฒนาและดูแลพืน้ ทีด่ งั กล่าวมาเปน็ เวลามากกว่า 10 ปี และมีการขยายขอบเขต
การด�ำเนินงานไปยังพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกันคือในเขตซันเซต โดยทัง้ สองพืน้ ทีม่ งี บประมาณทีเ่ กิดจากการ
ระดมทุนของเอกชนมากกว่า 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (Hollywood Property Owners Alliance,
n.d.) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวให้ ความส�ำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยภายในพื้นที่และการดูแล
รักษาพื้นที่สีเขียวให้พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดูดีตลอดเวลา แนวทางการบริหารจัดการโครงการ
ดังกล่าวสามารถท�ำได้ตามความต้องการของภาคเอกชน ซึง่ เป็นความแตกต่างจากการใช้งบประมาณ
ของภาครัฐในการด�ำเนินการ
3) การขอการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง และหน่วยงานอื่นๆ
การก�ำหนดเป้าหมายของการใช้พื้นที่สีเขียวที่หลากหลาย มากกว่าวัตถุประสงค์ในเรื่องเดียว ย่อม
ท�ำให้การระดมทุนในการพัฒนาสามารถมาจากหลากหลายแหล่งทุน (CABE, 2006: 28-29) เช่น
การตั้งเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อการสร้างพื้นที่สาธารณะ การเป็นพื้นที่อนุรักษ์
สิง่ แวดล้อมและเปน็ พืน้ ทีน่ นั ทนาการของวัยรุน่ ในสังคม เปา้ หมายทีห่ ลากหลายดังกล่าวจะสามารถ
ระดมทุนจากภาครัฐในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ข้อดีของการบริหารจัดการดังกล่าวคือ การ
รวบรวมทรัพยากรจากหลากหลายหน่วยงานของรัฐย่อมท�ำให้เกิดการประหยัดที่มีประสิทธิภาพ
(Efficiency Savings) และเกิดความคุม้ ค่าของเงินมากกว่าการด�ำเนินโครงการแยกส่วนกัน รวมทัง้
การด�ำเนินการร่วมกันของหน่วยงานยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ชุมชนอีกด้วย ข้อด้อย
ของการบริหารจัดการดังกล่าวคือ การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐโดยมากเป็นการสนับสนุนในครั้ง
แรกของการด�ำเนินการท�ำให้อาจเกิดปัญหาเรื่องของความยั่งยืน
ตัวอย่างการระดมทุนของภาครัฐในหลายหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่แตกต่างกันภายใต้
โครงการทีส่ นับสนุนพืน้ ทีส่ เี ขียวคือโครงการ London Borough of Hillingdon ในประเทศอังกฤษ
โดยโครงการดังกล่าวเกิดจากสมติฐานที่ว่าการมีส่วนร่วมทางการเงินสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวและ
สร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนได้ และน�ำไปสู่การลดงบประมาณทางด้านสุขภาพในช่วงเวลา
เดียวกัน โดยกลุ่มผู้ด�ำเนินโครงการดังกล่าวสนับสนุนให้เกิดการใช้พื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์แก่
สุขภาพของชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้อาศัยการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
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(Healthy Hillingdon Center) ในพื้นที่ซึ่งโครงการ London Borough of Hillingdon ได้รับเงิน
สนับสนุน จากหน่วยงานทางด้านสุขภาพมากกว่า 25,000 ปอนด์ ในการด�ำเนินกิจกรรม  (CABE,
2006: 28)
โครงการความร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่สวนสาธารณะ
Emscher Landscape Park ในประเทศเยอรมนี เปน็ อีกตัวอย่างทีแ่ สดงถึงความร่วมมือของหน่วย
งานภายในท้องถิน่ และหน่วยงานระดับชาติ ซึง่ ก่อนหน้านีพ้ นื้ ทีข่ องสวนอยูใ่ นบริเวณเหมืองเหล็กและ
ถ่านหินของเยอรมนีท�ำให้พื้นที่เกิดการปนเปื้อนและเป็นปัญหามลพิษแก่ชุมชนโดยรอบ การแก้ไข
ปัญหาเกิดขึ้นในปี 1989  จากการสนับสนุนของรัฐบาลภูมิภาค (Regional Government) และ
รัฐบาลท้องถิน่ 17 แห่ง รวมถึงภาคเอกชนและชุมชนในการปรับปรุงพืน้ ทีส่ เี ขียวดังกล่าวให้กลับมา
ใช้ได้ตามความต้องการของประชาชนภายในพืน้ ที่ (Emscher Landscape Park, 2015: 6-8)
4) การระดมทุนผ่านพันธบัตร การตั้งกองทุน และจัดเก็บรายได้
การออกพันธบัตรเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานท้องถิ่น (CABE, 2006: 36-37)
เป็นการอาศัยแหล่งเงินทุนในการพัฒนาจากภายในพื้นที่ การพัฒนาในรูปแบบดังกล่าวจะผ่านการ
แสดงความคิดเห็นและการลงคะแนนอนุญาตให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถออกพันธบัตรแก่
ประชาชนภายในพื้นที่และช�ำระเงินคืนเมื่อครบก�ำหนดพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
เพือ่ จุดประสงค์ในการพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวของเมือง ข้อดีของการออกพันธบัตรเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว
ของหน่วยงานท้องถิ่นคือ หน่วยงานท้องถิ่นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีข้อจ�ำกัดน้อยกว่าแหล่ง
เงินทุนสนับสนุนของรัฐ ท�ำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถจัดหา
เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากความเห็นชอบของประชาชนภายในพืน้ ที่ ข้อด้อยคือ การด�ำเนิน
การออกพันธบัตรโดยส่วนมากจะเปน็ โครงการขนาดใหญ่หรือโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ามารถคาดการณ์
รายได้ผลตอบแทนได้ในระยะยาว จึงจ�ำเป็นที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีความเปน็ ไปได้ในการคืนพันธบัตร นอกจากนัน้ หน่วยงานท้องถิน่ ในประเทศไทย
ในปัจจุบันยังคงไม่มีอ�ำนาจในเรื่องของการออกพันธบัตรด้วยตนเอง
ตัวอย่างการออกพันธบัตรเพือ่ สนับสนุนให้เกิดพืน้ ทีส่ เี ขียว เกิดขึน้ ในเมืองเซนต์หลุยส์ ใน
รัฐมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกา (Edwards, 2013) โดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ด�ำเนินการออกพันธบัตร
มูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหาก�ำไรที่ชื่อ Forest
Park Forever ในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สีเขียว อันเป็นสวนสาธารณะของเมืองเซนต์หลุยส์
การตั้งกองทุนเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวขึ้นภายในท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางการด�ำเนินงาน
โดยจุดเริ่มต้นของการตั้งกองทุนอาจเป็นไปในรูปแบบของการบริจาคเงินแก่หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยว

กับพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ เพิม่ จ�ำนวนและอนุรกั ษ์พนื้ ทีส่ เี ขียว โดยหลังจากนัน้ กองทุนดังกล่าวจะอาศัยการ
ลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างผลก�ำไรและด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ข้อดีของการ
บริจาคคือ รายได้ที่มั่นคงจากการด�ำเนินงานและกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านผู้ดูแลที่เชื่อ
ถือได้ ข้อด้อยคือ จ�ำนวนเงินในการบริจาคครัง้ แรกต้องมีจำ� นวนทีม่ ากพอในการตัง้ กองทุนและลงทุน
ในระยะยาว นอกจากนั้นการบริหารจัดการกองทุนยังต้องด�ำเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหน่วยงาน
ท้องถิ่นอาจไม่สามารถด�ำเนินการได้ในส่วนนี้
City of London Corporation เป็นตัวอย่างการด�ำเนินงานในแง่ของการบริหารจัดการ
เงินทุนในระยะยาว City of London Corporation เปน็ หน่วยงานท้องถิน่ ทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีบ่ ริเวณ
ใจกลางมหานครลอนดอนซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งเศรษฐกิจการเงินมากกว่า 300 ปี และมีความใกล้
ชิดกับแหล่งธุรกิจโดยรอบซึ่งท�ำให้สะดวกต่อการระดมทุนจากหน่วยงานเอกชน โดยมีการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อน�ำผลก�ำไรที่ได้จากการบริหารจัดการมาใช้ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานและ
เพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวในเมือง (City of London Corporation, 2015: 51)
อีกวิธกี ารหนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และจัดเก็บรายได้จากการ
จัดการพื้นที่สีเขียว (CABE, 2006: 38-41) การก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งานพื้นที่สีเขียวให้
เกิดโอกาสที่มากกว่าการเป็นพื้นที่สาธารณะ แต่เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างรายได้แก่หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบดูและเพื่อน�ำเงินรายได้ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงและสร้างความยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต ข้อดีของการสร้างโอกาสในรายได้คือ เป็นการกระจายความเสี่ยงในการบริหารจัดการและ
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวในย่านชุมชน ทั้งนี้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถกระตุ้นให้ภาคเอกชนที่มี
การถือครองที่ดิน ใช้ที่ดินของตนเพื่อเป็นทั้งพื้นที่สีเขียวและลงทุนในระยะยาวกับพื้นที่ เช่น การ
ลงทุนในพืน้ ทีน่ นั ทนาการทีม่ กี ารหมุนเวียนเข้ามาใช้บริการของประชาชนโดยรอบ ข้อด้อยคือ ความ
ยากในการบริหารจัดการเงินรายได้ที่เกิดขึ้น รวมถึงมีความเสี่ยงจากการใช้พื้นที่สีเขียวในการสร้าง
รายได้มากเกินพอดีซึ่งอาจจะเกิดปัญหาสภาพแวดล้อมในอนาคต
ตัวอย่างกิจกรรมทีส่ ร้างรายได้แก่เจ้าของพืน้ ทีส่ เี ขียวคือ กิจกรรมการส่งเสริมเชิงพาณิชย์
ในพืน้ ทีส่ วนสาธารณะ (Plaza Park) ในเมืองแซคราเมนโต รัฐแคริฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
มีการเริม่ ต้นพัฒนาพืน้ ทีใ่ นช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 ผ่านการลงทุนของนักพัฒนาทีส่ นใจในพืน้ ทีส่ วน
สาธารณะของเมือง และได้รบั การสนับสนุนให้ใช้พนื้ เป็นพืน้ ทีใ่ นการจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิรต์
ปัจจุบนั มีเอกชนเปน็ เจ้าของสัมปทานในการดูแลพืน้ ทีส่ เี ขียวใจกลางเมือง ทีส่ ามารถสร้าง เงินรายได้
จากการแสดงคอนเสิรต์ มากกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐต่อปี (Project for Public Spaces, 2009)

บทที่ 3 I แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมืองทั่วไป
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แนวทางการประยุกต์ใช้ :
การจัดหาทุนเพื่อพัฒนาและบ�ำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
ส�ำหรับประเทศไทย การด�ำเนินงานโดยใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในการ
คุ้มครอง ฟื้นฟู และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขต
พื้นที่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากธรรมชาติ การดูแลรักษาที่
สาธารณะ การบ�ำรุงรักษาทางบก ทางน�ำ 
้ ทางระบายน�ำ 
้ และการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งในทางปฏิบัติ การด�ำเนินการด้านการจัดการพื้นที่
สีเขียวมักจะครอบคลุมเฉพาะสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวริมทางสัญจร
บางส่วนซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ท�ำให้
การกระจายการดูแลรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียวประเภทอืน่ ๆ ยังไม่เพียงพอ จึงจ�ำเปน็
ต้องมีการพิจาณาแหล่งทุนอื่นๆ นอกเหนือจากงบประมาณของท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอยู่ในรูปแบบมูลนิธิและองค์กรไม่
แสวงหาผลก�ำไร และการด�ำเนินการของภาคประชาชนในชุมชนต่างๆ ซึ่ง
ส่วนมากด�ำเนินการโดยอาสาสมัครภายในชุมชน และใช้การระดมทุนภายใน
พืน้ ที่ กลุม่ เหล่านีย้ งั จ�ำเปน็ ต้องได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิน่ หรือ
สร้างกิจกรรมที่สามารถสร้างผลก�ำไรเพื่อการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น
การปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ หรือการท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพจ�ำหน่าย เป็นต้น
การขอการสนับสนุนโดยภาคธุรกิจในเมือง เปน็ แนวทางหนึง่ ทีน่ า่ สนใจในการ
จัดหาทุน เนื่องจากมีภาคธุรกิจที่เห็นความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง
เพิ่มมากขึ้น และพบว่าเมื่อมีการรวมกลุ่มด�ำเนินการ โครงการมีโอกาสที่จะ
ประสบความส�ำเร็จสูง เช่น การพัฒนาทางเดินลอยฟ้า (sky walk) ของกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการย่านราชประสงค์ และการด�ำเนินกิจกรรมในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
สิง่ ส�ำคัญคือการสนับสนุนภาคธุรกิจทีม่ คี วามพร้อมให้ทราบถึงความต้องการ

ของท้องถิ่นและการพัฒนาโครงการร่วมกันที่เน้นการเพิ่มมูลค่าของพื้นที่ตั้ง
ธุรกิจจากสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
การขอการสนับสนุนจากหลากหลายแหล่งทุน เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
มีความเปน็ ไปได้สงู โดยเฉพาะส�ำหรับการด�ำเนินงานในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญ
สูงด้านระบบนิเวศ และสนับสนุนประโยชน์ใช้สอยอืน่ ๆ ในวงกว้าง เช่น กรณี
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์และ
พื้นที่บริเวณกระเพาะหมู อ�ำเภอบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งหน่วย
งานผูร้ บั ผิดชอบหลักคือมูลนิธชิ ยั พัฒนาได้ประสานงานกับหน่วยราชการ อาทิ
กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับทุนจากหน่วยงานอื่นๆ ผ่านโครงการต่างๆ
เช่น โครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกระทรวงพลังงาน กลุ่ม
ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับการระดมทุนผ่านพันธบัตรในประเทศไทยนั้น จ�ำเป็นต้องเป็น
กิจการของรัฐเท่านั้นเนื่องจากพันธบัตรเป็นตราสารทางการเงินซึ่งออกโดย
รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจเพือ่ ระดมเงินทุนจากประชาชนทัว่ ไป ในส่วนทีอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�ำเนินการได้จึงเป็นการตั้งกองทุนพื้นที่สีเขียว
ขึ้นภายในท้องถิ่น ซึ่งสามารถอาศัยอ�ำนาจของท้องถิ่นออกข้อบัญญัติหรือ
เทศบัญญัติจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุน โดยระบุแหล่งที่มาของทุน
แนวทางวิธีการการใช้จ่าย และการจัดตั้งกรรมการตรวจสอบ ตัวอย่าง
กองทุนที่ด�ำเนินงานโดยนิติบุคคล เช่น กองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธ์พืช
โดยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชิ นู ป ถั ม ภ์ แ ละกองทุ น ปลู ก ป ่ า ถาวรเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (พ.ศ. 2540-2550)  นอกจากนั้น การสร้างและจัดเก็บรายได้
จากการจัดการพื้นที่สีเขียว ก็อยู่ในขอบเขตที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด�ำเนินการได้ โดยอาจจะเป็นการด�ำเนินงานโดยท้องถิ่นเองผ่าน

บทที่ 3 I แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมืองทั่วไป

3-23

4

Nanjing, China
Source: TEI

4
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บทที่ 4 I แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับเมือง
ตามประเภทกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ
การน�ำเสนอแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับเมืองตามประเภทกิจกรรมหลักทาง
เศรษฐกิจทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว และเมืองพาณิชยกรรม โดยเป็น
แนวคิดที่สอดคล้องกับการด�ำเนินกิจกรรมของเมืองซึ่งมีการระบุบทบาทของพื้นที่สีเขียวในแต่ละ
แนวคิด และแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวตามกรอบแนวคิดนั้นๆ โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ประเภทเมือง ดังนี้

4.1 เมืองอุตสาหกรรม

แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial town)
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้ให้ความหมายของเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศไว้ว่า การวางผังเมืองและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อุตสาหกรรมตั้งอยู่ ที่
ค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการจัดการของเสียที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการพัฒนา      อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่
ช่วยเพิม่ ผลผลิตและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมประเทศไทยมีการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมในรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึง่ ก�ำหนดให้มกี ารพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม
ในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน
ของอุตสาหกรรมและชุมชน และส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐร่วม
กันพัฒนามาตรฐานขององค์ประกอบที่จ�ำเป็นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก�ำหนดมาตรการการ
บริหารจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม และผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน ไปจนถึงการมีศนู ย์เฝ้า
ระวังคุณภาพสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2554; สมชาย มุ้ยจีน, 2559) หน่วยงานหลักในการด�ำเนินการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน
ประเทศไทย คือ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก�ำกับดูแล
การด�ำเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรมดูแลการด�ำเนินการในพื้นที่
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เขตประกอบการอุตสาหกรรม
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โดยในปัจจุบันได้เริ่มการน�ำร่องแล้วในหลายพื้นที่ของประเทศ เช่น ในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
และนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนคร และมี ก ารก� ำ หนดเป ้ า หมายที่ จ ะพั ฒ นาและยกระดั บ นิ ค ม
อุตสาหกรรมมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate & Networks) ปีละ 3 แห่ง
และมีเปา้ หมายภายในปี 2562 ทุกนิคมอุตสาหกรรมจะพัฒนาเข้าสูเ่ มืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทาง
ด้านกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำ� เนินการโครงการน�ำร่องใน 15 จังหวัด โดยปัจจุบนั อยูใ่ นขัน้ ตอน
ในการส่งเสริมให้โรงงานเข้าร่วมโครงการ Green Industry, CSR DIW และ Eco Factory เพื่อยก
ระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน ท�ำให้กระบวนการผลิต
เปน็ มิตรกับสิง่ แวดล้อมและมีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ทัง้ นี้ คาดว่าเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 15 จังหวัดในระยะแรกจะด�ำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2564
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ก�ำหนดองค์ประกอบในการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 22 ด้านเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลใน 5 มิติ ได้แก่
1)  มิติกายภาพ 3 ด้าน ได้แก่ การออกแบ พัฒนา และบริหารพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
การออกแบบระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ และการออกแบบอาคารที่
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2)  มิติเศรษฐกิจ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ (Economic Efficiency) เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่มีเสถียรภาพ (Economic Stability) และเศรษฐกิจ
ของชุมชนที่มีความเท่าเทียม (Economic Equity)
3)  มิติสังคม 2 ด้าน ได้แก่ คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน และของชุมชนโดยรอบ
4)  มิติสิ่งแวดล้อม 9 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน ระบบการผลิต
และผลิตภัณฑ์ทเี่ ปน็ มิตรต่อสิง่ แวดล้อม การควบคุมมลภาวะทางน�ำ 
้ การควบคุมมลภาวะทางอากาศ
การควบคุมมลภาวะจากกากของเสีย การควบคุมมลภาวะทางเสียง กลิ่น ฝุ่น ควัน เหตุเดือดร้อน
ร� ำ คาญการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย และสุ ข ภาพและการพึ่ ง พาเกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น ของ
อุตสาหกรรม (Industrial Symbiosis)
มิติการบริหารจัดการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการพื้นที่ และการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม อย่างมีสว่ นร่วม การยกระดับการก�ำกับดูแลโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ส่งเสริมให้โครง
งานเข้าสูร่ ะบบบริหารจัดการระดับประเทศและระดับสากล การรณรงค์สง่ เสริมให้โรงงานประยุกต์
ใช้นวัตกรรม และระบบการบริหารที่มีการวิเคราะห์พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางต่างๆ

การพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกี่ยวข้องโดยตรงกับมิติกายภาพ
ในการพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว พืน้ ทีโ่ ล่ง รวมถึงพืน้ ทีแ่ หล่งน�ำ้ ในขอบเขตและโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม
มิติทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งพนักงานและชุมชน และมิติทางสิ่งแวดล้อมในการ
ช่วยป้องกันผลกระทบ และลดมลภาวะระหว่างขั้นตอนการผลิต โดยด�ำเนินงานในมิติการบริหาร
จัดการ และมุ่งสู่เป้าหมายในมิติเศรษฐกิจ  
แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งในเมืองอุตสาหกรรม
การจัดท�ำแนวป้องกัน (Protection Strip) และแนวกันชน (Buffer Zone) การ
ก�ำหนดให้มีระยะของแนวป้องกันและระยะของแนวกันชนนั้นเพื่อให้เป็นพื้นที่กันชนระหว่าง
อุตสาหกรรมกับชุมชน ช่วยปอ้ งกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
ระยะของแนวป้องกันและแนวกันชนในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน โดยเป็นการประยุกต์ใช้
ตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ ที่ โดยปัจจัยในการก�ำหนดระยะขึน้ อยูก่ บั 1) ประเภท ขนาด และ
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม 2) ที่ตั้งและระยะทางจากโรงงานถึงชุมชน 3) ชนิดและความเข้มข้น
มลพิษที่เกิด และ 4) สภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ การจัดท�ำแนวป้องกัน และ
แนวกันชนที่เป็นพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ จะช่วยลดผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมต่อ
ชุมชนโดยรอบโดยการดูดซับสารมลพิษต่างๆ รวมทัง้ ฝุน่ ละอองและช่วยดูดซับกา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์
และเสริมสร้างภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ โรงงานซึ่งสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ
ระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนในการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
• การจัดท�ำแนวป้องกัน (Protection strip)
แนวปอ้ งกัน หมายถึง การจัดการระยะและคุณภาพพืน้ ทีใ่ นเขตของอุตสาหกรรมด้านทีต่ ดิ
กับชุมชน เพือ่ เปน็ แนวปอ้ งกันให้เกิดความปลอดภัย โดยการจัดท�ำแนวปลูกต้นไม้เพือ่ เปน็ แนวปอ้ งกัน
หรือมาตรการอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าโดยเป็นแนวที่อยู่ในเขตของแปลงที่ดินซึ่ง
อุตสาหกรรมประเภทดังกล่าวตัง้ อยู  ่ โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบตั ติ ามมาตรา 67 วรรค
สองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2553)7  ได้กำ� หนดหลักการในการจัดท�ำแนวปอ้ งกัน ดังนี้
1)  ก�ำหนดระยะแนวป้องกันตามประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 6 ระดับมีระยะแนว
ป้องกันตั้งแต่ 0-50 เมตร
2)  จัดท�ำแนวป้องกันอย่างมีคุณภาพโดยการปลูกต้นไม้ หรือ มาตรการอื่นที่มีคุณภาพ
เทียบเท่าหรือสูงกว่า โดยมีข้อแนะน�ำดังต่อไปนี้
  คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบตั ติ ามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2553) ข้อเสนอเรือ่ ง การจัดการปัญหา
ระยะห่างระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและการเผยแพร่ขอ้ มูลผลการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง เสนอต่อ นายกรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ท  ี่ http://www.dpt.go.th/sisaket/pdf/Industry_and_Community.pdf
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- ปลูกต้นไม้อย่างหนาแน่นเปน็ ระยะแนวปอ้ งกัน ๓ ชัน้ เรือนยอดโดยไม่ใช่การเว้นทีว่ า่ ง
การท�ำถนน ที่จอดรถ หรือปลูกหญ้า และไม่จัดท�ำสนามเด็กเล่นในพื้นที่แนวป้องกัน
- คัดเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับการจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่ โดยควรจะเป็นไม้ไม่
ผลัดใบเป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิมในท้องถิ่นมีความสูงและทรงพุ่มที่เหมาะสมเจริญเติบโตหรือปรับตัวได้ดี
ในสภาพภูมอิ ากาศและสภาพดินในพืน้ ที่ เหมาะสมกับขนาดพืน้ ทีข่ องบริเวณทีจ่ ะปลูก และสามารถ
พิจารณาพันธุ์ไม้ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ (absorption) มลพิษต่างๆ เช่น พันธุ์ไม้ที่ดูดซับฝุ่น
ละออง ได้แก่ อโศกอินเดีย เลียบ และทับทิม พันธุ์ไม้ที่ดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ได้แก่ พิกุล โพธิ์
และรกฟ้าขาว พันธุ์ไม้ที่ดูดซับออกไซด์ของไนโตรเจน ได้แก่ สนทะเล หางนกยูง ฝรั่ง และตะกู
- ปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกันเป็น ๓ ระดับลดหลั่นกันลงไปในลักษณะของระฆังคว�่ำ 
สามารถช่วยบังคับทิศทางลมไม่ให้ไปรบกวนภายนอกโรงงาน  ทั้งนี้ ให้ท�ำการปลูกต้นไม้อย่างหนา
แน่นและปลูกแบบสลับฟันปลา เพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างต้นไม้น้อยที่สุด
3)  ควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดท�ำแนวป้องกันและแนวกันชน เช่น
การสนับสนุนการเพาะปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น การรับซื้อพันธุ์ไม้จากชุมชน การร่วมแรงกันระหว่าง
ชุมชนกับโรงงานในการด�ำเนินการจัดท�ำแนวป้องกัน เป็นต้น
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แนวป้องกัน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม
(ประสานผูป้ ระกอบการเพือ่ น�ำมาตรการไปด�ำเนินงานและติดตามผล) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม (ใช้แนวทางการท�ำแนวปอ้ งกันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และสนับสนุน
แนวทางการจัดท�ำอย่างเป็นรูปธรรม) และกระทรวงมหาดไทย (สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในการพิจารณาการจัดท�ำแนวป้องกันเป็นส่วนหนื่งของการอนุมัติการก่อสร้างตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร)
• การจัดท�ำแนวกันชน (Buffer zone)
แนวกันชน หมายถึง ระยะห่างระหว่างย่านอุตสาหกรรมกับย่านชุมชน โดยเปน็ แนวทีอ่ ยู่
นอกเขตพืน้ ทีข่ องอุตสาหกรรมนัน้ ๆ เพือ่ เปน็ มาตรการปอ้ งกัน และลดผลกระทบต่อความปลอดภัย
สุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ แนวกันชนอาจเป็นพื้นที่กันชนป่าไม้ (Forest
buffers) ได้แก่ ป่าไม้โตเร็ว ป่าชุมชน เพื่อใช้เป็นกันชนในการลดความรุนแรงของผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม หรือกันชนกายภาพ (Physical buffers) ได้แก่ พืน้ ทีท่ มี่ รี ปู แบบโครงสร้างใช้แสดงเป็นแนว
เขตทีส่ งั เกตเห็นได้ชดั เจน เช่น ถนน แม่นำ�้ คูคลอง คลองชลประทาน และสามารถแบ่งแยกรอยต่อ
ระหว่างสองกิจกรรมออกจากกัน (พิสษิ ฐ์ สินธุวนิช, ๒๕๕๖) หลักการในการจัดท�ำแนวกันชนมีดงั นี้

รูปที่ 4.1  แนวกันชนระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชน
ที่มา: Economic Development Queensland (http://industrial.edq.com.au/Yatala)

1) ก�ำหนดระยะแนวกันชนตามประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 6 ระดับมีระยะแนว
กันชนตั้งแต่ 0-2,000 เมตร
2) ก�ำหนดข้อห้ามการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในแนวกันชน ทีจ่ ะต้องไม่ขดั แย้งต่อการปอ้ งกัน
อันตรายจากผลกระทบอุตสาหกรรม เช่น ยกเว้นการจัดสรรที่ดินทุกประเภท โรงเรียน อาคาร
พาณิชยกรรม เป็นต้น  หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แนวกันชน ได้แก่ กรโยธาธิการ
และผังเมือง (ด�ำเนินการก�ำหนดแนวกันชนในผังเมืองรวม) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พื้นที่
อุตสาหกรรมตั้งอยู่
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการก�ำหนดในกฎกระทรวงผังเมืองรวมแล้ว จะมีผลกระทบโดยตรง
ต่อเจ้าของทีด่ นิ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผูป้ ระกอบการในบริเวณดังกล่าว เนือ่ งจากการก�ำหนด
ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เป็นการลิดรอนสิทธิใ์ นการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ดังนัน้ การสร้างความเปน็
ธรรมเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งจึงควรพิจารณาให้มีการชดเชยเยียวยา หากไม่มีมาตรการเยียวยา
ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ การจัดท�ำผังเมืองรวมที่มีแนวกันชนนี้อาจไม่เป็นที่ยอมรับได้7  ซึ่งภาคส่วน
ที่ได้รับประโยชน์ควรเป็นผู้ร่วมชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

  ความเห็นจากผลการจัดเวทีวิชาการเพื่อมาบตาพุด ครั้งที่ 3/2554 เรื่องทิศทางผังเมืองรวมมาบตาพุดและพื้นที่กันชน โดยเครือข่าย
วิชาการเพื่อมาบตาพุด ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และส�ำนักงานเลขาธิการสิ่งแวดล้อมแห่งสวีเดนประจ�ำภูมิภาคเอเชีย ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบได้ที่ http://www.tei.or.th/maptaphut/110623-Planning_stage.pdf
7
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4.2 เมืองท่องเที่ยว

แนวคิดการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเมือง (Urban Eco-tourism/Urban Green Tourism)
‘การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ’ (Eco-tourism) เป็นแนวคิดที่เริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงปี  ค.ศ. 1980  
โดยองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism
Society) และองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ให้ค�ำนิยามว่า “การ
ท่องเที่ยวที่ไม่เป็นการรบกวนลักษณะทางธรรมชาติ มุ่งหวังในด้านการศึกษา มีความพอใจต่อ
ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ตามธรรมชาติ มีความเข้าใจต่อวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยไม่เป็นการรบกวนต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ที่จะท�ำ ให้เกิดการอนุรักษ์ต่อทรัพยากรของประชากร ในท้องถิ่น”การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยได้นำ� แนวคิดนีม้ าใช้อย่างเปน็ ทางการใน พ.ศ. 2541 โดยให้คำ� จ�ำกัดความว่า“การท่อง
เทีย่ วอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทมี่ เี อกลักษณ์เฉพาะถิน่ และแหล่งวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ ว
เนือ่ งกับระบบนิเวศสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ ว โดยมีกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส�ำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน” จะเห็นได้ว่า ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือการประสาน
การท่องเทีย่ วกับความพึงพอใจในการเรียนรูแ้ ละสัมผัสกับระบบนิเวศ  โดยองค์ประกอบหลักทีส่ ำ� คัญ
ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) องค์ประกอบด้านพื้นที่ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพื่อประสานการ
ท่องเทีย่ วกับความพอใจในการเรียนรูแ้ ละสัมผัสกับระบบนิเวศ อาจมีการรวมเอาลักษณะวัฒนธรรม
ที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ไว้โดยเฉพาะ
หรือเปน็ การท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธรรมชาติทมี่ เี อกลักษณ์เฉพาะถิน่ (Identity/ Authentic/ Endemic/ Unique) รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับร
ะบบนิเวศในพื้นที่ด้วย
2) องค์ประกอบด้านการจัดการ เปน็ การท่องเทีย่ วทีม่ คี วามรับผิดชอบ (Responsible
travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดการที่ยั่งยืน
ครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและก�ำจัดมลพิษ และ
ควบคุมการพัฒนา
3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ    เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการ
เรียนรู้ (Learning process) โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแห
ล่งท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างจิตส�ำนึกที่ถูกต้องกับ

ผูเ้ กีย่ วข้อง นักท่องเทีย่ ว ประชาชนท้องถิน่ และผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว เป็นการเพิม่ พูนความ
รู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างจิตส�ำนึกที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยว ประชาชน
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
4) องค์ประกอบด้านการมีสว่ นร่วม เปน็ การท่องเทีย่ วทีม่ กั จะมีการค�ำนึงถึงการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนท้องถิน่ หรือชุมชนท้องถิน่   ทีม่ บี ทบาทในส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน
ร่วมปฏิบัติตามแผน  และร่วมได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาค คอยติดตามตรวจสอบ รวมถึงร่วม
บ�ำรุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น
การประยุกต์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาใช้ในบริบทของเมืองตั้งอยู่บนฐานแนวคิดเดียวกัน
โดยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเมือง (Urban Eco-tourism) ได้ถูกนิยามในการประชุม Urban
Ecotourism Conference ในปี ค.ศ. 2004 ว่า “การท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสังคม สร้างงานและพัฒนาความเปน็ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมเมือง” (Wu, et.al. 2009)
โดยมีการประกาศเป้าหมายหลัก 4 ด้าน (Urban Ecotourism Declaration) ได้แก่ (1) การฟื้นฟู
และอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น (2) การให้ประโยชน์กับท้องถิ่นสูงสุด และการมีส่วน
ร่วมของท้องถิน่ ในฐานะเจ้าของ นักลงทุน เจ้าบ้าน และผูน้ ำ� ทาง (3) การให้ความรูก้ บั ผูม้ าเยือนและ
ผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร วัฒนธรรม และความยั่งยืน และ (4) การลด
รอยเท้านิเวศ (ecological footprint) ของผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการจัดการ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเมือง (urban eco-tourism) มีประโยชน์และข้อได้เปรียบหลายด้านเมือ่ เทียบ
กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทอื่นๆ (Dodds and Joppe, 2001)  ได้แก่
• ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม (environmental impacts)
• เกิดการฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติในเมือง (restoration of natural areas)
• การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (interpretation and education)
• การสร้างรายได้ให้ชุมชน (financial viability)
• การเพิม่ คุณค่าให้กบั เมืองและเปน็ เครือ่ งมือไปสูก่ ารพัฒนาเมืองทีย่ งั่ ยืน (destination
marketing and tool for sustainability)
แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งในเมืองท่องเที่ยว
พืน้ ทีส่ เี ขียวและพืน้ ทีโ่ ล่งทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของเมืองได้
ใน 3 ลักษณะ  ได้แก่ (1) สร้างจุดหมายปลายทางส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว (attractive destination)
ซึง่ หลายกรณี สวนสาธารณะทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้รบั การออกแบบอย่างดีของเมือง เช่น Central Park
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(New York, USA), Parc des Buttes-Chaumont (Paris, France), Keukenhof (Lisse, the
Netherlands) และสวนนงนุชในพัทยา (2) เป็นพืน้ ทีส่ นับสนุนกิจกรรมส�ำหรับชุมชนและนักท่อง
เทีย่ ว พืน้ ทีส่ าธารณะและกึง่ สาธารณะต่างๆ สร้างพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ศลิ ปวัฒนธรรม พืน้ ทีส่ นั ทนาการ
การกีฬา งานประเพณีต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซึมซับวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านการใช้พื้นที่
ร่วมกัน และ (3) เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมต่างๆ เส้นทางสีเขียวสามารถสร้างการเชื่อม
ต่อพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยปลอดมลภาวะด้วย
การเดินหรือขี่จักรยาน และยังสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนและเสริมสร้างความยั่งยืน
ให้ระบบนิเวศ
การจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวต่อเมืองท่องเที่ยว สามารถท�ำได้ดังนี้
• การจัดท�ำสวนสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน สวน
สาธารณะเป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียวที่สามารถตอบสนองความต้องการพัก
ผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในเมือง โดยลักษณะการพักผ่อน
หย่อนใจแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) Passive Recreation หรือการพักผ่อนในลักษณะสงบ ผ่อน
คลาย ได้แก่ การชืน่ ชมภูมทิ ศั น์ การใกล้ชดิ ธรรมชาติ เปน็ ต้น และ ๒) Active Recreation เปน็ การ
พักผ่อนหย่อนใจผ่านกิจกรรม ได้แก่ การออกก�ำลังกาย ขี่จักรยาน การเล่นกีฬากลางแจ้ง เป็นต้น
สวนสาธารณะของเมืองมีหลากหลายประเภท ซึ่งการออกแบบเมืองจะมีสวนสาธารณะ
ที่มีการใช้งานและขนาดแตกต่างกันไปกระจายอยู่ในเมือง ได้แก่ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สวน
สาธารณะละแวกบ้าน สวนสาธารณะระดับย่าน ระดับเมือง และสวนทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ เช่น สวนสัตว์
สวนพฤกษศาสตร์ นอกจากนั้น การออกแบบสวนสาธารณะของเมืองให้ตอบสนองความต้องการที่
หลายหลายจะท�ำให้เกิดประโยชน์มากกว่าการนันทนาการ คุณภาพชีวิต และสนับสนุนกิจกรรม
ชุมชน โดยสามารถช่วยในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการน�้ำ และการป้องกัน
ภัยพิบัติได้อีกด้วย
ตัวอย่างการสร้างสวนสาธารณะที่เกิดประโยชน์หลากหลาย
Shanghai Houtan Park (Shanghai, China) เป็นสวนสาธารณะขนาด 14 เฮกเตอร์ มี
ความยาว 1.7 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำ Huangpu พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่โรงงานเหล็กและอู่ต่อ
เรือมาก่อน ต่อมาได้ถูกปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมของอุตสาหกรรมร้างมาปรับปรุงเป็นพื้นที่
สีเขียวของเมืองเพื่อรองรับการจัดงาน World Expo ในปี ค.ศ. 2010 และมีการออกแบบสวน
สาธารณะแห่งนีใ้ นการป้องกันน�ำ้ ท่วม โดยมีการปรับปรุงก�ำแพงคอนกรีตทีม่ อี ยูเ่ ดิมซึง่ เปน็ โครงสร้าง

ที่แข็ง ไม่สวยงาม และเป็นที่กักเก็บขยะเนื่องจากความผันผวนของน�้ำขึ้นน�้ำลง ให้กลายเป็นพื้นที่สี
เขียวชุ่มน�้ำ สร้างบรรยากาศริมตลิ่ง และช่วยในการบ�ำบัดน�้ำที่ปนเปื้อนจากแม่น�้ำ Huangpu
โดยวิธีการบ�ำบัดน�้ำนั้น จะใช้วิธีการท�ำให้น�้ำไหลลงลักษณะเหมือนน�้ำตกเป็นขั้นลดหลั่นหันไป
(Cascades and Tarraces) เพื่อใช้ในการก�ำจัดสารปนเปื้อนเก็บสารอาหารลดตะกอนแขวนลอย
และให้ออกซิเจนน�้ำ

รูปที่ 4.2  ภาพก่อนและหลังการปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น�้ำ Huangpu
ที่มา: https://landscapeperformance.org/case-study-briefs/shanghai-houtan-park

รูปที่ 4.3  ภาพตัดแสดงระบบการบ�ำบัดน�้ำในสวนสาธารณะ Shanghai houtan park
ที่มา: http://www.archdaily.com/131747/shanghai-houtan-park-turenscape/50142c0728ba0d3b45001593-shanghaihoutan-park-turenscape-image

รูปที่ 4.4  พื้นที่ริมน�้ำในสวนสาธารณะ Shanghai houtan park
ที่มา: http://www.archdaily.com/131747/shanghai-houtan-park-turenscape/50142c0728ba0d3b45001593shanghai-houtan-park-turenscape-image
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ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการปรับปรุงพืน้ ทีท่ เี่ สือ่ มโทรมของอุตสาหกรรมร้างมาปรับปรุงเป็น
พื้นที่สีเขียวของเมือง
ด้านสิ่งแวดล้อม
-  บ�ำบัดน�ำ้ เสียจากแม่นำ�้ ได้มากกว่าวันละ 634,000 แกลลอน ซึง่ เปน็ การช่วยยกระดับ
คุณภาพน�ำ้ ในแม่นำ�้ จากเกรดวี (ไม่เหมาะสมส�ำหรับการสัมผัสของมนุษย์) เปน็ เกรด 2 (เหมาะส�ำหรับ
การชลประทานแนวนอน) โดยใช้กระบวนการทางชีวภาพเท่านั้น
-  เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ โดยมีพืช 93 ชนิดและสัตว์กว่า 200 ชนิด
-  พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ และพืชต่างๆ เป็นแหล่งกักเก็บและดูดซับคาร์บอนได้ประมาณปีละ 242 ตัน
-  ประสบความส�ำเร็จในการแสดงให้เห็นถึงเทคนิคการออกแบบและการก่อสร้างอัน
ทันสมัยซึง่ ส่งผลให้สทิ ธิบตั รการออกแบบแห่งชาติ 8 ฉบับ และโครงการบ�ำบัดน�ำ้ เสียทางนิเวศวิทยา
20-30 วิธี
ด้านสังคม
-  เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่พักผ่อนและเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ
-  ประหยัดค่าใช้จา่ ยจากการใช้นำ�้ ใน Expo Park ทีอ่ ยูต่ ดิ กันประมาณ 116,800 เหรียญ
ต่อปีโดยน�้ำที่น�ำไปใช้นี้เป็นน�้ำที่ได้รับการบ�ำบัดน�้ำจากพื้นที่ชุ่มน�้ำ Houtan Park
• การสร้างอุทยานวิถี หรือเส้นทางสีเขียว (Greenways) เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่
นันทนาการต่างๆ ของเมืองเข้าด้วยกันแทนที่จะเป็นการสร้างพื้นที่เป็นจุดๆ อย่างกระจัดกระจาย
ลักษณะของสวนแนวยาวที่เชื่อมพื้นที่ส�ำคัญของเมืองเข้าด้วยกันมีหลายลักษณะ ได้แก่

-  ทางเดินสีเขียว (Park way) หรือระบบ
ทางเท้าในพืน้ ทีท่ สี่ ามารถจัดให้คนเดินต่อ
เนื่องในสภาพภูมิทัศน์ที่ดี เช่น การปิด
ถนนทีม่ กี ารสัญจรน้อย หรือเส้นทางรถไฟ
ที่เลิกใช้พัฒนาเป็นเส้นทางเดิน
-  เส้นทางเลียบล�ำน�้ำ (Blue way) ทาง
เดินเลียบริมแม่น�้ำ ล�ำคลองต่างๆ
-  เส้นทางดาดผิว (Pave way) ทางเท้า
ย่านที่มีคนใช้เป็นจ�ำนวนมากซึ่งสามารถ
ปรับปรุงให้เป็นทางเดินที่สะดวก มีม้านั่ง
ร้านขายของ ขายเครื่องดื่ม เพื่อส่งเสริม
การค้าของชุมชน
-  เส้นทางเชือ่ มอาคารต่างๆ (Glaze way)
เชือ่ มระหว่างอาคารและลานต่างๆ ในกลุม่
อาคาร
-  ทางเดินลอยฟ้า (Sky walk) การเชื่อม
เส้ น ทางระดั บ เหนื อ ศี ร ษะที่ ท� ำ ให้ ก าร
สัญจรสะดวกปลอดภัย
-  เส้นทางนิเวศ (Eco way) ทางเดินทีผ่ า่ น
ระบบนิเวศที่มีความส�ำคัญในเมือง
-  เส้นทางจักรยาน (Cycle way) เส้นทาง
เฉพาะให้จกั รยานเพือ่ ให้สามารถสัญจรได้
อย่างปลอดภัย
รูปที่ 4.5  เส้นทางสีเขียวในเมืองรูปแบบต่างๆ
ที่มา: Bandung’s skywalk http://blog.reservasi.com/skywalk-cihampelas-bandung/Chicago’s Riverwalk/
Cycling Embassy of Great Britain https://www.cycling-embassy.org.uk/ http://www.visitmanisteecounty.com
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4.3 เมืองพาณิชยกรรม

แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบกระชับและการพัฒนาเมืองสุขภาวะ
เมืองแบบกระชับ (Compact City) เปน็ การวางผังให้เมืองมีการเดินทางทีส่ นั้ ไม่สนิ้ เปลือง
พลังงาน ซึ่งอาจจะต้องมีการพัฒนาเมืองให้มีความหนาแน่นขึ้นทางสูง และจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกและสาธารณูปการที่เหมาะสมต่อการด�ำรงชีวิต ลักษณะเมืองกระชับจะมีขอบเขตที่ชัดเจน
ส่งเสริมการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณศูนย์กลางเพือ่ เปน็ การลดการใช้รถยนต์สว่ นตัว ส่งเสริมการเดินและ
การใช้จักรยานเป็นหลักมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่โล่งสาธารณะเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้มาใช้ร่วมกัน
โดยกลุม่ อาคารจะถูกออกแบบให้กระชับแต่ไม่แออัด เน้นการใช้พนื้ ทีแ่ บบผสมผสานเช่น พืน้ ทีท่ พี่ กั
อาศัยอยูร่ วมกับสถานทีท่ ำ� งาน มีการติดต่อเชือ่ มโยงภายในได้สะดวกโดยมีเส้นทางเดินและเส้นทาง
จักรยานเป็นทางเชื่อมต่อหลัก
ในลักษณะใกล้เคียงกัน เมืองสุขภาวะ (Healthy City) เป็นการจัดการสภาพแวดล้อม
เมืองให้เอื้อต่อการรักษาสุขภาวะของประชาชนผู้อยู่อาศัย ซึ่งมุ่งเน้นทั้งด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปการพื้นฐานต่างๆ และการพัฒนา “พื้นที่สุขภาวะของเมือง” หรือพื้นที่ที่ส่งเสริมการใช้
ชีวิตที่ดีของประชาชน เช่น พื้นที่สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ลานกีฬา ทางเดินเท้า ทางจักรยาน
เพื่อสนับสนุนการออกก�ำลังกายและเป็นพื้นที่ทางสังคมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัย
ในเมืองเมืองสุขภาวะจึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพื้นทีโ่ ล่งและพื้นทีส่ ีเขียวที่กระจายอยูใ่ นเมือง
เพือ่ รักษาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั ผูอ้ ยูอ่ าศัย
แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งในเมืองพาณิชยกรรม
ในพื้นที่เมืองพาณิชยกรรมที่มีมูลค่าที่ดินสูง แนวโน้มของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงอยู่ในรูป
แบบของการจ�ำกัดพื้นที่เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอย และการสอดแทรกพื้นที่สีเขียวในอาคารต่างๆ ที่
มีอยู่ โดยพื้นที่สีเขียวในอาคารหรือกลุ่มอาคารสามารถมีรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้ (ปรับปรุงจาก
Shipman, 1989 อ้างถึงใน สุพิชฌาย์ ศิลัยรัตน์, 2554)
• สวนในระหว่างกลุ่มอาคารหรือสวนหย่อมขนาดเล็กในชุมชน (pocket park)
เปน็ พืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ กี ารออกแบบพร้อมการจัดวางอุปกรณ์เพือ่ กิจกรรม และปฏิสมั พันธ์ของชุมชนมี
แนวทางการพัฒนาโดยอาศัยที่ว่างขนาดเล็กในชุมชนหรือระหว่างอาคารต่างๆ อยู่ในระยะเดินเท้า

รูปที่ 4.6  สวนหย่อมขนาดเล็กรูปแบบต่างๆ
ที่มา: Pocket park in Hong Kong (https://www.researchgate.net/figure/233175019)
Pocket park in New York (http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=869340)

• สวนหลังคา (roof garden) สวนที่ติดตั้งบนหลังคา หรือชั้นดาดฟ้าชั้นต่างๆ ของ

อาคาร โดยสวนหลังคามีข้อค�ำนึงในการออกแบบ ดังนี้
-  น�ำ้ หนัก น�ำ้ หนักของวัสดุทกุ อย่างทีเ่ ลือกใช้ตอ้ งมีการค�ำนวณอย่างดีเลือกใช้วสั ดุนำ�้ หนัก
เบา เช่น การปูพนื้ ไม้หรือหินเทียมแทนหินจริง กระถางต้นไม้ไฟเบอร์ โครงสร้างอลูมเิ นียม ออกแบบ
บ่อน�้ำ กระบะปลูกต้นไม้ สนามหญ้าโดยใช้ดินตื้นเพื่อลดน�้ำหนัก หรือเลือกใช้ไม้คลุมดินซึ่งต้องการ
ดินปลูกน้อย เป็นต้น การวางต้นไม้ใหญ่ต้องค�ำนึงถึงโครงสร้างอาคาร โดยอาจมีการวางต�ำแหน่ง
ต้นไม้ลงต�ำแหน่งเสาเพื่อถ่ายน�้ำหนักโดยตรง และต้นไม้พุ่มที่เป็นแนวตามต�ำแหน่งคาน
-  ออกแบบกระบะปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับขนาดต้นไม้และความลึกของราก โดยต้อง
มีชนั้ กรวดหรืออิฐหักรองก้น ความหนา 1/3 ของกระบะหรือสูงประมาณ 3-4 นิ้วเพือ่ การระบายน�้ำ 
และมีวัสดุกันดินที่กั้นระหว่างชั้นดินกับชั้นกรวด เช่น แผ่นไฟเบอร์ ซ้อนทับกัน 2-3 ชั้น
-  ความรุนแรงของลม หากมีลมแรง อาจเพิ่มแผงกั้นลม หรือการยึดต้นไม้ด้วยลวดสลิง

บทที่ 4 I แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับเมืองตามประเภทกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ
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รูปที่ 4.7  สวนหลังคา
ที่มา: สวนผักบนหลังคา ประเทศจีน http://www.banidea.com/rooftop-urban-farming/

•

กันชนสีเขียว หรือรั้วสีเขียว
(green buffer) พื้นที่สีเขียวตามแนวขอบเขต
อาคาร เพื่อสร้างขอบเขตของอาคารหรือกลุ่ม
อาคาร หรือใช้บังสายตาเพื่อสร้างความเป็นส่วน
ตัวไม้บังตาที่นิยมปลูกในประเทศไทย ได้แก่ ชา
ฮกเกี้ยน เข็ม แก้ว ชบา โมก เทียนหยด ไผ่เลี้ยง
อโศกอินเดีย ไทรเกาหลี และข่อยเป็นต้น

รูปที่ 4.8 กันชนสีเขียว
ที่มา: ไม้บังตา (http://www.ku.ac.th/e-magazine/
august44/agri/sol.html)

• กระบะต้นไม้ (planting verge) การติดตั้งพื้นที่สีเขียวตามแนวขอบอาคารหรือริม

ระเบียง โดยการจัดท�ำกระบะต้นไม้ในแนวขอบอาคารต้องค�ำนึงถึงความลึกดินปลูก ความลึกและ
ความกว้างกระบะ

รูปที่ 4.9  กระบะต้นไม้
ที่มา: (http://www.banidea.com/building-green-design-eco/green-building-vietnam-16/)

• สวนแนวตั้ง (vertical garden) สวนในแนวก�ำแพงอาคาร พื้นที่ริมรั้ว หรือก�ำแพง

ไม้เลื้อยซึ่งมีลักษณะ ขนาด การออกแบบได้หลากหลายแตกต่างกันไป

รูปที่ 4.10  สวนแนวตั้ง
ที่มา: ผนังไม้เลื้อยในชิลี  http://www.creativemove.com/architecture/consorcio/attachment
สวนแนวตั้งโรงงานในมาบตาพุต   http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2011/12/J11493120/J11493120.html
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• อาคารสีเขียว (Green Building) นอกจากการสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน

รูปแบบของการสอดแทรกพื้นที่สีเขียวในอาคารต่างๆ ที่มีอยู่ การสนับสนุนให้อาคารเป็นอาคารสี
เขียวเปน็ แนวทางหนึง่ ทีจ่ ะเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและลดมลพิษ อาคาร
เขียว (Green building) คือ อาคารที่สร้างขึ้นโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้ม
ค่า มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดวัฏจักรชีวิต (life cycle) ของตัวอาคาร ไม่ว่า
จะเป็นขัน้ ตอนการเลือกพืน้ ทีท่ ำ� เล การออกแบบ การก่อสร้าง การด�ำเนินการ การดูแล การซ่อมแซม
ปรับปรุง รวมไปถึงการท�ำลายตัวอาคารด้วย เพราะเป้าหมายหลักของเเนวคิดนี้คือการลดผลกระ
ทบจากอาคารก่อสร้าง หรือสิง่ แวดล้อมสรรค์สร้างต่างๆ (built environment) ทีจ่ ะมีผลต่อสุขภาพ
ของผูค้ น (human health) และสิง่ แวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment) ฉะนัน้ อาคาร
สีเขียวจึงมุ่งเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของการใช้น�้ำ พลังงาน และทรัพยากร
ธรรมชาติอื่นๆ 2) ปกป้องสุขภาพและส่งเสริมความสามารถในการท�ำงานของผู้คนในอาคาร และ
3) ลดปัญหาขยะ มลพิษ และการท�ำลายสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานแบบประเมินอาคาร LEED (Leadership in Energy & Environmental
Design) เป็นมาตรฐานอาคารสีเขียวที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด พัฒนาขึ้นโดย United States
Green Building Council หรือ USGBC โดยการรวมตัวกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างและออกแบบอาคารเพื่อ พัฒนาให้เกิดอาคารเขียวขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 การประเมินจะ
มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 หมวดหลัก ดังนี้
1  สถานที่ตั้งโครงการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Site)
2  การใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency)
3  พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)
4  วัสดุและทรัพยากร (Material and Resources)
5  คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality)
6  นวัตกรรมในการออกแบบ (Innovation in Design)
7  ความส�ำคัญเร่งด่วนของภูมิภาค (Regional priority)
(หมายเหตุ: ข้อมูลจากมาตรฐานฉบับ ค.ศ. 2009)
มาตรฐาน LEED มีการแบ่งเกณฑ์ระดับการรับรองมาตรฐาน (level of certification)
เป็นหลายระดับด้วยกันตามกลุ่มคะแนน ได้แก่ ระดับ Certification (40-49 คะแนน) Silver (5059 คะแนน) Gold (60-79 คะแนน) และ Platinium (80-110 คะแนน) โดยปัจจุบันมีอาคารทั่ว

โลกที่ผ่านการรับรองในเกณฑ์สูงสุดเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างอาคารสีเขียวที่ได้รับมาตรฐาน LEED ใน
ประเทศไทย เช่น โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ “Park Ventures–The Ecoplex” ที่ผ่าน
มาตรฐานระดับสูงสุด คุณสมบัตทิ ที่ ำ� ให้โครงการนีไ้ ด้รบั มาตรฐาน  ได้แก่  1) การมีพนื้ ทีส่ เี ขียวขนาด
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่ภายในโครงการ  2) ท�ำเลที่ตั้งโครงการ เชื่อมตรงจากรถไฟฟ้า
ช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ของผูอ้ ยูอ่ าศัย  3) กระจกอนุรกั ษ์พลังงานช่วยลดปริมาณเสียง แสงแดด
และความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร  4) ระบบปรับอากาศที่ออกแบบเพื่อควบคุมปริมาณลมเย็นให้พอ
เพียงกับความร้อนในแต่ละพืน้ ที  ่ 5) ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และลดมลพิษของ
อากาศภายในอาคาร  6) ระบบปรับระดับแสงภายใน อาคารให้เหมาะสมกับแสงสว่างธรรมชาติ  
7) การน�ำน�้ำที่ใช้แล้วภายในอาคาร มาบ�ำบัดและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Gray Water Reuse)
รวมถึงรดน�ำ้ ต้นไม้ภายในโครงการ  และ 8) ระบบอาคารอัตโนมัติ (Building Automatic System)
ที่เชื่อมต่อ ควบคุม และบริหารจัดการทางวิศวกรรม งานระบบต่างๆ ภายในอาคาร รวมถึงช่วยใน
การตรวจวัด และควมคุมการใช้พลังงาน

รูปที่ 4.11  โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ “Park Ventures – The Ecoplex”
ที่มา: http://www.iurban.in.th/design/park-ventures-the-first-leed-platinum-mixed-use-building-in-thailand/
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มาตรฐานอาคารเขียวของไทย TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental
Sustainability for New Construction and Major Renovation)
จัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2555 ด�ำเนินการโดยสถาบันอาคารเขียวไทย เกณฑ์การประเมินความ
ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย TREES ได้แนวคิดมาจาก LEED จึงท�ำให้หลักเกณฑ์การ
ประเมินอาคารเขียวมาตรฐานทั้งสองมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกันในหลายๆ ประการ เพียง
แต่หลักเกณฑ์มาตรฐาน TRESS ถูกน�ำมาปรับให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับสภาพ
สังคมไทย เช่น ทางด้านพลังงาน มีการเพิ่ม ทางเลือกในการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานอ้างอิง
ของกระทรวงพลังงาน เป็นต้น เกณฑ์การประเมิน TREES แบ่งออกเป็น 8 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1  การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)
หมวดที่ 2  ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape)
หมวดที่ 3  การประหยัดน�้ำ (Water Conservation)
หมวดที่ 4  พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)
หมวดที่ 5  วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources)
หมวดที่ 6   คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality)
หมวดที่ 7  การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection)
หมวดที่ 8  นวัตกรรม (Green Innovation)
โดยเกณฑ์ TREES จะเปน็ แบบสมัครใจเข้าร่วม และมีระดับขัน้ การประเมิน 4 ระดับ ได้แก่
Certified Silver Gold และ Platinum ขึ้นอยู่กับคะแนนที่แต่ละอาคารจะได้รับมากน้อยแตกต่าง
กันไป โดยอาคารทีผ่ า่ นการประเมินจะต้องผ่านเกณฑ์บงั คับ 9 ข้อ  เพือ่ ยืนยันว่าได้ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
อาคารเขียวทีจ่ ำ� เป็นได้ครบถ้วน ปัจจุบนั หลายองค์กรในประเทศไทย เริม่ หันมาให้ความสนใจในการ
ท�ำโครงการที่จะขอรับรองอาคารเขียว บริษัทขนาดใหญ่และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางแห่งเริ่มมี
ประกาศเป็นนโยบายขององค์กรว่าอาคารใหม่จะต้องเป็นอาคารเขียวเท่านั้น การประกวดแบบใน
หลายๆ โครงการมีขอ้ ก�ำหนดเพิม่ เติมให้ผอู้ อกแบบมีทปี่ รึกษาอาคารเขียวหรืออกแบบตามแนวทาง
เกณฑ์อาคารเขียวแนวทางใดแนวทางหนึง่ เพิม่ ขึน้ หรือเริม่ มีการปรับปรุงอาคารเดิมให้มปี ระสิทธิภาพ
ทางด้านพลังงานและการจัดการอาคารให้สนใจสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ซึง่ การผลักดันมาตรฐานอาคาร
เขียวไม่ว่าจะเป็น LEED หรือ TREES ให้ใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ล้วนแต่เป็นผลดีในแง่
การส่งเสริมกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นตัวช่วยผลักดันให้เกิด Low-Carbon City
และ Eco-City ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
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5

Highline Park, New York and Pancras plaza (Kings Cross), London
Source: http://www.landezine.com/index.php/2016/03/pancras-square-by-townshend-landscape-architects/

5
มาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
ของเมืองและชุมชน

บทที่ 5 I มาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองและชุมชน
5.1 มาตรการทางกฎหมาย

มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีส่ เี ขียวในเขตชุมชน สามารถแบ่งได้เป็น ๔ กลุม่
ได้แก่ กฎหมายเกีย่ วกับการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ กฎหมายเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กฎหมายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม และกฎหมายเกีย่ วกับภาษีอากร กฎหมาย
เป็นเครือ่ งมือก�ำหนดผูม้ อี ำ� นาจในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ แต่ละประเภท และมาตรการ
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ แต่ละประเภทนัน้ สามารถเอือ้ หรือ
ขัดขวางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ดินแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ประเภทแรก ได้แก่ “ที่ดินของรัฐ” ซึ่งได้แก่ (1) ที่ราช
พัสดุ (2) สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและ
ทีด่ นิ ทีม่ ผี ทู้ อดทิง้ หรือกลับมาเปน็ ของแผ่นดินโดยประการอืน่ ตามกฎหมายทีด่ นิ (3) สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินส�ำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์รว่ มกัน และ (4) ทีด่ นิ ของรัฐวิสาหกิจและทีด่ นิ มหาวิทยาลัย
ซึง่ มิใช่ทรี่ าชพัสดุ ประเภททีส่ อง ได้แก่ “ทีด่ นิ ของเอกชน” และประเภททีส่ าม ได้แก่ “ทีด่ นิ ประเภท
พิเศษ” ซึง่ ได้แก่ ทีด่ นิ ทีเ่ ปน็ ทรัพย์สนิ ฝา่ ยพระมหากษัตริย์ และทีด่ นิ ศาสนสถานทีด่ นิ แต่ละประเภท
มีผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ดิน ชุมชนที่มีขนาดใหญ่จะมีที่ดินหลายประเภท มีผู้ดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์ในที่ดินแตกต่างกันออกไป
1) ที่ดินของรัฐ
• ที่ราชพัสดุ ซึ่งได้แก่ ที่ดินที่ใช้หรือสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ เช่น
สถานที่ราชการ ค่ายทหาร เป็นต้น ที่ราชพัสดุนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ประเภทที่ทาง
ราชการเข้าใช้ประโยชน์แล้ว และประเภททีท่ างราชการยังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์หรือเลิกใช้ประโยชน์
แล้ว ที่ราชพัสดุประเภทแรกจะอยู่ในความดูแลรักษาของส่วนราชการที่ขอเข้าใช้ประโยชน์ แต่
ประเภททีท่ างราชการยังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์หรือเลิกใช้ประโยชน์แล้วจะอยูใ่ นความดูแลของ “กรม
ธนารักษ์” กระทรวงการคลัง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 การใช้
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ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้น มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ให้เป็นหน้าที่
ของ “คณะกรรมการที่ราชพัสดุ” ในการก�ำหนดนโยบาย และออกกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการปกครองดูแล บ�ำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ แต่กฎ
กระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการปกครองดูแล บ�ำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกีย่ ว
กับทีร่ าชพัสดุกำ� หนดเพียงหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้และการเลิกใช้ทรี่ าชพัสดุของกระทรวง ทบวง
กรม เท่านัน้ ไม่มเี งือ่ นไขให้สว่ นราชการต้องกันพืน้ ทีเ่ ป็นทีว่ า่ งหรือทีป่ ลูกต้นไม้ไว้โดยเฉพาะ การ
เว้นที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้ ขุดบ่อน�้ำหรือท�ำที่จอดรถยนต์ จึงต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่นๆ
• สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบ
ครองและที่ดินที่มีผู้ทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน และ
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินส�ำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์รว่ มกัน สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีเ่ ป็น
ทีร่ กร้างว่างเปล่าอยูใ่ นความดูแลของอธิบดีกรมทีด่ นิ ตามมาตรา 8  แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ และ
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินส�ำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์รว่ มกัน อยูใ่ นความดูแลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายอ�ำเภอท้องที่ตามมาตรา 122  
แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กรณีที่ที่ดินนั้นอยู่นอกเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ปอ้ งกันทีด่ นิ อันเปน็ สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน พ.ศ. 2544  ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษา
ทีด่ นิ ดังกล่าวไม่ให้ผใู้ ดมารุกล�ำ้ หรือเบียดบังไปใช้ประโยชน์เฉพาะตน โดยระเบียบนีว้ า่ ด้วยการด�ำเนิน
คดี การขอออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง การตรวจสอบแนวเขต และการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อ
ป้องกันการบุกรุกหรือเข้าไปครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การจัดท�ำและจ�ำหน่ายทะเบียน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ วิธีการขอใช้และเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการถอนสภาพ
ที่ดินเท่านั้น แต่ไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน
• ที่ดินของรัฐวิสาหกิจและที่ดินมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่ที่ราชพัสดุ กฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจต่างๆรวมทั้งกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
และสภามหาวิทยาลัยที่จะก�ำหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐวิสาหกิจและที่ดินของ
มหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่ที่ราชพัสดุ ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวทางการด�ำเนินงานของแต่ละองค์กรว่าจะบริหาร
ทรัพย์สินอย่างไร

2) ที่ดินของเอกชน
การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์เป็นสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายที่ดิน แต่มีกฎหมายบางฉบับที่จ�ำกัด
หรือรอนสิทธิบางประการของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ได้แก่
• พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำผังเมืองและก�ำหนด
ประเภทการใช้ที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อท�ำให้การใช้ที่ดินมีความเป็น
ระเบียบ (2) เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นหรือแทนส่วนได้รับความเสียหายเพื่อ
ให้มีหรือท�ำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของสังคม (3) เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพ
แวดล้อม (4) เพื่อด�ำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และ (5) เพื่อบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่มีคุณค่า
ในทางธรรมชาติ โดยผังเมืองนั้นต้องแสดงวัตถุประสงค์ในการท�ำผัง การใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขต
ผังเมือง ทีโ่ ล่ง และระบบสาธารณูปโภค ในเขตทีไ่ ด้มกี ฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมและก�ำหนด
ประเภทการใช้ท่ีดินแล้ว บุคคลใดจะใช้ประโยชน์ที่ดิน ผิดไปจากที่ก�ำหนดไว้ในผังเมืองหรือปฏิบัติ
การใดๆ ซึ่งขัดกับข้อก�ำหนดของผังเมืองไม่ได้
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุม
การก่อสร้างอาคาร โดยมาตรา 8 (7)  ให้เป็นอ�ำนาจของรัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารในการออกกฎกระทรวงก�ำหนดรายละเอียดในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้าง
อาคาร เช่น รูปแบบและลักษณะของอาคาร การรับน�ำ้ หนัก ความต้านทานและความคงทนของอาคาร
ระบบต่าง ๆ รวมทัง้ การใช้พนื้ ทีเ่ ป็นทีก่ อ่ สร้างอาคาร ทีจ่ อดรถ และ “ทีว่ า่ ง” ภายนอกอาคารซึง่
ต้องไม่มหี ลังคาปกคลุม ซึง่ ทีว่ า่ งนีอ้ าจจะใช้เป็นทีป่ ลูกต้นไม้ บ่อน�ำ้ หรือทีจ่ อดรถ โดยบัญญัตเิ ป็น
กฎกระทรวงก�ำหนดให้อาคารประเภทต่าง ๆ ต้องมีทวี่ า่ งตามอัตราส่วนทีก่ ำ� หนด นอกจากนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ สามารถออก
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ก�ำหนดให้อาคารแต่ละประเภทต้องมีทวี่ า่ งตามอัตราส่วนทีก่ ำ� หนด
• พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรที่ดิน
โดยให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินเพื่อให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการออกข้อก�ำหนดและอนุญาต
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ให้มีการจัดสรรที่ดินในเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้ออก
ประกาศ “นโยบายในการจัดสรรที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยและพาณิชยกรรม” ขึ้น โดยในส่วนที่เกี่ยวกับ
พื้นที่สีเขียวนั้น คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ก�ำหนดว่า ผู้จัดสรรที่ดินต้องกันพื้นที่ไว้เพื่อจัด
ท�ำสาธารณูปโภคหรือ บริการสาธารณะ โดยต้องมีพื้นที่สวน สนามเด็กเล่น และ/หรือ สนาม
กีฬา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่จัดจ�ำหน่าย และถ้าเป็นการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ่กว่า
100 ไร่ขึ้นไป ต้องกันที่ไว้ไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา เพื่อไว้ตั้งโรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง ถ้ากันที่
ไว้แล้วแต่ตั้งโรงเรียนอนุบาลไม่ได้ จะน�ำที่นั้นไปท�ำเป็นสวน สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬาก็ได้
ทัง้ นี้ กฎหมายก�ำหนดให้ผจู้ ดั สรรทีด่ นิ หรือนิตบิ คุ คลต้องเปน็ ผูด้ แู ลทีด่ นิ ทีเ่ ปน็ สาธารณูปโภคดังกล่าว
และจะน�ำที่ดินนั้นไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผู้อยู่อาศัยเสื่อมความสะดวกในการใช้มิได้
• พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 กฎหมายนี้รอน
สิทธิในการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของเอกชนโดยมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวให้อำ� นาจแก่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการประกาศก�ำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อความ
ปลอดภัยในการส่งกระแสไฟฟ้า หากเขตปลอดภัยฯ นี้ผ่านที่ดินแปลงใด เจ้าของที่ดินจะถูกรอน
สิทธิในการใช้ที่ดินโดยจะสร้างโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้หรือพืชผลในเขตปลอดภัยไม่ได้ เว้น
แต่จะได้ รับอนุญาตจาก กฟผ. และตามเงื่อนไขที่ กฟผ.ก�ำหนด แต่จะได้ค่าชดเชยจากการถูกรอน
สิทธิ หากฝ่าฝืน กฟผ.มีอ�ำนาจรื้อถอน ท�ำลายหรือตัดฟันโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน  นอกจากนี้
มาตรา 33 ให้อ�ำนาจ กฟผ.ท�ำลายหรือตัดฟันต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ที่อยู่ใกล้ระบบไฟฟ้า แต่
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้ทราบล่วงหน้า และหากต้นไม้นั้นมีอยู่ก่อน
การสร้างระบบ กฟผ. ต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้เท่าที่ต้องเสียหาย
เพราะการกระท�ำนั้นด้วย
• พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2501 มาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติดัง
กล่าวให้อ�ำนาจการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในการเดินสายส่งหรือปักเสาไฟฟ้าผ่านที่ดินของบุคคล
ใดๆ ได้แต่ต้องจ่ายค่าทดแทน และมาตรา 36  ให้อ�ำนาจ กฟน.ท�ำลายหรือตัดฟันต้น กิ่ง หรือราก
ของต้นไม้ ที่อยู่ใกล้ระบบไฟฟ้า แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้ทราบล่วง
หน้า และหากต้นไม้นั้นมีอยู่ก่อนการสร้างระบบไฟฟ้า กฟน.ต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองต้นไม้เท่าที่ต้องเสียหาย
• พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503  มาตรา 36  แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้อ�ำนาจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการเดินสายส่งหรือปักเสาไฟฟ้าผ่านที่ดินของ

บุคคลใดๆ ได้แต่ตอ้ งจ่ายค่าทดแทน และมาตรา ๓๗ ให้อ�ำนาจ กฟภ.ท�ำลายหรือตัดฟันต้น กิง่ หรือ
รากของต้นไม้ ที่อยู่ใกล้ระบบไฟฟ้า แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้ทราบ
ล่วงหน้า และหากต้นไม้นั้นมีอยู่ก่อนการสร้างระบบไฟฟ้า กฟภ. ต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองต้นไม้เท่าที่ต้องเสียหาย
• พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 62  แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ
บัญญัติให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินติดเขตทางหลวงต้องรักษาต้นไม้ในความครอบครองของ
ตนไม่ให้กดี ขวางทางจราจรหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง หากผูอ้ ำ� นวยการทางหลวง
หรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นทราบแล้วไม่แก้ไข ผู้
อ�ำนวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายสามารถตัดฟันต้นไม้นนั้ ได้โดยไม่ตอ้ งชดใช้
ค่าเสียหาย
• พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2497 มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้อำ� นาจรัฐมนตรีประกาศก�ำหนดให้พนื้ ทีบ่ ริเวณใกล้เคียงสนามบินเปน็ “เขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศ” ซึง่ เจ้าของทีด่ นิ ภายในเขตปลอดภัยนี้ จะก่อสร้างหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงอาคาร
หรือสิง่ ปลูกสร้าง หรือปลูกไม้ยนื ต้นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามมาตรา
๕๙ หากมีผู้ฝ่าฝืน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจตามมาตรา 60  ที่จะรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
หรือตัดโค่นต้นไม้นั้นได้
• พระราชบัญญัตกิ ารประปานครหลวง พ.ศ.2510 กฎหมายนีใ้ ห้อำ� นาจแก่การประปา
นครหลวงในการเดินท่อส่งน�ำ้ เข้าไปหรือผ่านทีด่ นิ ของบุคคลใดๆ โดยต้องจ่ายค่าทดแทนการใช้ทดี่ นิ
และค่าทดแทนในการตัดฟันต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว และห้ามผู้ใดปลูกสร้างโรงเรือนหรือต้นไม้ใน
บริเวณดังกล่าว
๓) ที่ดินประเภทพิเศษ
• ที่ดินที่เป็นทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ อยู่ในความดูแลของ“ส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์” ซึ่งได้สนับสนุนให้มีการใช้ที่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่าที่ดินไปใช้ท�ำสวนสาธารณะ ตาม
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
• ที่ดินศาสนสถาน ผู้ดูแลที่ดินศาสนสถานขึ้นกับว่าที่ศาสนสถานนั้นเป็นของศาสนาใด
ถ้าเปน็ ทีว่ ดั ในศาสนาพุทธจะอยูใ่ นความดูแลของ “วัด” ถ้าเป็นวัดร้างจะอยูใ่ นความดูแลของ “กรม

บทที่ 5 I มาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองและชุมชน
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การศาสนา” ส�ำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามมาตรา 23 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ.
2505 ถ้าเป็นที่มัสยิดของศาสนาอิสลามจะอยู่ในความดูแลของ “คณะกรรมการอิสลามประจ�ำ
มัสยิด” ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 แต่หาก
เป็นวัดโรมันคาธอลิกจะอยูใ่ นความดูแลของ “บาทหลวง” ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยลักษณะฐานะ
ของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. 128 กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนสถานมิได้วางข้อก�ำหนดในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ของศาสนสถานไว้โดยเฉพาะ
การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ท่ีดินของศาสนสถานต่างๆ จึงเป็นไปตามนโยบายของผู้ดูแล
ศาสนสถานแต่ละแห่ง ในแต่ละชุมชนจะมีศาสนสถาน รวมทั้งที่ดินของศาสนสถานต่างๆ จ�ำนวน
มาก หากศาสนสถานแต่ละแห่งเห็นความส�ำคัญและหันมาปลูกต้นไม้แทนการก่อสร้างถาวรวัตถุ
หรือการน�ำทีด่ นิ ของศาสนสถานออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ก็จะสามารถเพิม่ ต้นไม้และพืน้ ทีส่ ี
เขียวในชุมชนได้จ�ำนวนมาก
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากแนวคิดเพื่อก�ำหนดแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติก�ำหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ก�ำหนดให้มีการถ่ายโอน
ภารกิจเกีย่ วข้องกับการจัดการสิง่ แวดล้อมหลายประการจากส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคมาให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่น ในด้านภารกิจการดูแลแม่น�้ำล�ำคลอง นอกจากมีหน้าที่ในการบ�ำรุงรักษาทางน�้ำ
และทางระบายน�้ำ ยังได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการควบคุมท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และการอนุมัติ
สิ่งปลูกสร้างในล�ำน�้ำ ภารกิจด้านการใช้ที่ดิน มีหน้าที่ด้านผังเมือง ควบคุมอาคาร ดูแลรักษาที่
สาธารณะ สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ตลาด การปรับปรุงชุมชน การจัดการเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัย ภารกิจ
ด้านการขนส่งจัดระบบจราจร รวมทั้งหน้าที่ในการจัดการและบ�ำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จากภารกิจทีก่ ล่าวมา จะเห็นได้วา่ ตามข้อบัญญัตทิ างกฎหมาย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกที่ส�ำคัญด้านการบริหารจัดการและรักษาพื้นที่สีเขียวให้ยั่งยืน
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
กฎหมายทีม่ คี วามส�ำคัญด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ มีพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึง่ กาํ หนดใหภ าครัฐและเอกชนไดม สี ว นรวมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมโดยตรง มีการกําหนดอํานาจหนาที่ ตลอดจน แนวทางปฏิบัติตางๆ เพื่อใหทุกฝายประ

สานความรว มมือกันอยา งเปนรูปธรรม โดยให้อำ� นาจคณะกรรมการสิง่ แวดลอ มแหง ชาติเสนอนโยบาย
และแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแห่งชาติตอคณะรัฐมนตรีและประกาศกําหน
ดมาตรฐานสิง่ แวดลอมในเรือ่ งตางๆ นอกจากนัน้ กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลบังคับ
อยูใ่ นปัจจุบนั ได้แก่ พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นต้น ซึง่ ล้วนแต่เป็นกลไกทีจ่ ะช่วยให้มกี ารเปลีย่ นแปลง
นโยบายและแผนไปสู่การพัฒนารัฐให้เป็นสมัยใหม่ อาศัยอ�ำนาจของกฎหมายดังกล่าว ออกกฎ
กระทรวง ประกาศกระทรวง ให้อยูใ่ นกรอบของผูก้ อ่ ให้เกิดมลพิษหรือผูท้ ที่ ำ� ให้สงิ่ แวดล้อมเสีย
หายต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย กฎหมายจึงก�ำหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อคุ้มครองอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ก�ำหนดความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวเป็นแผนงานทีผ่ สู้ ร้างจะ
ก�ำหนดวิธแี ละรูปแบบขึน้ มาเอง กฎหมายเหล่านัน้ จะเป็นกลไกทีจ่ ะช่วยให้เกิดความยัง่ ยืน
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ. 2508  เปนกฎหมายที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยทางออม
เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับสามารถก�ำหนดเกี่ยวกับการยกเวนหรือการลดหยอนภาษีกรณีที่
ไดมกี ารใชท ดี่ นิ เปน ไปตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว ซึง่ อาจรวมถึงการรักษาหรือการพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว
และพื้นที่โล่งเพื่อสาธารณประโยชน์
ข้อเสนอแนะในการใช้มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน
เมืองจากการศึกษามาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวในชุมชนเมือง
คณะทีป่ รึกษาเสนอแนวทางการด�ำเนินงาน 2 แนวทางทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมาย
ที่มีอยู่และน่าจะส่งผลได้มาก ได้แก่
1) พิจารณามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามรายผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ และผลักดันให้เกิดพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด โดยเริ่มจากที่ดินของรัฐ
เช่น ที่ราชพัสดุ ที่ดินของรัฐวิสาหกิจ ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ดินศาสนสถานและ
มหาวิทยาลัย และขยายการด�ำเนินงานไปในส่วนทีด่ นิ เอกชน เช่น ทีด่ นิ ส่วนกลางของโครงการจัดสรร
และอาคารชุด ให้มีการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวที่เป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นหรือชุมชน

บทที่ 5 I มาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองและชุมชน

5-7

5-8

2) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการตราเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนท้องถิน่ เพือ่ ใช้บงั คับในเขตองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราช
บัญญัตอิ งค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบกับพระราชบัญญัตอิ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่นพระราชบัญญัตสิ ง่
เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522เปน็ ต้น ผูม้ ี
อ�ำนาจบังคับใช้ขอ้ บัญญัตเิ ป็นอ�ำนาจของท้องถิน่ โดยตรง โดยสาระส�ำคัญสามารถด�ำเนินการได้ทงั้ การก่อ
ให้เกิดพืน้ ทีส่ เี ขียว การดูแลรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียว รวมถึงบทลงโทษส�ำหรับผูท้ ลี่ ะเมิดหรือท�ำลายพืน้ ทีส่ เี ขียว
ตัวอย่างการออกเทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว
เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองพังงา เรือ่ ง ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ น
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลเมืองพังงา อ�ำเภอเมืองพังงา จังหวัด
พังงา พ.ศ. 2558 เปน็ การอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 และ
มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510  เทศบาลเมืองพังงา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองพังงาและผู้ว่า
ราชการจังหวัดพังงาตราเทศบัญญัตนิ ขี้ นึ้ เพือ่ ประกาศเขตพืน้ ทีท่ เี่ ปน็ ทีโ่ ล่งและพืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ คี วาม
ส�ำคัญต่อท้องถิ่น และห้ามการก่อสร้างอาคารบางชนิดในพื้นที่ดังกล่าว
ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558 ของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 67  
และ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา  16 แห่งพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน
เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลทุง่ ช้างออกข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนต�ำบล โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลเพื่อให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการใช้ประโยชน์
และอนุรักษ์และดูแลรักษาไว้ ซึ่งจากทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน�้ำ  อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยใน
ข้อบัญญัติครอบคลุมการประกาศแหล่งน�้ำชุมชน พื้นที่ป่าชุมชน การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมระดับต�ำบลและระดับหมูบ่ า้ น สิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิกเครือ
ข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน การจัดตั้งกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมของหมูบ่ า้ น และมาตรการและวิธกี ารเพือ่ ด�ำเนินการตามระเบียบการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

5.2 มาตรการทางผังเมือง

การจัดท�ำผังเมืองรวม
ผังเมืองรวม หมายถึง แผนผัง นโยบาย และโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป
เพื่อใชเป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที   
่ เกี่ยวของ หรือชนบท ใน
ด้านการใช้ประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ
และสภาพแวดลอ ม เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการผังเมืองการดาํ เนินการวางและจัดทาํ ผังเมืองรวม
เป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และส่วนแก้ไขเพิ่มเติม และบังคับ
ใชเ ปนกฎหมายเรียกวา    “กฎกระทรวงใหใ ชบ งั คับผังเมืองรวม” มีสาระสาํ คัญ ไดแ ก วตั ถุประสงคใ น
การวางและจัดทําผังเมืองรวม แผนทีแ่ สดงเขตของผังเมืองรวม แผนผังกําหนดการใชประโยชนทดี่ นิ
ตามทีไ่ ดจาํ แนกประเภทตางๆ โครงขา ยการคมนาคมและขนสง แผนผังแสดงทีโ่ ล่ง รายการประกอบ
แผนผัง และนโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมข้อ
ก�ำหนดเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวในการจัดท�ำผังเมืองรวมมี 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การจัดท�ำแผนผังพื้นที่
โล่ง และ 2) ข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การจัดท�ำแผนผังแสดงทีโ่ ล่ง เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการก�ำหนดพืน้ ทีเ่ พือ่ การรักษาสภาพ
แวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมืองมีเกณฑ์ในการก�ำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ พื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (รวมถึงสวนสาธารณะ ที่โล่งแนวริ้วยาวขนานแม่น�้ำ ถนน หรือรอบพื้นที่ชุ่มน�้ำ โบราณ
สถาน-สีเขียวอ่อน) ที่โล่งเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว์ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน
มีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) บริเวณทีด่ นิ สงวนเพือ่ นันทนาการและการรักษาสิง่ แวดล้อมในเขตสงวน
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ชุ่มน�้ำ (สีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ที่โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ชุ่มน�้ำ (สีฟ้ามีเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน�้ำตาลอ่อน)
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ผังพื้นที่โล่งจะประกอบด้วยที่ดิน 6 ประเภท ได้แก่ (ล.1)
พืน้ ทีเ่ พือ่ การนันทนาการและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม มีขอ้ ก�ำหนดใช้ประโยชน์เพือ่ รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของสาธารณประโยชน์ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อมโครงการหมู่บ้านต่างๆ (ล.2) ที่
โล่งเพือ่ การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมบริเวณถนน มีขอ้ ก�ำหนดให้มที วี่ า่ งห่างจากแนวเขตทางไม่นอ้ ย
กว่า 2 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ (ล.3) ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น�้ำและ
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ล�ำคลอง มีข้อก�ำหนดให้ที่ดินตั้งอยู่ริมแหล่งน�้ำสาธารณะมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ให้มีที่
ว่างปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับเขตแหล่งน�้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร และแหล่งน�้ำสาธารณะ
มีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้มีที่ว่างปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับเขตแหล่งน�้ำสาธารณะไม่
น้อยกว่า 6 เมตร (ล.4) ที่โล่งเพื่อสงวนรักษาสภาพการระบายน�้ำตามธรรมชาติ มีข้อก�ำหนดไม่ให้
มีการถมดินก่อสร้างทีล่ ดประสิทธิภาพของการระบายน�ำ้ ตามธรรมชาติ (ล.5) ทีโ่ ล่งเพือ่ การปอ้ งกัน
น�้ำท่วม เป็นพื้นที่แก้มลิง ที่รับน�้ำ และมีการเพิ่มเติมเรื่องข้อก�ำหนดไม่ให้มีการถมดินเกินกว่าร้อย
ละ 35 ในทีโ่ ล่งแต่ละบริเวณ ส่วนพืน้ ทีอ่ นื่ ทีจ่ ะมีการจัดสรรทีด่ นิ หรือการด�ำเนินการโครงการทัง้ เป็น
ที่ดินเอกชนหรือราชการ ที่มีขนาดพื้นที่ดินตั้งแต่ 5 ไร่ขึ้นไป ต้องจัดให้มีพื้นที่รับน�้ำไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของพื้นที่ดิน และ (ล.6) ที่โล่งเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล
ข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เป็นการระบุขอ้ ก�ำหนดของการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ แต่ละ
ประเภทในผังเมืองรวม โดยจะประกอบด้วยข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ:
1)  ประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด�ำเนินการ
2)  ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้ก่อสร้าง
3)  อัตราส่วนพืน้ ทีอ่ าคารรวมกันทุกชัน้ ของอาคารทุกหลังต่อพืน้ ทีแ่ ปลงทีด่ นิ ทีต่ งั้ อาคาร
(Floor Area Ratio: FAR)
4)  อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ตั้งอาคาร (Building Coverage Ratio: BCR) โดยพื้นที่อาคารคลุมดิน หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดของที่ดินที่อาคารชั้นล่างปกคลุม
อยู่รวมกับพื้นที่อาคารชั้นบนหรือหลังคาซึ่งอยู่เหนือขึ้นไป เฉพาะส่วนที่ยื่นเกินชั้นล่าง ซึ่งปกคลุม
ที่ดินในแนวดิ่ง
5)  อัตราส่วนพื้นที่ว่าง อันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่
ใช้สอยรวมของอาคาร (Open Space Ratio: OSR) โดย “ที่ว่าง” ตามข้อก�ำหนดของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง หมายถึง พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งอาจเป็นบ่อน�้ำ สระ
ว่ายน�้ำ บ่อพักน�้ำเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้
หมายรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีสิ่ง
ก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น
6)  ระยะถอยร่นของอาคาร

ผังเมือง

7)  ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร และ
8)  ข้อก�ำหนดอืน่ ทีจ่ ำ� เปน็ โดยรัฐมนตรีประกาศก�ำหนดตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ

โดยเกณฑ์ก�ำกับแนวทางการพัฒนาที่ดินที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ดังตารางที่ 5.1
ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ที่อยู่อาศัยหนาแน่น
น้อย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่น
มาก

FAR

OSR
(%)

1.0-3.0

40-10

4.0-5.0

7.5-6

BCR
ไม่เกิน
ร้อยละ
70

ระยะถอยร่น
ด้าน ด้าน ด้าน
หน้า ข้าง หลัง
2

1-2

2

ความสูง
(เมตร)
12

6.0-8.0

ตารางที่ 5.1  เกณฑ์และมาตรฐานก�ำกับแนวทางการพัฒนาที่ดินที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ
ที่มา: เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม (ส�ำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552)

การบังคับใชผ งั เมืองรวมนัน้ กฎหมายใหอ าํ นาจในการปฏิบตั ใิ หเปนไปตามแผนผังแสดง
การใชประโยชนที่ดินที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมแก่หนวยงานทองถิ่นตางๆ อาทิ เทศบาล องคการบริ
หารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารสวนตําบล เปนตน การบังคับใชมีขอ
พิจารณาในการอนุญาตในเรือ่ งของการตรวจสอบแปลงทีด่ นิ ทีจ่ ะขออนุญาตวา อยูใ นเขตผังเมืองรวม
หรือไม่อยูใ นการใชท ดี่ นิ ประเภทใด สามารถใชประโยชนทดี่ นิ ตามข้อ กาํ หนดของทีด่ นิ ประเภทนัน้ ๆ
หรือไม สาํ หรับในเรือ่ งของการประกอบกิจการตางๆ ตองไดรบั อนุญาตจากหนว ยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
การอนุญาตดวยเชนกัน
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วิธีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งโดยมาตรการทางผังเมือง
• การจัดรูปที่ดิน (Land Readjustment) เป็นกลไกในการพัฒนาที่ดินที่มีรูปแปลงไม่
เหมาะสมต่อการพัฒนา ด�ำเนินการโดยการยุบรวมกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณนั้นๆ และวางผังโครง
ข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงพื้นที่โล่งสาธารณะ แล้วจึงท�ำการจัดแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นอกเหนือจากที่สาธารณะดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินตามอัตราส่วนมูลค่าที่ดินก่อนและหลังการ
ด�ำเนินการ การจัดรูปทีด่ นิ จึงเปน็ วิธกี ารให้ได้มาซึง่ ทีด่ นิ เพือ่ การก่อสร้างโครงข่ายสาธารณูปโภครวม
ถึงที่โล่งสาธารณะ โดยมูลค่าของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาดังกล่าว จะสามารถทดแทนขนาด
ของแปลงทีด่ นิ ทีล่ ดลง การจัดรูปทีด่ นิ ในประเทศไทยนัน้ พระราชบัญญัตจิ ดั รูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่
พ.ศ. 2547 ก�ำหนดให้คณะกรรมการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ มีหน้าทีใ่ ห้ความเห็นชอบแผนแม่บท
และพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีข่ องจังหวัดตามทีค่ ณะกรรมการ ส่วนจังหวัดเสนอ
โดยผู้ด�ำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง การเคหะแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด�ำเนินการจัดรูปที่ดินตามแผน
แม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
• การเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus) เป็นการก�ำหนดให้มี
การเพิม่ อัตราส่วนพืน้ ทีอ่ าคารรวมต่อพืน้ ทีด่ นิ ให้แก่ผทู้ พี่ ฒ
ั นาพืน้ ทีเ่ พือ่ สาธารณประโยชน์ตามนโยบาย
ท้องถิน่ ซึง่ รวมถึงการรักษาหรือพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวและพืน้ ทีโ่ ล่ง ซึง่ เปน็ มาตรการทีอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ สามารถท�ำได้โดยกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518ในกรณีของ
ผังเมืองกรุงเทพมหานครนัน้ ได้กำ� หนดให้เจ้าของทีด่ นิ สามารถมีอตั ราส่วนพืน้ ทีอ่ าคารรวมต่อพืน้ ที่
ดินได้เพิม่ ขึน้ อีกไม่เกินร้อยละ 20 ของฐานอัตราส่วนเดิม ใน 5 กรณี ได้แก่ การจัดให้มพี นื้ ทีว่ า่ งเพือ่
การใช้ประโยชน์สาธารณะ การจัดให้มที จี่ อดรถภายในรัศมี 500 เมตรรอบสถานีรถไฟฟ้า การจัดให้
มีพนื้ ทีก่ กั เก็บน�ำ้ ฝน การสร้างอาคารประหยัดพลังงาน และการจัดให้มที อ่ี ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูม้ รี ายได้
น้อยหรือผูอ้ ยูอ่ าศัยเดิมในพืน้ ทีโ่ ครงการ ซึง่ ล้วนแต่เป็นมาตรการทีช่ ว่ ยแก้ไขปัญหาของเมือง
• การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Rights: TDR) เป็นการโยก
ย้ายสิทธิในการพัฒนาที่ดินบางส่วนของที่ดินแปลงหนึ่งไปยังที่ดินอีกแปลงหรือการขายสิทธิ์ในการ
ใช้ FAR จากแปลงที่ดินที่ต้องการจะควบคุมการพัฒนาหรืออนุรักษ์ (Sending Areas) ไปยังพื้นที่ที่
มีการเจริญเติบโตและได้รบั การสนับสนุนการพัฒนา (Receiving Areas) ตัวอย่างเช่น ทีด่ นิ 2 แปลง
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ FAR 10 โดยที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพียง 1 เท่า สามารถขายสิทธิการพัฒนาอีก 9เท่า
ให้กับที่ดินอีกแปลงได้ เป็นต้น โดย TDR ที่ได้รับจะเป็นในรูปแบบของการพัฒนาอาคารที่สามารถ

เพิ่มความสูง จ�ำนวนอาคาร ความหนาแน่นได้มากขึ้น ในขณะที่ Sending Areas ก็จะสามารถ
ควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม รักษาพื้นที่เกษตรกรรม รักษาพื้นที่
ทางประวัติศาสตร์ หรือพื้นที่รองรับน�้ำได้ TDR สามารถท�ำได้ทั้งการโอนสิทธิภายในบริเวณการใช้
ประโยชน์ที่ดินเดียวกัน หรือการโอนสิทธิจากพื้นที่อนุรักษ์ไปยังพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา

5.3 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์

การใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรในการกระตุนใหเกิดการพัฒนาและรักษาพื้นที่สีเขียว
ควรคาํ นึงถึงความตองการในการแกป ญ
 หาในทอ งถิน่ เปนสาํ คัญ โดยมาตรการทางเศรษฐศาสตรจ ะ
เปนการสรางแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ ที่สามารถแสดงออกมาใหเห็นอยางชัดเจนในรู
ปมูลคาไดเพื่อปรับพฤติกรรมของประชาชนและผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่โล่ง
และพืน้ ทีส่ เี ขียว โดยหลักทางทฤษฎีแลว มาตรการทางเศรษฐศาสตรจะสามารถแสดงบทบาทได้สม
บูรณ เมื่อระบบตลาดมีการแขงขันกันอยางสมบูรณ หรืออาจกลาวไดวา “พื้นที่สีเขียว” เป็นเสมือน
กองทุนของเมืองที่ควรไดรับการประเมินคา ถาบุคคลใดก่อใหเกิดความเสียหาย/ลดมูลคาของกอง
ทุน ตองจายเงินชดเชยแกผู้ที่ได้รับความเสียหาย อาจอยูในรูปของคาธรรมเนียม หรือภาษี แตหาก
มีการเพิม่ กองทุน/พืน้ ทีส่ เี ขียวใหเ มือง บุคคลหรือหนว ยงานนัน้ จะไดรบั รางวัลในรูปของการลดหยอ
นภาษี หรือการอุดหนุนในรูปแบบตางๆ มาตรการทางเศรษฐศาสตรที่ใชในประเทศตางๆ นั้น มีดว
ยกัน 2 ประเภทหลัก ได้แก่
มาตรการที่เพิ่มแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร (Economic Incentives) เปนการใชเครื่อง
มือที่เกี่ยวกับการใหผลตอบแทนแก่ผู้ที่พัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปของการชดเชย หรือ การอุดหนุนใน
รูปแบบต่างๆ ไดแก่
• เครื่องมือทางภาษี (Taxation Tools) ได้แก่ มาตรการยกเว้นดานภาษี (Tax Exemptions) และมาตรการการลดหยอนทางภาษี (Tax Reduction) ยกตัวอยางเชน การลดภาษี
นําเขาเครื่องจักร ที่กอใหเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดลอมนอยที่สุด (Clean Technology) เพื่อสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องจักรเหล่านี้
• เครื่องมือทางการเงิน (Financial Tools) การใหความชวยเหลือด้านการเงิน/การ
ลงทุน (Financial Subsidies) ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และการใหสิทธิพิเศษดานการลงทุนซึ่ง
ใชเครื่องจักร/โรงงานที่ไมกอไหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยการใหกูเงินลงทุนดอกเบี้ยต�่ำ
แกผูประกอบการที่ก่อมลพิษตอการพัฒนานอย
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• เครื่องมือทางการคลัง โดยการใหเงินอุดหนุนจากภาครัฐ เชน การสนับสนุนการจัด
ประกวดระดับชุมชนที่มีการพัฒนาและแผนการรักษาพื้นที่สีเขียวในทองถิ่นของตนเองอยางยั่งยืน
การมีสว่ นรว มในการริเริม่ กอ ตัง้ กองทุนพิทกั ษ์พนื้ ทีส่ เี ขียว และการใหเ งินอุดหนุนหนว ยงานทีท่ าํ งาน
เพื่อพัฒนาและรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเปนรูปธรรมสามารถติดตามและประเมิน
ผลได เปนตน ซึ่งในทางเศรษฐศาสตรนั้น กลไกการแขงขันถือเปนตัวผลักดันใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดของการจัดการ
มาตรการที่ลดแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร (Economic Disincentives) มาตรการนี้มี
จุดมุงหมายเพื่อปองกันไมใหมีการกระท�ำอันกอใหเกิดผลกระทบที่เสียหายตอสวนรวม ส่วนมาก
เป็นระบบซึ่งอยูบนพื้นฐานของหลักการผูกอมลพิษเป็นผู้จาย (Polluter Pays Principle) ไดแก
• ระบบการกาํ หนดภาษีสงิ่ แวดลอ ม (Environmental Tax) เชน ภาษีนำ�้ เสีย ภาษีมลพิษ
ทางอากาศ
• การเก็บคาธรรมเนียมมลพิษ (Environmental/Pollution Fees)
• ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยมลพิษ (Transferable Policy Rights หรือ Marketable or Tradable Permits/Quotas หรือ Transferable Discharge Permits: TDP) โดย
รัฐต้องกําหนดคามาตรฐานและปริมาณมลพิษทีโ่ รงงานจะปล่อยออก และรัฐออกใบอนุญาตในการ
ปลอยมลพิษใหแกผูยื่นคําขอซื้อสิทธิ์ในการปลอย โดยกําหนดใหมลพิษรวมไมเกินกําลังรองรับของ
สิ่งแวดล้อมในแตละพื้นที่ โรงงานใดที่ปล่อยของเสียนอยกวาที่ขอไวสามารถขายสวนที่เหลือของ
ตนใหผู้อื่นที่อยูในพื้นที่เดียวกันได้ จึงก่อใหเกิดแรงจูงใจในการเลือกใชเทคโนโลยีให้สะอาดขึ้น เพื่อ
ใหเกิดของเสียใหนอยที่สุด (Waste Minimization Techniques) แมวาวิธีนี้จะดูเหมือนเปนการส
นับสนุนใหก อ มลพิษต่อสิง่ แวดลอ ม แตถ า้ มองในแง่ข องนักเศรษฐศาสตรแ ลว จะเห็นว่าเปนการ สรา ง
ตลาดใหแกสินคาสิ่งแวดลอมที่สังคมยอมรับได และการซื้อ-ขายเป็นกลไกตลาดที่สามารถให้
ประชาชนเขามามีสว นรวมในการกาํ หนดมาตรฐานสิง่ แวดลอ มไดเ ปนอยา งดี เพราะกลไกของราคา
ทีซ่ อื้ -ขายจะเปนตัวผลักดันให้เกิดการรักษาผลประโยชนของประชาชนในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ มากขึน้ ระบบ
นี้ไดถูกออกแบบใหล ดการเผชิญหนาในเรื่องการตอตานภาษีและหลีกเลี่ยงภาษี และเปนเครื่องมือ
ที่มีลักษณะกระจายอํานาจในการแกปญหามากกวารวมศูนย

การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย8
หลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principles: PPP) เป็นหลักการที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยให้ความส�ำคัญ และมีความ
พยายามใช้เป็นแนวทางในการออกแบบจัดท�ำนโยบายภาษี อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการยังมีข้อ
จ�ำกัด เช่น การจัดเก็บภาษีจากค่ามลพิษ จะต้องค�ำนึงถึงวิธีการ กระบวนการ และเครื่องมือในการ
ตรวจวัดมลพิษ รวมถึงฐานการเก็บภาษีที่เหมาะสม ปัจจุบัน รัฐบาลได้ใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ส�ำหรับยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน�้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน จ�ำนวน 107,799 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 3.9 ของวงเงินงบประมาณ
ซึง่ ประกอบด้วย 6 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม การพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ 
ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและพิบัติภัย และแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้ำและสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถึงแม้จะไม่มีความเฉพาะเจาะจงของงานด้าน
การจัดการพื้นที่สีเขียว แต่พื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียวในเมืองจะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญหนึ่งในแผน
งานเหล่านี้
นอกจากนี้ ยังมีการด�ำเนินงานผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 22-31 เพือ่ เป็นมาตรการทางการ
เงิ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ การป ้ อ งกั น และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ อย่างไรก็ตาม กรอบการให้การ สนับสนุนเงินกองทุนครอบคลุม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน ยังไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงถึงพื้นที่
สีเขียวในเมืองเช่นกัน
ส�ำหรับมาตรการทางภาษีเพื่อการสนับสนุนพื้นที่สีเขียว ปัจจุบันมีการสร้างแรงจูงใจ
โดยให้ผู้บริจาคสามารถน�ำเงินบริจาคส�ำหรับกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์รักษาสภาพ
แวดล้อมมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการค�ำนวณภาษีได้ (ประมวลฯ มาตรา 65
ตรี (3) ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 44) ดังนี้

  สรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและระบบการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (27 เมษายน 2560)
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บทที่ 5 I มาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองและชุมชน

5-15

5-16

1. กรณีนิติบุคคล สามารถน�ำเงินบริจาคไปหักค่าใช้จ่ายได้ 1 เท่า โดยถือเป็นรายจ่าย
เพือ่ สาธารณประโยชน์ ส�ำหรับรายการค่าใช้จา่ ยของ 1) การคุม้ ครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
2) การคุ้มครองและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ และ 3) การส่งเสริม คุ้มครอง และรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม
2. กรณีบุคคลธรรมดา สามารถหักลดหย่อนได้ 1 เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้
สุทธิ ส�ำหรับเงินที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การสาธารณกุศล ได้แก่ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
นอกจากนั้น ยังมีมาตรการสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นกรณี เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่
ผูท้ บี่ ริจาคให้แก่กองทุนปลูกปา่ ถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาส
ทรงครองราชย์ปีที่ 50 (ด�ำเนินงานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ส�ำหรับเงินได้ระหว่างปี พ.ศ.
2540-2545 (พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 317) และระหว่างปพี .ศ. 2546-2550 (พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 423) และโครงการ
ปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรง
พระชนมายุ 72 พรรษา (พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 417) รวมถึงมีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่เอกชนที่ด�ำเนิน
การปลูกป่าเองเพือ่ ร่วมในโครงการปลูกปา่ ถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ ง
ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ในการปลูกป่าระหว่างปี พ.ศ. 2540-2545 (พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 317)
และระหว่างปีพ.ศ. 2546-2550 (พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 423)
มาตรการทางภาษีทนี่ า่ จะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีน่ า่ ติดตามผลกระทบในปัจจุบนั
คือ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับใหม่ซึ่งจะน�ำมาบังคับใช้แทนพระราช
บัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 โดยที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มมี ติเห็นชอบในหลักการแล้ว และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณมกราคม
2562 สาระของพระราชบัญญัตินั้นระบุภาษีที่ดิน 4 ประเภทหลัก โดยอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดิน
เกษตรกรรม บ้านพักอาศัย และเพื่อการพาณิชย์ ที่น�ำมาค�ำนวณไม่ถือว่าสูงนัก โดยที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมคิดอัตราภาษีท่ีต�่ำสุด จึงไม่น่ามีผลกระทบต่อเกษตรกรนัก แต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัดคือ การเรียกเก็บภาษีส�ำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่า อันไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ใดๆ ทั้งนี้จุดประสงค์ของกฎหมายต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำ ช่วยให้เกิดการกระจา
ยการถือครองทีด่ นิ มากขึน้ ทีด่ นิ รกร้างว่างเปล่าก�ำหนดฐานภาษีที่ 2% และจะเพิม่ 0.5% ทุกปี หาก
ไม่พัฒนา 3 ปีติดต่อกันเสีย 2.5% โดยมีเพดานภาษีส�ำหรับพื้นที่รกร้างว่างเปล่าสูงสุด 5% อย่างไร
ก็ตาม ไม่มีการก�ำหนดในพรบ.ดังกล่าวให้การใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะ

สามารถงดเว้นจากการเป็นที่ดินรกร้าง ท�ำให้เจ้าของที่ดินที่มีที่จ�ำนวนมากอาจพยายามเลี่ยงภาษี
ทีด่ นิ ใหม่โดยการปล่อยให้เช่าหรือท�ำให้กลายเปน็ ทีด่ นิ เพือ่ การพาณิชย์ทมี่ อี ตั ราภาษีทตี่ ำ�่ กว่า ดังนัน้
หากจะสามารถท�ำให้พรบ.ฉบับนี้สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว ควรมีการก�ำหนดรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งอาจเป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยการพัฒนาพื้นที่
ตัวอย่าง หรือคู่มือซึ่งอธิบายองค์ประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว  
ในปี 2555 งานวิจัยเรื่อง “ความเต็มใจจ่ายเพื่อพื้นที่ป่าไม้ของคนกรุงเทพมหานคร”โดย
นิรมล สุธรรมกิจ และคณะ ได้วิจัยเชิงส�ำรวจความเต็มใจจ่ายหรือบริจาคเพื่อการท�ำให้ป่าไม้ยังคง
คุณค่าและความส�ำคัญในบริบทของความยัง่ ยืนของปา่ ไม้ ซึง่ งานวิจยั ดังกล่าวครอบคลุมปา่ อนุรกั ษ์
ป่าใช้สอย ป่าชุมชน และป่าในเมือง ผลวิจัยที่ส�ำคัญพบว่า คนกรุงเทพฯ ที่มีรายได้มากกว่า 50,000
บาทต่อเดือน มีความเต็มใจจ่ายหรือยินดีบริจาคเพื่อพื้นที่ป่าไม้ราว 500-600 บาทต่อปี และใน
บริบทของป่าในเมืองนั้น ผู้วิจัยได้ท�ำการทดลองว่าการดูแลรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติในเขตบาง
บอนด้วยกลไกทางภาษีนั้นจะมีความเป็นไปได้หรือไม่และการเก็บภาษีควรเก็บในอัตราเท่าไร โดย
ได้ข้อสรุปคือ การเก็บภาษีในอัตรา 1 บาทต่อวันหรือราว 300 บาทต่อปีนั้น ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในฐาน
ภาษีในเขตบางบอนมีความเต็มใจจ่ายเพื่อการดูแลรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติ
จะเห็นได้ว่าการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองในประเทศไทยนั้นสามารถด�ำเนินการได้ใน
ลักษณะการบริจาค การเก็บภาษี หรือ การสร้างกองทุนพื้นที่สีเขียวของเมือง โดยการด�ำเนินงาน
ควรสร้างผลกระทบทีช่ ดั เจนในระดับท้องถิน่ เช่น การปรับปรุงพืน้ ทีส่ เี ขียวสาธารณะในระดับชุมชน
ที่ผู้เสียภาษีสามารถเข้าถึงได้ มาตรการดังกล่าวจึงควรต้องด�ำเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และจ�ำเป็นต้องมีรายงานการใช้จ่ายเผยแพร่ต่อผู้เสียภาษีอย่างชัดเจน โดยมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์จะช่วยสนับสนุนกลไกอื่นๆ  ในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้ยั่งยืนต่อไป

5.4 มาตรการทางสังคม

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการพื้นที่สีเขียว
• ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) เป็นแนวคิดทีอ่ งค์กรแสดงความรับผิดชอบผลกระทบจากการประกอบกิจการของตนต่อผูถ้ อื
หุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น โดยมุ่งผสานการด�ำเนินธุรกิจกับความ
ห่วงใยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย CSR ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวได้รับความสนใจ
และมีการด�ำเนินการมาอย่างยาวนาน โดยจะมีการตั้งงบประมาณประจ�ำปี วัตถุประสงค์ และ
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กิจกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งมีทั้งการจัดการพื้นที่ภายในเขตสถานประกอบการ บริเวณชุมชนโดยรอบ
และการสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน�้ำและป่าอนุรักษ์ต่างๆ ตัวอย่าง CSR กับการจัดการ
พื้นที่สีเขียว ได้แก่
-  กิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่รอบโรงงาน ของคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับผู้
แทนชุมชนของกลุ่มบริษัทน�้ำตาลเอราวัณ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงงาน ส่งเสริมให้พนักงาน
มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กร
และชุมชนรอบโรงงาน9
-  การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ โดยจัดสรรให้มี
พื้นที่สีเขียวเป็นเขตกันชนระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนระยะห่าง 120 กิโลเมตร และใช้เป็นที่ติด
ตั้งกังหันลมเพื่อน�ำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า10
-  การปลูกป่านิเวศโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ตามแนวคิดการ
ปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน และเทคนิคการปลูกป่าตามแนวคิดของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ ซึ่งช่วยร่น
เวลาการเติบโตของป่านิเวศให้เร็วขึ้น 10 เท่าจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติ ริเริ่มโครงการครั้งแรก
ในปี 2551 ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ และขยายผลการด�ำเนินงานโดยร่วมกับผู้แทนจ�ำหน่าย
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน และหน่วยงานต่างๆ ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันปลูกป่านิเวศแล้ว
กว่า 1,170,000 ต้น มีอัตราการอยู่รอดของต้นกล้าสูงกว่าร้อยละ 90 นับเป็นผืนป่าที่จะช่วยดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศประมาณ 8,170 ตันต่อปี11
- โครงการระยองเมืองสีเขียว โดยกลุ่ม ปตท.ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง ด�ำเนินงานตัง้ แต่
ปี 2550-2556 โดยปลูกต้นไม้ จ�ำนวนกว่า 80,900 ต้น หรือ 404.5 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ปรับสมดุลสภาพบรรยากาศในจังหวัดระยอง ตลอดจนมีการรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในการดูแล
รักษา และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง
อันจะน�ำไปสู่ทัศนคติที่ดีระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมกับชุมชน ภายใต้แนวคิด“อุตสาหกรรมอยู่ได้
ชุมชนอยู่ดี”12
อย่างไรก็ตาม การท�ำ CSR ส่วนใหญ่ยงั ด�ำเนินการโดยองค์กรธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่และธุรกิจส่งออก จึงยังมีชอ่ งว่างในการสนับสนุนองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้เห็น
ประโยชน์ในการท�ำ CSR ซึ่งอาจเป็นการรวมกลุ่มด�ำเนินการ หรือเน้นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของแต่ละองค์กร
   http://www.erawangroup.com/index.php/th/environment/36-csr/csr-environment/115-greenarea
  http://www.csrcom.com/articles/view/80
11
  https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1445923687
12
  http://csr.pttplc.com/content/Default.aspx?subMaster=112&id=104&color=brown&mid=207
9
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• การตลาดเพือ่ สิง่ แวดล้อม (Green Marketing) เปน็ แนวคิดทีต่ อบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่ค�ำนึงถึงต้นทุนของ “คุณค่า” ในการเลือกใช้สินค้าที่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม โดยธุรกิจ
มีการน�ำส่วนประสมทางการตลาดมาประยุกต์เข้ากับการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม (ส่วนประสม
ทางการตลาด หรือ Marketing Mix ประกอบด้วย 4P’s  ได้แก่ Product คือตัวผลิตภัณฑ์ Price
คือราคาของผลิตภัณฑ์ Place คือช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและการกระจายสินค้า และ Promotion
คือการส่งเสริมการตลาดหรือการสื่อสารทางการตลาด) การปรับส่วนประสมทางการตลาดให้
เป็นการตลาดสีเขียวต้องปรับกระบวนการในทุกขั้นตอนดังกล่าว (กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ 2559)
ในปัจจุบนั การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมดังกล่าวเปน็ กลยุทธ์หรือจุดขายส�ำหรับ
หลายธุรกิจ ซึง่ การตลาดเพือ่ สิง่ แวดล้อมทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการสนับสนุนการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวเมืองใน
ประเทศไทย ได้แก่ การก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน และอาคารเขียว ซึ่งก�ำลังเป็นที่ต้องการ
ของตลาด โดยแนวโน้มเริ่มจากโครงการด้านอาคารส�ำนักงานขนาดใหญ่ซึ่งได้น�ำอาคารเข้ารับการ
รับรองอาคารเขียวจากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น LEED จากสหรัฐอเมริกา
DGNB จากเยอรมนี Green Mark ของสิงคโปร์ หรือ TREES จากสถาบันอาคารเขียวไทย
ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการบ้านจัดสรรและอาคารชุด เริม่ ให้ความส�ำคัญกับการก่อสร้างอาคาร
ทีพ่ กั อาศัยตามแนวคิดอาคารเขียว และเน้นจุดขายของโครงการในการให้ความส�ำคัญกับพืน้ ทีส่ เี ขียว
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ธรรมชาติของคนเมือง613 อาทิ
-  นโยบายนิเวศวิทยาชุมชนเมือง (Urban Ecology Condo) ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้
ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด พัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยให้มีพ้ืนที่สีเขียวมากกว่าโครงการทั่วไป
โดยมีเป้าหมายพื้นที่สีเขียวกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่อยู่อาศัย จัดพื้นที่พิเศษส�ำหรับจอดจักรยาน
พร้อมเลนจักรยานโครงการ Shuttle Van บริการรับ-ส่งไปยังสถานีรถไฟฟ้าและศูนย์การค้า และ
โครงการผักสวนครัวส่วนกลาง กับสวน Organic พืชผักอินทรีย์ปลอดสาร
-  การออกแบบโครงการใกล้ชิดธรรมชาติของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้น
ต์ คอร์ปอเรชั่น โดยออกแบบกลุ่มอาคารทั้งที่พักอาศัย ส�ำนักงาน พื้นที่เพื่อการพาณิชย์ ให้เข้าถึง
พื้นที่สีเขียวได้ด้วยการจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการในสัดส่วนร้อยละ 65 ให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งและ
พื้นที่สีเขียว ให้ความส�ำคัญกับการท�ำสวนแนวตั้ง ซึ่งช่วยให้อาคารมีความร่มเย็น และประหยัด
พลังงาน และปลูกต้นไม้เพื่อบังแนวเสียงเพื่อลดระดับเสียงจากการจราจรภายนอก
การตลาดสีเขียว เปน็ เครือ่ งมือทางการตลาดทีท่ ำ� ให้เกิดการป้องกันและรักษาสิง่ แวดล้อม
ให้ดขี นึ้ ได้ โดยชุมชนหรือสังคมเปน็ ส่วนส�ำคัญในการสนับสนุน เนือ่ งจากความต้องการของผูบ้ ริโภค
  http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000087285
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สัมพันธ์โดยตรงกับการเพิม่ ขึน้ ของการตลาดสีเขียว จึงมีความจ�ำเปน็ ในการปลูกฝังทัศนคติและสร้าง
พฤติกรรมสีเขียวให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม และถ่ายทอดพฤติกรรมสีเขียวไปยังคนรุ่นหลังต่อไป
การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคมในการจัดการพื้นที่สีเขียว
ชุมชนและภาคประชาสังคมมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่
รวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ ตัวอย่าง พลังของชุมชนที่เคลื่อนไหวปกป้องรักษาต้นไม้และ
พื้นที่สีเขียวในเมือง เช่น
-  การขับเคลื่อนของชุมชนบางล�ำพูในการปกป้องล�ำพูต้นสุดท้ายของชุมชน จนน�ำมาสู่
การผลักดันให้เกิดโครงการฟื้นฟูพื้นที่ภายในชุมชน และน�ำไปสู่การสร้างสวนสันติชัยปราการในปี 
2542 อันเป็นสวนสาธารณะที่เกิดมาจากการผลักดันโดยชุมชน และเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง
-  การร่วมรณรงค์คัดค้านการตัดอุโมงค์ต้นไม้ประวัติศาสตร์เมืองน่านในโครงการขยาย
ทางหลวงหมายเลข 1080 ของกรมทางหลวงโดยกลุม่ ประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละนักอนุรกั ษ์ในช่วงเดือน
มีนาคม 2558 จนสามารถหยุดการด�ำเนินการได้ในที่สุด
-  การรวมตัวขององค์กรภาคประชาชนกว่า 30 องค์กร จากชุมชนท้องถิ่น สถาบันการ
ศึกษา เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตัวแทนองค์กรศาสนาต่างๆ ในเดือนสิงหาคม 2559
เพื่อร่วมกันแสดงจุดยืนคัดค้านการรื้อพื้นที่สีเขียวสาธารณะขนาด 9 ไร่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็น
พืน้ ทีส่ เี ขียวขนาดใหญ่ผนื สุดท้ายใจกลางชุมชนประวัตศิ าสตร์เมืองเชียงใหม่ เพือ่ น�ำไปสร้างโครงการ
บ้าน ธนารักษ์ประชารัฐซึง่ เป็นคอนโดมิเนียมและร้านค้า  โดยในทีส่ ุดกรมธนารักษ์ได้ยกเลิกการน�ำ
ที่ ดิ น แปลงนี้ ม าใช้ ส� ำ หรั บ โครงการดั ง กล่ า วและจะหารื อ ภาคประชาชนก่ อ นการน� ำ พื้ น ที่ ม า
ใช้ประโยชน์ใดๆ

รูปที่ 5.1 การรณรงค์ปกป้องพื้นที่สีเขียวสาธารณะเมืองเชียงใหม่
ที่มา: ชาวเชียงใหม่แสดงจุดยืนค้านการรื้อพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่
ผืนสุดท้ายใจกลางชุมชนประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่
(17 สิงหาคม 2559) https://www.reviewchiangmai.com/4136-p/

นอกจากการด�ำเนินงานขับเคลื่อนจากในพื้นที่แต่ละแห่ง ปัจจุบันพลังของชุมชนในสื่อ
อินเทอร์เน็ตมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ และสามารถสร้างความร่วมมือผูท้ เี่ ห็นพ้องได้ในปริมาณทีม่ า
กกว่า โดยมีทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่และคนต่างพื้นที่ช่วยกันผลักดันประเด็นสาธารณะดังกล่าวให้เป็นที่
รับรู้ เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายสาธารณะ ตัวอย่างชุมชนออนไลน์ที่มีการผลักดันการจัดการ
พื้นที่สีเขียวในเมืองที่ส�ำคัญ ได้แก่
- Big tree (https://www.facebook.com/BIGTreesProject/) พัฒนาจากความ
พยายามที่จะปกป้องพื้นที่สีเขียวในย่านสุขุมวิทในปี 2553 และเกิดการผลักดันผ่านการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้เกิดแก่คนในสื่อออนไลน์ และสื่อมวลชน ปัจจุบันแฟนเพจ BIG Trees มีผู้ติดตาม
มากกว่า 140,000 คน ด�ำเนินงานเชิงนโยบายในรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง รณรงค์การตัดแต่งต้นไม้
ให้ถูกวิธี และจัดกิจกรรมให้คนเมืองเห็นความส�ำคัญของระบบนิเวศ เช่น FabFarm ตลาด 100 โล
ตลาดเกษตรเพื่อน�ำพาเกษตรกรและผู้บริโภคมาพบกัน และแคมเปญชวนคนเมืองไปปลูกป่า
- เครือข่ายต้นไม้ในเมือง (https://th-th.facebook.com/thailandurbantreenetwork/) ซึ่งมีการเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้า
ร่วมกว่า 56 องค์กร อาทิ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย โครงการโรงเรียนต้นไม้ กลุ่มจตุจักร
โมเดล ชุมชนคนรักตลาดน้อย A Bird Watch สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย บ้านศิลปินคลอง
บางหลวง มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค เครือข่ายมักกะสัน เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพือ่ สังคม Big Trees
Project ประชาคมบางล�ำพู กลุ่มรักษ์คุ้งบางกระเจ้า มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น โดยมีเป้าหมายใน
การขับเคลือ่ นการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมืองอย่างถูกต้องโดยหน่วยงานรัฐ กิจกรรมแรกทีด่ ำ� เนิน
การคือกิจกรรม “สายตรวจต้นไม้” ซึ่งรับสมัครอาสาสมัครทั่วประเทศมาร่วมตรวจสอบสภาพของ
ต้นไม้ใกล้บ้านของตัวเอง และถ่ายรูปพร้อมบรรยายสภาพปัญหาที่พบเห็น จากนั้นโพสต์ลงบนเฟ
ซบุ๊กพร้อมติดแฮชแท็กว่า “สายตรวจต้นไม้” เพื่อเครือข่ายจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลและน�ำไปจัด
ระบบเพื่อใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
- UTREE แผนที่ต้นไม้ใหญ่ (www.th-arbor.com) มีจุดประสงค์ให้สังคมรับรู้ว่ามี
ทรัพยากรต้นไม้ใหญ่ทมี่ คี ณ
ุ ค่าอยูท่ ไี่ หนบ้าง สนับสนุนส่งเสริมให้ปกป้องและดูแลรักษา ใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม และส่งมอบทรัพยากรให้กบั คนรุน่ ต่อไป กิจกรรมส�ำคัญทีผ่ า่ นมาคือการจัดประกวด
ต้นไม้ใหญ่ใกล้ตัวโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนและ
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองของประเทศไทย
โดยที่ไม่ได้เน้นถึงความสวยงาม ขนาด หรือ อายุของต้นไม้ แต่เน้นในเรื่องราวของต้นไม้ต้นนั้นที่
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เชื่อมต่อกับผู้คน ชุมชน และการท่องเที่ยวต้นไม้ส่งประกวดทั้งหมดมีจ�ำนวน 507 ต้น คะแนนของ
แต่ละต้นนั้นมาจากการคลิกรูปหัวใจใต้ภาพต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ ต้นจามจุรีจาก
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และได้รบั รางวัลเป็นการดูแลรักษาต้นไม้เบือ้ งต้นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ

จะเห็นได้ว่ามีความพยายามในการรวมตัวของกลุ่มชุมชนและภาคประชาสังคมในการ
อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในเมืองที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ควรให้ความส�ำคัญคือการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
ที่มีการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกัน เช่น ส�ำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร และเทศบาลต่างๆ และ
การเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ภาคประชาสังคมเหล่านีส้ ามารถเข้าร่วมในการก�ำหนดนโยบายและให้ความเห็นต่อ
การด�ำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองของภาครัฐ
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https://www.thairath.co.th/content/793976
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มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม
ส�ำหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย

บทที่ 6 I มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม
ส�ำหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย
นอกจากมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองที่ได้กล่าวไป การก�ำหนด
มาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อประชากรในเมืองให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานทีย่ อมรับร่วมกันในสังคม
เป็นเครื่องมือส�ำคัญหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการลดจ�ำนวนของพื้นที่สีเขียว โดยการก�ำหนดมาตรฐาน
นัน้ ได้มกี ารก�ำหนดขึน้ มาใช้ในหลายรูปแบบ ทัง้ มาตรฐานสากลและมาตรฐานของแต่ละประเทศ ซึง่
วิธกี ารก�ำหนดขอบเขตขึน้ อยูก่ บั บริบทในสังคมนัน้ ๆ เช่น การก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานตามชนิดพืน้ ที่
สีเขียว ตามขอบเขตของการปกครอง ตามการเข้าถึงของพื้นที่สีเขียว และตามคุณภาพของพื้นที่สี
เขียว ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้เกณฑ์ในแต่ละพืน้ ทีต่ า่ งกันออกไป การวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ จึงต้อง
มีการวิเคราะห์ทั้งการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา และขอบเขต บริบท ที่เกณฑ์นั้นใช้
ครอบคลุม ในการศึกษานี้ คณะที่ปรึกษาได้ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบและสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดท�ำข้อเสนอต่อมาตรฐาน 2 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ
จ�ำนวนประชากรของเมือง และมาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การบริการ (พืน้ ทีส่ วนสาธารณะ
และที่โล่ง) ต่อสัดส่วนประชากร

6.1 มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเมือง

การเปรียบเทียบมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานนานาชาติ
คณะทีป่ รึกษาได้รวบรวม และเปรียบเทียบมาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อสัดส่วนประชากร
ของเมืองตามมาตรฐานสากลและในแต่ละประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 6.1 และมีรายละเอียด 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 ได้เสนอให้มกี รอบความร่วมมือเรือ่ งการพัฒนาตัววัดผลทาง
สิง่ แวดล้อม เพือ่ เฝา้ ระวังการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อมและจัดให้มกี ารรายงานถึงประสิทธิภาพของ

บทที่ 6 I มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมส�ำหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย
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กฏหมายสิง่ แวดล้อมในบริบทของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ภายใต้ชอื่ ของ AGENDA 21 ในทีป่ ระชุมของ
คณะกรรมการสหประชาชาติเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนได้เสนอเครือ่ งมือในการทดสอบและวัดผลต่อสิง่
แวดล้อม โดยได้รวบรวมตัวชีว้ ดั ทีค่ รอบคลุมในทัง้ ด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ สิง่ แวดล้อมและ หัวข้อ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่า 130 ตัวชี้วัด เพื่อตอบสนองต่อการเมืองและการ
เปลีย่ นแปลงทิศทางของการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน ตัวชีว้ ดั นีจ้ ะกลายเปน็ บททดสอบส�ำหรับประเทศ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ปรับใช้และปรับเปลี่ยนทิศทางของนโยบาย โดยในการก�ำหนดค่า
มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนประชากรนั้น องค์การอนามัยโลก (World Health
Organization) ได้ก�ำหนดค่ามาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนประชากรของเมืองที่ 9
ตารางเมตรต่อคน (WHO, 1992) ขณะทีอ่ งค์การสหประชาชาติ (United Nation) ก�ำหนดค่า
มาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อสัดส่วนประชากรของเมืองที่ 30 ตารางเมตรต่อคน (Khalil, 2014)
ตารางที่ 6.1  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 เปน็ องค์กรทีป่ รึกษาในด้านสิง่ แวดล้อม
ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยได้กำ� หนดอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวที่ 20,000 ตารางเมตร ต่อ 1,000
คน หรือเทียบเท่ากับ  20 ตารางเมตรต่อคน และมีระยะการเข้าถึงภายในระยะทางจากทีพ่ กั อาศัย
ไม่เกิน 300 เมตร
ด้านเกณฑ์การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนั้นถูกก�ำหนดด้วยมาตรฐานการเข้าถึงพื้นที่สีเขียว (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 หรืออาจจะประเมินเปน็ ตัวเลข
ได้ที่ 3.94 ไมล์ด้วยการขับรถ หรือ 0.60  ไมล์ด้วยการเดิน ดังนั้นมาตรฐานอาจเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการ
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ให้แนวทางที่สามารถปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆ แต่ในพื้นที่ต่างกันก็จ�ำเป็นที่ต้องใช้วิธีการที่ต่างกันออก
ไป ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการการเข้าถึง, จ�ำนวน ประชากร,
คุณภาพของการเข้าถึงต่างๆ น�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสม (Natural England, 2010)
สหรัฐอเมริกา ก�ำหนดโดย The National and Recreation and Park Association
(NRPA) มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนประชากรของเมืองที่ 40 ตารางเมตรต่อคน
มาตรฐานพื้นที่สีเขียวของ NRPA นั้น จะเจาะจงไปที่การสร้างระบบที่สามารถตอบสนองต่อท้องถิ่น
สภาพทางกายภาพ และความต้องการ โดยแต่ละภูมิภาคนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามบริบทโดย
รอบ เช่น ที่ตั้ง ภูมิประเทศ หรือสภาพสังคม แต่ปัจจัยที่ส่งผลให้รูปแบบของพื้นที่สีเขียวมีระบบที่
แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับใช้งานในแต่ละที่ตั้งที่มีความเฉพาะตัว และ
มาตรฐานดังกล่าวเปน็ เพียงแนวทางการปฏิบตั ิ ไม่ได้เปน็ สิง่ 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 เปน็ ผลจากการค�ำนวณสมดุลการแลกเปลีย่ นระหว่าง
คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน (Sukopp, et al., 1995) แต่จากตารางเปรียบเทียบที่ 6.1 จะ

พบว่าในปัจจุบัน ประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่จะใช้ค่ามาตรฐานพื้นที่สีเขียวที่ 15-20 ตาราง
เมตรต่อประชากร 1 คน และเนื่องจากปริมาณพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการส่งเสริม
ให้เกิดระบบนิเวศเมืองที่ยั่งยืน เมืองใหญ่หลายเมืองในเอเชียก็เริ่มใช้เกณฑ์ที่ประมาณ 10 ตาราง
เมตรต่อประชากร 1 คน เช่น กัวลาลัมเปอร์ก�ำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว 10 ตารางเมตรต่อคน เมืองเซี
ยงไฮ้ 9 ตารางเมตรต่อคน และเมืองกวางโจว 9.5 ตารางเมตรต่อคน (ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ และ
คณะ, 2549)
การเปรียบเทียบมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน
มาตรฐานพืน้ ทีส่ เี ขียวของประเทศไทย มีเกณฑ์มาตรฐานซึง่ ก�ำหนดและน�ำไปปฏิบตั แิ ตก
ต่างกันไปในหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ส�ำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร และ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตาราง 6.2)
ตารางที่ 6.2 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    4.73
2556    5.24
2557    5.44
2558    5.97
-

ขนาดเล็ก 10
ขนาดกลาง 10
ขนาดใหญ่ 12

ที่มา: รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา (กุมภาพันธ์, 2560)

ใช้เป็นมาตรฐานส�ำหรับ
กรุงเทพมหานคร

ใช้เป็นเกณฑ์เพื่อก�ำหนด
สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวให้เพียง
พอต่อประชากรในชุมชน
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จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ที่มีการใช้อยู่โดยหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย มีการก�ำหนดขึ้นเพื่อ
การน�ำไปใช้ที่แตกต่างกันรวมถึงมีการก�ำหนดนิยามของพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในเกณฑ์แตกต่างกันด้วย
ตัวอย่างเช่น พื้นที่สีเขียวตามระบุในเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบผังเมืองรวม และพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวม หมายถึง “ที่โล่งเพื่อ
นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม” (สีเขียวอ่อนในผังเมืองรวม) ซึ่งจะหมายรวมถึง ที่
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)
จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ที่มีการใช้อยู่โดยหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย มีการก�ำหนดขึ้นเพื่อ
การน�ำไปใช้ที่แตกต่างกันรวมถึงมีการก�ำหนดนิยามของพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในเกณฑ์แตกต่างกันด้วย
ตัวอย่างเช่น พื้นที่สีเขียวตามระบุในเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบผังเมืองรวม และพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวม หมายถึง “ที่โล่งเพื่อ
นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม” (สีเขียวอ่อนในผังเมืองรวม) ซึ่งจะหมายรวมถึง ที่
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
พืน้ ที่สเี ขียว ในนิยามของกรมโยธาธิการและผังเมือง เน้นพืน้ ทีส่ าธารณะ จึงไม่รวมถึงพืน้ ทีส่ เี ขียว
ในพื้นที่เอกชน และพื้นที่เกษตรกรรม
นอกจากนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นจะมีการก�ำหนดอย่างชัดเจน ได้แก่ ที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน) และที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีนำ�้ เงิน) ซึง่ ท�ำให้พนื้ ทีส่ เี ขียวทีอ่ ยู่
ในที่ดินเหล่านี้ไม่ถูกนับเป็นพื้นที่สีเขียวในผังเมืองเช่นกัน14
ในกรณีของกรุงเทพมหานครนั้น การก�ำหนดมาตรฐานพื้นที่สีเขียวจัดท�ำเพื่อก�ำหนดเป้า
  เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม (2552) และจากการสัมภาษณ์ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 9
มีนาคม 2560
14

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 เปน็ ต้น) นอกจากนัน้ ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครัง้
ที่ 3 ได้มีข้อก�ำหนดให้พื้นที่ว่างตามอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต้องเป็นพื้นที่ที่น�้ำสามารถซึมผ่านได้ และเปิดโอกาสให้พื้นที่ว่างบางส่วนสามารถ
ทดแทนได้ด้วยสวนหลังคา (Roof Garden) หรือสวนผนัง (Vertical Garden) ซึ่งการทดแทนพื้นที่
สีเขียวแนวราบได้มีการใช้ในการพิจารณาข้อก�ำหนดในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการด้านอาคารและการจัดสรรที่ดินเช่นกัน15
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
  สัมภาษณ์ผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 9
มีนาคม 2560
15
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ข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร
ส�ำหรับประเทศไทย
จากการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บมาตรฐานอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ สี เขี ย วต่ อ
ประชากรในระดับสากล นานาชาติ และที่มีการน�ำมาใช้ในประเทศไทย คณะ
ที่ปรึกษามีความเห็นว่า มาตรฐานอัตราส่วนที่เหมาะสมส�ำหรับชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่ในประเทศไทยควรเป็น 15 ตารางเมตรต่อ ประชากร 1 คน ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์ทปี่ ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้คา่ มาตรฐานพืน้ ที่
สีเขียวที่ 15-20 ตารางเมตรต่อคน ในขณะที่เมืองขนาดใหญ่หลายเมืองใน
ภูมภิ าคใช้อยูท่ ี่ 10 ตารางเมตรต่อคน (ซึง่ น่าจะเหมาะสมกับเปา้ หมายของเมือง
มหานครเช่นกรุงเทพมหานคร)  นอกจากนัน้ หากเทียบกับเกณฑ์ทปี่ ระเทศไทย
ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั เกณฑ์ 15 ตารางเมตรต่อคนมีความเป็นไปได้เมือ่ เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองใช้อยู่ที่ 8 ตารางเมตรต่อคน (2-4 ไร่/
1,000 คน) โดยยังไม่ได้รวมพืน้ ทีส่ เี ขียวทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีร่ าชการ เอกชน และพืน้ ที่
เกษตรกรรม และแนวโน้มพืน้ ทีส่ เี ขียวของกรุงเทพมหานครทีเ่ พิม่ เปน็ ประมาณ
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 เขี ย วต่ อ ประชากรมากกว่ า
กรุงเทพมหานคร

ในการตรวจสอบเปรียบเทียบมาตรฐานอัตราส่วนกับฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่ท�ำการ
ปรับปรุงในโครงการนี้ ซึ่งได้ผลเปรียบเทียบกับอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจ�ำนวนประชากร
และร้อยละพืน้ ทีส่ เี ขียวของเมืองทีม่ อี ยูจ่ ริงส�ำหรับชุมชนเมืองขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร) ทัว่ ประเทศ
ที่ได้รับการยืนยันจ�ำนวน 30 แห่ง (ตารางที่ 6.3) พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 38.75 ตร.ม./คน โดยจ�ำนวน
ประมาณหนึ่งในสามของเทศบาลนครที่ตรวจสอบยังมีขนาดพื้นที่สีเขียวน้อยกว่า 15 ตารางเมตร
ต่อคน ท�ำให้เป้าหมายนี้มีความเหมาะสม (อาจใช้เป็นเป้าหมายระยะสั้น 3 ปีและเพิ่มเป้าหมาย
มาตรฐานในระยะต่อไป)
ตารางที่ 6.3  พื้นที่สีเขียวต่อประชากรและร้อยละพื้นที่สีเขียวของเมือง 30 เทศบาลนคร
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

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

24.76
36.18
9.46
27.57
11.71
2.85
14.04
1.21
13.67
26.83
11.73
9.92
18.28
8.58
1.78
17.20
5.34
7.76
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ตารางที่ 6.3  พื้นที่สีเขียวต่อประชากรและร้อยละพื้นที่สีเขียวของเมือง 30 เทศบาลนคร (ต่อ)
ล�ำดับ

รายชื่อเทศบาล

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ทน.ตรัง
ทน.รังสิต
ทน.นนทบุรี
ทน.นครปฐม
ทน.แม่สอด
ทน.ภูเก็ต
ทน.นครราชสีมา
ทน.อ้อมน้อย
ทน.ปากเกร็ด
ทน.หาดใหญ่
ทน.นครศรีธรรมราช
ทน.เชียงใหม่
รวม

ขนาดพื้นที่
เทศบาล
(ตร.ม.)

จ�ำนวน
ประชากร
(คน)

ขนาดพื้นที่
สีเขียว
(ตร.ม.)

14,770,000
20,800,000
38,900,000
19,850,000
27,200,000
12,000,000
37,500,000
30,400,000
36,040,000
21,000,000
22,560,000
40,220,000

60,591
79,396
255,833
79,148
31,611
77,038
130,176
52,359
188,227
158,218
107,915
  35,758

1,093,534.51
1,381,457.83
4,127,537.05
1,273,107.66
393,187.31
897,372.82
1,370,322.46
475,209.71
1,680,351.07
1,221,358.16
426,804.66
456,766.17

18.05
17.40
16.13
16.09
12.44
11.65
10.53
9.08
8.93
7.72
3.96
3.36

7.40
6.64
10.61
6.41
1.45
7.48
3.65
1.56
4.66
5.82
1.89
1.14

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

93,088,021

ค่าเฉลี่ย
38.75

ค่าเฉลี่ย
10.25

15.00

15.00

ค่ามาตรฐานเสนอ

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

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 ของการใช้ทดี่ นิ ในเมือง ร่วมกับการพิจารณาค่าเฉลีย่ ของร้อยละพืน้ ทีส่ เี ขียว
ของเมืองที่มีอยู่จริงส�ำหรับชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่ได้ท�ำการตรวจสอบยืนยันโดยโครงการนี้ ซึ่งพบ
ว่าเทศบาลส่วนใหญ่มขี นาดสัดส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อพืน้ ทีเ่ มืองน้อยมาก คณะทีป่ รึกษาจึงเสนอให้เมือง
ขนาดใหญ่มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวร้อยละ 15 ของการใช้ที่ดินในเมือง เมืองขนาดกลางมีสัดส่วน
พื้นที่สีเขียวร้อยละ 20 ของการใช้ที่ดินในเมือง และเมืองขนาดเล็กมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวร้อยละ
25 ของการใช้ที่ดินในเมือง

6.2 มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการต่อประชากรเมือง

เกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ
ในหลายประเทศได้มกี ารจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การบริการโดย
เฉพาะเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประโยชน์สูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชากรได้ ซึง่ เป็นสิง่ สาํ คัญสาํ หรับชีวติ ความเปน็ อยูแ่ บบเมือง โดยทัว่ ไป พืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การ
บริการ จะหมายถึงพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่ง ไม่นับรวมพื้นที่สีเขียวอื่นๆ เช่น พื้นที่ทาง
ธรรมชาติต่างๆ พื้นที่ริมน�้ำ และพื้นที่สีเขียวริมทางสัญจร โดยพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการจะถูกแบ่ง
เปน็ 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 สามารถแบ่งได้เปน็ สวนหย่อมเพือ่ การใช้งานในเมือง (Pock-

บทที่ 6 I มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมส�ำหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย
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et 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 6.4

ตารางที่ 6.4  มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ จ�ำแนกตามประเทศและองค์กร

บทที่ 6 I มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมส�ำหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย
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ตารางที่ 6.4  มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ จ�ำแนกตามประเทศและองค์กร (ต่อ)
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ตารางที่ 6.4  มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ จ�ำแนกตามประเทศและองค์กร (ต่อ)
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บทที่ 6 I มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมส�ำหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย

ตารางที่ 6.4  มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ จ�ำแนกตามประเทศและองค์กร (ต่อ)

ที่มา: รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา (พฤษภาคม 2560)

จากการศึกษามาตรฐานในกรณีศึกษาพบว่า ประเทศต่างๆ ได้มีการแบ่งประเภทสวน
สาธารณะและให้ความส�ำคัญกับรัศมีการให้บริการเป็นหลัก โดยสวนสาธาณะที่ควรมีในทุกชุมชน
ได้แก่ สวนสาธารณะระดับย่านที่พักอาศัย และ/หรือสวนสาธารณะระดับชุมชน โดยมีรายละเอียด
แต่ละมาตรฐานดังตารางที่ 6.5
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ตารางที่ 6.5  มาตรฐานสวนระดับชุมชน จ�ำแนกตามประเทศและองค์กร
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บทที่ 6 I มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมส�ำหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย

ตารางที่ 6.5  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)
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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
สีเขียวเพือ่ บริการต่อประชากร และร้อยละพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ บริการต่อพืน้ ทีเ่ มืองเพือ่ เป็นเครือ่ งมือใน
การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวบริการของเมือง จะท�ำให้ไม่ทราบถึงการกระจายของพืน้ ทีส่ เี ขียวอย่างทัว่ ถึง ซึง่
เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดในการท�ำหน้าที่ของพื้นที่สีเขียวบริการ โดยข้อสังเกตดังกล่าวสอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน
จากเหตุผลดังกล่าว คณะทีป่ รึกษาจึงไม่แนะน�ำให้ใช้มาตรฐานพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การบริการ
ในรูปแบบร้อยละของพื้นที่เมือง และไม่ใช้เพียงมาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการต่อ
ประชากรเพียงอย่างเดียว แต่เสนอให้มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญกับมาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
บริการทีเ่ กิดจากรัศมีการให้บริการของพืน้ ทีส่ เี ขียวสาธาณะแต่ละแห่ง เพือ่ เปน็ การอ�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

6.3 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 ใช้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวร้อยละ 25 ของการใช้ที่ดินในเมือง
(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 ให้พจิ ารณาใช้มาตรฐานอัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อประชากร
ที่ 15 ตารางเมตรต่อคนก่อน และส�ำหรับเมืองที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวแล้ว ให้ตรวจสอบกับ
เกณฑ์สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่ร้อยละ 15 ของการใช้ที่ดินในเมือง
ส�ำหรับชุมชนเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก ใช้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวร้อยละ 20 และ 25
ของการใช้ที่ดินในเมือง และส�ำหรับเมืองที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวแล้ว ให้เน้นการมีพื้นที่สี
เขียวเพือ่ การบริการทีเ่ พียงพอและมีการกระจายอย่างเหมาะสม โดยเน้นทัง้ ปริมาณพืน้ ทีส่ เี ขียวและ
ความสามารถในการเข้าถึงของประชากรในเมือง

บทที่ 6 I มาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมส�ำหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย
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The Rose Fitzgerald Kennedy Greenway is a linear park
located in several Downtown Boston neighbourhoods.
Source: http://vancouver.ca/streets-transportation/arbutus-greenway.aspx

7
ตัวอย่างการด�ำเนินงานด้านการจัดการ
พื้นที่สีเขียวเมืองที่ยั่งยืน

บทที่ 7 I ตัวอย่างการด�ำเนินงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองที่ยั่งยืน
คณะที่ปรึกษาได้ศึกษาตัวอย่างการด�ำเนินงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองที่ยั่งยืน
เพื่อแสดงวิธีการประยุกต์ใช้แนวทาง แนวคิด มาตรการต่างๆ ในการด�ำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวที่
เปน็ ส่วนหนึง่ ของการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน โดยตัวอย่างการด�ำเนินงานทีไ่ ด้นำ� เสนอ ประกอบด้วย
โครงการ Retrofitting Urban Green Space ของเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน City in
the Garden ของประเทศสิงคโปร์ และโครงการลดการปล่อยคาร์บอนของหลายเมืองใน
สหรัฐอเมริกา

7.1 โครงการ Retrofitting Urban Green Space (Hangzhou, China)

หางโจว (Hangzhou) เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติความ
เป็นมา 2,000 กว่าปี มีเนื้อที่ประมาณ 1 ใน 5 ของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบด้วย
ภูเขา ในปัจจุบนั หางโจวเปน็ เมืองทีม่ พี นื้ ทีส่ เี ขียวมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของประเทศจีน อีกทัง้ มีทะเลสาบ
ซีหู (Xihu) ทีไ่ ด้บรรจุเข้าเปน็ หนึง่ ในมรดกโลกจากยูเนสโก โดยเมืองหางโจวมีพนื้ ทีส่ เี ขียว 160 ตาราง
เมตรต่อคน
แนวความคิด
สืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเมืองหางโจวที่มีธรรมชาติที่สวยงามและมรดกทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ท�ำให้เมืองหางโจวได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน“เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุด
ของจีน”(The Best Tourist Cities of China) โดยกรมการท่องเที่ยวแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในปี 2006 ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลหางโจวจึงมีแผนพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เมือง
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
การเพิ่มและปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบน
ทางเท้าและริมแม่นำ 
�้ และการเพิม่ สวนสาธารณะ ซึง่ เป็นผลให้ในปัจจุบนั เมืองหางโจวประสบความ
ส�ำเร็จทั้งในด้านการท่องเที่ยวและเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน
2)  ที่ดินของเอกชน การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์เป็นสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้
ครอบครองทีด่ นิ นัน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายทีด่ นิ แต่มกี ฎหมาย
บางฉบับที่จ�ำกัดสิทธิบางประการของเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับที่จ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวของเอกชน ส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มจ�ำนวนต้นไม้

บทที่ 7 I ตัวอย่างการด�ำเนินงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองที่ยั่งยืน
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หรือพื้นที่สีเขียว
ตัวอย่างโครงการการพัฒนา
• โครงการการฟื้นฟูทะเลสาบซีหู
ทะเลสาบซีหู เปน็ ทะเลสาบขนาดประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองหางโจว
พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นทะเลสาบธรรมชาติและพื้นที่บางส่วนถูกขุดขึ้นมา บริเวณเนื้อที่ 50 ตาราง
กิโลเมตรโดยรอบประกอบไปด้วยเนินเขาซึง่ มีสถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์ตงั้ อยู่ เช่น ศาลา เจดีย์
ถ�้ำ น�้ำพุ และสระน�้ำ ทะเลสาบซีหูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยู
เนสโกในปี  2011 ในอดีตนั้นทะเลสาบถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้สวยงามอย่างเช่นปัจจุบัน กระทั่ง
ในปี พ.ศ. 2012 รัฐบาลท้องถิ่นได้เริ่มด�ำเนินการฟื้นฟู โดยมีกระบวนการดังนี้
1)  ย้ายคนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบทะเลสาบออกไปที่อื่น และเริ่มสร้างสวนสาธารณะ 4
แห่ง เพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้โดยไม่คิดค่า
บริการ
2)  ออกกฎห้ามก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่บริเวณทะเลสาบซีหู
3) รัฐบาลเมืองหางโจวให้การสนับสนุนงบประมาณจ�ำนวนมากให้แก่มณฑลอานฮุยซึ่ง
เป็นแหล่งต้นน�้ำของทะเลสาบเชียนเต่าหูที่มณฑลเจ้อเจียงใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อให้มณฑล
อานฮุยรักษาต้นน�้ำให้ดี
• โครงการการพัฒนาคมนาคมสีเขียว
ในเดือนมิถุนายน ปี 2016 เมืองหางโจวถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสามเมืองน�ำร่อง ร่วม
กับเมืองเซีย่ เหมิน และเมืองฉงชิง่ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับยอดเยีย่ มให้เปน็ เมืองคมนาคมสีเขียว ส�ำหรับ
การพัฒนาเมืองจะมุง่ เน้นไปทีก่ ารผสมผสานเมืองคาร์บอนต�ำ 
่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และการขนส่ง
สะดวกสบาย โดยในโครงการการพัฒนาคมนาคมสีเขียวนี้ ประกอบไปด้วยโครงการย่อย ดังนี้
1)  อุโมงค์คาร์บอนต�่ำ เนื่องจากระบบแสงสว่างในอุโมงค์นั้นจ�ำเป็นต้องเปิดตลอด 24
ชั่วโมง โครงการนี้จึงด�ำเนินการเปลี่ยนระบบแสงสว่างในอุโมงค์ทั่วเมืองให้เป็นผลิตภัณฑ์ LED ที่
ประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนการด�ำเนินงานซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2)  แท็กซี่สีเขียว ในปี 2014 เริ่มมีการใช้แท็กซี่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถประหยัดค่า
ใช้จ่ายในการเติมน�้ำมันไปเกือบครึ่งหนึ่งของเชื้อเพลิงปกติ และไม่เป็นมลพิษทางอากาศ
3)  การเดินทางในชุมชนสะดวกสบาย ในปี 2013 องค์การขนส่งในเมือง การขนส่ง

สาธารณะ และกลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับกรมทางหลวง เข้า
ส�ำรวจพื้นที่และได้มีการทดลองใช้รถสาธารณะในเขตชุมชนที่เข้าถึงยาก ในปี 2015  ได้มีรถ
สาธารณะพลังงานไฟฟ้าเปิดใช้บริการสายแรก และคาดการณ์ว่าในปี 2020  จะมีรถสาธารณะ
พลังงานสะอาดใช้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
4)  โครงการเมืองจักรยาน เมืองหางโจวเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่ประสบปัญหารถติดเช่น
เมืองใหญ่อนื่ ๆ ทัว่ โลก การจัดท�ำระบบจักรยานให้เช่าจึงเปน็ แนวทางการแก้ไขปัญหาทีถ่ กู ริเริม่ และ
สนับสนุนโดยรัฐบาล โดยในปี 2008 รัฐบาลหางโจวได้เปิดตัวระบบจักรยานให้เช่าแห่งแรกของจีน
ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบด�ำเนินการ และใช้งบประมาณจากรัฐบาลท้องถิ่นทั้งหมด เพื่อให้
ครอบคลุมและเกิดการเชือ่ มต่อระหว่างสถานีรถสาธารณะแต่ละจุด ในปัจจุบนั เมืองหางโจวมีสถานี
บริการเช่ารถจักรยานประมาณ 2,200 สถานี มีจกั รยานมากกว่า 60,000 คัน และมีผใู้ ช้บริการเฉลีย่
240,000 เที่ยว/วัน ซึ่งในการเดินทางโดยจักรยานของเมืองหางโจวต่อวันนั้น คิดเป็นระยะทางได้
ถึง 1,123,200 กิโลเมตร หากเทียบกับการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์จะปล่อยก๊าซคาร์บอนได
ออกไซค์ในปริมาณที่มากกว่า 200,000 กิโลกรัม ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลหางโจวจึงมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม
จักรยานให้เช่าเป็น 175,000 คัน ภายในปี 2020 เพื่อเพิ่มศักยภาพของเมืองหางโจวในการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
• Hangzhou Low Carbon Science Technology Museum
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคาร์บอนต�่ำ เมืองหางโจว เปิดท�ำการในปี 2012
เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับคาร์บอนต�่ำในแห่งแรกของโลก เป็นหนึ่งในสถาบันที่ให้ความรู้ แลกเปลี่ยน
และการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับคาร์บอนต�่ำ ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านกายภาพ ด้านสังคม
และด้านเศรษฐกิจ
• The Green Building Museum of Hangzhou
พิพิธภัณฑ์อาคารสีเขียวหางโจว นับว่าเป็นโครงการแรกและโครงการเดียวที่ได้รับการ
รับรองสูงสุดของ LEED ให้เป็นอาคารสีเขียว NC Platinum และได้รับระดับสามดาวในด้านการ
ออกแบบอาคารเขียวและการด�ำเนินงานพร้อมกัน พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ ใช้แนวความคิดของการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนในกระบวนการทัง้ หมดของการออกแบบการก่อสร้าง และยังตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นส�ำคัญ โดยน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้
รับการจดทะเบียนในโครงการอนุรกั ษ์พลังงานอาคารและโครงการสาธิตการใช้พลังงานทดแทนโดย
กระทรวงการพัฒนาทีอยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง-ชนบท
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รูปที่ 7.1   Hangzhou Low Carbon Science Technology Museum และ The Green Building Museum of Hangzhou
ที่มา: http://www.avic-apc.com/v-1-7747/
http://www.gigabase.org/en/projects/212-hangzhou-green-building-museum

กลไกการพัฒนา
ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของโมเดลต้นแบบการพัฒนาเมืองสีเขียว เมืองหางโจว ประเทศจีน
ประกอบด้วย
• นโยบายการพัฒนาเมืองสีเขียว เมืองหางโจว ประเทศจีน หน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศจีนสามารถก�ำหนดนโยบายและสัง่ การชุมชน เพือ่ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองสีเขียว
แบบถาวร ในการเลือกพื้นที่จะต้องมีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เป็นองค์ประกอบ
• การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่จัดการถนนคนเดินโดยตรง มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และมีการส่งเสริมของภาครัฐในการประชาสัมพันธ์
• การบริหารจัดการรัฐบาลท้องถิ่นที่ดี มีการร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นแต่ละแห่งดูแล
ทรัพยากร ธรรมชาติที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน
• การบริหารจัดการรัฐบาลท้องถิ่นที่ดี มีการร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นแต่ละแห่งดูแล
ทรัพยากร ธรรมชาติที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน
• รัฐบาลท้องถิน่ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ความเปน็ ไปได้และความเหมาะ
สมของโครงการต่างๆ ในแต่ละพืน้ ที่ และค่อยด�ำเนินการไปทีละจุด จนกว่าจะครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ หมด
ตามแผนที่วางไว้
• ใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว และการส่งเสริมให้เมืองเป็นเมืองสีเขียว
โดยน�ำเอาความดัง้ เดิมของสภาพแวดล้อมทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์มาผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ เพือ่

ให้เมืองเป็นที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวซ�้ำ
จากตัวอย่างโครงการที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่านอกจากการด�ำเนินงานด้านการจัดการ
พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟูทะเลสาบซีหูและพื้นที่สีเขียวโดยรอบแล้ว เมืองหางโจวยังได้
ด�ำเนินงานด้านอืน่ ๆควบคูไ่ ปด้วย เช่น พัฒนาคมนาคมสีเขียว และส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สีเขียว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลให้เมืองหางโจวเป็นเมืองสีเขียวอย่างสมบูรณ์แบบ

7.2 โครงการ Retrofitting Urban Green Space (Hangzhou, China)

แนวความคิด
ประเทศสิงคโปร์ ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวแห่งหนึ่งของโลก จากการส�ำรวจของ Economist Intelligence Unit ในปี 2014 พบว่า จาก ๒๒ เมืองหลักในทวีปเอเชีย สิงคโปร์เป็นมหานคร
ที่มีความเป็นสีเขียวมากที่สุดของเอเชีย ประชากรชาวสิงคโปร์แต่ละคนมีพื้นที่สีเขียว ๖๖ ตาราง
เมตร มากกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียที่มีอยู่ 39 ตารางเมตร สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความส�ำคัญกับสิ่ง
แวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเปน็ เมืองในสวน “City in the Garden” ตามแนวคิด
ของนายลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้เป็นเมืองสีเขียวที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างดี เป็นผลให้ในปัจจุบันสิงคโปร์ที่มีพื้นที่จ�ำกัดมีพื้นที่สีเขียวราวร้อยละ 50 นอกจากสวน
สาธารณะทีพ่ บเห็นได้ทวั่ ไป พืน้ ทีท่ างเท้าเกือบทุกแห่งได้ถกู จัดให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียวเปน็ สัดส่วนกับพืน้ ที่
คอนกรีต สิ่งก่อสร้างในสิงคโปร์จะเน้นการออกแบบให้เป็น Green Architecture นอกจากนี้ยังมี
การสร้างสวนจ�ำลองเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน รวมถึงเป็นสถาน
ทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของประเทศ เช่น Gardens by the Bay ทีป่ ระกอบไปด้วยพืน้ ทีส่ เี ขียวรอบนอก
และโดม biosphere ขนาดใหญ่ ที่จ�ำลองสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น และแบบทะเลทรายให้ได้ศึกษา
แผนการพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็น City in the Garden
• การมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจที่จะร่วมสร้างความเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม
• การสร้างเครือข่ายในหมูป่ ระชาชน โรงเรียน และองค์กร เข้าร่วมโครงการการอนุรกั ษ์
มรดกทางธรรมชาติของสิงคโปร์ เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักรู้ และลงมือสร้าง รักษา และดูแล
พื้นที่สีเขียวร่วมกัน
• การเพิ่มขีดความสามารถในด้านภูมิทัศน์และการปลูกพืชในเรือนกระจก
• ในปี 2007 มีการจัดตั้ง Centre for Urban Greenery and Ecology (CUGE)
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ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมระดับชาติส�ำหรับภูมิทัศน์และการปลูกพืชในเรือนกระจก สถาบันนี้จะท�ำ
หน้าที่ทั้งฝึกสอน อบรม วิจัย คิดค้น และหาแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างสิงคโปร์ให้เป็นเมืองสีเขียว
ที่สมบูรณ์แบบ
• เพิ่มคุณค่าและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในสภาพแวดล้อมของเมือง
• ตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แล้ว สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสภาพแวดล้อมของเมือง
ให้มีคุณภาพ สิงคโปร์จึงให้ความส�ำคัญกับการฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติ และการเสริมสร้างการอนุรักษ์
ธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชพื้นถิ่น เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์
• การสร้างสวนระดับโลก สืบเนือ่ งจากสวนพฤกษศาสตร์สงิ คโปร์ (Singapore Botanic Gardens) ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์มายาวนานกว่า 150 ปี และเป็นสถาบันเพือ่ การวิจยั ทางพฤกษศาสตร์
ของประเทศได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี 2015 ดังนั้น สิงคโปร์จึงมีแนวคิดที่จะให้ สวน
พฤกษศาสตร์สงิ คโปร์มบี ทบาทหลักในการเปน็ สถาบันพฤกษศาสตร์ชนั้ น�ำและเปน็ แหล่งท่องเทีย่ ว
ระดับโลก รวมถึงการแสดงมรดกทางวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ในปี 2012 ยังมี Gardens by the Bay ถูกเปิดตัวขึ้น เพื่อตอบรับกับแผนการพัฒนานี้ เพื่อให้สิงคโปร์มีสวนระดับโลก
อย่างแท้จริง
• การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในเมืองและการสร้างพืน้ ทีส่ ำ� หรับพักผ่อนหย่อนใจโดยการพัฒนา
กาเชื่อม
ต่อสวนสาธารณะทีจ่ ะเชือ่ มโยงให้ประชาชนได้เข้าถึงสวนสาธารณะต่างๆ ได้อย่างสะดวก
สบาย มีการสร้างอุทยานวิถี (Greenways) เพื่อให้สวนสาธารณะขยายเชื่อมต่อกับที่ว่างสาธารณะ
ต่างๆ ในเมือง ลานกิจกรรม ถนน ทางจักรยาน ทางเดินเท้า ท�ำให้เมืองมีความสวยงามมากขึ้นและ
ได้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว
• ฟื้นฟูสวนสาธารณะในเมืองและท�ำให้มีชีวิตชีวา สิงคโปร์ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนให้

รูปที่ 7.2  City in the Garden และโครงการ Gardens by the Bay
ที่มา: http://www.singapore-guide.com/attractions/gardens-by-the-bay.htm

ตัวอย่างโครงการการพัฒนา
• โครงการก่อสร้างต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะอยู่ภายใต้แนวคิด City in the Garden มี Master Plan ในการพัฒนาพื้นที่ทั่วทั้งเกาะสิงคโปร์ในระยะยาว เช่น การก่อสร้างที่พัก
อาศัยและระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพิ่มเติม การสร้างที่จอดรถและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
บริเวณใต้ดิน เพื่อให้การใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด และอาคารส�ำนักงานใหม่ที่จะก่อสร้างจะต้อง
เป็นอาคารที่ประหยัดพลังงาน
• โครงการสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ ทางเดินขนาดใหญ่ และเส้นทางส�ำหรับ
จักรยาน พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชน ใช้รถขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น
• โครงการพัฒนาพื้นที่และการปรับปรุงเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟเดิม ภายใต้แนว
ความคิด ดังนี้
1)  เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจ โดยตลอดเส้นทางสายนีจ้ ะมีการจัดจุดกิจกรรมต่างๆ
ทีแ่ ตกต่างกัน 10 แห่งโดยมีกจิ กรรมทีส่ ง่ เสริมสุขภาพและ life style ต่างๆเช่น ทางวิง่ และเดินออก
ก�ำลังกาย ทางจักรยาน พายเรือคยัก เรียนรู้ธรรมชาติ ปลูกผักปลอดสารพิษ และอื่นๆ
2)  เป็นเส้นทางทีเ่ ข้าถึงสะดวก โดยมีทางทีเ่ ข้าถึงได้มากกว่า 120 จุดตลอดเส้นทาง
ที่สามารถเดินจากแหล่งชุมชนไม่เกิน 5 นาที
3)  เส้นทางแห่งความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้ทุกประเภท และสอดคล้องต่อ
พื้นที่รอบข้าง
4)  เส้นทางที่พลิกชีวิตและอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่า รวมถึงโครงสร้างสะพาน
ตั้งแต่สมัยสงครามโลก มาใช้งานด้วยฟังก์ชั่นใหม่เหมาะกับปัจจุบัน และยังมีลานกิจกรรมต่างๆ
5)  เส้นทางสาย Eco friendly เพื่อที่จะศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพตลอดเส้นทาง และมีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการในการบริหารน�้ำที่ใช้ในโครงการ
อย่างยั่งยืน
6)  เป็นเส้นทางที่รณรงค์ให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมในการหวงแหนและอนุรักษ์
โดยใช้สื่อที่ทันสมัย โดยจะมีการเปิด Application บนโทรศัพท์ ชื่อว่า “Line of life” ให้คนรุ่น
ใหม่ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

บทที่ 7 I ตัวอย่างการด�ำเนินงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองที่ยั่งยืน

7-7

7-8

รูปที่ 7.3  โครงการการพัฒนาพื้นที่และการปรับปรุงเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟเดิม
ที่มา : http://www.greenintrend.com/เส้นทางแห่งชีวิต

กลไกการพัฒนา
การทีส่ งิ คโปร์เปน็ เมืองขึน้ ชือ่ ว่าเปน็ เมืองสีเขียวแห่งหนึง่ ของโลกทีม่ กี ารพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่ออยู่อาศัยอย่างยั่งยืนได้นั้นล้วนเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
หลายฝ่ายภายในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย
• องค์กรพัฒนาเมือง (Urban Redevelopment Authority : URA) เป็นหน่วยงาน
หลักทีม่ หี น้าทีว่ างแผนการใช้ทดี่ นิ ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองตามการวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การอนุรักษ์อาคาร เพื่อคุณภาพความน่าอยู่อาศัย ความปลอดภัย และความยั่งยืนของสภาพ
แวดล้อม
• คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ (National Park Board : NPark) ท�ำหน้าทีจ่ ดั เตรียม
สวน พื้นที่เปิดโล่ง รักษาพื้นที่อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
• องค์การอาคารและสิ่งก่อสร้าง (The Building and Construction Authority) ท�ำ

หน้าที่ควบคุมคุณภาพอาคารและสิ่งก่อสร้าง ดูแลความผาสุกของประชาชนด้วยการคุ้มครองผู้
บริโภคในด้านอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการคุ้มครองผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคจากผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์
• การเคหะแห่งชาติ (Housing Development Board : HDB) เป็นหน่วยงานหลักใน
การตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนจ่ายได้ และดูแลเสริมสร้าง
ความเหนียวแน่นในชุมชน
การรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางกายภาพตั้งแต่การวางแผนไปจนถึง
การก่อสร้างและการจัดการสภาพแวดล้อมไว้ด้วยกันโดยเฉพาะหน่วยงานหลักสองหน่วยงานที่มี
บทบาทส�ำคัญในการพัฒนาเมืองคือ องค์การพัฒนาเมือง และการเคหะแห่งชาติ ท�ำให้เกิดการ
ประสานงานระหว่างองค์กรทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกันเปน็ ไปอย่างคล่องตัว และมองภาพรวมการพัฒนา
กายภาพ สิ่งแวดล้อมเมืองแบบครอบคลุม ตั้งแต่ในระดับที่พักอาศัย ไปจนถึงระดับเมือง และการ
สร้างความเหนียวแน่นในชุมชน การรักษาเสถียรภาพของแผน นโยบาย (policy and planning)
การน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง (Implementation) และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยตลอดจนมีการก�ำกับติดตามแผน (Monitoring) ท�ำให้
แผนมีความต่อเนือ่ งและถูกติดตามทบทวน ประเมินผลอย่างสม�ำ่ เสมอ สิง่ เหล่านีเ้ ปน็ ผลให้สงิ คโปร์
ประสบความส�ำเร็จในการบริหารจัดการเมืองภายใต้แนวความคิด City in the Garden

7.3 โครงการลดการปล่อยคาร์บอน สหรัฐอเมริกา

แนวความคิด
ถึงแม้วา่ สหรัฐอเมริกา จะขึน้ ชือ่ ว่าเป็นประเทศทีส่ ร้างมลภาวะใหญ่ทสี่ ดุ เป็นอันดับ 2 ของ
โลก แต่ในทางกลับกันสหรัฐอเมริกาสามารถเป็นผู้น�ำโลกในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆได้
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด การท�ำแผนงานชัดเจนในการลด
มลภาวะทางอากาศ และริเริม่ สร้างอาคารสีเขียว การลดจ�ำนวนรถยนต์บนท้องถนนให้มากทีส่ ดุ เท่า
ที่จะท�ำได้ด้วยการสร้างเลนจักรยานที่เมืองพอร์ทแลนด์ รัฐโอเรกอน นอกจากนี้ กรุงซานฟรานซิ
สโก เมืองซีแอตเติ้ล มหานครนิวยอร์ก และกรุงลอสแอนเจิลลิสอยู่ใน 10 อันดับแรกตามการวิจัยปี 
2008 โดย Brookings Institution จากเมืองใหญ่ที่สุดของอเมริกาจ�ำนวน 100 แห่งที่มีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนน้อยที่สุดต่อผู้อยู่อาศัยหนึ่งคน สหรัฐอเมริกาจึงเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นหนักไปที่ด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานและการเพิ่มศักยภาพของ
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พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ โดยได้ด�ำเนินการบูรณาการในหลายมิติ ทั้งการผลักดันให้เกิด
การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด การออกมาตรการสนับสนุนให้ลดคาร์บอน การเพิ่ม
พืน้ ทีส่ ีเขียวในเมือง เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนทีแ่ ท้จริงของพลังงานในอนาคตและคุณภาพชีวติ ที่ดขี อง
ประชากร
แผนการพัฒนา
• มาตรการด้านพลังงานหมุนเวียน รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทั้งระดับรัฐบาลกลาง ระดับ
มลรัฐ และระดับท้องถิ่น ให้ความส�ำคัญกับนโยบายการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน นับตั้งแต่
ทศวรรษ 1970 โดยรัฐบาลกลางให้เงินทุนสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา เงินกู้ และสนับสนุนทางการ
เงินประเภทอืน่ ๆ ได้แก่ การลดภาษีไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความ
ร้อนใต้พภิ พ และชีวมวล ในระดับมลรัฐ ได้มกี ารด�ำเนินโครงการ Renewable Portfolio Standard
(RPS) ซึ่งเป็นโครงการที่ก�ำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละมลรัฐ
• มาตรการด้านฉลากคาร์บอน สหรัฐอเมริกามีการใช้มาตรการติดฉลากคาร์บอนฟุต
พริ้นท์ซึ่งเป็นมาตรการแบบสมัครใจ เช่นฉลาก “Climate Conscious” ซึ่งก�ำหนดเป็น 3 ระดับ
คือ (1) ฉลาก Silver คือปล่อยคาร์บอนต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ 10-40% (2) ฉลาก Gold คือปล่อยคาร์บอน
ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ 41-70% และ (3) ฉลาก Platinum คือปล่อยคาร์บอนต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ มากกว่า 71%
ซึ่งองค์กร Climate Conservancy ท�ำหน้าที่รับรองฉลากฯ
• มาตรการด้านกิจกรรมการปลูกป่า ในการรณรงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายในประเทศและของโลก มาตรการหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกัน คือ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ (Reforestation and Afforestation) หรือ การสนับสนุนการลดการท�ำลายปา่ ไม้ (REDD: Reduction
of Deforestation and Forest Degradation) ผ่านกิจกรรมประเภท Carbon Offsets โดยการ
รับซื้อ “คาร์บอนเครดิต” จากโครงการที่ปลูกป่าหรืออนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้  ทั้งโครงการปลูกป่าใน
สหรัฐอเมริกาหรือในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศก�ำลังพัฒนา ทัง้ นีโ้ ครงการปลูกปา่ ดังกล่าว จะ
ต้องด�ำเนินการอนุรกั ษ์รกั ษาป่าไว้นานกว่า 20 ปี สามารถตรวจวัดปริมาณคาร์บอนทีเ่ ก็บกักในต้นไม้
ได้ และอัตราการท�ำลายป่าจะต้องลดลงจนเท่ากับศูนย์
• มาตรการแบบบังคับโดยการก�ำหนดเปา้ หมายการลดก๊าซเรือนกระจก แม้วา่ ในระดับ
ประเทศ สหรัฐอเมริกายังไม่มีมาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ก็ได้มีการด�ำเนินการ
อยู่ในหลายมลรัฐ

ตัวอย่างโครงการ
• การพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Park) ซึง่ ให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การน�ำของเสียและผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้
ประโยชน์ การพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศแบบบูรณาการ รวมทั้งการพัฒนาระบบสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาและการเติบโตเชิงนิเวศ
• โครงการ Chicago City Hall Rooftop Garden เริ่มต้นในปี 2000 โดยหน่วยงาน
Urban Heat Island Initiative ได้มีการจัดสาธิตโครงการขึ้นเป็นครั้งแรกบนตึกสูง 11 ชั้น ที่ท�ำ
หน้าทีเ่ ปน็ อาคารศาลาว่าการเมืองชิคาโก โดยโครงการจัดขึน้ เพือ่ ทดสอบถึงประโยชน์ของการมีหลัง
สีเขียว (Green roof) และเพื่อชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่ออุณหภูมิและสภาพอากาศ ซึ่งสวนดังกล่าว
ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์มากกว่า 20,000 ชนิด โดยพืชที่ถูกคัดเลือกมาส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่ทนอยู่
กับสภาวะแวดล้อมที่แห้งแล้ง และเป็นพืชที่มีอยู่โดยทั่วไปในชิคาโก ภายหลังจากที่โครงการเสร็จ
สิ้นในปี 2001  มีการประมาณการว่าโครงการ Chicago City Hall Roof Garden ช่วยให้เมือง
ประหยัดค่าใช้จ่ายทางสาธาณูปโภคไปได้ถึง 5,000 เหรียญต่อปี

รูปที่ 7.4  โครงการ Chicago City Hall Roof Garden
ที่มา : http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=21
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• Trinity River Park in Dallas, Texas ในเดือนตุลาคมปี 2016 มหาเศรษฐี Arnette

Simmons ได้บริจาคเงินมากกว่า 50 ล้านเหรียญให้กับโครงการ Trinity River Park ซึ่งในปี 2000
เมืองดัลลาสได้เริ่มต้นโครงการสร้างย่านธรรมชาติที่มีขนาด 10,000 เอเคอร์มีที่ตั้งโครงการอยู่ตาม
แนวแม่น�้ำ Trinity โดยโครงการประกอบไปด้วยทุ่งนา และพืชพันธุ์ต่างๆหลากหลายชนิด และจะ
กลายเป็นสวนสาธารณะทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงมีหน้าทีใ่ นการกลายเปน็ พืน้ ที่
ควบคุมน�ำ้ ท่วม (Flood zone) ให้กบั เมือง โครงการนีม้ แี ผนทีจ่ ะด�ำเนินการก่อสร้างให้สำ� เร็จภายใน
ปี 2021 ภายใต้งบประมาณ 250 ล้านเหรียญ โดยการร่วมบริจาคของภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อให้
โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นและบรรลุไว้ตามแผนการที่วางเอาไว้

รูปที่ 7.5  โครงการ Trinity River Park, Dallas, Texas
ที่มา : http://www.buildernews.in.th/archdesign/green-building/13875

• Boston’s Rooftop Farm ตัง้ อยูบ่ นหลังคาของศูนย์ออกแบบบอสตัน (The Boston

Design Center) เป็นฟาร์มบนหลังคาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เปน็ อันดับสองของสหรัฐอเมริกาทีท่ ำ� ให้มผี ลผลิต
ของท้องถิ่นที่สดใหม่ เนื่องจากเมืองบอสตันมีภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนตลอดปีและขาดพื้นที่ส�ำหรับ
เพาะปลูก เจ้าหน้าที่จึงอยากให้ฟาร์มส่วนใหญ่ท�ำบนหลังคาและใช้วิธีไฮโดรโปนิกส์ในเรือนกระจก
ซึง่ สามารถควบคุมสภาพอากาศได้ ฟาร์มนีเ้ ป็นผลมาจากการออกกฎหมายฟาร์มในเมือง ซึง่ ยอมให้
มีการท�ำฟาร์มได้ภายใต้ข้อจ�ำกัดของเมือง เช่น ที่จอดรถที่ว่างหรือพื้นที่ของอาคารโดยเฉพาะบน
หลังคา เป็นต้น เกษตรกรรมในเมืองนับเป็นวิถีแห่งนวัตกรรมที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
คนในเมืองได้ เมืองบอสตันได้เห็นโอกาสดังกล่าว จึงได้จัดท�ำโครงการจัดโซนเกษตรกรรมของเมือง
ขึ้นมาใหม่ โดยได้สนับสนุนงบประมาณเกือบ 10 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนสวนของชุมชนซึ่ง
ท�ำให้กลายเป็นเมืองที่มีสวนสาธารณะมากที่สุดต่อประชากร ฟาร์มในเมือง 5 ฟาร์มแรกที่เกิดขึ้น
นั้นส่วนใหญ่อยู่ในย่านของผู้มีรายได้น้อย ดังนั้นเกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้นจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ท�ำ
ประโชยน์ให้ชุมชนและองค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร
• เกณฑ์อนุรักษ์ต้นไม้และพุ่มไม้ในชุมชนเมือง (Tree And Shrub Requirements)
ท้องถิน่ ของหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกาได้กำ� หนดเกณฑ์อนุรกั ษ์ตน้ ไม้และพุม่ ไม้ในชุมชนเมือง โดย
ได้ตราเทศบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดมาตรการทางผังเมืองและสิง่ แวดล้อมโดยอนุบญ
ั ญัตขิ องท้องถิน่ ให้อำ� นาจ
แก่หน่วยงานด้านผังเมือง และสิ่งแวดล้อมในการควบคุมการพัฒนาเมืองให้เป็นไปในแนวทางที่ส่ง
เสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้ ตัวอย่างเช่น เทศบาลเมืองฮิวสตัน มลรัฐเท็กซัส ได้ตรา
เทศบัญญัติอนุรักษ์ต้นไม้ (City of Houston’s Tree Protection Ordinance) ขึ้น โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกีย่ วกับกิจการผังเมืองจะต้องปฏิบตั ติ ามเพือ่ รักษาและอนุรกั ษ์แนวทางสีเขียวในพืน้ ทีช่ มุ ชน
เมือง เทศบัญญัติฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญอันเป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาค
เอกชน และประชาชนทั่วไป อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามแนวทางสัญจร เช่น ประเภทของ
ต้นไม้ที่อนุญาตให้ปลูกตามแนวทางสัญจร เกณฑ์ขั้นต�่ำของขนาดของต้นไม้ที่จะน�ำมาปลูก เกณฑ์
ระยะทางของแนวทางสีเขียวในพื้นที่ชุมชนเมืองและกรอบทางการคลังท้องถิ่นส�ำหรับบริหาร
โครงการพัฒนาแนวทางสีเขียวในพืน้ ทีช่ มุ ชนเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ เทศบัญญัตฉิ บับนีย้ งั ได้กำ� หนด
มาตรการทางอาญาเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์แนวทางสีเขียว โดยหากบุคคลใดถอนหรือท�ำลายต้นไม้
ที่ ป ลู ก ต า ม แ น ว ท า ง สี เขี ย ว โ ด ย ที่ ไ ม ่ ไ ด ้ รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก เจ ้ า ห น ้ า ที่ ข อ ง ท ้ อ ง ถิ่ น
หรือปราศจากเหตุอันควรที่กฎหมายได้ก�ำหนดไว้ บุคคลดังกล่าวอาจถูกปรับเป็นจ�ำนวนเงิน 500
ดอลล่าร์ (ประมาณ 16,000 บาท)

บทที่ 7 I ตัวอย่างการด�ำเนินงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองที่ยั่งยืน
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กลไกการพัฒนา
จากแนวความคิดของการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบของการให้ความส�ำคัญกับความมัน่ คง
ทางด้านพลังงานและการเพิ่มศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศนั้น จะเห็นได้ว่าการ
วางกรอบนโยบายในภาพกว้างของรัฐบาลกลางและการก�ำหนดกรอบการท�ำงานของแต่ละภาคส่วน
ย่อยทั้งในส่วนของรัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น มีส่วนร่วมกันท�ำให้เกิดการพัฒนาภายใต้กรอบ
การพัฒนาเดียวกัน ทั้งในแง่ของการควบคุม สนับสนุน และการรณรงค์ เช่น การก�ำหนดมาตรการ
ด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีมลรัฐที่เข้าร่วมโครงการถึง 28 มลรัฐในปี 2008 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54
ของจ�ำนวนมลรัฐทัง้ หมดในสหรัฐอเมริกาจึงท�ำให้การผลิตพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกาเจริญ
เติบโตอย่างรวดเร็วหรือการก�ำหนด

8

สวนเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร
https://www.businesseventsthailand.com/th/plan-your-events/touring-leisure/attractions/detail/touringLeisure/379/
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บทที่ 8 I บทสังเคราะห์: กรอบแนวคิดการจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับ
ชุมชนเมืองในประเทศไทย16
เป้าหมาย

ระดับประเทศ: สนับสนุนเป้าหมายกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดย
เฉพาะในส่วนของการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ
ระดับเมือง: ชุมชนเมืองในประเทศไทยมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรไม่น้อยกว่า
15 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน และมีพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรต่อ
คน ที่สามารถเข้าถึงได้ในระยะทางไม่เกิน 500 เมตรจากที่พักอาศัย

ทิศทางการด�ำเนินนโยบายการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวส�ำหรับชุมชนเมืองในประเทศไทย

• นโยบายและแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมืองทั้งในระดับชาติและ

ระดับเมืองมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการเป็นส่วนส�ำคัญของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
• เน้นบทบาทของพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อประโยชน์ทางสภาวะแวดล้อม และความ
ปลอดภัยของเมือง โดยเฉพาะในการลดมลพิษ ป้องกันภัยพิบัติ และการเสริมสร้างการปรับตัวของ
เมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• พืน้ ทีส่ เี ขียวธรรมชาติ เน้นการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ และแหล่งน�ำ้ ให้มสี ภาพสมบูรณ์
• พื้นที่สีเขียวบริการ เน้นการบริการที่เพียงพอต่อประชากรเมือง ค�ำนึงถึงการเข้าถึงที่
สะดวก ปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยทุกกลุ่มในเมืองโดยไม่จ�ำกัดเพศ อายุ และความพิการ และมี
ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการเฉพาะของชุมชน
• ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของภาคส่วนต่างๆ ในการร่วม
จัดการพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะหน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของหรือมีหน้าที่รับผิด
ชอบพื้นที่ขนาดใหญ่ในเมือง

  กรอบแนวคิดการจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมืองในประเทศไทยสังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านผังเมือง วนศาสตร์ ภูมสิ ถาปัตยกรรม และการจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชน ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดการ
พื้นที่สีเขียวเมืองในประเทศไทยในการประชุมเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน และการประชุมแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
น�ำร่อง ร่วมกับการพิจารณาแนวโน้มปริมาณพื้นที่สีเขียวของเมืองขนาดใหญ่ในประเทศไทยจากผลการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์พื้นที่สีเขียว
16
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วิธีการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ส�ำหรับชุมชนเมืองทุกแห่ง
• เน้นการสร้างความตระหนักต่อความส�ำคัญของพื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ทั้งด้านสิ่ง
แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของเมืองให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านวิชาการ (โดยเฉพาะกระบวนการ
วิเคราะห์จดั ท�ำแผนการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวของเมือง และองค์ความรูก้ ารพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ ตอบ
สนองแนวโน้มในอนาคต เช่น แนวคิดพื้นที่สีเขียวกับการจัดการน�้ำ การรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การใช้พื้นที่ผสมผสาน และการออกแบบพื้นที่สาธารณะส�ำหรับผู้สูงอายุ) และด้านงบ
ประมาณ เช่น การแนะน�ำแหล่งทุน และวิธีการระดมทุนรูปแบบต่างๆ
• สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านความส�ำคัญ และแนวทางการรักษาและ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวต่อองค์กรและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน หรือการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ เอกชน และภาคประชาสังคมในเมือง
• เสริมสร้างและสนับสนุนความเชือ่ มโยงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วย
งาน องค์กร ภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคมทีเ่ ปน็ เจ้าของพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมืองในการวางแผน
และการด�ำเนินงานจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองร่วมกัน
• ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเมืองทุกแห่งในการส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลพืน้ ทีโ่ ล่ง และ
พื้นที่สีเขียวในเมือง และสนับสนุนชุมชนเมืองที่มีศักยภาพในการจัดท�ำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่
สีเขียวเมือง
• แผนการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวเมือง สามารถด�ำเนินงานเปน็ ขัน้ ตอนและพัฒนาจากระดับ
พื้นที่สู่ระดับเมือง โดยการ
1. สร้างจุดสีเขียว รักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท ทั้งในลักษณะ
โครงการที่มีความส�ำคัญ (ที่ควรมีการบูรณาการทรัพยากรในการด�ำเนินงาน) และตามรายพื้นที่
2. สร้างเครือข่ายสีเขียว สร้างเส้นทางเชือ่ มโยงพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมืองเข้าด้วยกัน รวม
ถึงสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ด�ำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมือง และ
3. สร้างเมืองสีเขียว พัฒนาแผนการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวและสิง่ แวดล้อมเมืองให้เป็น
ส่วนส�ำคัญของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน โดยใช้แนวคิดเมืองสีเขียว เมืองคาร์บอนต�่ำ และเมืองนิเวศ
เป็นกรอบในการวางแผนการพัฒนาและบริหารจัดการเมือง บูรณาการการจัดการพื้นที่สีเขียว ร่วม

กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (เช่น การพัฒนาระบบ
ขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน อาคารประหยัดพลังงาน) และลด
ปริมาณการปล่อยมลพิษจากเมืองให้น้อยที่สุด (เช่น เน้นประสิทธิผลการจัดการน�้ำเสีย ขยะ มลพิษ
ทางอากาศ ร่วมกับการควบคุมการขยายตัวของเมือง)
• บูรณาการแผนการจัดการพื้นที่สีเขียว และสิ่งแวดล้อมเมืองเข้ากับแผนการพัฒนา
เมืองในทุกๆ ด้าน
ส�ำหรับชุมชนเมืองที่มีประเภทกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ
เมืองอุตสาหกรรม
• สนับสนุนการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
• เน้นบทบาทของพื้นที่สีเขียวในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงานและส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันของอุตสาหกรรมและชุมชน และการป้องกันผลกระทบและ
ดูดซับมลภาวะในภาคอุตสาหกรรม
• เน้นการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง รวมถึงแหล่งน�้ำในขอบเขตและโดย
รอบโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
• สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบจัดท�ำแนวป้องกัน และแนวกันชน และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนด�ำเนินงานดังกล่าว
• สร้างเครือข่ายแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและระหว่างนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial towns and eco-industrial estate network)
เมืองท่องเที่ยว
• สนับสนุนการพัฒนาเมืองตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเมือง (Urban
Eco-tourism)
• เน้นบทบาทของพื้นที่สีเขียวในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเมืองใน 3
ลักษณะ ได้แก่ การสร้างจุดหมายปลายทางส�ำหรับนักท่องเที่ยว การเป็นพื้นที่สนับสนุนกิจกรรม
ส�ำหรับชุมชนและนักท่องเที่ยว และการเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมต่างๆ
• สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน และออกแบบจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ การสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
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สนับสนุนกิจกรรม และการสร้างเส้นทางสีเขียวในลักษณะต่างๆ กัน
เมืองพาณิชยกรรม
• สนับสนุนการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองแบบกระชับและ/หรือเมืองสุขภาวะ
• เน้นบทบาทของพื้นที่สีเขียวในการสร้างสุขภาวะของประชากรในเมืองที่มีความหนา
แน่นสูง
• สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน  และออกแบบจัดการพื้นที่สีเขียวในรูป
แบบของการจ�ำกัดพื้นที่เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยและการสอดแทรกพื้นที่สีเขียวในอาคารและกลุ่ม
อาคารที่มีอยู่ ได้แก่ การสร้างสวนในระหว่างกลุ่มอาคาร สวนหย่อมขนาดเล็กในชุมชน สวนหลังคา
รั้วสีเขียว กระบะต้นไม้ และสวนแนวตั้ง รวมถึงการสนับสนุนการสร้างอาคารสีเขียวในเมือง

แนวทางเกี่ยวกับมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมืองใน
ประเทศไทย

• พิจารณามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาม

รายผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ และผลักดันการพิจารณาใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวในกรณีที่ยัง
ขาดเงื่อนไขดังกล่าว เช่น ที่ราชพัสดุ ที่ดินของรัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัยที่ไม่มีเงื่อนไขให้ส่วน
ราชการต้องกันพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ ที่ดินในเขตปลอดภัยของการไฟฟ้า การประปา เขต
ปลอดภัยทางเดินอากาศ เขตทางหลวง ที่ให้อ�ำนาจหน่วยงานในการรอนสิทธิเจ้าของที่ที่อยู่ในแนว
ระบบ หรือทีด่ นิ ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยแ์ ละทีด่ นิ ศาสนสถานทีไ่ ม่ได้มกี ารก�ำหนดการใช้พนื้ ที่
เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ชุมชนอย่างชัดเจน
• ด้านมาตราการทางผังเมืองควรที่จะ (1) สนับสนุนการวางผังและบังคับใช้แผนผัง
แสดงทีโ่ ล่งในทุกเมืองของประเทศเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการก�ำหนดพืน้ ทีเ่ พือ่ การรักษาสภาพแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) ใช้มาตรการทางผังเมือง โดยเฉพาะข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินในการพัฒนาและรักษาพื้นที่สีเขียว เช่น เพิ่มการก�ำหนดสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในส่วนของ
อัตราส่วนทีว่ า่ ง (OSR) ระยะถอยร่นอาคาร หรือการก�ำหนดอัตราส่วนพืน้ ทีน่ �้ำซึมผ่านได้ (Biotope
Area Factor: BAF) และ (3) สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและการเชื่อมต่อองค์กรรับผิดชอบให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้มาตรการทางผังเมืองในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น รูปแบบวิธีการใน
การจัดรูปที่ดิน การค�ำนวณ FAR Bonus ที่เหมาะสมในเมืองที่มีความหนาแน่นสูง เป็นต้น
• อย่างไรก็ตาม มาตรการทางกฎหมายและผังเมืองทีเ่ กิดการรอนสิทธิของเจ้าของทีด่ นิ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาพื้นที่สีเขียวของเมือง ต้องมีการพิจารณาการชดเชย การสนับสนุนความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างเหมาะสมในหลักการการจ่ายค่าตอบแทน
• อย่างไรก็ตาม มาตรการทางกฎหมายและผังเมืองทีเ่ กิดการรอนสิทธิของเจ้าของทีด่ นิ
เพื่อประโยชน์ในการรักษาพื้นที่สีเขียวของเมือง ต้องมีการพิจารณาการชดเชย การสนับสนุนความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างเหมาะสมในหลักการการจ่ายค่าตอบแทนคุณค่าสิ่งแวดล้อม
(Payment for Ecological Services: PES) อย่างโปร่งใส
• เสนอแนะ สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
ในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (โดยพิจารณาอ�ำนาจหน้าที่และขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนด) เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีตามพรบ.ภาษีโรงรือนและที่ดิน และ
พรบ.ภาษีบำ� รุงท้องที่ ได้หากก�ำหนดให้มกี ารใช้ทดี่ นิ เปน็ ไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ การยกเว้นภาษี
เงินได้ให้แก่ผู้ที่บริจาคให้แก่กองทุนปลูกป่า หรือจัดสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อสาธารณประโยชน์โดย
กระทรวงการคลัง และการเพิม่ เงือ่ นไขพืน้ ทีส่ เี ขียวหรือธุรกิจสีเขียวเพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบการ นัก
ลงทุน ในการให้สิทธิการลงทุนโดยส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น
• สิง่ ทีค่ วรระวังในการด�ำเนินการมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะในลักษณะการ
บริจาค การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมหรือค่าธรรมเนียมมลพิษ  และการสร้างกองทุนพื้นที่สีเขียวของ
เมือง คือ ต้องมีการเชื่อมโยงภาษีที่จัดเก็บในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ให้เป็นรูปธรรม และ
ควรสร้างผลกระทบทางบวกที่ชัดเจนในระดับท้องถิ่น เช่น การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวสาธารณะใน
ระดับชุมชนทีผ่ เู้ สียภาษีสามารถเข้าถึงได้ มาตรการดังกล่าวจึงควรต้องด�ำเนินงานโดยการมีสว่ นร่วม
อย่างใกล้ชดิ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชน และจ�ำเปน็ ต้องมีรายงานการใช้จา่ ยเผย
แพร่ต่อผู้เสียภาษี หรือผู้บริจาคอย่างชัดเจน
• สนับสนุนการด�ำเนินงานทีด่ ขี องภาคส่วนต่างๆ ทีด่ ำ� เนินงานด้านพืน้ ทีส่ เี ขียวและเมือง
ที่ยั่งยืน เช่น การจัดประกวดระดับชุมฃน การมอบรางวัลให้กับองค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจหรือกิจกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือชุมชนที่มีส่วนร่วมในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว รวมถึงการสนับสนุนด้าน
เงินทุนอุดหนุนและ เผยแพร่การด�ำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ในการพัฒนาเครื่องมือ
รักษาพื้นที่สีเขียว
• สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเกี่ยวกับตัวอย่างที่ดีและบทเรียนในการประยุกต์ใช้มาตรการและเครื่องมือในการ
จัดการพื้นที่สีเขียว
• พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวในระดับเมืองและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
ระดับประเทศเพื่อการวางแผนและติดตามผลการด�ำเนินงาน
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