คู่มือการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่เมือง
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมคาร์บอนตา่
และสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยงยื
ั่ น

1

คานา
คู่ม ือ การพัฒ นาเมือง/ชุมชนต้น แบบเพื่อ มุ่งการเติบ โตที่เป็ น มิต รกับ
สิ่ง แวด ล้ อ มและสัง คมคาร์ บ อนต่ าอย่ า งยั ง่ ยื น ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนของเมืองและชุมชนในทุกพื้นที่ของประเทศ
ไทยได้มแี นวทางและมีแนวปฏิบัติท่ดี ีทจ่ี ะสามารถน ามาเป็ นต้น แบบของการ
ดาเนินการเพื่อการพัฒนาเมือง/ชุมชนทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และเป็ นสังคม
คาร์บอนต่าให้ได้ตามเป้ าหมายและมาตรฐานของเมืองชุมชนต้นแบบ
สาหรับคู่มอื ในการพัฒนาเมือง/ชุมชนเพื่อมุ่งการเติบโตทีเ่ ป็ น มิตรกับ
สิง่ แวดล้อมและสัง คมคาร์บอนต่ าให้ม ีความยัง่ ยืน ฉบับนี้ สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ได้จดั ทาขึน้ โดยผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้แทนผู้บริหารของ
เมือง/ชุมชนว่า สามารถใช้ไ ด้จ ริงในแต่ละพื้น ที่ตามความเหมาะสม รวมถึง มี
แนวปฏิบัติท่ดี ี (Best Practice) ที่สามารถศึกษาเรียนรู้ไ ด้จริง และพร้อมเป็ น
ต้นแบบให้ทุกภาคส่วนของเมือง/ชุมชนอื่น ๆ ไปศึกษาและเป็ นแนวทางการ
พัฒนาต่อไป

2

ชุดความรู้แนวทางการพัฒนาเมือง/ชุมชน
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมคาร์บอนตา่
ชุดความรูน้ ้ี ประกอบด้วยคูม่ อื จานวน 4 เล่ม คือ
เล่มที่ 1 คูม่ อื การพัฒนาเมืองเพือ่ มุง่ สูเ่ มืองทีเป็
่ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
สังคมคาร์บอนตา่ และสิง่ แวดล้อมเมืองทียั่ ง่ ยืน
เล่มที่ 2 นวัตกรรมทีมุ่ ง่ สูเ่ มืองทีเป็
่ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคมคาร์บอนตา่
เล่มที่ 3 แนวปฏิบตั ดิ ้านการจัดการพื้นทีสี่ เขียว/ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
และลดภาวะโลกร้อน
เล่มที่ 4 ชุดข้อมูลพันธุไ์ ม้ ทีมี่ ประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมลพิษ การปล่อยก๊าซออกซิเจน และการ
ลดอุณหภูม ิ

3

สารบัญ
1.
2.
3.
4.

สถานการณ์ ของประเทศไทยที่ส่ง ผลต่อการพัฒ นาเมือง/
ชุมชนที่เติบโตอย่างเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและเป็ น สังคม
คาร์บอนต่าทีย่ งยื
ั่ น
หลักการสาคัญของการเป็ นเมือง/ชุมชนที่เติบโตอย่างเป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมและเป็ นสังคมคาร์บอนต่าทีย่ งั ่ ยืน
บทบาทกิจ กรรมของแต่ ล ะภาคส่ว นของเมือ ง/ชุม ชนที่
เติบโตอย่างเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและเป็ น สังคมคาร์บอน
ต่าทีย่ งยื
ั่ น
แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็ นเมือง/ชุมชนที่
เติบโตอย่างเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและเป็ น สังคมคาร์บอน
ต่าทีย่ งยื
ั่ น

4

6

8
10
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สถานการณ์ของประเทศไทยที่ ส่งผลต่อการพัฒนา
เมือง/ชุมชนที่เติ บโตอย่างเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และเป็ นสังคมคาร์บอนตา่ ที่ ยงยื
ั่ น
จากการเติบโตของเมือง/ชุมชนของประเทศตามแนวทางการพัฒนา
ประเทศในปั จจุบนั พบว่าเมือง/ชุมชนของประเทศมีการเติบโตมากขึ้นทัง้ ด้าน
เศรษฐกิจและด้านสังคม แต่มปี ั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ตามมาด้วย ดังนัน้
ในการด าเนิ น การพัฒ นาเมือ ง/ชุม ชนในระยะต่ อ ไปจึง ได้ ต ระหนั ก และให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ า
มากยิ่งขึ้น โดยสถานการณ์ ปั จ จุบัน ที่จะส่ง ผลต่ อ การพัฒนาเมือ ง/ชุม ชนที่
เติบโตอย่างเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและเป็ นสังคมคาร์บอนต่าทีย่ งั ่ ยืน เป็ นดังนี้
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มี การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิ บตั ิ
การและคูม่ ือ รวมถึง
ระบบติ ดตามประเมิ นผล
ด้านการเติ บโตที่เป็ น
มิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม

ข้อจากัดด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์ และงบประมาณ
ด้านสิ่ งแวดล้อม
ปัญหาการขาดจิ ตสานึ ก
และความรับผิ ดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมใน
ทุกภาคส่วน

ขาดการบูรณาการนโยบาย
และแผนงานระหว่าง
หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน

ปัญหา/ภาวะคุกคาม
ต่อการพัฒนาเมือง/
ชุมชนที่เติ บโตอย่าง
เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
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ปัญหาขยะที่มีแนวโน้ ม
เพิ่ มขึ้น การทิ้ งขยะแบบไม่
ถูกหลักสุขาภิ บาล ปัญหา
ของระบบการจัดการขยะ
และน้าเสี ยชุมชน ฯลฯ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
หรือการลดลงของพื้นที่ ป่า
ไม้ และพื้นที่ สีเขี ยวในเมือง

การขยายตัวของภาค
เศรษฐกิ จ การขยายตัว
ของประชากร การพัฒนา
ที่ กระจุกอยู่ในเมือง
อปท. มี อานาจหน้ าที่
บังคับใช้กฎหมาย

แนวโน้ มการใช้พลังงาน
สูงขึ้น มี การนาเข้าพลังงาน
ไฟฟ้ าจากประเทศเพื่อน
บ้านและมี ปัญหาการ
ต่อต้านจากชุมชน ค่านิ ยม
การใช้พลังงานที่ ฟมุ่ เฟื อย
ฯลฯ

ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่งที่ไม่สามารถรองรับ
การพัฒนาเมือง/ชุมชน

มี แผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่ วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบดาเนิ นการด้าน
สิ่ งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

หลักการสาคัญของการเป็ นเมือง/ชุมชนที่ เติ บโตอย่างเป็ น
มิตร กับสิ่งแวดล้อมและเป็ นสังคมคาร์บอนตา่ ที่ยงยื
ั่ น

การเป็ น เมือง/ชุมชนที่เติบโตอย่า งเป็ น มิต รกับสิ่งแวดล้อ มและเป็ น
สังคมคาร์บอนต่ าที่ยงยื
ั ่ น จาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ ้องมีการพัฒนาให้เกิดความสมดุล
ใน 3 องค์ ป ระกอบหลั ก ของเมื อ ง/ชุ ม ชน ไ ด้ แ ก่ องค์ ป ระกอบสัง คม
องค์ประกอบเศรษฐกิจ และองค์ประกอบทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โดยมีความมุ่งหวังในแต่ละองค์ประกอบเพื่อการก้าวสู่การเป็ น เมือง/ชุมชนที่
เติบโตอย่างเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและเป็ นสังคมคาร์บอนต่าทีย่ งั ่ ยืน เป็ นดังนี้
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สัง คมสี เ ขี ย ว ได้ แ ก่ ชุ ม ชนมีคุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ภ ายใต้

http://www.mitrphol.com/

สิ่ ง แวดล้อ มที่ ดี ภูมิ ปัญ ญาชาวบ้า นถูกต่ อ ยอดเพื่ อ สร้า ง
สังคมสีเ ขียว ทัศนคติ แ ละค่านิ ยมของชุมชนที่ มงุ่ สู่สงั คมสี
เขี ย ว ชุ ม ชนมีขี ด ความสามารถในการผลัก ดัน ชุ ม ชนสู่
สังคมสีเขียว

เศรษฐกิ จสีเขียว ได้แ ก่ ภาคเศรษฐกิ จมีความรับผิดชอบ

http://www.siamintelligence.com/

ต่อสังคม และให้ค วามส าคัญกับการสร้างสิ่ ง แวดล้ อมสี
เขียว มีก ารเพิ่ มมูลค่าสิ นค้า และบริ การด้วยเศรษฐกิ จ สี
เขีย ว สร้างตลาดเศรษฐกิจสีเขีย วสนองตอบความต้องการ
ในกระแสโลก

ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อ ม และพลังงานสีเขียว
ได้แก่ การมีพนื้ ที่สีเ ขียวในสัดส่วนที่เหมาะสม สิ่งแวดล้อมสี
เขียวได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและยั ่งยืน และปริมาณ
มลพิษของเมืองและชุมชนลดลง โดยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
http://it-workers.yru.ac.th/
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บทบาทกิ จกรรมของแต่ละภาคส่วนของเมือง/ชุมชนที่
เติ บโตอย่างเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และเป็ นสังคมคาร์บอนตา่ ที่ ยงยื
ั่ น
จากองค์ประกอบของเมืองทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ ม หากจะมีก ารพัฒนาไปสู่องค์ประกอบที่
คาดหวัง ได้แ ก่ สัง คมเขีย ว เศรษฐกิจ เขีย ว และทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้ อมเขียว จะต้ องด าเนิ นการพัฒ นาหน่ วยย่อ ยต่ าง ๆ ภายใต้ แต่ ล ะ
องค์ป ระกอบ เช่น สัง คมสีเ ขีย วมีห น่ ว ยย่ อ ย ได้ แ ก่ ครัว เรือ น ชุ ม ชน วัด
โรงเรีย น หน่ ว ยงานภาครัฐ เป็ นต้ น ซึ่ง แต่ ละหน่ วยย่ อ ยต้ อ งมีก ารด าเนิ น
กิจกรรม ดังนี้
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ภาคสังคมสีเขียว

http://dit.dru.ac.th

http://happynetwork.org/

http://www.oknation.net/
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ครัวเรือน นาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ใ นการดาเนิน ชีวิต ประจ าวัน ใช้ท รัพ ยากรอย่ า ง
พอประมาณ มีเ หตุ มีผ ลในการใช้ ไม่เ หลือทิ้ง หรือใช้
อย่างฟุ่มเฟื อยจนเป็ นปั ญหากับสิง่ แวดล้อม รับผิดชอบ
ในการสร้างขยะที่เ กิดจากผลการใช้ป ระโยชน์ของตน
มีภูม ิคุ้ ม กัน ในการด าเนิ น ชีวิต ด้า นสิ่ง แวดล้ อ มทัง้
ภายในและภายนอกทีพ่ กั อาศัย
ชุม ชน มีความเข้มแข็ง ด้านสิ่ง แวดล้อม ร่ วมมือ
ร่วมใจในการสร้างพืน้ ทีส่ ีเขียวทีเ่ หมาะสมกับชุมชน ร่วม
ดูแลสภาพแวดล้อ ม และจัดการขยะน้า เสีย ที่เ กิด จาก
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผัง เมือ ง เอื้อประโยชน์ ต่ อระบบการขนส่ ง ที่
อนุ ร ัก ษ์ พลัง งาน สามารถเดิน ทางได้ในระยะสัน้ และ
สามารถใช้พาหนะทีไ่ ม่ใช้พลังงานหรือใช้พลังงานต่า เช่น
รถจักรยาน และการเดินทางโดยทางเท้าได้อย่างแท้จ ริง
เป็ นต้น

วัด เป็ นแหล่ ง พื้น ที่สีเ ขีย วเป็ นสถานที่

http://prachatai.org/

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

http://schoollct.blogspot.com/

ฝึ กอบรมจิ ต ใจควบคู่ไ ปกับ การให้ ค วามรู้ ด้า น
ธรรมะกับ สิ่ง แวดล้อ มแก่ ป ระชาชน และมีก าร
จั ด ก า ร ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อม อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
โรงเรีย น เป็ นหน่ ว ยเรี ย นรู้ แ ละปลูก ฝั ง
ความรับ ผิดชอบด้านสิ่ง แวดล้อมแก่เ ยาวชน เป็ น
แหล่งจัดการสิง่ แวดล้อมตัวอย่าง เป็ นแหล่ง เรียนรู้
ประสบการณ์ด้า นสิ่ง แวดล้อมที่ดี และเป็ นแหล่ ง
สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ ร ัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ มให้แ ก่
เยาวชน

หน่ วยงานภาครัฐ เป็ นตัวอย่างการจัดการ
และมีความรับผิ ดชอบต่ อสิ่งแวดล้อมของเมือง มี
สภาพแวดล้อมสีเ ขียวควบคู่ก ับ การบริ การที่ดีแก่
ประชาชน สถาบันการศึกษาเป็ นแหล่ ง สร้ างองค์
ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็ นทีพ่ ึ่งในการ
จัดการสิง่ แวดล้อมเมืองในมิติต่าง ๆ
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ภาคเศรษฐกิ จสีเขียว
ภาคธุรกิ จการผลิ ตและบริการ วางรากฐานการด าเนินธุรกิจโดย
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการเติบโตอย่างมันคง
่ ยัง่ ยืน
และรับผิด ชอบต่อสังคมด้านสิง่ แวดล้อม กระบวนการผลิตและการบริการ
มุง่ เน้ นให้เกิดของเสียจากกระบวนการน้ อยที่สดุ น ากลับมาใช้คนื มากที่สุด
หรือน าไปใช้ประโยชน์ ในเรือ่ งอื่นให้มากทีส่ ุด หลีกเลี่ยงกระบวนการที่ทาให้
เกิด ก๊าซคาร์บอนโดยน ากระบวนการหรือ นวัตกรรมต่า ง ๆ เข้ามาช่ว ย
พนั ก งานในระดั บ ต่ า ง ๆ ได้ ร ับ การปลู ก ฝั งแนวคิด ตามหลั ก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การด ารงชีวติ ประจาวัน การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมที่
บ้า นและที่ทางาน และสถานประกอบการมีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ี และมีการจัด ทา
ให้เกิดพื้นทีส่ เี ขียวมากทีส่ ดุ
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https://myfreezer.wordpress.com

ร้า นค้ า ขายปลี ก และร้านค้า ส่ งทัง้ ขนาดใหญ่ และเล็ก
มุ่ง ให้ลูกค้าได้มสี ่วนร่ วมในการดูแลสิ่ง แวดล้อม โดยเฉพาะ
เรื่องถุง พลาสติก การเลือกซื้อและสนับ สนุนผลิต ภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ทใี่ ห้ความสาคัญกับสิง่ แวดล้อม เช่น การส่งเสริม
การขายเป็ นพิเ ศษสาหรับ สินค้า ที่เ ป็ นมิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม
การขนส่งสินค้า การจัดออกแบบร้านค้าที่มุ่ง เน้นให้เกิดการ
อนุรกั ษ์พลังงานหรือ มีการใช้พลังงานทดแทน เป็ นต้น

อาคารพาณิ ชย์ ร้านค้า อาคารส านั ก งานภายในเมื อ ง ได้ทาการก่อ สร้ างและ
ปรับ ปรุ ง โดยให้ค วามสาคัญต่ อ สิ่ง แวดล้อ มในทุก กระบวนการตัง้ แต่ ขนั ้ ตอนการ
ออกแบบ ก่อสร้าง และการใช้ประโยชน์ของตัวอาคาร ผู้ใช้ประโยชน์ภายในตัวอาคาร
ให้ความสาคัญในการดูแลและหลีกเลีย่ งการเกิดของเสียจากการดาเนินกิจกรรมของตน
เป็ นอย่างมาก และให้ความสาคัญต่ อกฎระเบียบการใช้อาคารเพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน
สานักงานมุ่ง เลือกใช้อุป กรณ์และครุ ภณ
ั ฑ์ต่ าง ๆ และมีการบริหารการใช้งานให้เ กิด
ปั ญหาสิง่ แวดล้อมและใช้พลังงานน้อยทีส่ ุด

http://wastewatertreatments.wordpress.com

13

ภาคทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานเขียว
ทุก ภาคส่ว นของเมือ ง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ชุมชน ร่ วม
พัฒ นา ปรับ ปรุ ง พืน้ ทีส่ ีเขียวของเมืองที่มอี ยู่เ ดิมในปั จ จุบ ันให้มีความสมบูร ณ์ยิ่งขึ้น
รวมทังการสร้
้
างความมีส่วนร่วมในการดูแล เฝ้ าระวังไม่ให้เกิดการบุกรุก เสียหาย และ
การกาหนดกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์ร่ วมกัน ทังนี
้ ้ เพื่อให้พนื้ ที่สเี ขียวสามารถคงอยู่
และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั ่งยืน ร่วมมือพัฒนาพืน้ สีเขียวใหม่ อาทิ พืน้ ทีเ่ สื่อมโทรม รก
ร้าง มาพัฒนาให้เป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียว รวมถึงการพัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณะสีเขียวเพิม่ เติม

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

นานวัตกรรมการจัดการสิ่ งแวดล้ อมและองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นมาเป็ นส่วนหนึ่ งของการอนุรกั ษ์พลังงาน เช่น พัฒนาพลังงาน
สะอาด (พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์) การผลิตน้ ามัน ไบโอดีเซลจาก
ขยะ เป็ นต้น

นานวัตกรรม และองค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้
ในการกาจัดขยะและน้าเสีย โดยคานึงถึงความเหมาะสมของขนาดเมือง/
ชุมชน
http://web.sut.ac.th/
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แผนการดาเนิ นงานเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็ นเมือง/ชุมชน
ที่เติ บโตอย่างเป็ นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็ นสังคม
คาร์บอนตา่ ที่ยงยื
ั่ น
การก้าวสู่การเมือ งที่เ ติบ โตอย่ างเป็ นมิต รกับ สิ่ง แวดล้อมและเป็ นสัง คม
คาร์บอนต่าที่ย ั ่งยืน ทุกภาคส่วนของเมืองต้องมีการดาเนินการตามแผนงานเพื่อให้บ รรลุ
ไปสู่เป้ าหมายทีก่ าหนด โดยแผนงานหลักสาคัญทีต่ ้องมุ่ งเน้นดาเนินการ ได้แก่ แผนการ
ดาเนินงานเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนดาเนินชีวิต ประจ าวันที่เ ป็ นมิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม
แผนการด าเนิน งานเพื่อ ให้ส ถาบัน การศึก ษาสร้ า งและพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ที่มี
ความสามารถและรับผิดชอบต่ อสิง่ แวดล้อม แผนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้วดั ปลูกฝั ง
คุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อม แผนการดาเนินงานเพื่อส่ง เสริมบทบาทหน่ วยงานราชการใน
การขับเคลื่อนสู่เมือง/ชุมชนทีเ่ ติบ โตอย่างเป็ นมิต รกับ สิง่ แวดล้อมและเป็ นสัง คมคาร์บอน
ต่ าที่ย ั ่งยืน แผนการด าเนิ นงานเพื่อส่ง เสริม ให้ภ าคธุ ร กิจ การผลิต และการบริ การ
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และแผนการดาเนินงานเพื่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั ่งยืน โดยมีแนวทางการดาเนินงานภายใต้แผนงานของแต่ ละ
ภาคส่วน ดังนี้
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http://oasistoner.wordpress.com
/

http://region.dwr.go.th
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แผนการดาเนิ นงานเพื่อ ให้ ค รอบครัว และชุม ชนกับ การ
ดาเนิ นชีวิตประจาวันที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม
คาร์บอนตา่
ส่งเสริมการสร้างแนวทางการดาเนิ นชีวิตในครอบครัว
แบบพอเพียงใส่ใจและห่วงใยสิ่งแวดล้อม

 สมาชิกครัวเรือนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคที่เน้นความพอเพียงโดยมิให้มี
ของเหลือทิง้ จากการบริโภคมากเกินไป ซึง่ จะส่งผลต่อสิง่ แวดล้อม
 การทาให้ของเหลือทิง้ ภาคครัวเรือนมีป ริมาณน้อยที่สุด เช่น ทาปุ๋ ยทีแ่ ปรรูป จาก
การจาแนกขยะทีเ่ ป็ นพืช ผัก ผลไม้ ของเสียเพื่อมาใส่ต้นไม้
 การใช้พนื้ ทีว่ ่างของบ้านจัดทาภูมทิ ศั น์กนิ ได้
 การลดปริมาณการใช้พลังงานในทุกรูปแบบทังภายในบ้
้
านและนอกพืน้ ทีบ่ ้าน
 การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมภายในบริเวณบ้านให้ร่ มรื่น ปลูกต้นไม้ทเี่ ป็ นไม้ยื นต้น
ให้ร่มเงา และปลูกไม้กระถาง ในบริเวณทีแ่ คบมีพนื้ ทีไ่ ม่เพียงพอ
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เสริมสร้างทัศนคติและความรับผิดชอบของสมาชิกใน
ครอบครัวต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม

 การเดิน ทางในระยะใกล้ซึ่ง เคยใช้ร ถยนต์ห รือจักรยานยนต์ ควรเปลี่ยนมาใช้
รถจักรยานหรือการเดินแทน
 การเดินทางไกลควรใช้บริการรถสาธารณะ อาทิ รถยนต์โดยสารสาธารณะ รถราง
รถไฟฟ้ าแทนการใช้ร ถยนต์ หรือการใช้ร ถยนต์ร่วมกันระหว่างกลุ่มสมาชิกที่มี
ทีพ่ กั อาศัยใกล้เคียงกันและมีจุดหมายปลายทางในการเดินทางทีใ่ กล้กนั เป็ นต้น
ส่งเสริมกิจกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาชุมชนในการ
เพิ่มพืน้ ที่สีเขียวเหมาะสมกับชุมชน

 จัดกิจ กรรมต่าง ๆ อาทิ รณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้หน้าบ้านตนเองปลูกต้นไม้
ดอกไม้ในชุมชนเพื่อการเพิม่ สีเ ขียว รณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนแยกขยะก่อนทิ้ง
โครงการคนรักสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
 นาเยาวชนเข้ามามีบ ทบาทในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ทุกคนมีความสามัคคี ปลูก
จิตสานึกให้ลกู หลานรักบ้านรักชุมชน
 ส่ง เสริมพื้นที่สีเขียวในชุมชนโดยวิธีการที่เ หมาะสมของแต่ ละชุมชน เช่น กรณี
ชุมชนทีม่ ีพนื้ ที่จากัดและเป็ นพื้นที่คอนกรีต อาจใช้วิธีการปลูกไม้ในกระถางวาง
เรียงรายอยู่เป็ นแถวเป็ นแนวระหว่างทางเดิน เป็ นต้น
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ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนในการจัดการขยะและมลพิษของชุมชน

 ลดการปล่อยมลพิษจากกิจกรรมของชุมชนเมือง เช่น การสร้างวินยั การไม่ทงิ้ ขยะ
นอกจุดเก็บขยะ และการไม่ทงิ้ น้าเสีย ลงในแหล่งน้าชุมชน เป็ นต้น
 ส่ง เสริมให้ครัวเรือนมีการแยกขยะในขัน้ ตอนก่อนที่เทศบาลทาการขนและนาไป
กาจัด
พัฒนาและปรับปรุงผังเมืองแบบ Green Complex City

 การออกแบบอาคารสถานที่ทางานที่มีความสัมพันธ์เ ชื่อมโยงกันให้อยู่บ ริเ วณ
เดียวกัน สะดวกในการติดต่ อประสานงาน เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง
และประหยัดการใช้พลังงานทีก่ ่อให้เกิดคาร์บ อนในกรณีที่ต้องใช้ในการเดิน ทาง
ไปไกลขึน้
ส่งเสริมการจัดระบบขนส่งที่เอือ้ ต่อการอนุรกั ษ์พลังงาน

 ออกแบบวางผังเส้นทางและสร้างพืน้ ทีใ่ ห้เอือ้ ต่อการเดิน การปั น่ จักรยาน และการ
ขนส่งสาธารณะ
 การสร้างจุดจอดจักรยานในตาแหน่งทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
 การสร้า งทางเดินเท้า ในพื้น ที่ธ รรมชาติ และพื้น ที่อ นุ ร ักษ์ เ พื่อรองรับ การจัด
กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการออกกาลังกายของคนในชุมชน
 การออกแบบถนนสายหลักเป็ นประเภท 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางและจัดให้มี
ช่องทางจักรยานสองข้างโดยเฉพาะ และให้มที างเดินเท้าทีป่ ลอดภัย
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ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุก
ระดับให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและอนุรกั ษ์พลังงานสามารถเป็ น
ที่ปรึกษาให้กบั ประชาชนได้

สร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เน้ นการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรูข้ องนักเรียนทัง้
ด้านบุคลากรในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนกับ
โรงเรียน และโรงโรงเรียนกับชุมชนภายนอก

ส่งเสริมการสร้างผูน้ าชุมชนด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนที่เข้มแข็งและมีขีด
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กบั
สมาชิกของชุมชน
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แผนการด าเนิ นงานเพื่ อ ให้ ส ถาบัน การศึ ก ษาสร้ า งและ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความสามารถและรับผิ ดชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริ มโรงเรีย นในการ
สร้างพลเมืองที่ดี โดยให้
ความสาคัญกับการ
อนุรกั ษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อมของชุมชน
1.เพิม่ ขีด ความสามารถของ
บุคลากรของโรงเรียนด้าน
สิง่ แวดล้อม
2.พั ฒ น า พื้ น ที่ ภ า ย ใ น
โรงเรี ย นใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง
เรีย นรู้ ด ้า นสิ่ ง แวดล้อ ม
เป็ นห้องเรียนธรรมชาติ
ให้ ก ั บ ผู้ เ รี ย น และเป็ น
ต้น แบบที่ส ามารถขยาย
ผลไปสู่ชุมชน
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ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรีย นรู้แก่เด็ก
นักเรีย น และให้
นักเรีย นให้มีส่วนในการ
พิ ทกั ษ์ สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน
1.ส่ ง เ ส ริ ม นั ก เ รี ย น ใ ห้
รวมกลุ่มจัด กิจกรรมเพือ่
อนุ รั ก ษ์ พ ลัง ง านและ
สิ่ง แวดล้อ มแบบง่า ยๆ
ทีส่ ามารถเรียนรู้แ ละลง
มือปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเอง
2.ส่ ง เสริ ม ใ ห้ ส มาชิก ใ น
โรงเรียนและชุม ชนร่วม
คิด ค้น นวัตกรรมในการ
จัด การและการแก้ไ ข
ปั ญ หาสิ่ง แวดล้ อ มใ น
โรงเรียน

จัดการสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนเพื่อ
จัดการเรีย นรูใ้ ห้ก ับ
ผูเ้ รียน เพื่อให้สามารถ
เป็ นตัวอย่างและต้ นแบบ
ที่เป็ นวิ ถีป ฏิ บตั ิ เพื่อการ
เรียนรูด้ ้านสิ่ งแวดล้อม
การอนุรกั ษ์พลังงาน เป็ น
มิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม
1.การพัฒ นากระบวนการ
เรีย นรู้ด ้า นสิ่ง แวดล้อ ม
โดยเน้นการเรียนรูร้ ่วมกับ
ชุ ม ช น แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ ห้ กั บ
นักเรียน

พืน้ ที่สีเขียวภายในวัด

อนุรกั ษ์และเพิม่ ต้น ไม้ใหญ่ให้
มีความหลากหลายเพือ่ เป็ น
แหล่งเรียนรูด้ า้ นระบบนิเวศ
ของชุมชน

แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
จัดระบบนิเวศน์ภายในวัดเพือ่ ให้
ชุมชนและโรงเรียนสามารถเข้ามาใช้
ประโยชน์เพือ่ การเรียนรู้ และมีความ
เข้าใจด้านสิง่ แวดล้อม

การจัดการสิ่ งแวดล้อมภายในวัด
- ลดมลพิษทางอากาศทีแ่ หล่งกาเนิด ได้แก่ การลด
ปริมาณการจุดธูป
- จัดการให้มรี ะบบระบายอากาศอย่างเพียงพอ ได้แก่
ตัง้ กระถางธูปในพืน้ ทีโ่ ล่ง มีอากาศถ่ายเท
- ใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการควบคุมการ
ปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนจากการเผาศพ เช่น
เตาเผาศพปลอดมลพิษ เป็ นต้น

http://www.cad.go.th/

https://www.gotoknow.org
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แผนการดาเนิ นงานเพื่อส่งเสริ มบทบาทหน่ ว ยงานราชการ
ในการขับเคลื่ อ นสู่ เ มื อ ง/ชุม ชนที่ เ ติ บโตอย่า งเป็ นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเป็ นสังคมคาร์บอนตา่ ที่ยงยื
ั่ น
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการเป็ นศูนย์กลางองค์ความรู้ และ
เป็ นที่พึ่งของเมืองในการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรกั ษ์พลังงาน
 การเป็ นที่พึ่ง ของเมืองในด้านสิ่ง แวดล้อม เช่น การเป็ นที่ ป รึกษาในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การอนุ รกั ษ์พลัง งานในรูปแบบต่ าง ๆ การจัดการขยะ
ของชุมชนเมือง เป็ นต้น
 พัฒ นางานวิจ ั ย และน านวัต กรรมจากการวิจ ั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มไป
ประยุกต์ใช้ในชุมชนเมือง
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ผลักดันให้หน่ วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ส่วนราชการ เทศบาล สถานี อนามัย
ศูนย์สาธารณสุข โรงพยาบาลให้ได้รบั การรับรองคุณภาพมาตรฐานหน่ วยงาน
การเป็ นแหล่งจัดการสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นต้นแบบและสร้างแรงจูงใจให้ชุมชน

 การใช้ระบบอาวุโสและใช้ความเป็ นมิตรช่วยลดมลพิษทางสังคม
 สร้า งนิส ัยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มากที่สุด เช่น ไม่ม ักง่ า ย และทิ้ง ขยะให้ถู ก
ประเภท
 การส่งเสริมให้เ กิดความรับผิดชอบต่อสัง คมและสิง่ แวดล้อมในการจัดการขยะ เช่น
การรณรงค์การใช้ถุงผ้า และลดการใช้ถุงพลาสติก
 การนานวัตกรรมมาใช้ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
 การให้ความเคารพรักในสถานที่ ร่ วมมือร่ วมใจในการรักษาความสะอาด ช่วยกัน
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมให้คงอยู่และน่าอยู่
 การใส่ใจผู้อ่นื เช่น การใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัด
 การเดินทางสู่ความเป็ นเลิศอย่างยั ่งยืนโดยมุ่งโครงการลดภาวะโลกร้อน เช่น การ
ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิม่ ปริมาณออกซิเจน
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แผนการดาเนิ นงานเพื่อส่งเสริ มให้ภาคธุรกิ จ การผลิ ต และ
การบริการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สร้างจิ ตสานึ กและความ
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
และการอนุรกั ษ์พลังงาน

ส่งเสริ มการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้เป็ นแนว
ทางการประกอบธุรกิ จ
การเพิ่ มพื้นที่สีเขี ยวใน
สถานประกอบการ
กอบการ

ส่งเสริ มการก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคารสานักงาน
ที่ มุ่งเน้ นการประหยัด
พลังงานและเป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
ส่งเสริ มการนาแนวคิ ด 5
Green มาใช้ในกระบวนการ
ทางธุรกิ จ
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บทบาทในการ
รับผิดชอบต่อ
สิ่ งแวดล้อม

เลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์
สานักงานที่ ช่วยประหยัด
พลังงานและเป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
ส่งเสริ มให้มี Green
Marketing
ส่งเสริ มการแข่งขันเพื่อให้
เกิ ดร้านค้าสี เขี ยวประหยัด
พลังงานและดูแล
สิ่ งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ

ส่งเสริมการประยุกต์
นาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็ น
แนวทางการ
ประกอบธุรกิจ

ส่งเสริม ให้ผบู้ ริหารดาเนินธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับการสร้าง
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม

สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งแก่
องค์ก ารอย่ างสม่ า เสมอ เช่น การสื่อ สารโดยการสร้า ง
ต้นแบบ สื่อสารเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกสายการผลิตการบริการ เป็ นต้น
สืบทอดวัฒนธรรมขององค์กรและค่านิยมการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการประกอบกิจการ

การสร้า งนักบริหารรุ่น ใหม่เป็ นต้นแบบเพื่อให้เ ป็ นก าลัง
สาคัญในการผลักดันให้เกิด การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในอนาคต

http://www.erdi.cmu.ac.th
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ส่งเสริมการก่อสร้าง
และปรับปรุงอาคาร
สานักงานที่มุ่งเน้ นการ
ประหยัดพลังงานและ
เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การเพิ่ มพื้นที่ สีเขียวในสถานประกอบการ
เพิ่ ม พื้นที่ สีเขีย วบริเวณสถานประกอบการเพื่อดู ดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ เกิด จากกระบวนการผลิต อย่ า ง
ต่อเนื่อง เช่น ริมถนน ลานจอดรถ สวนหย่อม ทางเชื่อม
จุดต่าง ๆ เป็ นต้น

เลือกปลูกพันธุไ์ ม้ให้เหมาะกับการจัดการปัญหามลพิษใน
เขตสถานประกอบการ

ส่ง เสริม การมีส่ วนร่ว มในกิจ กรรมเพิ่ม พื้นที่ สีเ ขีย วแก่
พนักงานในองค์กร
http://update66.com
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ส่งเสริมการนา
แนวคิด 5
Green มาใช้ใน
กระบวนการ
ทางธุรกิ จ

Green Company ให้ความสาคัญ ต่อการดาเนิน ธุร กิจที่ เป็ นมิต ร
กับสิ่ง แวดล้อ ม ทัง้ ด้านอาคารสถานที่ การบริห ารจัด การ การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการทางาน กระบวนการทางาน สิง่ แวดล้อม
Green Product พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในทุ ก
ขัน้ ตอนการผลิ ต เช่ น ใช้ วิ ท ยาการออกแบบที่ ท ัน สมัย มี
ประสิท ธิภ าพ ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่ใช้วสั ดุใ น
ปริม าณที่น้อยลงหรือการควบคุมการใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ที่ไม่
เป็ นอันตราย โดยได้รบั การรับรองมาตรฐาน

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

http://pr.prd.go.th/

Green Service บริการลูกค้าที่เน้นความรวดเร็ว สะอาด ปลอดภัย
และเป็ นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม เช่น การแบ่ง พื้นที่การซ่อมที่ม ีการ
เชื่อมหรือบัดกรีโดยมีเครื่องดูดอากาศเพื่อดูดและบาบัดสารพิษ
ก่ อ นปล่ อ ยสู่ สิ่ง แวดล้อ ม การลดใช้ถุ ง พลาสติก ในการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
Green Purchasing ตระหนั ก และให้ ค วามส าคัญ ในการรัก ษา
สภาพแวดล้อมที่ดใี ห้แก่บริษทั ที่เป็ นคู่คา้

Green Procurement การดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรีย บเทียบกับสินค้า
และบริการประเภทเดียวกัน
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กาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการเป็ นร้านค้าสีเขียวของเมือง
สร้างแรงจูง ใจในการเข้าสู่การแข่งขันเพื่อเป็ นร้านค้าสีเขีย ว
เช่น การรับรองคุณภาพร้านค้าสีเขีย ว การมอบรางวัลจาก
การประกวดร้านค้า สีเขียวของเมือง เป็ นต้น

ส่งเสริมให้ภาค
ธุรกิจและบริการ
ให้มุ่งจัดการ
สภาพแวดล้อมที่ดี
และลดปริมาณ
ของเสียที่เกิดจาก
กิจกรรมของสถาน
ประกอบการ
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ส่งเสริมการแข่งขัน
เพื่อ ให้เกิ ดร้านค้า
สีเขียวประหยัด
พลังงานและ ดูแล
สิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบต่าง ๆ

นาแนวคิด 3R มาใช้ใ นการประกอบธุ ร กิจ ได้แ ก่ การ
นาไปใช้ซ้า (Reuse) การลดของเสียและการนากลับไปใช้
ใหม่ (Reduce and Recycle) โดยใช้ผลิตภัณฑ์หมุนเวีย น
ด้วยการนาวัตถุดิบที่ไม่มคี ุณภาพกลับมาใช้ประโยชน์โดย
การนามาใช้ในกระบวนการผลิตเดิมหรือกระบวนการผลิต
ในขัน้ ตอนอื่น การใช้เทคโนโลยีหมุนเวีย นเป็ นการนาเอา
ของเสีย ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อนาทรัพยากรกลับมา
ใช้และการฟื้ นฟู (Replenishment) ให้สภาพแวดล้อมอยู่ใน
สภาพ ที่สมบูรณ์ที่สุด

พัฒ นาสินค้าหรือผลิต ภัณฑ์ที่ก่ อให้เกิดของเสีย และส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมน้อยที่สุด เช่น ออกแบบให้มอี ายุการใช้ง านของผลิตภัณฑ์ได้
นานขึ้น เลือกวัตถุดิบที่ม ีคุณภาพและสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ลด
หรือเลิกการใช้วตั ถุดบิ ที่เป็ นอันตรายหรือสารปนเปื้ อน
เพิ่ม ศักยภาพการผลิตและใช้ท รัพ ยากรอย่า งคุ้ม ค่ า เช่ น การปรับ
แผนผัง โรงงาน การเพิ่ม ระบบอัตโนมัติ การปรับปรุ ง ประสิท ธิภาพ
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
เป็ นต้น การลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน้าในกระบวนการผลิตตังแต่
้ ต้น
ทาง และใช้น้าที่ผ่านการบาบัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็ นต้น
ควบคุ ม มลพิษ ที่ เกิดจากกระบวนการผลิตต่ า ง ๆ ก่ อ นปล่อ ยออกสู่
ภายนอก โดยตรวจสอบคุณภาพน้า คุณภาพอากาศ ระบบบาบัดน้าเสีย
ระบบควบคุมคุณภาพอากาศให้มปี ระสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ
การจ้างบริษทั ที่เชี่ยวชาญมากาจัดขยะปนเปื้ อนและกากของเสียที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยคานึงถึงการกาจัดขยะที่สอดคล้องกับ
กฎหมายสิง่ แวดล้อมที่เกีย่ วข้องเป็ นสาคัญ

casamindacrew.blogspot.com
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สร้างจิตสานึ กและ
ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการ
อนุรกั ษ์พลังงาน

ส่ง เสริม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาสิ่ง แวดล้อ มและ
อนุรกั ษ์พลังงานภายในอาคาร เช่น การลดและหลีกเลี่ยงการ
เกิดของเสียหรือปล่อยของเสียภายในตัวอาคาร เป็ นต้น
ส่ง เสริม ให้ผใู้ ช้ประโยชน์ภ ายในตัวอาคารมีส่วนร่วมในการ
กาหนดกฎ ระเบียบ และมาตรการประหยัด อนุร กั ษ์พลังงาน
และสิง่ แวดล้อมภายในอาคาร และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบีย บ
และมาตรการที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประหยัด อนุรกั ษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม

http://www.banmuang.co.th/
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เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าและติดตังระบบไฟฟ้
้
าประสิทธิภาพ
สูง ช่วยประหยัดพลัง งานไฟฟ้ า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ าและ
เครื่องใช้ประจาส านักงานที่ม ีฉ ลากประหยัด ไฟ และมี
ฉลากสินค้าที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การติดตังระบบเปิ
้
ด
ปิ ดไฟฟ้ าอัตโนมัติ เป็ นต้น

เลือกใช้วสั ดุและ
อุปกรณ์สานักงานที่
ช่วยประหยัด
พลังงานและเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

เลือกใช้วสั ดุสานักงานที่ม ีการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ท าจากวัสดุ
รีไซเคิล เมื่อหมดอายุการใช้งานสามารถนาไปรีไซเคิลได้

จัด กา รวัส ดุ เหลื อ ใช้ เช่ น ส่ ง เ สริ ม ให้ พ นั ก งา น
ปฏิบตั ิงานโดยให้เกิดขยะมูลฝอยน้อยที่สุด และให้นา
ขยะกลับมาใช้ป ระโยชน์ อีก การจัด การขยะอย่ า ง
ถูกต้องตัง้ แต่การแยกประเภทขยะ วิธกี ารจัดเก็บ การ
ขนถ่าย รวมทัง้ การกาจัดที่เหมาะสมและถูกวิธี

http://www.psd100.com/

บารุ ง รัก ษาอุ ป กรณ์ ป ระจ าส านักงานต่ า ง ๆ ให้อ ยู่ ใ น
สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอและมีประสิทธิภาพ
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ส่งเสริมให้มี
Green Marketing

ส่ง เสริมการวางจ าหน่ ายสินค้าที่เ ป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(Green Products) ในพืน้ ทีก่ ารค้าปลีกเป็ นพิเศษ

สนับ สนุ น ให้ร้ า นค้ า ที่มีกิจ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ลูก ค้า ได้
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลสิง่ แวดล้อม เช่น การ
รณรงค์หรือจูง ใจให้ลูกค้าลดการใช้ถุ ง พลาสติก การใช้
ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติก เป็ นต้น

ส่งเสริมการประหยัดพลังงานของร้านค้าในรูปแบบต่าง ๆ

http://www.altonivel.com.mx/
http://www.altonivel.com.mx/
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แผนการดาเนิ นงานเพื่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยังยื
่ น
สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมื อในการสร้างและ
ปรับปรุงพืน้ ที่ สีเขียวของเมือง โดยมี
องค์ประกอบทุกภาคส่วนเป็ นสมาชิ ก
ทางานในลักษณะจิ ตอาสาร่วมกับ
ชุมชนในพืน้ ที่

แสวงหาและพัฒนาพืน้ ที่ สีเขียว
ส่งเสริ มการใช้นวัตกรรมและองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้ องถิ่ นมา
ประยุกต์ใช้ใน การอนุรกั ษ์
พลังงาน
กอบการ

ส่งเสริ มการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการสร้างระบบการ
กาจัดขยะและน้ าเสียอย่างครบ
วงจร

ส่งเสริ มการใช้พลังงานสะอาด
ในชุมชน
สนับสนุนให้ใช้องค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นในการกาจัด
ขยะและน้ าเสียภายในเมื อง/
ชุมชน
สนับสนุนให้มีการสร้างพืน้ ที่ สี
เขียว ที่ ประกอบไปด้วยหลาย
ชุมชนที่ มีพนื ้ ที่ติดกันให้เป็ นพืน้ ที่
สีเขียวขนาดใหญ่

http://www.thaiurethane.com

สนับสนุนกิ จกรรมการฟื ้ นฟู
และร่วมรักษาดูแลพืน้ ที่ สีเขียว
ที่ ได้ดาเนิ นการฟื ้ นฟูแล้วเสร็จ
และจัดกิ จกรรมร่วมเฝ้ าระวัง
การบุกรุกและทาลายพืน้ ที่ สี
เขียวอย่างต่ อเนื่ อง

ส่งเสริ มการใช้วสั ดุชีวภาพ (Bio-Material) ที่
สามารถย่อยสลายได้ภายในเวลารวดเร็ว เช่น
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร ชิ น้ ส่วนยานยนต์ เป็ นต้น
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แสวงหาและ
พัฒนาพืน้ ที่
สีเขียว

จัดทาร่องน้าปลูกหญ้า (Swales) เช่น ริมถนนภายในหมู่บ้าน/
โครงการริ้วแนวทางเดินหรือเขตทางเท้า
จัด ทาสวนหลัง คา (Roof Garden) ส าหรับ พื้น ที่อ าคารสูง ที่มี
หลังคาราบ/ดาดฟ้ าเปิ ดโล่ง
จัดทาสวนน้าฝน (Rain Gardens) สาหรับพื้นที่ว่างที่เป็ นลาน
เอนกประสงค์ของเมือง
พัฒนาโครงข่ายพืน้ ทีส่ เี ขียว โดยการปลูกต้นไม้บริเวณริมถนน
จัดทารางตื้นซับ น้า พื้นที่สีเ ขีย วริ้ วยาวรอบเมืองหรือหมู่บ้า น
โครงการริ้วทางเดินหรือเขตทางเท้า
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ผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียทางการเกษตร เช่น ผลิต
น้ามันเชือ้ เพลิงเอทานอลจากกากอ้อย
นาขยะและของเสียจากสัตว์มาหมักทาเป็ นก๊าซชีวภาพ หรือ
ก๊าซหุงต้มเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ในครัวเรือน
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผลิตเชือ้ เพลิงขยะโดยทาให้เป็ น
ก้อนเชือ้ เพลิง

ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมและ
องค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นมา
ประยุกต์ใช้ใน
การอนุรกั ษ์
พลังงาน

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็ นน้ามันเชือ้ เพลิง
ด้วยวิธีการไพโลไรซีส

ส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาดใน
ชุมชน

ผลิตไฟฟ้ าจากแผงโซล่าเซลล์ทรี่ บั พลังงานมาจาก
แสงอาทิตย์
ใช้พลังงานน้าไปหมุนกังหันในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
สร้างกังหันลมโดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้ า และใน
การสูบน้า
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จัดทาพืน้ ทีช่ ุ่มน้าประดิษฐ์กรองความปนเปื้ อนของน้าฝน
ไหลบ่า/น้าเสีย เพื่อปรับปรุงสภาพให้ดขี นึ้
การจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทา
ธนาคารขยะ การทาปุ๋ ยหมักและน้าหมักชีวภาพ

การจัดทาทีด่ กั ขยะสาหรับพืน้ ทีแ่ ม่น้า ลาคลองทีไ่ หลผ่าน
ชุมชนเมือง

สนับสนุนให้ใช้
องค์ความรูจ้ าก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการกาจัดขยะ
และ น้าเสียภายใน
เมือง/ชุมชน

สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการสร้างและ
ปรับปรุงพืน้ ที่สีเขียวของเมือง โดยมี
องค์ประกอบทุกภาคส่วนเป็ นสมาชิก
ทางานในลักษณะจิตอาสาร่วมกับ
ชุมชนในพืน้ ที่
http://www.thasae-coop.com/
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ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการ
สร้างระบบการ
กาจัดขยะและน้า
เสียอย่างครบวงจร

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิเจนหรือการหมัก
ส่งเสริมการใช้ระบบบ่อดักไขมันใช้สาหรับบาบัดน้าเสีย
จากครัวเรือนของบ้านพักอาศัย ห้องอาหารแบบบ่อ
เกรอะ (Septic Tank) ทีเ่ ป็ นบ่อปิ ด
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเครื่องอัดกล่องนม โดยการนา
ขยะประเภทกล่องนมและถุงนม มาทาการอัดเพื่อลด
ขนาดและประหยัดการขนส่ง

การบาบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธี MBT (Mechanical and
Biological Treatment) เพื่อเปลีย่ นขยะพลาสติกเป็ น
น้ามัน (Plastic to Oil)

39

สนับสนุนกิ จกรรมการฟื้ นฟูและร่วม
รักษาดูแลพื้นที่สีเขียวที่ได้ดาเนิ นการ
ฟื้ นฟูแล้วเสร็จ และจัดกิ จกรรมร่วมเฝ้ า
ระวังการบุกรุกและทาลายพื้นที่สีเขียว
อย่างต่อเนื่อ ง

ส่งเสริ มให้มีกิ จกรรมชุมชนต่างๆ ในการ
สร้างความรัก ความผูกพันในพื้นที่สีเขียว
ของชุมชน

สนับสนุนให้มีการสร้างพื้นที่สีเขียวที่
ประกอบไปด้วยหลายชุมชนที่มีพื้นที่
ติ ดกันให้เป็ นพื้นที่สีเขี ยวขนาดใหญ่

ส่งเสริ มการใช้ วสั ดุชีวภาพ (Bio-Material)
ที่สามารถย่อยสลายได้ภายในเวลารวดเร็ว
เช่ น บรรจุภัณฑ์อาหาร ชิ้ นส่วนยานยนต์
เป็ นต้ น
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เล่มที่ 2
นวัตกรรมที่มุ่งสู่เมืองที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมคาร์บอนตา่

1

คานา
ในปั จจุบ ันขยะมีปริมาณเพิม่ ขึน้ อย่างมหาศาล เนื่องจากการเพิม่ ขึ้นของจานวนประชากรและ
การพัฒนาเมือง/ชุมชนทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว ทาให้เรือ่ งของขยะเป็ น ปั ญ หาสิ่งแวดล้อมที่กลายเป็ น
ปั ญ หาหนัก ที่ป ระเทศต้องเผชิญ อย่างหลีก เลี่ยงไม่ ได้ โดยขยะที่เกิด ขึ้น ได้แ ก่ ขยะชุมชน ขยะจาก
เกษตรกรรม และขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะเหล่านี้ หากนามาบริหารจัดการอย่างถูก วิธี จะเป็ น
การเพิม่ มูลค่าให้ขยะและสร้างความเป็ น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปั จจุ บ ัน ได้เกิด นวัตกรรมการบริหาร
จัด การขยะหลายนวัตกรรม ทัง้ ที่ใ ช้แ ก้ปั ญ หาได้จริง และไม่ส ามารแก้ปั ญ หาขยะได้ ซึ่ง ผู้ที่เลือกใช้
นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะต้องพิจารณาความเหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุนกับนวัตกรรมนัน้ ๆ โดย
ต้องค านึงถึงปั จจัยต่างๆ อาทิเช่น ลักษณะทางกายภาพของขยะ พื้น ที่ งบประมาณ การบริหารจัดการ
ระบบ และอืน่ ๆ เพือ่ ก่อให้เกิดการลงทุนอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
ดัง นั ้น ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม กระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อม จึง จัด ทาชุด คู่มือ นวัตกรรมที่มุ่ง สู่เมืองที่เป็ นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม
และสังคมคาร์บอนต่า เล่มนี้ขน้ ึ ภายใต้ “โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพือ่ มุ่ง สู่สงั คมคาร์บอนต่า ” โดย
เน้น เฉพาะนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะที่เห็น ผลสัมฤทธิของการใช้
์
งานอย่างเป็ น รูป ธรรมเชิง บวก
6 นวัตกรรม ได้แ ก่ นวัตกรรมที ่ 1 การจัด การขยะอิน ทรีย์จากชุมชนโดยใช้ไส้เดือนดิน นวัตกรรมที ่ 2
การจัดการขยะอิน ทรีย์จากการเกษตรและชุมชนโดยการทาปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง นวัตกรรมที ่ 3
การจัดการขยะอิน ทรียจ์ ากการเกษตรและชุมชนโดยการผลิตแก๊สชีวภาพ นวัตกรรมที ่ 4 การผลิตแก๊ส
ชีวภาพจากน้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรม นวัตกรรมที ่ 5 การบ าบัด ขยะชุม ชนด้วยวิธีก ารแบบเชิงกล ชีวภาพ และนวัตกรรมที ่ 6 การแปรรูป ขยะชุมชนเป็ น น้ ามัน โดยทัง้ 6 นวัตกรรมทุก ภาคส่วนสามารถ
นาไปเลือกใช้เป็ น แบบอย่างในการบริหารจัด การขยะควบคู่ไปกับ การพัฒนาเมือง/ชุมชนที่เป็ น มิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่าได้ต่อไป
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ชุดความรู้แนวทางการพัฒนาเมือง/ชุมชน
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมคาร์บอนตา่
ชุดความรูน้ ้ี ประกอบด้วยคูม่ อื จานวน 4 เล่ม คือ
เล่มที่ 1 คูม่ อื การพัฒนาเมืองเพือ่ มุง่ สูเ่ มืองทีเป็
่ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
สังคมคาร์บอนตา่ และสิง่ แวดล้อมเมืองทียั่ ง่ ยืน
เล่มที่ 2 นวัตกรรมทีมุ่ ง่ สูเ่ มืองทีเป็
่ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคมคาร์บอนตา่
เล่มที่ 3 แนวปฏิบตั ดิ ้านการจัดการพื้นทีสี่ เขียว/ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
และลดภาวะโลกร้อน
เล่มที่ 4 ชุดข้อมูลพันธุไ์ ม้ ทีมี่ ประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมลพิษ การปล่อยก๊าซออกซิเจน และการลด
อุณหภูม ิ

3

สารบัญ
นวัตกรรมที่ 1 การจัด การขยะอิน ทรีย์จากชุมชนโดยใช้ไ ส้เดือน
ดิน
นวัตกรรมที่ 2 การจัดการขยะอินทรีย์จากการเกษตรและชุมชน
โดยการทาปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
นวัตกรรมที่ 3 การจัดการขยะอินทรีย์จากการเกษตรและชุมชน
โดยการผลิตแก๊สชีวภาพ
นวั ต กรรม ที่ 4 การผ ลิ ต แก๊ ส ชี ว ภ าพ จากน้ าเสี ย โรงงาน
อุตสาหกรรม
นวัต กรรมที่ 5 การบ าบัด ขยะชุ ม ชนด้ ว ยวิธ ีก ารแบบเชิงกลชีวภาพ
นวัตกรรมที่ 6 การแปรรูปขยะชุมชนเป็ นน้ ามัน
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หน้า
6
9
16
20
34
42

นวัตกรรมที่ 1

การจัดการขยะอินทรีย์จากชุมชนโดยใช้ไส้เดือนดิน
การจัด การขยะอินทรีย์จากชุมชนโดยใช้ไส้เดือนดิน นัน้ เป็ นนวัตกรรมที่
น่ าสนใจเหมาะกับ การจัด การขยะเศษอาหารและเศษผัก จากชุม ชน/เมือ ง
เนื่องจากขยะเศษอาหารและเศษผักเป็ นอาหารของไส้เดือนดินเมือ่ ไส้เดือนดิน
ย่อยสลายขยะดังกล่าวแล้ว สิง่ ที่ได้ คือ มูลไส้เดือนและปุ๋ ยอินทรีย์น้ า สามารถ
นาไปใช้เป็ น วัสดุปรับปรุงดิน และปุ๋ ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีไ ด้เป็ นอย่างดี
นวัตกรรมนี้จงึ เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและก่อให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ า เพราะใน
กระบวนการผลิ ต ปุ๋ ยเคมีนั ้น มีข นั ้ ตอนที่ก่อ ให้เ กิด คาร์บ อน วิธ ี ก ารเลี้ย ง
ไส้เดือนดิน มี 2 วิธ ี คือ การเลี้ยงในพื้นที่ขนาดเล็ก และการเลี้ยงในพื้นทีข่ นาด
ใหญ่ ดังนี้
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วิ ธีการเลี้ยงไส้เดือนในพื้นที่ขนาดเล็ก
วิ ธีการเลี้ยงไส้เดือนในพื้นที่ขนาดเล็ก

 ใช้สบู่ หรือน้ ายาล้างจานทา
ขอบภาชนะทุก 7 วัน

 ปรับ pH ให้อยูใ่ นช่วง 6-8
 มีทางระบายน้ าสาหรับระบายน้ าหมักมูลไส้เดือน
 ควรมีฝาปิ ดป้องกันแสงแดด น้ าฝน และศัตรูธรรมชาติ

 ผสมดิน และมูลสัตว์ใ ห้เข้ากัน
(ดิน ร่ ว น 4 ส่ วน มู ล สัต ว์ 1
ส่วน) ไม่ควรใช้มูลไก่หรือมูล
สุ ก ร เนื่ อ ง จ า ก มี โอ ก า ส
ปนเปื้ อนสารเคมีสู ง ความ
หนาประมาณ 10 ซม.
 ความชื้นของดิน 70-80 %

 ขยะอิน ทรีย์ที่ใ ช้ค วรมีช้ ิน เล็ก เพือ่ ง่า ย
ต่อการย่อยสลาย
 อุณ หภูมทิ ี่เหมาะสมในการเจริญ เติบโต
อยูใ่ นช่วง 15-28 ºC

 ไส้เดือนดิน 1 กิโลกรัมต่อพืน้ ที่ 1 ตารางเมตร

www.siamworm.com

 ใช้สบู่ หรือน้ ายาล้างจานทา
ขอบภาชนะทุก 7 วัน

 ปรับ pH ให้อยูใ่ นช่วง 6-8
 มีทางระบายน้ าสาหรับระบายน้ าหมักมูลไส้เดือน
 ควรมีฝาปิ ดป้องกันแสงแดด น้ าฝน และศัตรูธรรมชาติ

 ผสมดิน และมูลสัตว์ใ ห้เข้ากัน
(ดิน ร่ ว น 4 ส่ วน มู ล สัต ว์ 1
ส่วน) ไม่ควรใช้มูลไก่หรือมูล
สุ ก ร เนื่ อ ง จ า ก มี โอ ก า ส
ปนเปื้ อนสารเคมีสู ง ความ
หนาประมาณ 10 ซม.
 ความชื้นของดิน 70-80 %

 ขยะอิน ทรีย์ที่ใ ช้ค วรมีช้ิ น เล็ก เพือ่ ง่า ย
ต่อการย่อยสลาย
 อุณ หภูมทิ ี่เหมาะสมในการเจริญ เติบโต
อยูใ่ นช่วง 15-28 ºC
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 ไส้เดือนดิน 1 กิโลกรัมต่อพืน้ ที่ 1 ตารางเมตร

www.siamworm.com

วิ ธีการเลี้ยงไส้เดือนดิ นในพื้นที่ขนาดใหญ่
โดยวิธีการการเลีย้ งคล้ายกับวิธีการการเลี้ยงไส้เดือนดินในพืน้ ทีข่ นาดเล็ก แต่จ ะ
เลีย้ งในโรงเรือนขนาดใหญ่
 สร้างบ่อซิเมนต์ที่มหี ลังคา
กันฝนและพรางแสง
(กว้าง 1 เมตร ลึกไม่เกิน
0.5 เมตร ยาวตามต้องการ)
 สร้างบ่อเก็บน้ าหมัก มูล
ไส้เดือนดิน เพือ่ รับน้ าหมัก
จากบ่อเลี้ยงไส้เดือนดินให้
ไหลไปรวมได้ง่าย
 ปริมาณ 1 กิโลกรัม ต่อ
พืน้ ที่ 1 ตารางเมตร

www.siamworm.com

 ใช้วัสดุอิน ทรีย์สด เป็ นวัสดุรองพื้น หนา
6 นิ้ว แล้วโรยทับ ด้วยปุ๋ ยคอกหนา 2 นิ้ ว
โรยปูนขาวให้ทวผิ
ั ่ วบน
 ให้ความชื้น พอเปี ยกชุ่มแต่ไม่ให้มีน้ าขัง
ทิ้งไว้ป ระมาณ 4-6 สัป ดาห์ โดยวัสดุรอง
พืน้ ที่ผ่านการหมัก ที่สมบู ร ณ์ จะได้สเี ข้ม
จนเป็ น สีน้ าตาล มีล ัก ษณะร่วนซุ ยไม่ มี
กลิน่ เหม็น

 ใช้ขยะอิ นทรี ย์ ในอัตรา 120 - 150 กรัม ต่อน้ าหนักตัว 1
www.siamwor
m.com

กิโลกรัม ต่อวัน (12 - 15 เปอร์ เซ็ นต์ของน้ าหนักตัว) ไส้เดื อน
ดินสายพันธุ์ต่างประเทศจะต้องให้อาหารเป็ น 2 เท่า
 ใช้เวลาประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ป ริ มาณไส้เดื อนดิ นเพิ่ม ขึ้ น
ประมาณเท่าตัวของจานวนที่ปล่อย
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นวัตกรรมที่ 2

การจัดการขยะอินทรีย์จากการเกษตรและชุมชน
โดยการทาปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

ขยะอินทรีย์จากการเกษตรและชุมชน ได้แ ก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษวัชพืช
กิ่งไม้ ใบไม้ ฟางข้าว ใบอ้อย ซัง/เปลือก/ต้นข้าวโพด มู ลสัตว์ และอื่นๆ ซึ่ งขยะ
เหล่ านี้ส ามารถน ามาหมั ก ทาปุ๋ย อิน ทรีย์ แ บบไม่พ ลิ กกลับ กองได้ อย่ างง่า ย โดย
ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ คือ ปุ๋ยอินทรีย์นามาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีเช่นเดีย วกับมูล
ไส้ เดื อนและปุ๋ย อินทรีย์น้ าจากการเลี้ย งไส้เดือ น ซึ่งเป็น นวั ตกรรมที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม และช่วยลดการเกิดคาร์บอนเช่นเดียวกัน มีวิธีการทาดังนี้
วิ ธีทาปุ๋ยหมักเพื่อใช้ระดับครัวเรือน
การทาปุ๋ ยหมักแบบนี้เหมาะกับเศษใบไม้ใ นบ้านที่มปี ริมาณไม่มาก ใส่
ในตะกร้าผ้าหรือ เข่งพลาสติก ที่มรี ูระบายอากาศด้านข้างได้ วิธกี าร คือ น า
ใบไม้วางในเข่งพลาสติกหรือตะกร้าให้หนา 5 ซม. โรยมูลสัตว์ใ นอัตราส่ว น
ใบไม้ 3 ส่วนมูลสัตว์ 1 ส่วน แล้วรดน้ า นาใบไม้วางอีก 5 ซม. แล้วโรยมูลสัตว์
อีกในสัดส่วน 3 ต่อ 1 แล้วรดน้ า ทาอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนเต็ม ด้านบนสุด โรย
มูลสัตว์ การดูแลความชืน้ คือ ทุก 10 วันใช้สายยางเปิ ด น้ าแล้วเสียบลงไปใน
แนวดิ่ง ระยะห่างของรูทเ่ี สียบประมาณ 10 ซม. เมือ่ ครบ 2 เดือนก็คว่าเข่งหรือ
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ตะกร้าลงในกะละมัง แกะใบไม้ส่วนที่ไ ม่ย่อยออก ส่วนที่เหลือจะเป็ นปุ๋ ยหมัก
ทัง้ หมด ทิง้ ปุ๋ ยหมักให้แห้งแล้วจึงนาไปใช้หรือเก็บใส่กระสอบ

วางใบไม้สลับกับมูลสัตว์ รดน้ าทุกชัน้ ครบสองเดือนก็คว่าตะกร้าลง

ลักษณะใบไม้ทเ่ี ปื่ อยยุ่ยเป็ นปุ๋ ยหมัก ไม่มกี ลิน่

ทาให้แห้งก่อนนาไปใช้
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วิ ธีทาปุ๋ยหมักเพื่อใช้ระดับภาคเกษตรกรรม
นวัต กรรมในการผลิต ปุ๋ ยอิน ทรีย์ท่ไี ม่ต้ องพลิกกลับกอง เป็ น การน า
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีปริมาณมากครัง้ ละ
10 – 100 ตัน ใช้เวลาหมักเพียง 60 วัน ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิง่ แวดล้อม
ไม่มกี ลิน่ และน้ าเสีย

ลักษณะกองปุ๋ ยอินทรีย์
ขัน้ ตอนการผลิ ตปุ๋ยอิ นทรีย์

1

น าฟางข้า วหรือ เศษข้าวโพดเลี้ย งสัต ว์ 4 ส่ว น (ถ้ าเป็ น ใบไม้ใ ช้ 3
ส่วน) วางเป็ น ชัน้ บาง ๆ หนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร ฐานกว้าง 2.5
เมตร โดยไม่ต้อ งเหยีย บ โปรยทับ ด้ว ยมูล สัตว์ 1 ส่ว น แล้ว รดน้ า
(ตัวอย่ างเช่น วางฟาง 16 เข่ง หนา 10 ซม. โรยทับด้วยมูลสัตว์ 4 เข่ง เป็ น
ต้ น ) ท าเช่ น นี้ 15 - 17 ชัน้ รดน้ า แต่ ล ะชัน้ ให้ ม ีค วามชื้น ขึ้น กองเป็ นรู ป
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สามเหลี่ยมที่มคี วามสูง 1.50 เมตร กองปุ๋ ยจะมีความยาวเท่าไรก็ไ ด้ขน้ึ อยู่กบั
ปริมาณเศษพืชและมูลสัตว์ทม่ี ี ความสาคัญของการที่ต้องทาเป็ นชัน้ บาง ๆ 15
- 17 ชัน้ ก็เพื่อให้จุลิน ทรีย์ท่มี อี ยู่ในมูลสัตว์ได้ใ ช้ทงั ้ ธาตุคาร์บอนที่มอี ยู่ในเศษ
พืชและธาตุไ นโตรเจนทีม่ ใี นมูลสัตว์ในการเจริญเติบโตและสร้างเซลล์ ซึ่งจะทา
ให้การย่อยสลายวัตถุดบิ เป็ นไปได้อย่างรวดเร็ว

ฟางข้าว 4 ส่วน มูลโค 1 ส่วน วางเป็ นชัน้ บาง ๆ หนา 10 ซม.
ฐานกว้าง 2.5 เมตร รดน้ าแต่ละชัน้ ให้ชุ่ม

วางฟางสลับกับมูลสัตว์ 15 – 17 ชัน้ กองเป็ นรูปสามเหลี่ยม สูง 1.5 เมตร
มีความยาวของกองไม่จากัด
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2

รักษาความชืน้ ภายในกองปุ๋ ยให้มคี วามเหมาะสมอยู่เสมอตลอดเวลา
(มีคา่ ประมาณร้อยละ 60 – 70) โดยมี 2 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 รดน้ าภายนอกกองปุ๋ ยวันละครัง้
โดยไม่ให้มนี ้ าไหลนองออกมาจากกองปุ๋ ยมาก
เกินไป
ขัน้ ตอนที่ 2 เมื่อครบวันที่ 10 ใช้ไ ม้แทงกองปุ๋ ย
ให้ เ ป็ น รู ลึ ก ถึ ง ข้ า งล่ า งแล้ วก รอ ก น้ าลงไ ป
ระยะห่ า งของรูป ระมาณ 40 เซนติ เมตร ท า
ขัน้ ตอนที่สองนี้ 5 ครัง้ ระยะเวลาห่างกัน 10 วัน
เมื่อ เติ ม น้ าเสร็จ แล้ ว ให้ ปิ ดรูเพื่ อ ไม่ใ ห้ สูญ เสีย
ความร้อนภายในกองปุ๋ ย

ขัน้ ตอนนี้ แ ม้ ว่า อยู่ ใ นช่ว งของฤดู ฝ นก็ยัง ต้ อ งท า เพราะน้ า ฝนไม่
สามารถไหลซึมเข้าไปในกองปุ๋ ยได้ จากข้อดีท่นี ้ าฝนไม่สามารถชะล้างเข้าไป
ในกองปุ๋ ยได้ เกษตรกรจึงสามารถผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ด้วยวิธนี ้ใี นฤดูฝนได้ด้วย
ภายในเวลา 5 วัน แรก กองปุ๋ ยจะมีค่าอุณ หภูมสิ ูงขึ้นมาก บางครัง้ สูง
ถึง 70 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ น เรือ่ งปกติสาหรับกองปุ๋ ยทีท่ าได้ ถูกวิธ ี ความร้อน
สูงนี้ เกิด จากกิจ กรรมการย่ อยสลายของจุลิน ทรีย์ (จุลิน ทรีย์ม ีม ากมายและ
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หลากหลายในมูลสัต ว์อ ยู่แ ล้ว ) และความร้อ นสูงนี้ ยังเป็ น สภาวะแวดล้อ มที่
เหมาะสมกับการท างานของจุลิน ทรีย์ ใ นกองปุ๋ ยอีก ด้วย (จุลินทรีย์ กลุ่ม ชอบ
ความร้อนสูง Thermophiles และ Mesophiles) หลังจากนัน้ อุณหภูมจิ ะค่อย ๆ
ลดลงจนมีคา่ อุณหภูมปิ กติทอ่ี ายุ 60 วัน

3

เมื่อกองปุ๋ ยมีอายุครบ 60 วัน ก็หยุดให้ความชื้น กองปุ๋ ยจะมีความสูง
เหลือเพียง 1 เมตร แล้วทาปุ๋ ยอินทรีย์ให้แห้งเพื่อให้จุลินทรีย์สงบตัว
(Stabilization Period) และไม่ให้เป็ นอันตรายต่อรากพืช วิธกี ารทาปุ๋ ย
อิน ทรีย์ใ ห้แห้งอาจทาโดยทิ้งไว้ใ นกองเฉย ๆ ประมาณ 1 เดือน หรืออาจแผ่
กระจายให้มคี วามหนาประมาณ 20 – 30 ซม. ซึ่งจะแห้งภายในเวลา 3 – 4 วัน
สาหรับผู้ทต่ี ้องการจาหน่ายปุ๋ ยอินทรีย์กอ็ าจนาปุ๋ ยอินทรีย์ทแ่ี ห้งแล้วไปตีป่นให้
มีขนาดเล็กสม่าเสมอ ซึ่งจะมีราคาประมาณกิโลกรัม ละ 5 - 7 บาท สามารถ
เก็บได้นานหลายปี

สภาพปุ๋ ยอินทรีย์จากฟางข้าวอายุ 60 วัน โดยไม่พลิกกลับกอง
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หัวใจสาคัญของการผลิ ตปุ๋ยอิ นทรีย์แบบไม่พลิ กกลับกอง
ต้ อ งรัก ษาความชื้น ภายในกองปุ๋ ยให้ ม ีค วามเหมาะสมอยู่ เสมอ
ตลอดเวลาทัง้ ภายในและภายนอกกองปุ๋ ยด้ ว ยวิ ธ ีก าร 2 ขัน้ ตอนข้า งต้ น
บริเวณใดทีแ่ ห้งเกินไปหรือแฉะเกินไป จุลินทรีย์จะไม่สามารถย่อยสลายได้ ทา
ให้ ว ัส ดุ ไ ม่ย่ อ ยสลาย กระบวนการอาจใช้เวลานานและปุ๋ ยอิน ทรีย์ ท่ีไ ด้ ม ี
คุณภาพต่า
ข้อห้าม
1. ห้ามขึ้นเหยียบกองปุ๋ ยให้แน่ น หรือเอาผ้าคลุ ม
กองปุ๋ ย หรือเอาดิน ปกคลุมด้านบนกองปุ๋ ย เพราะจะทาให้
อากาศไม่สามารถไหลถ่ายเทได้
2. ห้ามละเลยการดูแลความชืน้ ทัง้ 2 ขันตอน
้
เพราะ
ถ้ากองปุ๋ ยแห้งเกินไปจะทาให้ระยะเวลาแล้วเสร็จนานและปุ๋ ย
อินทรียม์ คี ุณภาพต่า
3. ห้ามวางเศษพืชเป็ นชัน้ หนาเกินไป การวางเศษ
พืช เป็ นชัน้ หนาเกิน ไปจะท าให้จุ ลิน ทรี ย์ที่มีใ นมูล สัต ว์ไ ม่
สามารถเข้าไปย่อยสลายเศษพืชได้
4. ห้ามทากองปุ๋ ยใต้ต้นไม้ เพราะความร้อนของกอง
ปุ๋ ยอาจทาให้ต้นไม้ตายได้
5. ห้ามระบายความร้อนออกจากกองปุ๋ ย เพราะ
ความร้อนสูง ในกองปุ๋ ยจะช่วยให้จุลินทรียท์ างานได้ดมี ากขึ้น
และยัง ช่ ว ยให้เ กิด การไหลเวีย นของอากาศผ่ า นกองปุ๋ ย
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นวัตกรรมที่ 3

การจัดการขยะอินทรีย์จากการเกษตรและชุมชน
โดยการผลิตแก๊สชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส คือ ก๊าซที่เกิด ขึ้น ตามธรรมชาติจากการ
หมักย่อยสลายของสารอิน ทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน โดยทัวไป
่
จะหมายถึงก๊าซ “มีเทน” ที่เกิดจากการหมักของสารอินทรีย์ เช่น มูลสัตว์ เศษ
อาหาร เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอืน่ ๆ เนื่องจากก๊าซชีวภาพมีก๊าซ
มีเทน เป็ น ส่วนประกอบหลัก จึงทาให้มคี ุณ สมบัติจุด ติด ไฟได้ด ีและสามารถ
น าไปใช้เป็ น พลังงานทดแทนในรูป ต่างๆ ได้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ไ ด้
หลายอย่าง เช่น
1) เผาเพื่อใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรง เช่น ใช้หงุ ต้มทดแทนแอลพีจ ี
ใช้หุงข้าวทดแทนหม้อ หุงข้า วไฟฟ้ า ใช้จุด โคมไฟส่อ งสว่างทดแทน
หลอดไฟ ใช้กบั เครือ่ งกกลูกสุกร และหม้อต้มไอน้ า เป็ นต้น
2) เผาเพื่อให้ความร้อนและใช้ในการขับเคลื่อนเครือ่ งจักรกลต่างๆ เช่น ใช้
กับเครื่องยนต์ทดแทนน้ ามันเบนซิน หรือเครือ่ งยนต์ทดแทนน้ า มันดีเซล
เป็ นต้น
3) เผาเพื่ อ ให้ค วามร้อ นและใช้ ใ นการผลิต พลั ง งานไฟฟ้ า เช่ น ใช้ เป็ น
เชือ้ เพลิงในเครือ่ งยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้ า เป็ นต้น
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สาหรับนวัตกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และ
ลดคาร์บอน ที่เหมาะสมกับการจัด การขยะอิน ทรีย์จากการเกษตรและชุมชน
คือ ระบบบ่อโดมคงที่ ซึ่งมีลักษณะเป็ นทรงกลมฝั งอยู่ใ ต้ด ินส่วนที่เก็บแก๊ส มี
ลักษณะเป็ น ครึง่ วงกลม ซึ่งข้อดีของระบบนี้คอื ประหยัดพื้นที่เนื่องจากถังหมัก
ถูกฝั งอยู่ใ ต้ผิวดิน ง่ายต่ อการระบายน้ ามูล สุกรจากโรงเรือนไปสู่บ่อหมักโดย
อาศัยแรงโน้ มถ่วง อุณหภูมใิ นบ่อหมักค่อนข้างคงที่ทาให้การหมักของมูลสัตว์
เป็ น ไปอย่า งต่อเนื่อง สาหรับข้อเสียของระบบนี้ คือ ในบริเวณที่ระดับน้ าใต้ด ิน
สูงการทางานและการสร้างบ่อหมักจะค่อนข้างลาบาก และในบริเวณส่วนโค้ง
ของถังหมักจะต้องใช้เทคนิ คและความช านาญสูงบ่อหมักจะช่วยป้ องกันการ
แตกร้าวของบ่ออันเนื่องจากแรงดันของแก๊สทีเ่ กิดขึน้
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ส่วนประกอบของระบบผลิตแก๊สชีวภาพ
บ่อ ผลิต แก๊สชีวภาพขนาด 8 ลบ.ม. จานวน 1 บ่ อ สามารถผลิตแก๊ส
ชีวภาพ ได้ 0.9 ลบ.ม. /วัน เทียบเท่าแอลพีจ (ี แก๊สหุงต้ม ) 0.45 กิโลกรัม /วัน
สามารถทดแทนแก๊สแอลพีจ ี ได้วนั ละ 0.5 กิโลกรัม ลดการตัด ต้นไม้ ครัวเรือน
ละ 3-4 ต้น/ปี หรือเชื้อเพลิงไม้ 3 กิโลกรัม/ครัวเรือน/วัน [สุกร 3-5 ตัว เติมมูล
สดวัน ละ 20 กิโลกรัม (ความชื้น ประมาณ 85%) ] และเกิด ปุ๋ ยอิน ทรีย์ 150
กิโลกรัม/เดือน
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นวัตกรรมที่ 4

การผลิตแก๊สชีวภาพจากนาเสียโรงงานอุตสาหกรรม

ส าหรับ นวัต กรรมการผลิ ต แก๊ ส ชีว ภาพจากน้ าเสีย โ รงงาน
อุตสาหกรรมที่เป็ น มิตรกับสิง่ แวดล้อมและช่วยลดการเกิดคาร์บอน มี 5 ระบบ
ได้แก่ 1.ระบบถังปฏิกรณ์แบบตะกอนลอย 2. ระบบบ่อปิ ดแบบไม่ใช้อากาศ 3.
ระบบถังปฏิก รณ์ แบบกวนสมบูรณ์ 4. ระบบถังแบบตึงฟิ ล์มจุลินทรีย์ และ 5.
ระบบแผ่นกัน้ แบบไม่ใช้อากาศ โดยแต่ละระบบมีขอ้ ดีขอ้ เสียแตกต่างกัน ดังนัน้
การเลือกใช้จงึ ควรพิจารณาความเหมาะสมในปั จจัยด้านต่างๆ อย่างละเอียด
เนื่องจากนวัต กรรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรมเป็ น
ระบบใหญ่ ต้ องมีก ารลงทุน สูง เพื่อ ให้เกิด ความคุ้มค่า ต่อการลงทุน และเกิด
ประโยชน์ อย่างแท้จริง จึงควรศึกษาอย่ างละเอียด ในคู่มอื เล่ม นี้ได้ สรุปข้อมูล
ของนวัต กรรมการผลิ ต แก๊ ส ชีว ภาพจากน้ าเสีย โรงงานอุต สาหกรรมและ
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละระบบ ดังนี้
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1. ถังปฏิ กรณ์แบบตะกอนลอยหรือถังยูเอเอสบี
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB)
เป็ นระบบบาบัดน้ าเสียทีม่ กี ารป้ อนน้ าเสียเข้าระบบจากด้านล่างของถัง
ปฏิ ก รณ์ ขึ้น สู่ ด้ า นบน (Up-flow Feeding) อาศัย การท างานของจุ ลิน ทรีย์
แขวนลอย ซึ่งมีการพัฒนาให้เกาะตัวกันในลักษณะเป็ นเม็ดตะกอน (Granule)
ระบบนี้อาศัยการกวนผสมที่เกิด จากการไหลของน้ าเสียทีป้อนเข้าถังปฏิกรณ์
จากด้านล่างไหลขึน้ สู่ด้านบน และการกวนผสมทีเ่ กิดจากการเคลื่อนทีข่ องฟอง
แก๊สที่เกิด ขึ้น จริงจากกิจกรรมการย่อยสลายเป็ นสาคัญ โดยตะกอนจุลินทรีย์
เหล่ านี้ จ ะถู ก แยกออกจากน้ า เสีย ด้ วยอุป กรณ์ แ ยกของแข็ง-ของเหลว-แก๊ส
(Gas-Liquid-Solid Separator) ทาให้สามารถรักษาจุลินทรีย์ประสิทธิภ าพสูง
ไว้ในระบบได้
จากคุณ สมบัติ แ ละลัก ษณะการท างาน สามารถแบ่ งส่ว นประกอบ
ภายในถัง UASB ได้เป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนทีเ่ ป็ นถังปฏิกริ ยิ าอยู่ทางด้านล่างของ
ถัง ซึ่งเป็ นส่วนที่เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ การไหลของน้ าเสียในถังจะเป็ น
การไหลจากด้านล่างขึ้นด้านบน มีการป้ อนน้ าเสียจะป้ อนเข้าทางด้านล่างของ
ถังน้ าเสียทีต่ ้องการบาบัดจะไหลผ่านชัน้ ตะกอน แบคทีเรียในชัน้ ตะกอนซึ่งอยู่
กัน อย่างหนาแน่ น จะเกิด การรวมกัน เป็ น เม็ด (Granule) โดยเม็ด ตะกอนที่ม ี
ความหนาแน่ นสูงจะจมตัวอยู่ด้านล่าง มีการจัดเรียงตัวจากขนาดใหญ่ข้นึ ไปหา
เล็กเหมือนชัน้ ทรายกรอง ส่วนกลุ่มที่มคี วามหนาแน่นต่า ซึ่งมีความเร็วในการ
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จมตัวต่ ากว่าฟุ้ งกระจายขึ้นมาเป็ น ชัน้ ตะกอนแขวนลอย โดยฟองแก๊สทีเ่ กิดขึ้น
และการไหลของน้ าที่เข้ามาจากด้านล่างของถัง จะช่วยทาให้เกิด การผสมขึ้น
ส่วนตกตะกอน และแยกแก๊สเป็ น ส่วนที่ควบคุมและลดปริมาณเซลล์แบคทีเรีย
ทีห่ ลุดออกไปกับน้ าทิ้ง และทาหน้ าที่รวบรวมแก๊สมีเทนที่เกิด ขึ้นเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ต่อไป

http://www. scielo.br

แผนภาพแสดงการทางานของระบบ UASB
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2. ระบบบ่อปิ ดแบบไม่ใช้อากาศ
(Anaerobic Covered Lagoon)
ระบบบ่ อปิ ด แบบไม่ใ ช้อากาศ เหมาะกับน้ าเสีย ที่ม ีป ริมาณของแข็ง
ทัง้ หมด 0.5 – 3.0 % ในการทางานของระบบจะออกแบบให้น้ าเสียไหลเข้าสู่
ระบบทางด้านล่างของบ่ อ แล้วผสมเข้ากับ ตะกอนแบคทีเรียที่ต กตะกอนอยู่
บริเวณก้น บ่อจากนัน้ ให้ไหลไปตามแนวยาวของบ่อ โดยระบบรวบรวมน้ าออก
จะอยู่ด้านบนของบ่อในอีกฝั ง่ หนึ่ง อย่างไรก็ตามน้ าเสียที่ผ่านระบบ Anaerobic
Covered Lagoon ยังมาสามารถปล่อยสูแ่ หล่งน้ าธรรมชาติไ ด้ จึงจาเป็ นต้องมี
การบ าบั ด ต่ อ ในระบบบ าบั ด ขัน้ หลั งต่ อ ไปแบคที เรีย ในระบบ Anaerobic
Covered Lagoon จะประกอบด้วยแบคทีเรียที่อยู่ในสภาวะไม่ใช้อากาศทัง้ สอง
แบบ คือ แบคทีเรียสร้างกรดและแบคทีเรียสร้างมีเทน แม้ในบางครัง้ จะมีการ
สร้า งกรดในปริม าณที่ม ากเกิน ไป แต่ ผ ลกระทบเนื่ อ งจากการท างานของ
แบคทีเรียทัง้ สองชนิด จะไม่รนุ แรงเหมือนในระบบบาบัดแบบที่มอี ตั ราการย่อย
สลายสารอิน ทรีย์สูง เนื่องจากบ่อทีม่ ขี นาดใหญ่และเวลาเก็บกักน้ าทีย่ าวนาน
จึงทาให้แบคทีเรียในระบบมีเวลาปรับตัว อย่างไรก็ตามไม่ควรปล่อยให้ระบบ
อยู่ในสภาวะรับอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ท่สี ูงเกินไปเป็ นเวลานาน เพราะ
อาจทาให้ระบบอยู่ในสภาวะทีเ่ กินความสามรถในการปรับตัวของแบคทีเรีย
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แผนภาพการทางานของระบบ Cover Lagoon
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3. ระบบถังกรองแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Filter; AF)/
ถังแบบตึงฟิ ล์มจุลินทรีย์ (Anaerobic Fixed Film; AFF)
หลั ก การของระบบนี้ ค ือ การจัด วางวัส ดุ ตัว กลางไว้ใ นถัง ปฏิ ก รณ์
เพื่อให้เป็ นที่อาศัยของจุลินทรีย์เกิดเป็ นฟิ ล์มชีวะ (Biofilm) ขึน้ มา วัสดุตัวกลาง
นี้อ าจมีลักษณะเป็ น ท่อ หรือตาข่าย ที่ม ีค วามพรุน เมื่อน้ าเสียถู ก ป้ อ นเข้า สู่
ระบบ สารอิน ทรีย์จะเคลื่อนตัวไหลผ่านฟิ ล์มชีวะแต่ละชิ้น ทาให้จุลินทรีย์ท า
การย่อยสลายไปทีละน้อย แก๊สชีวภาพทีไ่ ด้จากการย่อยสลายจะลอยสู่ด้านบน
ระบบนี้เหมาะกับน้ าเสียที่มสี ารแขวนลอยต่ า หากวัสดุตัวกลางถูกบรรจุไว้ใ น
ถังแบบสุ่ม จะเรีย กว่า Anaerobic Filter แต่ ถ้ า จัด วางวัส ดุ เป็ นไปอย่ างเป็ น
ระเบียบจะเรียกว่า Anaerobic Fixed Film
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แผนภาพการทางานของระบบ Anaerobic Filter
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4. ถังปฏิ กรณ์แบบกวนสมบูรณ์
(Continuously Stirred Tank Reactor; CSTR)
เป็ นถั งปฏิ กรณ์ (Closed Anaerobic Tank System) ประเภทหนึ่ ง ซึ่งเป็ น
ระบบบาบัดไร้อากาศที่ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสีย ภายในถัง
กลมที่ปิดมิดชิด ไร้อากาศ และติดตั้งวัสดุขูดตะกอน (Scraper) ตรงด้านล่างของถัง
เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบ าบั ด ถังกวนสมบูรณ์นี้ถูกพั ฒนาขึ้นมาจากถั งย่อ ย
สลัดจ์ซึ่งเป็น Conventional Anaerobic Digester ที่มีประสิทธิภาพต่า เนื่องจาก
การกวนผสมไม่ดีทาให้ ระยะเวลาย่อยสลายยาวนาน จึ งได้มี การพัฒ นาเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสัมผัสกันของสารอาหารในน้าเสีย และจากถังย่อยสลัดจ์ (Septic
Tank) โดยมีการติดตั้งใบกวน เช่น แบบ Paddle แบบสกรู (Screw) หรือใช้ Gas
Diffuser ในการกวนผสม เพื่อให้จุลินทรีย์แ ละสารอาหารในถังปฏิกรณ์มีการสัมผัส
กันมากขึ้น ซึ่งจะทาให้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสีย ดีขึ้น ถัง
ปฏิ ก รณ์ แ บบนี้ ร ะยะเวลากั ก เก็ บ ของแข็ ง (Solid Retention Time) เท่ า กั บ
ระยะเวลากั ก เก็บ น้ าเสี ย (Hydraulic Retention Time ) ท าให้ ถั งปฏิ กรณ์ จ ะมี
ขนาดใหญ่ หากของเสียหรือน้าเสียที่เป็นวัตถุดิบย่อยสลายได้ยาก ใช้เวลานาน ถัง
CSTR นี้ จึ งเหมาะกั บ น้ าเสี ย ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น สู ง (High Concentration) มี ส าร
แขวนลอยสูง หรือแม้กระทั่งมีสารพิษปนอยู่ (Toxic Wastewater) ทั้งนี้เนื่องจาก
ถังปฏิกรณ์มีการกวนอยู่ตลอดเวลา ทาให้เมื่อสารพิษถู กป้อนเข้าระบบจะถูกเจือ
จางทันที จึงไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อจุลินทรีย์เหมือนระบบอื่น
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แผนภาพการทางานของระบบ Completely Stirred Tank Reactor (CSTR)
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5. ระบบแผ่นกัน้ แบบไม่ใช้อากาศ
(Anaerobic Baffle Reactor; ABR)
ถังไร้อากาศแบบแผ่น กัน้ ระบบบาบัด น้ าเสียแบบนี้มลี ักษณะเป็ นถังที่
มีแผ่นกัน้ ขวางหลายแผ่น ติด ตัง้ ไว้ใ นถังยาว การไหลของน้ าเสียเข้าสูร่ ะบบจะ
เป็ นในลักษณะไหลขึ้น ไหลลง (หรือซ้ายขวา) สลับกันไปหลายครัง้ เมือ่ น้ าเสีย
ไหลไปตามช่องทางที่ออกแบบไว้ภายในบ่อ สารอินทรีย์ ในน้ าเสียจะสัมผัสกับ
จุลนิ ทรีย์ระหว่างการเดินทางภายในบ่อจนความสกปรกลดลงตามลาดับก่อนจะ
ออกจากระบบ

แผนภาพการทางานของระบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR)
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เทคโนโลยีการบาบัดน้ าเสียแบบไม่ใ ช้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ แต่
ละประเภทก็มขี อ้ มูลจุด เด่น และข้อจากัด ของเทคโนโลยีทส่ี ามารถระบุได้และ
เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ ดังนี้
ลาดับ
ชนิ ดระบบ
1. ถัง ปฏิกรณ์แบบ
กวนสมบูรณ์
(Continuously
Stirred Tank
Reactor;
CSTR)

ข้อดี
-การกวนผสมของ
สารอินทรียแ์ ละ
จุลนิ ทรียภ์ ายในถัง
เป็ นไปอย่างสม่าเสมอ
สามารถรับน้าเสียทีม่ ี
ความเข้มข้นสูงได้
-รับน้าเสียหรือของเสีย
ทีม่ คี วามเข้มข้นของ
ของแข็งสูงได้
-รับของเสียทีม่ สี งิ่ เป็ น
พิษเจือปนได้ดี
เนื่องจากการกวนผสม
ช่วยเจือจางสารพิษนัน้
-การตรวจวัดและ
ควบคุมระบบไม่ยุ่งยาก

ข้อเสีย
-ความเข้มข้นของของแข็งไม่ควร
เกิน10 %TS มิฉะนัน้ การกวน
ผสมจะเกิดขึน้ ได้ไม่ดี
-ถังปฏิกรณ์ต้องมีขนาดใหญ่เพื่อ
แก้ปัญหาจุลนิ ทรียใ์ นระบบลดลง
เนื่องจากเกิดการหลุดออกนอก
ระบบไก้ง่าย
-มีค่าใช้จ่ายเพิม่ ในการใช้พลังงาน
ในการกวนผสม
-น้าเสียทีอ่ อกจากระบบมีความ
สกปรกสูง
มักมีปัญหาเรื่องเรื่องอุปกรณ์ใบ
กวน
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ลาดับ
ชนิ ดระบบ
2. ถังปฏิกรณ์แบบ
ตะกอนลอยหรือ
ถังยูเอเอสบี
(Upflow
Anaerobic
Sludge Blanket,
UASB)

3.
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ข้อดี
-สามารถรับภาระสร
อินทรียไ์ ด้สงู และ
ระยะเวลาเก็บกักน้า
เสียสัน้ ดังนัน้ ถัง
ปฏิกรณ์ผลิตมีเทนจึงมี
ขนาดเล็ก
-เหมาะกับน้าเสียทีม่ ี
ของแข็งแขวนลอยต่า
น้าเสียทีส่ ารอินทรีย์
ย่อยสลายง่าย

ข้อเสีย
-ใช้ระยะเวลานานในการเดินระบบ
(Start up) เนื่องจากต้องสร้างเม็ด
ตะกอนและขันสลั
้ ดก่อน
-การควบคุมดูแลระบบยุ่งยาก
ต้องใช้ผู้ดแู ลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
เพื่อควบคุมให้จุลนิ ทรียเ์ กาะตัว
เป็ นเม็ดตะกอน
-ไม่เหมาะกับของแข็งทีม่ ขี องแข็ง
แขวนลอยสูง หรือต้องมีขนตอน
ั้
เพิม่ เพื่อปรับสภาพน้าเสียก่อน
-หากออกแบบส่วนแยกแก๊ส
ชีวภาพ/น้าเสียและเม็ดตะกอน
จุลนิ ทรียไ์ ด้ไม่ดจี ะเกิดปั ญหา
จุลนิ ทรียห์ ลุดออกนอกระบบได้
ระบบบ่อปิดแบบ -การก่อสร้างได้รวดเร็ว -อัตราภาระการรับสารอินทรีย์ต่า
ไม่ใช้อากาศ
-เงินลงทุนต่า
-ต้องการพื้นที่ระบบมาก
(Anaerobic
-บ่อมีผลกระทบต่า
-ประสิทธิภาพต่า การกวนผสมเกิดขึ้น
Covered
ถึงแม้น้าเสียที่ป้อนเข้ามี ไม่ดี
Lagoon)
การเปลี่ยนแปลงสมบัติ -มีปัญหาการไหลลัดวงจรของน้าเสีย
สูงเกิดบริเวณ Dead zone ได้มาก
อย่างรวดเร็ว
-การจัดการตะกอนที่สะสมในบ่อทา
-เหมาะกับน้าเสียหรือ
ของเสียที่มีความเข้มข้น ได้มาก
ของแข็งสูง

ลาดับ
ชนิ ดระบบ
4. ระบบแผ่นกั้น
แบบไม่ใช้อากาศ
(Anaerobic
Baffle Reactor;
ABR)

5.

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

ข้อดี
-มีปัญหาการหลุดออก
ของเชื้อจุลินทรีย์แม้
เชื้อจุลินทรีย์จะ
เจริญเติบโตแบบตะกอน
แขวนลอยและแบบไม่
เป็นเม็ดตะกอน
(Granule)
-สามารถลด HRT น้อย
เท่าที่ต้องการโดยที่SRT
ยังสุงอยู่
-ไม่จาเป็นต้องมีระบบ
แยกSludge และ GAS
-มีอัตราภาระการรับ
สารอินทรีย์ (Organic
loading rate) ได้สูง
-จุลินทรีย์หลุดออกนอก
ถังปฏิกรณ์ได้ยาก
-สามารถรองรับชนิดน้า
เสียที่มีการเปลีย่ นแปลง
กะทันหัน

ข้อเสีย
-ไม่เหมาะกับน้าเสียทีม่ ีความเข้มข้น
สารแขวนลอยสูง เนื่องจากอาจจะ
เกิดการสะสมของตะกอนในแต่ละ
ห้องทาให้กีดขวางการไหลของน้า
เสียและแก๊สชีวภาพ
-กรณีที่น้าเสียที่ป้อนเข้ามีการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติอย่างรวดเร็ว
อาจจะเกิดผลกระทบต่อจุลินทรีย์ใน
บริเวณห้องแรกๆของบ่อ ทาให้
ระบบล้มเหลวได้
-มีเงินลงทุนในส่วนของตัวกลาง
-เกิดปัญหาอุดตันได้ง่ายและปัญหา
การไหลลัดวงจร ในกรณีที่มีการ
จัดเรียงตัวกลางแบบไม่เป็นระเบียบ
-การเริ่มต้นเดินระบบอาจทาได้ช้า
เนื่องจากต้องมีการเลี้ยงให้จุลินทรีย์
ไปติดที่ตัวกลาง
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ลาดับ
ชนิ ดระบบ
6. บ่อโดมคงที่หรือ
ฟิกซ์โดม
(Fixed Dome)
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ข้อดี
-ประหยัดพื้นที่บริเวณ
ฟาร์มง่าย
-อุณหภูมิในบ่อหมัก
ค่อนข้างคงที่ทาให้
กระบวนการหมักเป็นไป
ได้อย่างต่อเนื่อง
-ใช้เวลาการก่อสร้าง
ระบบน้อย มี
ประสิทธิภาพสูงในการ
กาจัดกลิ่นและแมลงวัน
-ต้นทุนต่า และดูแล
ระบบง่าย

ข้อเสีย
-ระบบนี้พื้นที่กักเก็บแก๊สน้อย เพราะ
มีระยะเวลาหมักสั้นเพียงประมาณ 7
วัน
-การก่อสร้างนั้นต้องอาศัยผู้ชานาญ
ในการควบคุมการก่อสร้างเนื่องจาก
ต้องให้บ่อหมักทนทานต่อแรงดัน
แก๊สได้ และระบบนีม้ ีประสิทธิภาพ
ในการผลิตแก๊สปานกลาง

นวัตกรรมที่ 5

การบาบัดขยะชุมชนด้วยวิีีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ
การบาบัดขยะด้ว ยวิ ธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ
(การย่อยสลายอิ นทรียวัตถุร่วมกับการพลิ กกลับกองด้วยเทคนิ คเชิ งกล)
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เป็ น เทคโนโลยีทส่ี ามารถปรับเสถียรภาพของขยะมูลฝอยขุมชนได้อย่าง
มีประสิท ธิภ าพ โดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของแบคทีเรีย ในการย่อ ย
สลายอิน ทรียวัต ถุท่มี ีอยู่ใ นขยะมูลฝอย ร่วมกับการพลิกกลับ กองด้วยเทคนิ ค
เชิงกล ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการหมักเหลือเพีย ง 1 เดือน โดยอาศัย
“เทคโนโลยีการกลับกองขยะด้ วยสกรูในแนวตัง้ (Vertical Agitators)” ซึ่ง
จะทาให้กองขยะที่อยู่ทางด้านล่างมีโอกาสสัมผัสกับอากาศได้มากขึ้น ทาให้เกิด
กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพได้ดขี น้ึ และยังป้ องกันการย่อยสลายแบบไม่ใ ช้
ออกซิเจนทางด้านล่างของกองขยะทีก่ อ่ ให้เกิดกลิน่ เหม็น
คุณสมบัตขิ องขยะที่ผ่านกรรมวิธกี ารบาบัด ด้วยวิธนี ้ี จะมีน้ าหนักลดลง
ประมาณร้อยละ 65 และมีความชืน้ เฉลี่ยที่รอ้ ยละ 20 โดยองค์ประกอบที่เหลือจะ
เป็ นขยะจาพวกพลาสติกประมาณ ร้อยละ 80 ซึ่งมีความเหมาะสมทีจ่ ะนามาผลิต
เป็ น เชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse-derive Fuel) และเศษที่เหลือคืออินทรียวัต ถุ
หรือปุ๋ ยอินทรีย์ท่มี ปี ริมาณคาร์บอนสูง สามารถนาไปใช้เป็ นวัสดุปรับปรุงดินได้
ซึ่งเป็ น รูปแบบของการบริหารจัด การขยะชุมชุนแบบครบวงจรและเป็ นรูปธรรม
ทัง้ การคัด แยก การก าจัด และการน ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใหม่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
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1

ทาการคัด แยกขยะโดยใช้แรงงานคน และแรงงานกล เพื่อ คัด แยก
ขยะ โดยคัด แยกขยะ Recycle ก่อน จากนัน้ ขยะจะถูกลาเสียงโดย
ใช้สายพาน ไปยังชุดเครือ่ งสับขยะเพื่อทาหน้ าทีฉ่ ีกถุง และย่อยขยะ
มูลฝอยให้มขี นาดเล็กลง

ชุดสายพานคัดแยก สายพานลาเลียง และชุดเครื่องสับขยะ
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2

โรงงาน บ าบั ด ท างกลและชี ว ภ าพ (Mechanical and Biological
Treatment: MBT) โดยขยะจะถูกลาเลียงเข้าสูโ่ รงงาน MBT เพื่อปรับ
เสถียร ให้เกิด การย่อยสลายทางชีวภาพโดยจุลินทรีย์ท่ใี ช้อากาศ ซึ่ง
จะมีการติด ตัง้ ระบบเติมอากาศ และระบบใบกวนที่ช่วยให้ปฏิกริ ยิ าการย่อ ย
สลายมีประสิทธิภ าพมากขึน้ โรงงาน MBT จะถูกออกแบบเป็ นถังหมักสี่เหลี่ยม
ซึ่งส่งผลให้การเดิน ระบบง่าย การลาเลียงวัตถุด ิบสะดวกโดยใช้ระบบลาเลียง
โครงสร้างใช้คอนกรีต เสริมเหล็ก มีก ารควบคุม ระบบเติมอากาศ ระบบพลิก
กลับกอง และระบบสเปรย์น้ า เพื่อเพิ่มความชื้นให้กบั กระบวนการหมัก ส่งผล
ให้กระบวนการย่ อยสลายเกิด ขึ้น อย่างสมบู รณ์ ในระยะเวลาสัน้ (Retention
Time 30 วัน) ข้อดีของระบบ MBT พบว่าสามารถยุบกองขยะได้อย่างชัดเจน
และเมื่อ ควบคุ ม การกวนให้ ท ั ว่ ถึ ง จะสามารถป้ องกัน การเกิด Anaerobic
condition ได้เป็ นอย่างดี และป้ องกันปั ญหากลิน่ ได้
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โรงงานบาบัดทางกลและชีวภาพ
(Mechanical and Biological Treatment: MBT)
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3

ขยะที่ผ่านการหมักในโรงงาน MBT จะถูกนามาร่อนโดยชุดคัดแยกแบบ
ตะแกรงหมุน ซึ่งอินทรียวัตถุขนาดเล็กที่ผ่านตะแกรงจะถูกนาไปใช้เป็ น
วัสดุปรับปรุงดิน ส่วนที่เหลือจะถู กลาเสียงไปยังเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง
แข็ง ชุด เครื่องคัด แยกแบบตะแกรงหมุน ทาหน้ าที่พาเศษขยะที่มขี นาดใหญ่ สู่
ทางออก ตัวตะแกรงจะถูกปิ ด ด้วยฝาครอบเพื่อลดปริมาณฝุ่ นที่ฟุ้ งกระจายใน
อากาศ และด้านล่างของตะแกรงมีพ้นื เอียงสาหรับรวบรวมอินทรียวัตถุขนาด
เล็ก ให้ไ หลออกมาทางด้านข้างของเครื่อง เพื่อนาไปใช้เป็ นวัสดุป รับปรุงดิน
ต่อไป

ชุดเครื่องคัดแยกแบบตะแกรงหมุน (Trommel Separator)
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4

ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ MBT ได้แก่ 1) อินทรีย์สารผงละเอียด
สามารถน าไปใช้เป็ นวัสดุปรับปรุงดิน 2) ขยะพลาสติก หรือเชือ้ เพลิง
ขยะ (Refuse Derived Fuel :RDF) โด ยเชื้ อ เพ ลิ ง ขยะ (RDF-3)
สามารถน าไปทดแทนเชือ้ เพลิงฟอสซิลในโรงงานอุตสาหกรรมได้ หรือนามา
ผลิตเป็ น เชือ้ เพลิงขยะ (RDF-4) ด้วยเครือ่ งจับก้อน เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงสาหรับ
โรงงานผลิต น้ า มัน จากขยะพลาสติก ด้ ว ยระบบ ไพโรไลซีส (Pyrolysis Oil
Plant) 3) มูลฝอยเหลือทิง้ (Waste Reject) เป็ นอินทรีย์สารผสมพลาสติก ถูก
น าไปก าจัด ควบคู่ ก ับ การผลิ ต พลัง งาน โดยใช้ร ะบบเผาไหม้ข ัน้ สูง ด้ ว ย
เทคโนโลยีพ ลาสมาแก๊ส ซิฟิ เคชัน่ (Plasma Gasification) ซึ่งถือ ว่าเป็ น การ
บาบัดขยะทีค่ รบวงจร
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40
ต้นแบบเทคโนโลยีที่ทำกำรปรับสภำพขยะโดยวิธีกำรบำบัดทำงกลและชีวภำพ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงขยะ
(ศูนย์จัดกำรขยะแบบครบวงจร เพื่อรองรับขยะ 10 ตัน/วัน ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี)

นวัตกรรมที่ 6

การแปรรูปขยะชุมชนเป็นนามัน

ขยะพลาสติกที่ได้จากขยะในชุมชนสามารถนามาแปรรูปเป็ นน้ ามันได้
โดยมีวธิ กี ารดังนี้
วัตถุดบิ ขยะพลาสติกจะถูกให้ความร้อนทาให้พลาสติกหลอมเหลวและ
พร้อมที่จะระเหยออกเป็ น ไอเมื่อได้รบั ความร้อนทีส่ ู งขึน้ หลังจากนัน้ พลาสติก
เหลวจะไหลเข้า สู่เตาปฏิกรณ์ แ บบถังกวนสมบู รณ์ ที่ม ีตัวกวนท างานอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน เมื่อพลาสติกเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็ นของไอ จะไหลขึ้นไปสู่หอกลัน่ ซึ่งทาหน้ าที่แยกไอน้ ามันโมเลกุล
หนักและเบาออกจากกัน หลังจากนัน้ ไอน้ ามันจะเข้าสูเ่ ครือ่ งควบแน่ น แล้วไหล
ลงสู่ถังแยกน้ าออกจากน้ ามัน ที่ถงั นี้น้ าจะตกอยู่ด้านล่าง ส่วนน้ ามันจะลอยอยู่
ด้านบนของถัง เมื่อน้ ามัน ที่ไ ด้มปี ริมาณค่าหนึ่งก็จะไหลข้ามไปสู่ถังพัก ส่วน
แก๊ส ที่เหลือที่ยัง ไม่ค วบแน่ น ก็จ ะไหลไปสู่เครื่อ งควบแน่ นอีกตัว ที่ติด ตัง้ อยู่
เหนือถังพักน้ ามัน ซึ่งทาหน้ าทีค่ วบแน่ นไอน้ ามันที่เหลือและลดอุณหภูม ิ ของ
แก๊ส แก๊สทีเ่ หลือนี้เป็ น แก๊สธรรมชาติ และจะถูกนากลับมาเป็ นเชื้อเพลิงสาหรับ
ให้ความร้อนแก่เตาปฏิกรณ์ต่อไป
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โดยตัว อย่ า งผัง กระบวนการแปรรูป เชื้อ เพลิง พลาสติก เป็ น น้ า มัน
(pyrolysis oil plant) แสดงดังนี้

น้ ามันที่ไ ด้จะเป็ น น้ ามันผสม โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ น้ ามันดีเซล
(60%) ส่วนทีเ่ หลือเป็ น เนปทา และน้ ามันเตา ซึ่งมีเป้ าหมายทีจ่ ะนาไปกลัน่ อีก
รอบหนึ่ง ให้ไ ด้น้ ามัน ที่สามารถน าไปใช้งานกับเครือ่ งยนต์ หรือเครือ่ งจักรได้
สุด ท้าย ส่วนที่ไม่ระเหยในเตาปฏิกรณ์ จะได้ออกมาเป็ นกากคาร์บอน (10%)
ซึ่งสามารถนาไปใช้ทดแทนถ่านหินในงานอุตสาหกรรมได้ อุปกรณ์ ต่างๆ ของ
โรงแปรรูปขยะพลาสติกเป็ นน้ ามันแสดงดังรูป
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เตาปฏิกรณ์ไพโรโลซิสแบบแนวตัง้

ระบบหมุนเวียนแก๊สกลับมาใช้ประโยชน์

ระบบป้ อนเชือ้ เพลิง

ระบบ condenser, oil/water separator
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Gas station สาหรับ Preheating ระบบ

ถังเก็บน้ามัน

เทคโนโลยีกลันน
่ ้ามัน (Refinery oil plant)
ระบบกลัน่ น้ ามัน สาหรับ ปรับปรุงคุณภาพน้ ามัน จากขยะพลาสติกให้
เป็ นตามมาตรฐานของน้ ามันแต่ละชนิด เพื่อพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพน้ ามัน
ขยะพลาสติก ที่ผ ลิต ได้ ใ ห้ม ีคุณ ภาพเทีย บเคีย งกับ น้ า มัน เชิงพาณิ ชย์ โดย
ต้น แบบหอกลัน่ ลาดั บส่วน (fractional distillation) เป็ น การแยกสารผสมออก
จากกัน ให้อยู่ ใ นรูป ขององค์ป ระกอบย่ อยแต่ ละตัว (fractions) เช่น การแยก
สารประกอบทางเคมี โดยใช้ความแตกต่างของจุด เดือด (boiling point) ด้ วย
การให้ความร้อนกับสารประกอบน้ าขยะผสม ซึ่งสารประกอบแต่ละตัวจะถู ก
แยกออกมาทีค่ วามดันไอแตกต่างกัน
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แนวปฏิบตั ิ ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว/ชุมชนอย่างยังยื
่ น
และลดภาวะโลกร้อน

1

คานา
แนวทางการปฏิบัติด้ านการจัด การพื้นที่ส ีเขียวที่ยงั ่ ยืนนัน้ เน้ นการ
เพิ่มจ านวนของต้น ไม้ ท่มี คี วามหลากหลายของชนิด พันธุ์ โดยองค์ประกอบ
หลักมุง่ ไปทีก่ ารปลูกต้นไม้ใหญ่หรือไม้ยนื ต้น เนื่องจากไม้ยนื ต้นมีอายุยืนนาน
มีคุณ ค่า ทางประวัติศ าสตร์ ทางจิต ใจ และสามารถเสริม สร้า งคุ ณ ค่า ทาง
สิง่ แวดล้ อมได้ ด ี พร้อ มทัง้ มุ่ง เน้ น การปลูก พันธุ์ ไ ม้เพื่อ ให้เ กิด โครงสร้า งใน
แนวดิ่งที่มหี ลายระดับเรือ นยอดเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งมุ่ง หวังว่า เมื่อมีการ
เพิ่มขึ้น ของพื้น ที่สเี ขียวที่ยัง่ ยืน จะส่งผลให้เกิด การลดลงของมลพิษ ลดการ
เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิม่ ก๊าซออกซิเจน ส่งผลให้สามารถลดภาวะโลก
ร้อนได้
คูม่ อื เล่มนี้ไ ด้น าเสนอแนวทางในการจัดการพื้นทีส่ เี ขียวแต่ละประเภท
ไม่วา่ จะเป็ น พื้น ทีส่ เี ขียวเพื่อบริการ พื้นที่สเี ขียวเพื่อสิง่ แวดล้อม พื้นที่สเี ขียว
บริเวณเส้น ทางสัญจร และพื้น ที่สเี ขียวเพื่อ เศรษฐกิจ ชุมชน โดยมุ่ง หวัง ว่า
ผู้สนใจสามารถน าข้อมูลต่างๆ ไปปรับใช้กบั การพัฒนาพื้นที่สเี ขียวของตนให้
เป็ นพื้นทีส่ เี ขียวทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป

2

ชุดความรู้แนวทางการพัฒนาเมือง/ชุมชน
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมคาร์บอนตา่
ชุดความรูน้ ้ี ประกอบด้วยคูม่ อื จานวน 4 เล่ม คือ
เล่มที่ 1 คูม่ อื การพัฒนาเมืองเพือ่ มุง่ สูเ่ มืองทีเป็
่ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
สังคมคาร์บอนตา่ และสิง่ แวดล้อมเมืองทียั่ ง่ ยืน
เล่มที่ 2 นวัตกรรมทีมุ่ ง่ สูเ่ มืองทีเป็
่ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคมคาร์บอนตา่
เล่มที่ 3 แนวปฏิบตั ดิ ้านการจัดการพื้นทีสี่ เขียว/ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
และลดภาวะโลกร้อน
เล่มที่ 4 ชุดข้อมูลพันธุไ์ ม้ ทีมี่ ประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมลพิษ การปล่อยก๊าซออกซิเจน
และการลดอุณหภูม ิ

3

สารบัญ
1. ความหมายของพื้นทีส่ เี ขียว
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1. ความหมายของพื้นที่สีเขียว
พื้นที่สีเขียว
คือ พื้น ทีใ่ ดๆ ก็ตามทีม่ พี ืชพันธุ์ขน้ึ ปกคลุม ทัง้ ในเขตเมืองและ
นอกเมือง ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
จะอยู่ในเขตเมือง เทศบาล ซึ่งมีพนั ธุไ์ ม้เป็ นองค์ประกอบหลัก มี
การจัด การตามหลักวนวัฒนวิทยาและภูมสิ ถาปั ตย์ เพื่อให้เกิด ประโยชน์ แ ก่
ประชาชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ ในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ และ/หรือ
ปรับปรุงคุณภาพสิง่ แวดล้อมของชุมชนเมือง พื้นทีส่ เี ขียวอาจมีไ ด้หลากหลาย
รูป แบบ ได้ แ ก่ พื้น ที่ธ รรมชาติ พื้น ที่ส ีเ ขีย วเพื่อ บริก าร พื้ น ที่ส ีเ ขีย วเพื่ อ
สิง่ แวดล้อมพื้นทีส่ เี ขียวริมเส้นทางสัญจร และพื้นทีส่ เี ขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
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2. ประเภทของพื้นที่สีเขียว
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พื้นที่สีเขียว
เพื่อบริการ

• ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บ ริการเพื่อคุณภาพชี วิต
ของชุม ชน ทัง้ การพักผ่ อ นหย่อนใจ ออกกาลัง กาย
และเสริมสร้างทัศนียภาพทีส่ วยงามให้กบั เมือง
• อาทิ สวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬ ากลางแจ้ง
สนามเด็ก เล่ น ลานเมือ ง สวนพฤกษศาสตร์ สวน
รุกขชาติ และสวนสัตว์

พื้นที่สีเขียว
เพื่อ
สิ่งแวดล้อม

• เป็ นพื้น ที่ที่เ สริมสร้ างคุณ ค่าด้า นสิ่ง แวดล้อ มให้แ ก่
บริเ วณและชุ มชน ช่ วยเพิ่ม ก๊ าซออกซิเ จนหรื อ ลด
มลพิษ ลดอุณหภูม ิความร้อนในเขตเมือง กรองฝุ่ น
ละออง และลดมลพิษ เป็ นต้น
• อาทิ บ้า นพัก อาคารชุ ด อาคารพาณิช ย์ โรงแรม
ห้า งสรรพสิน ค้า สนามกอล์ฟ พื้นที่อุ ต สาหกรรม
หน่วยงานราชการ และศาสนสถาน เป็ นต้น

พื้นที่สีเขียว
บริเวณ
เส้นทางสัญจร

พื้นที่สีเขียว
เพื่อเศรษฐกิ จ
ชุมชน

• เป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวทีอ่ ยู่ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ
มีรูปร่างลักษณะพืน้ ทีท่ เี่ ป็ นริ้วยาวขนานกับ บริเ วณ
เส้นทางสัญจร
• อาทิ เส้นทางสัญ จรทางบก เช่ น พื้น ที่บ ริ เ วณริ ม
ทางเดิน เกาะกลางถนน ริมถนน หรือริมทางรถไฟ
และเส้นทางสัญจรทางน้า เช่น ริมแม่น้า และริมลา
คลอง เป็ นต้น

• เป็ นพื้นที่สีเ ขียวเพื่อสิ่ง แวดล้อมที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ เ ป็ นเจ้า ของ ส่ว นมากหมายถึ ง
พืน้ ทีส่ เี ขียวในพืน้ ทีว่ ่างของเอกชน
• อาทิ พืน้ ทีเ่ กษตร เช่น นาข้าว พืชไร่ เป็ นต้นและ
พืน้ ทีป่ ลูกไม้ยนื ต้น เช่น สวนไม้ผลยืนต้ น และสวน
ป่ าเศรษฐกิจ เป็ นต้น
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3.แนวปฏิบตั ิ ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวที่
ยังยื
่ น
แนวคิ ดพื้นที่สีเขียวที่ยงยื
ั่ น
มี ต้ นไ ม้ ใ ห ญ่ ห รื อ ไ ม้ ยื น ต้ น เป็ นอ ง ค์ ป ระ ก อบ หลั ก ขอ งพื้ น ที่
สีเขียว เนื่องจากไม้ยืน ต้นมีอายุยืน นาน มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และทาง
จิตใจ และสามารถเสริมสร้างคุณค่าทางสิง่ แวดล้อมได้ดกี ว่าไม้ล้มลุก ควรเน้ น
บทบาทหน้ าที่ของต้น ไม้และความหลากหลายของชนิด พันธุ์เป็ น สาคัญ หาก
เป็ นไปได้ควรพิจารณาเลือกไม้ทอ้ งถิน่ มากกว่าไม้ต่างถิน่
พื้นที่สีเขียวที่ยงยื
ั่ น
ภายในพื้นที่มไี ม้ใ หญ่ขนาดวัดโดยรอบไม่ต่ ากว่า 20 เซนติเมตร เป็ น
องค์ประกอบหลัก จานวนของต้น ไม้ไ ม่น้อยกว่า 16 ต้นต่อไร่ ซึ่งจะทาให้ความ
เป็ นสีเขียวของพื้นที่นนั ้ อยู่ได้ยาวนาน เป็ นพื้นทีเ่ ป้ าหมายของการพัฒนาพื้นที่
สีเขียวในเมืองอย่างยังยื
่ น
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3.1 แนวปฏิ บตั ิ ในพื้นที่สีเขียวบริการ
สนามเด็กเล่น
 มีต้นไม้ยนื ต้นอย่างน้อย 1 ต้นต่อพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่ง 50 ตารางเมตร
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ทมี่ ีศกั ยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ป านกลางสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ยนื ต้นทังหมด
้
 มีพนื้ ทีท่ ี่ใช้วสั ดุพื้นผิวทีน่ ้าซึมผ่ านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีด่ าดแข็ง
ทังหมด
้
 มีจ านวนต้นไม้ในแต่ ละชนิด (species) มีไม่เ กินร้อยละ 10 ของจ านวนต้นไม้
ทังหมด
้
 มีพืช คลุ มดิน หรื อพื้นที่สนามหญ้ าแต่ ไม่ เ กินร้ อยละ 30 ของพื้นที่พืช พัน ธุ์
ทังหมด
้
 มีพนื้ ทีท่ ี่ใช้วสั ดุพื้นผิวทีน่ ้าซึมผ่ านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีด่ าดแข็ง
ทังหมด
้
 ปลูกพันธุ์ไม้หลากหลาย เพื่อให้เกิดโครงสร้างในแนวดิ่ง ที่มหี ลายระดับเรือน
ยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรเลือกปลูกพันธุ์พนื้ เมืองที่มลี กั ษณะทางนิเวศวิทยาเหมาะสมกับ สภาพพืน้ ที่
ปลูก อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรมีการตัดแต่ง พันธุ์ไม้ เพื่อความเป็ นระเบียบและสวยงาม และเพื่อรักษา
สุขภาพของต้นไม้ และป้ องกันกิง่ ไม้หกั โค่นเป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ประโยชน์
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สนามกีฬากลางแจ้ง
 ปลูกพืชพันธุ์เพื่อให้ร่ มเงาแก่สนามกีฬา โดยปลูกไม้ยืนต้นรอบๆ สนามกีฬ า
ทุกๆ 8 เมตร
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ทที่ นต่อมลพิษทางอากาศปานกลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของพันธุ์ไม้ทงหมด
ั้
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ทมี่ ีศกั ยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ป านกลางสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุไ์ ม้ยนื ต้นทังหมด
้
 ควรมีพนื้ ทีท่ ี่ใช้วสั ดุพื้นผิวที่น้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด
แข็งทังหมด
้
 ควรมีจ านวนต้นไม้ในแต่ ละชนิด (species) มีไ ม่เ กินร้อ ยละ 10 ของจ านวน
ต้นไม้ทงหมด
ั้
 มีพนื้ ทีท่ ี่ใช้วสั ดุพื้นผิวที่น้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีด่ าดแข็ง
ทังหมด
้
 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพืชล้มลุกเพื่อให้เ กิดโครงสร้างในแนวดิง่ ที่มหี ลาย
ระดับ เรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรเลือกปลูกพันธุ์พนื้ เมืองที่มลี กั ษณะทางนิเวศวิทยาเหมาะสมกับ สภาพพืน้ ที่
ปลูก อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรมีการตัดแต่ งพันธุ์ไม้ นอกจากเพื่อความเป็ นระเบียบและสวยงามแล้วยัง
เพื่อรักษาสุ ขภาพของต้นไม้ และป้ องกันกิ่ง ไม้ห ักโค่ นเป็ นอันตรายต่ อผู้ใ ช้
ประโยชน์

10

สวนหย่อม
 มีต้นไม้ยนื ต้นอย่างน้อย 1 ต้นต่อพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่ง 50 ตารางเมตร
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ทมี่ ีศกั ยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ป านกลางสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ยนื ต้นทังหมด
้
 ควรมีพื้นที่ทใี่ ช้วสั ดุพนื้ ผิวทีน่ ้าซึมผ่ านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด
แข็งทังหมด
้
 ควรมีจ านวนต้ นไม้ในแต่ ละชนิด (species) มีไม่เ กินร้อยละ 10 ของจ านวน
ต้นไม้ทงหมด
ั้
 ควรมีพชื คลุมดิน หรือพืน้ ทีส่ นามหญ้าแต่ไม่เ กินร้อยละ 30 ของพืน้ ทีพ่ ืชพันธุ์
ทังหมด
้
 มีพนื้ ทีท่ ี่ใช้วสั ดุพื้นผิวทีน่ ้าซึมผ่ านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีด่ าดแข็ง
ทังหมด
้
 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพืชล้มลุกเพื่อให้เ กิดโครงสร้างในแนวดิง่ ที่มหี ลาย
ระดับ เรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรเลือกปลูกพันธุ์พนื้ เมืองที่มลี กั ษณะทางนิเวศวิทยาเหมาะสมกับ สภาพพืน้ ที่
ปลูก อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรมีการตัดแต่ งพันธุ์ไม้ นอกจากเพื่อความเป็ นระเบียบและสวยงามแล้วยัง
เพื่อรักษาสุ ขภาพของต้นไม้ และป้ องกันกิ่ง ไม้ห ักโค่ นเป็ นอันตรายต่ อผู้ใ ช้
ประโยชน์
 ควรมีการออกแบบภูมทิ ศั น์เพื่อความสวยงามและตอบสนองวัตถุ ประสงค์หลัก
ของสวนหย่อมแต่ละแห่ง
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สวนสาธารณะ
 ควรมีต้นไม้ยนื ต้นอย่างน้อย 1 ต้นต่อพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่ง 50 ตารางเมตร หรือ 32 ต้น
ต่อไร่ และควรเป็ นไม้ใหญ่ ขนาดวัดโดยรอบไม่ต่ากว่า 20 เซนติเ มตร ไม่น้อย
กว่า 16 ต้นต่อไร่ เพื่อให้เกิดความยั ่งยืนของพืน้ ทีส่ เี ขียว
 ในบริเ วณรอบรัว้ ของสวนสาธารณะควรเลือกพันธุ์ไม้ทที่ นต่อมลพิษทางอากาศ
ปานกลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ทงหมด
ั้
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ทมี่ ีศกั ยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ป านกลางสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ยนื ต้นทังหมด
้
 ควรมีพื้นที่ทใี่ ช้วสั ดุพนื้ ผิวทีน่ ้าซึมผ่ านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด
แข็งทังหมด
้
 ควรมีจ านวนต้ นไม้ในแต่ ละชนิด (species) มีไม่เ กินร้อยละ 10 ของจ านวน
ต้นไม้ทงหมด
ั้
 ควรมีพชื คลุมดิน หรือพืน้ ทีส่ นามหญ้าแต่ไม่เ กินร้อยละ 30 ของพืน้ ทีพ่ ืชพันธุ์
ทังหมด
้
และควรมีการนาน้าใช้แล้วมาใช้ในการรดน้าต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
20
 มีพนื้ ทีท่ ี่ใช้วสั ดุพื้นผิวทีน่ ้าซึมผ่ านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีด่ าดแข็ง
ทังหมด
้
 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพืชล้มลุกเพื่อให้เ กิดโครงสร้างในแนวดิง่ ที่มหี ลาย
ระดับ เรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรเลือกปลูกพันธุ์พนื้ เมืองที่มลี กั ษณะทางนิเวศวิทยาเหมาะสมกับ สภาพพืน้ ที่
ปลูก อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
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3.2 แนวปฏิ บตั ิ ในพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
บ้านพักอาศัย
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ทมี่ ีศกั ยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ป านกลางสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ยนื ต้นทังหมด
้
 หากทีพ่ กั อาศัยอยู่ใกล้แหล่งมลพิษทางอากาศควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ทนต่อมลพิษ
ทางอากาศปานกลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ทงหมด
ั้
 ควรมีพื้นที่ทใี่ ช้วสั ดุพนื้ ผิวทีน่ ้าซึมผ่ านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด
แข็งทังหมด
้
หรือมีพชื คลุมดิน หรือพืน้ ทีส่ นามหญ้า
 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพืชล้มลุกเพื่อให้เ กิดโครงสร้างในแนวดิง่ ที่มหี ลาย
ระดับ เรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 หากเป็ นทาวน์เ ฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ ซึ่ง มีพื้นที่ค่อนข้างจ ากัดในการปลูก
ต้นไม้ ควรดัดแปลงพืน้ ทีป่ ลูกเป็ นไม้กระถาง
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ทมี่ กี ารดูแลรักษาง่าย และควรมีการตัดแต่ง พันธุ์ไม้เพื่อความ
เป็ นระเบียบและสวยงาม รักษาสุขภาพของต้นไม้ และป้ องกันกิง่ ไม้หกั โค่นเป็ น
อันตรายต่อผู้พกั อาศัย
 ควรเลือกพันธุ์ไม้โดยพิจารณาจากความชอบและรสนิยมของเจ้าของทีพ่ กั อาศัย
ควบคู่กนั ด้วย
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อาคารชุดพักอาศัย
 พื้น ที่ ร อบๆ อาคาร ควรเลื อ กพัน ธุ์ ไ ม้ ที่ มี ศ ัก ยภาพในการดู ด ซับ ก๊ า ซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ป านกลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ยืนต้น
ทังหมด
้
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ทที่ นต่อมลพิษทางอากาศปานกลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของพัน ธุ์ไ ม้ท งั ้ หมด และควรไม้พุ่ ม และไม้ล้ม ลุ ก ในกระถาง เพื่อให้เ กิด
โครงสร้างในแนวดิง่ และเพิม่ ความสวยงามแก่บริเวณ
 พื้น ที่ด้านในอาคารและนอกอาคารควรออกแบบเป็ นสวนแนวตัง้ (vertical
garden) ซึ่ง ต้ องการให้มีกลุ่ มต้น ไม้เ ป็ นผนัง สูง เพื่อ ตกแต่ ง หรือ พรางความ
กระด้างของอาคาร สร้างความสวยงาม และเพื่อประโยชน์ทางด้านสิง่ แวดล้อม
ควรเลือกพันธุ์ไม้ในกลุ่มไม้เลื้อย และไม้ล้มลุก ทีม่ ีความสามารถในการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สงู ทนต่อมลพิษและสามารถกรองฝุ่ นละอองได้ดี และ
ออกแบบให้มคี วามหลากหลายของพันธุ์ไม้
 พื้นที่ดาดฟ้ าของอาคาร สามารถออกแบบเป็ นสวนหลัง คา หรือสวนดาดฟ้ า
(roof top garden) ควร เ ลื อ กพั น ธุ์ ไม้ ยื น ต้ นขนา ดเ ล็ ก -ป านกลาง ที่ มี
ความสามารถในการดูด ซับ ก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์สูง ทนต่ อมลพิษและ
สามารถกรองฝุ่ นละอองได้ดี เรือนยอดค่อนข้างโปร่ ง เพื่อลดความต้านทาน
แรงลม มีการเติบโตช้า และมีระบบรากตื้ นและทีไ่ ม่ทาลายโครงสร้างของตัว
อาคาร
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ทมี่ กี ารดูแลรักษาง่าย และควรมีการตัดแต่ง พันธุ์ไม้เพื่อความ
เป็ นระเบียบและสวยงาม และรักษาสุขภาพของต้นไม้
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สถานที่ ราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานพยาบาล
 หากเป็ นสถาบันทีม่ ีพื้นทีว่ ่างมากกว่า 25 ไร่ ควรมีต้นไม้ยนื ต้นอย่างน้อย 1
ต้นต่ อพื้นที่เ ปิ ดโล่ง 50 ตารางเมตร หรือ 32 ต้นต่ อไร่ และควรเป็ นไม้ใหญ่
ขนาดวัดโดยรอบไม่ต่ากว่า 20 เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 16 ต้นต่อไร่ เพื่อให้เกิด
ความยั ่งยืนของพืน้ ทีส่ เี ขียว
 ในบริเ วณรอบรัว้ ของสวนสถาบันควรเลือกพันธุ์ไม้ทที่ นต่ อมลพิษทางอากาศ
ปานกลาง-สูง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ทงหมดในบริ
ั้
เวณ
 ควรเลือกพันธุ์ไม้โตเร็วทีม่ ีศกั ยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ปาน
กลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ยนื ต้นทังหมด
้
 ควรมีพนื้ ทีท่ ี่ใช้วสั ดุพื้นผิวที่น้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีด่ าด
แข็งทัง้ หมด
 ควรมีจ านวนต้นไม้ในแต่ ละชนิด (species) มีไ ม่เ กินร้อ ยละ 10 ของจ านวน
ต้นไม้ทงหมด
ั้
 ควรมีพชื คลุมดินหรือพืน้ ที่สนามหญ้าแต่ ไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นทีพ่ ืชพันธุ์
ทังหมด
้
และควรมีการนาน้าใช้แล้วมาใช้รดน้าต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
 มีพนื้ ทีท่ ี่ใช้วสั ดุพื้นผิวที่น้า ซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีด่ าดแข็ง
ทังหมด
้
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 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพืชล้มลุกเพื่อให้เ กิดโครงสร้างในแนวดิง่ ที่มหี ลาย
ระดับ เรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรเลือกปลูกพันธุ์พนื้ เมืองที่มลี กั ษณะทางนิเวศวิทยาเหมาะสมกับ สภาพพืน้ ที่
ปลูก อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรมีการตัดแต่ งพันธุ์ไม้ นอกจากเพื่อความเป็ นระเบียบและสวยงามแล้วยัง
เพื่อรักษาสุ ขภาพของต้นไม้ และป้ องกันกิ่ง ไม้ห ักโค่ นเป็ นอันตรายต่ อผู้ใ ช้
ประโยชน์
 ในบริเ วณที่ต้องการความโดดเด่นและสวยงาม เช่น ทางเข้า หรือด้า นหน้ า
สถาบัน เป็ นต้น ควรมีการออกแบบภูมทิ ศั น์เพื่อความสวยงามและตอบสนอง
วัตถุประสงค์หลักของสถาบันแต่ละแห่ง
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ศาสนสถาน
 หากเป็ นศาสนสถานที่มพี นื้ ทีว่ ่างมากกว่า 25 ไร่ ควรมีต้นไม้ยืนต้นอย่างน้อย
1 ต้นต่ อพื้นที่เปิ ดโล่ง 50 ตารางเมตร หรือ 32 ต้นต่ อไร่ และควรเป็ นไม้ใหญ่
ขนาดวัดโดยรอบไม่ต่ากว่า 20 เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 16 ต้นต่อไร่ เพื่อให้เกิด
ความยั ่งยืนของพืน้ ทีส่ เี ขียว
 ในบริเวณรอบรัว้ ของศาสนสถานควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ทนต่อมลพิษทางอากาศ
ปานกลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ทงหมดในบริ
ั้
เวณ
 ควรเลือกพันธุ์ไม้โตเร็วทีม่ ีศกั ยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ปาน
กลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ยนื ต้นทังหมด
้
 ควรมีพนื้ ทีท่ ี่ใช้วสั ดุพื้นผิวที่น้าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด
แข็งทังหมด
้
 ควรมีจ านวนต้นไม้ในแต่ ละชนิด (species) มีไ ม่เ กินร้อ ยละ 10 ของจ านวน
ต้นไม้ทงหมด
ั้
 ควรมีพชื คลุมดิน หรือพื้นที่สนามหญ้าแต่ไม่เ กินร้อยละ 30 ของพื้นทีพ่ ืชพันธุ์
ทังหมด
้
และควรมีการนาน้าใช้แล้วมาใช้ในการรดน้าต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
20
 มีพื้นทีท่ ี่ใช้วสั ดุพื้นผิวที่น้าซึมผ่ านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ของพื้นที่ดาดแข็ง
ทังหมด
้
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 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพืชล้มลุก เพื่อให้เ กิดโครงสร้างในแนวดิง่ ที่มหี ลาย
ระดับ เรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรเลือกปลูกพันธุ์พนื้ เมืองที่มลี กั ษณะทางนิเวศวิทยาเหมาะสมกับ สภาพพืน้ ที่
ปลูก อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรมีการตัดแต่ งพันธุ์ไม้ นอกจากเพื่อความเป็ นระเบียบและสวยงามแล้วยัง
เพื่อรักษาสุ ขภาพของต้นไม้ และป้ องกันกิ่ง ไม้ห ักโค่ นเป็ นอันตรายต่ อผู้ใ ช้
ประโยชน์
 ในบริเ วณที่ต้องการความโดดเด่นและสวยงาม เช่น ทางเข้า หรือด้านหน้ า
ศาสนสถาน เป็ นต้น ควรมีการออกแบบภูมิทศั น์เ พื่อความสวยงามและเลือก
พันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับศาสนสถาน
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โครงการพัฒนาของภาคเอกชน
 ควรปลูกพันธุ์ไม้เพื่อให้ร่มเงาแก่อาคาร อย่างน้อยทิศละ 1 ต้นต่อความยาวของ
ผนังอาคารทุกๆ 8 เมตร และกาหนดตาแหน่ง ปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ระยะห่างจาก
อาคารระหว่าง 3 - 10 เมตร
 ในบริเ วณรอบรัว้ ของสถานประกอบการควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ทนต่อมลพิษทาง
อากาศปานกลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ทงหมดในบริ
ั้
เวณ
 ควรเลือกพันธุ์ไม้โตเร็วทีม่ ีศกั ยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ปาน
กลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ยนื ต้นทังหมด
้
 ควรมีพื้นที่ทใี่ ช้วสั ดุพนื้ ผิวทีน่ ้าซึมผ่ านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดาด
แข็งทังหมด
้
 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพืชล้มลุกเพื่อให้เ กิดโครงสร้างในแนวดิง่ ที่มหี ลาย
ระดับ เรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรเลือกปลูกพันธุ์พนื้ เมืองที่มลี กั ษณะทางนิเวศวิทยาเหมาะสมกับ สภาพพืน้ ที่
ปลูก อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรมีการตัดแต่ งพันธุ์ไม้ นอกจากเพื่อความเป็ นระเบียบและสวยงามแล้วยัง
เพื่อรักษาสุ ขภาพของต้นไม้ และป้ องกันกิ่ง ไม้ห ักโค่ นเป็ นอันตรายต่ อผู้ใ ช้
ประโยชน์
 ควรมีการออกแบบภูมทิ ศั น์เพื่อความสวยงามในบริเ วณทีต่ ้องการความโดดเด่น
และสวยงาม เช่น ทางเข้า หรือด้านหน้าสถานประกอบการ เป็ นต้น
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3.3 แนวปฏิ บตั ิ ในพื้นที่สีเขียวบริเวณริมเส้นทาง
สัญจร
บริเวณเส้นทางสัญจรทางบก
 ริมทางเท้า บริเ วณริมถนน และเกาะกลางถนนควรมีต้นไม้ยืนต้นอย่างน้อย
1 ต้น ในทุกๆ ระยะ 5 เมตร
 ควรเลือกพันธุไ์ ม้ทท่ี นต่อมลพิษทางอากาศปานกลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของพันธุ์ไม้ยนื ต้นทังหมด
้
 ควรเลือกพันธุ์ ไม้โตเร็ว ที่มีศ ักยภาพในการดูดซับ ก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์
ปานกลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ยนื ต้นทังหมด
้
 มีจ านวนต้นไม้ในแต่ ละชนิด (species) ไม่ เ กินร้อยละ 25 ของจ านวนต้นไม้
ทังหมด
้
ในบริเวณเดียวกันควรปลูกพืชชนิดเดียวต่อเนื่องกันเพื่อความสวยงาม
 มีพนื้ ทีท่ ี่ใช้วสั ดุพื้นผิวทีน่ ้าซึมผ่ านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีด่ าดแข็ง
ทังหมด
้
หรือปลูกพืชคลุมดินทดแทนพืน้ ทีด่ าดแข็ง
 ควรเลือกปลูกพันธุ์พนื้ เมืองที่มลี กั ษณะทางนิเวศวิทยาเหมาะสมกับ สภาพพืน้ ที่
ปลูก อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรมีการตัดแต่ง พันธุ์ไม้ เพื่อความเป็ นระเบียบและสวยงาม และเพื่อรักษา
สุขภาพของต้นไม้ และป้ องกันกิง่ ไม้หกั โค่นเป็ นอันตรายต่อผู้สญ
ั จร
 ควรมีการออกแบบภูมทิ ศั น์เพื่อความสวยงามและตอบสนองวัตถุ ประสงค์หลัก
ด้านอื่นๆ ควบคู่กนั เช่น เกาะกลางถนน
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บริเวณเส้นทางสัญจรทางน้า
 บริเวณริมน้าควรมีต้นไม้ยนื ต้นอย่างน้อย 1 ต้นในทุกๆ ระยะ 5 เมตร
 ควรเลือกพันธุ์ไม้โตเร็วทีม่ ีศกั ยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ปาน
กลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพันธุ์ไม้ยนื ต้นทังหมด
้
 ควรปลูกไม้ยืน ไม้พุ่ม และพืชล้มลุกเพื่อให้เ กิดโครงสร้างในแนวดิง่ ที่มหี ลาย
ระดับ เรือนยอดเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรมีจ านวนต้ นไม้ในแต่ ละชนิด (species) มีไม่เ กินร้อยละ 25 ของจ านวน
ต้นไม้ทงั ้ หมด แต่ ในบริเ วณเดียวกันควรปลูกชนิดเดียวต่อเนื่องกันเพื่อความ
สวยงาม
 ควรเลือกปลูกพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่มลี กั ษณะทางนิเ วศวิทยาเหมาะสมกับ สภาพ
พืน้ ทีป่ ลูก อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
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3.4 แนวปฏิ บตั ิ ในพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิ จชุมชน
พื้นที่ สีเขียวเพื่อเศรษฐกิ จชุมชน
สัญจร

 บริเวณริมรัว้ ควรมีต้นไม้ยนื ต้นอย่างน้อย 1 ต้นในทุกๆ ระยะ 5 เมตร โดยเน้น
การปลูกพันธุ์ไม้อเนกประสงค์
 ควรประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบเกษตรแบบผสมผสาน ปลูก ต้ น ไม้เ พื่อ เกิด ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ในพื้นทีท่ เี่ กษตรการปลูกไม้ยนื ต้นแทรกเป็ นแถบ
ในแปลงเกษตร การปลูกไม้ยืนต้นบริเวณรอบๆ แปลง รอบรัว้ เป็ นต้น และใน
พื้นที่ป ลูก ป่ าเศรษฐกิจ ควรปลูกพืชเกษตรที่ทนร่ ม แทรกในแปลง เช่น พืช
สมุนไพร เป็ นต้น
 สาหรับ ไม้ยืนต้ น ที่ป ลูกเพิ่มควรเลือกพันธุ์ ไ ม้อ เนกประสงค์ โตเร็ว และมี
ศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ป านกลาง-สูง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของพันธุ์ไม้ยนื ต้นทังหมด
้
 ควรเลือกปลูกพันธุ์พนื้ เมืองที่มลี กั ษณะทางนิเวศวิทยาเหมาะสมกับ สภาพพืน้ ที่
ปลูก อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
 ควรเลือกพันธุ์ไม้สามารถปลูกได้ในทุกสภาพพืน้ ทีก่ ารปลูกการดูแลรักษาและ
การจัดการทาได้ง่าย
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นอกจากแนวปฏิบตั ิใ นการจัด การพื้นทีส่ เี ขียวต่างๆ แล้ว ในการจัดการ
พื้นทีส่ เี ขียวทีย่ งยื
ั ่ นควรคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ดังนี้
การอนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้น ที่สเี ขียวในชุมชน/เมือง สามารถออกแบบและจัด การให้เป็ นแหล่ง
อนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้ ขึน้ อยู่กบั ประเภทของพื้นที่ส ีเขีย ว
ส่ ว น ใ ห ญ่ พื้ น ที่ ส ี เ ขี ย ว ที่ เ ป็ น ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ที่ มี รู ป แ บ บ เ ป็ น ส ว น
พฤษศาสตร์ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกว่าสวนทัวๆ
่ ไป เนื่องจากมี
ความหลากหลายพืช พัน ธุ์ จานวนมาก ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ลักษณะทางกายภาพ
และการบริหารจัดการสวนสาธารณะ
ไม้ ยืน ต้ น นั บ เป็ นองค์ ป ระกอบที่ม ีบ ทบาทหน้ า ที่ส าคัญ ของพื้น ที่
สีเ ขีย วที่ยัง่ ยืน และการปลู ก พัน ธุ์พืชผสมผสานหลายประเภท ทัง้ ไม้ยนื ต้ น
ไม้พุ่ ม ไม้เ ลื้อ ย ไม้ล้ ม ลุ ก และพืช คลุ ม ดิ น จะช่ ว ยให้พ้ืน ที่ส ีเ ขีย วมีห ลาย
ระดับชัน้ เรือนยอดนอกจากจะช่วยบรรเทาความร้อนและลดอุณหภูมใิ นพื้นที่
และบริเวณใกล้เคียงแล้วยังเป็ นการเลียนแบบระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ดี แี ละ
เพิ่ม ความหลากหลายของพัน ธุ์พืช และสัต ว์อ่นื ๆ ในพื้น ที่อ ีก ด้ว ย ตัว อย่ า ง
สวนสาธารณะที่ม ีค วามหลากหลายทางชีว ภาพมาก เช่น สวนหลวง ร.9
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สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ฯ และสวนวชิรเบญจทัศน์ หรือสวนรถไฟ มีพันธุ์
พืชมากกว่า 100 ชนิด ทาให้ภ ายในพื้นทีส่ ามารถพบนกหลายชนิด ทัง้ ทีเ่ ป็ น
นกประจาถิน่ และนกอพยพ ซึ่งมีแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยและพฤติกรรมแตกต่างกันไป
เช่น นกโพระดกธรรมดา นกตีทอง นกตะขาบทุง่ นกกระเต็น น้อยธรรมดา นก
กิน เปรี้ยว นกกาเหว่า และนกเขาชวา จะอพยพมาในช่วงทีน่ ้ าในบึงแห้งเพี่อ
กินหอย เป็ นต้น

สวนหลวง ร.9

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ฯ

สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ)
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การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/เพิ่มก๊าซออกซิ เจน
การออกแบบและพัฒ นาพื้น ที่ส ีเ ขีย วค านึ ง ถึง การเลือ กพัน ธุ์ไ ม้ท่มี ี
ศัก ยภาพในการลดก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ หรือ เพิ่ ม ออกซิเ จนให้ แ ก่
บรรยากาศ ไม้ยืน ต้น มีศกั ยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเพิ่ม
ออกซิเ จนได้ ด ีกว่า ไม้ด อกไม้ประดับหรือพืช ล้มลุก เพราะอัตราการผลิตมวล
ชีวภาพเหนือผิวดินของไม้ยนื ต้นสูงกว่าไม้ด อกไม้ประดับหลายเท่าจึงควรเลือก
ปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมืองเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะ
อย่า งยิง่ ไม้โตเร็ว และพันธุไ์ ม้ทม่ี อี ายุยนื ยาว เป็ นสัดส่วนที่มากกว่า พันธุไ์ ม้ยืน
ต้นชนิดอืน่ ๆ
cri-world.com

www.chinadail

blog.gmedical.com

www.chinadaily.com.cn
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การอนุ รกั ษ์ดินและน้า
การออกแบบและพัฒนาพื้น ทีส่ เี ขียวคานึงถึงแนวคิดในการอนุ รกั ษ์ด ิน
และน้ า เช่น การประยุกต์ใช้น วัตกรรมใหม่ “Water Sensitive Urban Design”
ซึ่ง เป็ น หลัก การในการออกแบบวางผัง และบริห ารจัด การพื้น ที่ส ีเ ขีย วโดย
คานึงถึงการบริหารจัดการระบบน้ าในพื้นทีเ่ พื่อให้เกิดดุลยภาพของระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติใ ห้มากทีส่ ุด โดยมีหลักการสาคัญที่จะจัดการให้น้ าฝนที่ตกตาม
ธรรมชาติในแต่ละพื้นทีไ่ ด้ถูกดูดซึมลงไปในดินให้มากทีส่ ดุ ลดการไหลบ่าหน้ า
ดิน แต่แนวคิดนี้ได้พฒ
ั นามาเป็ นหลักการสาคัญที่เมืองต่างๆในประเทศทีเ่ จริญ
แล้ว เช่น สหรัฐ อเมริกาได้ใช้ถือปฏิบตั แิ ละพัฒนาให้กา้ วหน้ายิง่ ขึ้นในแผนการ
พัฒนาเมืองเกือบทุกเมือง มาเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 30 ปี และประเทศออสเตรเลีย
ก็ไ ด้ ใ ช้เ ป็ นหลั ก ปฏิ บัติท่ีส าคัญ ในการพั ฒ นาเมือ งหลัก โดยเฉพาะเมือ ง
เมลเบิรน์ พัฒนามาไม่น้อยกว่า 10 ปี
eaei.lbl.gov
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แนวคิดอนุรกั ษ์ดิน
และน้าด้วย
นวัตกรรม
Water Sensitive
Urban Design

1 ร่องน้าปลูกหญ้า (Swales)
เป็ นร่ องน้า ตามแนวยาวปลูกหญ้า ใช้ในการกักเก็บ
น้าฝนและเป็ นทางส่ ง น้ าเหมาะกับ การพัฒ นาพื้นที่สี
เขียวบริเวณเส้นทางสัญจร เพื่อเพิม่ พื้นทีส่ ีเขียวริ้วยาว
เช่น ริมถนน แนวทางเดิน ทีจ่ อดรถ และบริเ วณพื้นผิว
แบบทึบ น้า โดยร่ องน้าปลูกหญ้าไม่ควรลึกจนเกินไป
ความลาดชันประมาณ 10-20 องศา

www.abbey-associates.com

2 รางตื้นซับน้า (Infiltration Trenches)
มีพนื้ ทีซ่ บั น้าต่ากว่าระดับพืน้ ทีเ่ ดิม เพื่อรองรับการระบายน้า เหมาะกับพืน้ ทีส่ เี ขียว
ริ้วยาวถนนรอบเมือง หมูบ่ ้าน ริ้วแนวทางเดิน สวนหย่อมบริเวณทางแยกทีม่ พี นื้ ที่
เชื่อมโยงกับทางระบายสาธารณะ
http://www.sswm.info/
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3 พืน้ ปูวสั ดุซึมน้า (Porous Paving)
ออกแบบพืน้ ปูทนี่ ้าซึมผ่านลงดินได้ เปลีย่ นพืน้ ทีผ่ ิวทึบน้าเป็ นพืน้ ผิวซึมน้า เหมาะ
กับ พื้นที่จ อดรถ ลานกีฬ ากลางแจ้ง ลานอเนกประสงค์ ริ้วแนวทางเดินและเขต
ทางเท้าทีโ่ ล่งในเมือง

www.thehindu.com

4 ระบบการกักเก็บน้าด้วยพืชพรรณ/ชีวภาพ (Bio retention Systems)
เพื่อลดความเร็วของน้า และลดขนาดของท่อระบายน้า สามารถประยุกต์ใช้ได้
กับพืน้ ทีส่ วนสาธารณะ พืน้ ทีธ่ รรมชาติ บริเวณทีจ่ อดรถกลางแจ้ง พืน้ ทีร่ ิ้วยาว
columbus.gov

www.riversands.com.au
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5 พืน้ ที่ช่มุ น้าประดิษฐ์ (Constructed Wetlands)
ทาหน้าทีก่ รองความปนเปื้ อนของน้าฝนไหลบ่า/น้าเสีย เพื่อปรับปรุงสภาพให้
ดีขนึ้ เหมาะสาหรับพืน้ ที/่ อาคารโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทีต่ ้องบาบัดน้า
เสียก่อนปล่อยลงสู่พื้นทีส่ าธารณะ

vwrrc.vt.edu

www.greeningofcities.org

6 การทาสวนหลังคา (Rooftop Garden)
เหมาะกับพืน้ ทีอ่ าคารสูงทีม่ หี ลังคาราบ ดาดฟ้ าเปิ ดโล่ง ปลูกพรรณไม้ทมี่ รี ากตื้น
ไม่ทาลายสิง่ ก่อสร้าง
www.iurban.in.th
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7 การทาสวนน้าฝน (Rain Gardens)
เหมาะสาหรับพืน้ ทีว่ ่าง ควรมีพนื้ ทีม่ าก/มีบริเวณกว้าง ใช้วสั ดุปูแบบซึมน้าได้จะ
ช่วยให้สามารถเก็บน้าและความชืน้ ในดิน ลดภาระการให้น้างานภูมทิ ศั น์

spartanburgwater.org

www.sciotogardens.com

8 ที่ดกั ขยะ (Litter Traps)
ออกแบบเป็ นเขื่อนกันน
้ ้าตามธรรมชาติ โดยใช้วสั ดุขวางลาน้าเพื่อดักขยะและ
สิง่ ปฏิกลู

stormwatersystems. com
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educazone.com

การอนุ รกั ษ์พลังงาน
การออกแบบและพัฒนาพื้น ที่สเี ขียวคานึงถึงการแก้ปัญหาด้านเรือน
ความร้อนในเมือง (Urban heat island) โดยการเพิม่ พื้นทีส่ เี ขียวและลดการใช้
พื้น ที่กระด้าง หรือปิ ดกัน้ การระเหยของความร้อนจากผิวดิน ในพื้นที่ชมุ่ ชื้นที่
เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ยนื ต้น อัตราการคายความร้อนและความชืน้ จากใต้ดนิ อยู่ใ น
ระดับที่สมดุล เนื่องจากความชื้น สัมพัทธ์ใ นดินสูง และพันธุ์ไ ม้คลุมดินมีส่วน
ช่วยสกัดกัน้ และกรองรังสีความร้อนที่จะแผ่ลงดิน ทาให้บรรยากาศในบริเวณ
นัน้ มีการหมุนเวียนของลมและความชืน้ เหนือผิวดิน อุณหภูมโิ ดยรอบจะต่ากว่า
พื้นทีอ่ น่ื
ในทางปฏิบัติควรปลูกต้นไม้ทม่ี คี วามหลากหลาย โดยการปลูกต้นไม้
ขนาดใหญ่และมีเรือนยอดแผ่กว้าง ร่วมกับการปลูกต้นไม้ขนาดเล็ก และพืช
คลุมดิน เป็ น การเลียนแบบโครงสร้างป่ าตามธรรมชาติ มีแนวโน้มช่วยลดความ
ร้อน บรรเทาอุณหภูมอิ ากาศ และเพิม่ ความชืน้ สัมพัทธ์ ได้มากกว่าพืน้ ที่สเี ขียว
ที่ไ ม่ม ีไ ม้ยืน ต้น ขนาดใหญ่ หรือ มีเ พีย งระดับ เรือนยอดเดียว โดยสัด ส่ว นที่
เหมาะสมของสิง่ ปกคลุมพื้นที่ท่จี ะมีผลต่อการลดอุณหภูมขิ องอากาศนัน้ ควร
ประกอบด้ว ยต้น ไม้ใ หญ่อย่า งน้ อ ยร้อยละ 15 และมีพืชสีเขียวคลุมดิน ที่เป็ น
สนามหญ้าหรือไม้ดอกอย่างน้อยร้อยละ 30 ของพื้นทีท่ งั ้ หมด
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4. มาตรการในการนาไปสู่การปฏิบตั ิ
4.1 มาตรการทางด้านผังเมือง
มาตรการทางผัง เมือ งเป็ น มาตรการในการวางแผน เพื่อ ก าหนด
ขอบเขตของเมือ งและสัด ส่วนการใช้ประโยชน์ ท่ดี ินอย่า งเหมาะสม รวมถึง
สัด ส่วนของพื้น ทีส่ ีเขียวที่จะส่งเสริมให้ชุม ชนมีสภาพแวดล้ อมที่ด ี อย่างไรก็
ตาม มาตรการทางผังเมืองไม่สามารถเพิม่ หรือจัดการพื้นที่สเี ขียวได้ หากไม่ม ี
มาตรการอื่นมาเสริมหรือสนับสนุ น แต่มาตรการทางผังเมืองจะทาให้การเพิ่ม
และจัดการพื้นทีส่ เี ขียวดาเนินไปอย่างมีแบบแผนและทิศทาง ดังนี้
 จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
 จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่สเี ขียวของชุมชน
 กาหนดพื้นทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพในการพัฒนาเป็ นพื้นที่สเี ขียวในเขตชุมชน
 กาหนดขนาดของพื้นที่สเี ขียวในเขตเมืองในภาพรวม
 กาหนดขนาดของพื้นที่สเี ขียวในเขตเมืองเฉพาะกิจกรรม
 กาหนดขนาดของพื้นที่สเี ขียวในเขตเมืองเฉพาะกลุ่ม
 ใช้นวัตกรรมใหม่ในการออกแบบพื้นที่สเี ขียวในเมือง
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4.2 มาตรการทางด้านกฎหมาย
มาตรการทางกฎหมาย เป็ น มาตรการหนึ่งทีร่ องรับการใช้อานาจหน้าที่
ของหน่ วยงานภาครัฐ และการกาหนดให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนัน้ มี
หน้ าที่ต้ องปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย ผู้ ท่ไี ม่ปฏิบัติต ามข้อ กาหนดใน
กฎหมายก็จะมีบทลงโทษ สาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สเี ขียวนัน้ มีอยู่
หลายฉบับ ดังนี้
 ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติภาษีบารุง ท้องที่ พ.ศ. 2508
ซึ่ง เป็ น กฎหมายที่บัญญัติใ ห้เจ้า ของที่ด ิน มีห น้ า ที่เ สีย ภาษีบ ารุง
ท้องที่ จึงควรมีมาตรการเพื่อยกเว้น หรือลดหย่อนภาษีแก่เจ้าของ
ทีด่ นิ
 ให้คณะกรรมการจัด สรรที่ด ินกลางปรับปรุง “นโยบายในการจัดสรร
ที่ด ิน เพื่ อ อยู่ อ าศัย และพาณิ ช ยกรรม” ตามพระราชบัญ ญัติก าร
จัด สรรที่ด ิน พ.ศ. 2543 ซึ่ง เป็ นกฎหมายที่มุ่ง ควบคุม การจัด สรร
ที่ด ิน โดยมีการกาหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้ ซ้อื ที่ด ิน จัด สรร
โดยเฉพาะการได้ ส ิ ท ธิ ใ นที่ ด ิ น จั ด สรร และการก าหนด ให้ ม ี
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ผู้รบั ผิด ชอบบ ารุงรักษาสาธารณู ปโภค และบริการสาธารณะ โดย
แนวทางในการเพิม่ พื้น ที่ส ีเขีย วนัน้ ภาครัฐ สามารถอาศัยอานาจ
ตามที่กฎหมายฉบับนี้ใ ห้ไ ว้ วางระเบียบให้ผู้ขอใบอนุ ญาตจัด สรร
ที่ด ิน จะต้องจัด ทาแผนผัง และกาหนดการใช้ประโยชน์ ใ นที่ว่างให้
ชัด เจน อาทิ ผู้จดั สรรที่ด ินต้องกันพื้นที่เพื่อเป็ นพื้นที่สเี ขียวไม่น้ อย
กว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ทงั ้ หมด และต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่ า
ร้อ ยละ 50 ของพื้น ที่ส ีเ ขียวทัง้ หมด โดยก าหนดเงื่อ นไขในการ
อนุ ญาตให้ผู้จดั สรรทีด่ ิน ต้องปลูกไม้ยืนต้น ที่มขี นาดเส้นรอบลาต้น
ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ในระดับความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 50
ต้น ต่อไร่ ภายในพื้น ทีท่ ่กี นั ไว้เป็ นพื้นที่สเี ขียวภายใน 12 เดือน นับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต
 พระราชบัญ ญัติค วบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่ง เป็ น กฎหมายที่ม ี
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการควบคุ ม เกี่ย วกับ ความมัน่ คงแข็ง แรง การ
สาธารณสุ ข การรัก ษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ ม การผั ง เมือ ง การ
สถาปั ตยกรรม และการอานวยความสะดวกแก่การจราจร โดยให้
อ านาจรัฐ มนตรีท่จี ะออกกฎกระทรวงก า หนดระยะ หรือ ระดั บ
ระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตทีด่ ินของผู้อ่นื หรือระหว่างอาคาร
กับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ และกาหนดระยะหรือ
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ระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ด ินของผู้อ่นื หรือระหว่าง
อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณ และพื้น ที่
หรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นทีจ่ อดรถ ทีก่ ลับรถ และทางเข้าออกของ
รถสาหรับ อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและ
ขนาดของพื้นทีห่ รือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ดังกล่าว
 แก้ไ ขพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งเป็ นกฎหมายที่มุ่ง
จะควบคุ ม การใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ด ิ น เพื่ อ การพั ฒ นาทัง้ ในด้ า น
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย ให้เป็ นไป
ตามหลักวิชาการผังเมืองและสภาพของท้องที่ โดยมีสาระสาคัญของ
กฎหมายครอบคลุ มถึง การสารวจเพื่อวางและจัด ท าผัง เมือ งรวม
หรือผังเมืองเฉพาะ การใช้บงั คับผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ การ
รือ้ ย้า ย หรือดัดแปลงอาคาร การนาพระราชบัญญัติฉบับนี้มาใช้กบั
การเพิม่ พื้น ทีส่ เี ขียวด้วยการปลูกต้นไม้ยนื ต้นเพื่อลดภาวะโลกร้อน
นัน้ ควรปรับ ใช้กบั การจัด ทาผังเฉพาะ ซึ่งกฎหมายกาหนดให้แสดง
รายละเอียดของการใช้ป ระโยชน์ ท่ดี ิน และมีข้อก าหนดให้มกี าร
ส่ง เสริม หรือ บ ารุง รัก ษาต้ น ไม้ เ ดี่ย วหรื อ ต้ น ไม้ ห มู่ ซึ่ ง อาจเป็ น
ช่องทางหนึ่งที่น ามาใช้เป็ นมาตรการทางกฎหมาย ในการส่งเสริม
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การมีสว่ นร่วมของชุมชน ในการเพิม่ พื้นที่สเี ขียวด้วยการปลูกต้นไม้
ยืนต้น
 พระราชบัญญัตทิ ร่ี าชพัสดุ พ.ศ. 2518 เป็ นกฎหมายทีม่ ุ่งจัดระเบียบ
การปกครองดูแลที่ราชพัสดุเป็ น ไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ ท่ี
แน่น อน ที่ราชพัสดุจงึ เป็ น ช่องทางหนึ่ง ที่จะทาให้เกิด การเพิม่ พื้นที่
สีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้ยนื ต้นในจานวนที่เหมาะสมตามหลักการ
ป่ าไม้ และไม่ข ัด กับ การใช้ป ระโยชน์ ท่ดี ิน โดยควรมีม ติใ ห้ส่ว น
ราชการ ผู้ดูแลที่ราชพัสดุอยู่ในปั จจุบนั หรือที่จะขอเข้าใช้ทร่ี าชพัสดุ
ต้องจัดให้มพี ้นื ทีส่ เี ขียวในทีร่ าชพัสดุแปลงนัน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของที่ราชพัสดุแปลงนัน้ และต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่น้ อยกว่าร้อยละ
50 ของพื้ น ที่ส ีเ ขีย วทัง้ หมด ยกเว้น เขตโบราณสถาน ให้ก รม
ศิลปากร และหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องพิจารณาจัดให้มพี ้นื ทีส่ เี ขียว โดย
คานึงถึงความเหมาะสมของสภาพโบราณสถานแต่ละแห่ง
 พื้น ที่สเี ขียวในที่ด ิน ของรัฐ วิสาหกิจ และที่ด ินของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มิใช่ท่รี าชพัสดุนนั ้ ไม่เกีย่ วกับกฎหมายโดยตรง แต่เกี่ยวกับนโยบาย
ในการบริหารจัด การที่ด ิน ของรัฐ วิสาหกิจและมหาวิทยาลัย แต่ล ะ
แห่ง ดังนัน้ รัฐ บาลโดยมติคณะรัฐมนตรีควรมีมติกาหนดหลักเกณฑ์
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ในการบริหารจัดการที่ดนิ ของรัฐ วิสาหกิจและทีด่ ินของมหาวิทยาลัย
ให้ม ีการบริห ารจัด การที่ด ินที่ส อดคล้อ งกับ หลัก การพัฒนาอย่ า ง
ยังยื
่ น โดยต้องจัด ให้มพี ้นื ที่สเี ขียวในที่ดนิ ที่นาออกไปใช้ประโยชน์
ไ ม่ น้ อยกว่ า ร้ อ ยละ 30 ของพื้ น ที่ และต้ อ งมี ไ ม้ ยื น ต้ น เป็ น
องค์ประกอบของพื้นที่สเี ขียวนัน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4.3 มาตรการจูงใจอื่นๆ
นอกจากมาต รการทางด้ า นผั ง เมือ งและด้ า น กฎหมาย ที่ม ีก าร
ดาเนินการในประเทศไทยแล้วยังมีมาตรการจูงใจด้านอืน่ ๆ เพื่อเพิม่ และจัดการ
พื้นที่สเี ขียวทีย่ งยื
ั ่ น เช่น มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และ
มาตรการด้านการตลาด ดังนี้
 การเพิ่ม พื้น ที่ส ีเขียวยัง่ ยืน ในแปลงที่ด ินของรัฐ สถานที่ราชการ
สถานศึก ษา ศาสนสถาน และการปลูก ไม้ยืนต้ นในบริเวณที่ด ิน
สาธารณะริมทางหรือริมน้ า เพื่อเพิม่ พื้นทีส่ เี ขียวยังยื
่ นให้กบั ชุมชน
 สนั บสนุ น ส่งเสริม และกาหนดให้เ อกชนเพิ่มพื้น ที่ส ีเ ขีย วอย่ า ง
ยัง่ ยืน โดยกาหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและเงื่อนไขการสนับสนุ น
เอกชน ให้ส ามารถจัด สร้า งพื้นที่ส ีเ ขีย วยัง่ ยืน ได้ ต ามสัด ส่ว นที่
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กาหนด และกาหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและเงือ่ นไขสาหรับเอกชน
รายใดที่ไ ม่สามารถจัด สร้า งพื้นที่สเี ขียวยั ง่ ยืน ในแปลงที่ด ิน ที่ใ ช้
ประโยชน์ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ท่ีก าหนด ตลอดจนส่ ง เสริม ให้ชุ ม ชน
องค์กรชุมชนจัด ทาแผนงาน โครงการด้านพื้นที่สเี ขียวยัง่ ยืนเพื่อ
ขอรับการสนับสนุ น งบประมาณจากกองทุนต่างๆ ทัง้ ของภาครัฐ
และภาคเอกชน
 การเพิ่มศัก ยภาพและขีด ความสามารถขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการจัด การพื้นทีส่ เี ขียวในเมืองให้
เป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและยัง่ ยืน ด าเนิ น การโดยการจัด
ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรูแ้ ละดาเนินงานต่างๆ เพื่อการจัด การ
พื้นทีส่ เี ขียวอย่างยังยื
่ น
 การใช้แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ใ นการเพิ่มและการจัด การพื้น ที่
สีเขียวทีย่ งยื
ั ่ น โดยใช้เครือ่ งมือทางการเงิน การคลัง และภาษี เพื่อ
จ่ายค่าแรงจูงใจแก่ทุกภาคส่วนทีม่ กี ารพัฒนาพื้นทีส่ เี ขียวยังยื
่ นของ
ชุมชนในทุกรูปแบบ และการพัฒนารูปแบบสิทธิประโยชน์ และการ
ชดเชยต่างๆ แก่ผู้ทจ่ี ดั ให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวยังยื
่ น
 การใช้แ รงจูง ใจทางด้ า นสัง คมในการเพิ่ม และการจัด การพื้น ที่
สีเขียวยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้
องค์กรรัฐ วิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ในลักษณะ
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การด าเนิ น กิจ กรรม การแสดงความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม
(Cooprate Social Responsibility) หรือ CSR มีการประชาสัม พันธุ์
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วม มีการจัด กิจกรรมประกวดผลงาน
และมอบรางวัลของโครงการต่างๆ ที่เข้าร่วม เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ทีด่ แี ก่องค์กร
 การเพิ่ม มูลค่าโครงการต่า งๆ ในการเพิ่มและการจัด การพื้น ที่ส ี
เขียวยัง่ ยืน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER Program
โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย
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ชุดข้อมูลพันธุไ์ ม้
ที่มีประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซมลพิษ การปล่อยก๊าซออกซิเจน และการลดอุณหภูมิ

1

2

คานา
การเพิ่ม และพัฒ นาพื้น ที่ส เี ขีย วในแต่ ล ะพื้น ที่ นั ้น ย่ อ มมีรูป แบบที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ใ นการพัฒนาและความเหมาะสมของพื้น ที่
นอกจากนี้ยังจาเป็ นต้องเลือกใช้พันธุ์ไ ม้ทเ่ี หมาะสมในแต่ละรูปแบบและแต่ละ
พื้นที่เพื่อความยัง่ ยืน ของพื้น ที่สเี ขียว โดยชุด ข้อมูลพัน ธุ์ไ ม้ท่มี ปี ระสิทธิภ าพ
การดูด ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมลพิษ การปล่ อยก๊าซออกซิเจน และ
การลดอุณหภูม ิ เล่มนี้ ได้นาเสนอแนวทางในการคัด เลือกพันธุไ์ ม้ทเ่ี หมาะสม
กับพื้นที่สเี ขียวประเภทต่า งๆ พร้อมทัง้ นาเสนอศักยภาพในการดูด ซับมลพิษ
ของพันธุ์ไ ม้แต่ ละชนิด โดยหวังว่า ชุด ข้อ มูล นี้จ ะส่งผลให้ เกิด การเพิ่มพื้น ที่
สีเขียว พร้อมทัง้ ลดมลพิษในสิง่ แวดล้อม และพัฒนาเป็ นพื้นที่สเี ขียวที่ยงยื
ั ่ น ที่
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และมุง่ สูส่ งั คมคาร์บอนต่า
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ชุดความรู้แนวทางการพัฒนาเมือง/ชุมชน
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมคาร์บอนตา่
ชุดความรูน้ ้ี ประกอบด้วยคูม่ อื จานวน 4 เล่ม คือ
เล่มที่ 1 คูม่ อื การพัฒนาเมืองเพือ่ มุง่ สูเ่ มืองทีเป็
่ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อ ม
สังคมคาร์บอนตา่ และสิง่ แวดล้อมเมืองทียั่ ง่ ยืน
เล่มที่ 2 นวัตกรรมทีมุ่ ง่ สูเ่ มืองทีเป็
่ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคมคาร์บอนตา่
เล่มที่ 3 แนวปฏิบตั ดิ ้านการจัดการพื้นทีสี่ เขียว/ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
และลดภาวะโลกร้อน
เล่มที่ 4 ชุดข้อมูลพันธุไ์ ม้ ทีมี่ ประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซมลพิษ การปล่อยก๊าซออกซิเจน และการลดอุณหภูม ิ

4

สารบัญ
หน้า
1. บทนา
2. กลุ่มพันธุไ์ ม้ทเ่ี หมาะสมกับพื้นทีส่ เี ขียวบริการ
3. กลุ่มพันธุไ์ ม้ทเ่ี หมาะสมกับพื้นทีส่ เี ขียวเพื่อสิง่ แวดล้อม
4. กลุ่มพันธุไ์ ม้ทเ่ี หมาะสมกับพื้นทีส่ เี ขียวบริเวณเส้น ทางสัญจร
5. กลุ่มพันธุไ์ ม้ทเ่ี หมาะสมกับพื้นทีส่ เี ขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
6. รายชื่อพันธุไ์ ม้ยนื ต้นทีเ่ หมาะสมสาหรับปลูกในภาคต่างๆ
7. การสังเคราะห์แสงและดัชนีพ้นื ทีผ่ ิวใบของพัน ธุไ์ ม้ชนิดต่างๆ
8. ศักยภาพในการดูดซับมลพิษ ฝุ่ นละออง ของพันธุไ์ ม้ชนิดต่างๆ
9. ภาพพันธุไ์ ม้ทม่ี ปี ระสิทธิภาพการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมลพิษ การปล่อยก๊าซออกซิเจน และ
การลดอุณหภูม ิ

6
15
20
26
30
32
43
47
52

5

1. บทนา
การออกแบบและพั ฒนาพื้น ที่สี เ ขีย วควรคานึง ถึ งการเลือ กพัน ธุ์ ไม้ ที่ มี
ศักยภาพในการดูดซั บก๊ าซคาร์บ อนไดออกไซด์ ดูด ซับก๊ าซมลพิ ษ ช่ วยเพิ่ม การ
ปล่อยก๊าซออกซิเจน และช่วยลดอุณหภูมิ ซึ่งไม้ยืนต้นมีศักยภาพดังกล่าวได้ดีกว่าไม้
ดอกไม้ประดับ หรือพืชล้ม ลุก เพราะอัตราการผลิตมวลชีวภาพเหนือผิวดินของไม้
ยืนต้นสูงกว่าไม้ดอกไม้ประดับหลายเท่า จึงควรเลือกปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมืองเพื่อ
ช่วยในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้โตเร็ว และพันธุ์ไม้ที่มีอายุยืนยาว เป็น
สัดส่วนที่ม ากกว่าพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ การพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้ม าปลูกใน
พื้นที่สีเขีย วในเมือง จาเป็นต้ องพิจารณาองค์ประกอบหรือ ปัจจัย แวดล้อมต่างๆ
หลายปัจจัย ด้วยกัน ได้แ ก่ วัตถุประสงค์ข องพื้นที่สีเขีย วแต่ละประเภทควรเลือก
ชนิ ด ที่ต อบสนองวั ตถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะของพื้ น ที่สี เ ขีย วแต่ ล ะประเภท และควร
หลี ก เลี่ ย งพั น ธุ์ ไ ม้ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในพื้ นที่ บ างประเภท ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้ อมโดยคานึ งถึ งนิเ วศวิ ทยาของพั นธุ์ไ ม้ โดยเลือ กพั นธุ์ไ ม้ป ระจ าถิ่ น
มากกว่ าพั น ธุ์ ไ ม้ จากต่ า งถิ่น และควรมี ก ารก าหนดพั น ธุ์ ไ ม้ ต่า งถิ่ น ในสั ด ส่ ว นที่
เหมาะสม ปัจจัยจากัดของพื้นที่ ปัจจัยทางด้านสังคม เช่น ความนิยม ความสวยงาม
และคุณค่าทางจิ ตใจ เป็นต้น และงบประมาณ ต้นทุนของต้นไม้ และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการ เป็นต้น
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ประเภทของพื้นที่สีเขียว

ในการเพิ่ ม และพั ฒ นาพื้ น ที่ส ีเ ขีย วในแต่ ล ะพื้ น ที่ย่ อ มมีรู ป แบบที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ใ นการพัฒนา และความเหมาะสมของพื้นที่
นอกจากนี้ยังจาเป็ นต้องเลือกใช้พันธุ์ไ ม้ทเ่ี หมาะสมในแต่ละรูปแบบและแต่ละ
พื้นที่ต่อไป ในการเพิม่ และพัฒนาพื้น ทีส่ เี ขียว ควรมีการกาหนดรูปแบบของ
พื้นที่สเี ขียวทีจ่ ะดาเนินการให้ชดั เจน หากพิจารณาจากบทบาทและหน้าที่ของ
พื้นที่สเี ขียว สามารถจาแนกได้ 4 ประเภท เพื่อเป็ นพื้นทีเ่ ป้ าหมายสาหรับการ
เพิ่มพื้นที่สเี ขียวในเมืองที่สาคัญ ได้แก่ พื้นที่สีเ ขียวเพื่อบริการ พื้นที่ สีเ ขียว
เพื่อสิ่งแวดล้ อม พื้นที่ สีเขี ยวบริ เวณเส้นทางสัญจร และพื้นที่ สีเ ขี ยวเพื่อ
เศรษฐกิ จชุมชน

พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ
พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
พื้นที่สีเขียวบริเวณเส้นทางจราจร
พื้นที่สีเขียวเพื่อเศษฐกิ จชุมชน
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พื้นที่ สีเขียว
เพื่อบริการ

คาจากัดความ
พื ้นที่สีเขีย วที่ประชาชนสามารถเข้ า ไปใช้ บริ การเพื่อคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน ทั ้งการพัก ผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย และ
เสริ มสร้ างทัศนียภาพที่สวยงามให้ กับเมือง
รูปแบบของพืน้ ที่สีเขียว
สวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น
ลานเมืองสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และสวนสัตว์
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พื้นที่ สีเขียว
เพื่อ
สิ่งแวดล้อม

คาจากัดความ
พืน้ ทีส่ ีเขียวทีเ่ สริมสร้างคุณค่าด้านสิง่ แวดล้อมให้แก่บริเวณ
และชุ ม ชน เช่ น ช่ ว ยเพิ่ ม ก๊ า ซออกซิ เ จนหรื อ ลดก๊ า ซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ ลดอุณหภูมคิ วามร้อนในเขตเมืองกรอง
ฝุ่ นละออง และลดมลพิษ เป็ นต้น

รูปแบบของพืน้ ที่สีเขียว
 พืน้ ทีส่ เี ขียวในพื้นทีส่ ่วนบุคคล เช่น บ้านพักและอาคาร
ชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า
รีสอร์ท สนามกอล์ฟ และ พืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม เป็ นต้น
 พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในสถ าบั น เ ช่ น ห น่ วยง านราชการ
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และศาสนสถาน เป็ นต้น
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พื้นที่ สีเขียว
บริเวณ
เส้นทาง
สัญจร

คาจากัดความ
พื้นทีส่ ีเ ขียวที่อ ยู่ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ มีรูป ร่ า ง
ลักษณะพืน้ ที่ทเี่ ป็ นริ้วยาวขนานกับบริเวณเส้นทางสัญจร ซึ่ง
มีบ ทบาททัง้ การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า ด้านสิ่ง แวดล้อ ม และ
พักผ่อนหย่อนใจ
รูปแบบของพืน้ ที่สีเขียว
พืน้ ทีบ่ ริเวณริมทางเดิน บริเ วณเกาะกลางถนน บริเ วณทาง
สัญจรทางบก ริมถนน ริมทางหลวง หรือริมทางรถไฟ เป็ นต้น
และบริ เ วณเส้น ทางสัญ จรทางน้ า เช่ น ริ ม แม่ น้ า และริ ม
ลาคลอง เป็ นต้น
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พื้นที่ สีเขียว
เพื่อ
เศรษฐกิ จ
ชุมชน

คาจากัดความ
พืน้ ทีส่ เี ขียวเพื่อสิง่ แวดล้อมทีส่ ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้
เป็ นเจ้าของ ส่วนมากหมายถึง พื้นทีส่ ีเ ขี ยวในพืน้ ที่ว่างของ
เอกชน
รูปแบบของพืน้ ที่สีเขียว
 พืน้ ทีเ่ กษตร เช่น นาข้าว พืชไร่ เป็ นต้น
 พื้นที่ป ลูกไม้ยืนต้ น เช่ น สวนไม้ผ ลยืน ต้น และสวนป่ า
เศรษฐกิจ เป็ นต้น
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ทัง้ นี้ ในการคัด เลือกพันธุ์ไ ม้ ในขัน้ ตอนแรกจาเป็ นต้องมีการจาแนก
พันธุไ์ ม้ออกเป็ นกลุ่มตามลักษณะวิสยั และศักยภาพในด้านต่างๆ ของพัน ธุ์ไ ม้
ดังนี้
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 การจัด กลุ่มตามลักษณะวิสยั ของพันธุ์ไ ม้ ได้แก่ ไม้ยืน ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้ล้มลุก และไม้คลุมดิน
 การจัด กลุ่มตามลักษณะทางชีพลักษณ์ ของพัน ธุ์ไ ม้ ได้แก่ ไม้ผลัด ใบ
ไม้ไม่ผลัดใบ ไม้กง่ึ ผลัดใบ
 การจัดกลุ่มตามลักษณะทางนิเวศวิทยา เป็ น การจัด กลุ่มตามศักยภาพ
ของพันธุไ์ ม้ท่เี หมาะสมกับลักษณะพื้นที่และภูมอิ ากาศในแต่ละภูมภิ าค
ของประเทศไทย
 การจัด กลุ่มตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพัน ธุไ์ ม้ เช่น ขนาดของ
ต้นไม้ ขนาดและรูปทรงพุ่มของพันธุไ์ ม้ เป็ นต้น
 การจัด กลุ่มตามลักษณะเด่นของพันธุไ์ ม้ เช่น สีของดอก รูปทรงเรือน
ยอดทีส่ วยงาม สีของลาต้น เป็ นต้น
 การจัดกลุ่มตามศักยภาพของการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ
การปล่อ ยก๊า ซออกซิเ จน โดยการจัด กลุ่มพันธุ์ไ ม้ยืน ต้น และไม้พุ่ ม
ตามอัตราการสังเคราะห์แสง เพื่อประเมินศักยภาพของการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของพันธุไ์ ม้ต่อปี และการปล่อยก๊าซออกซิเจนต่อ
ปี
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 การจัด กลุ่ ม ตามศัก ยภาพของการดู ด ซับ มลพิษ ทางอากาศ จาก
ความสามารถในการดูดซับฝุ่ นละออง และความสามารถในการดูดซับ
ออกไซด์ของไนโตรเจนและโอโซน
ในการคัด เลือกพันธุไ์ ม้ท่เี หมาะสมกับพื้นที่สเี ขียวนอกจากการจัด กลุ่ม
พัน ธุ์ไ ม้ต ามสมบัติต่ า งๆ แล้ว ยัง มีการก าหนดปั จ จัย ที่น ามาประกอบการ
ตัด สินใจในการพิจารณาเลือกพันธุ์ไม้ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมสาหรับมาตรฐานของ
พื้นทีส่ เี ขียวแต่ละประเภทดังนี้
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2. กลุ่มพันธุไ์ ม้ที่เหมาะสม
กับพื้นที่สีเขียวบริ การ
การปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สเี ขียวบริการ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ความร่มรื่นสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ จึงเน้ น พัน ธุ์ไ ม้ท่มี รี ูปทรง
สวยงาม ให้รม่ และมีดอกสวยงาม โดยคัด เลือกขนาดของทรงพุ่มให้เหมาะสม
กับสภาพพื้น ที่และประเภทของพื้นทีส่ เี ขียวบริการ หากเป็ นบริเวณที่มพี ้นื ที่
กว้าง เช่น สวนสาธารณะ ควรพิจารณาแนวคิด พื้นที่สเี ขียวที่ยงั ่ ยื น โดยมีไ ม้
ใหญ่ขนาดวัด โดยรอบไม่ต่ ากว่า 20 เซนติเมตร เป็ น องค์ประกอบหลักจานวน
ของต้ น ไม้ไ ม่น้ อ ยกว่า 16 ต้ น ต่ อ ไร่ โดยควรให้ค วามส าคัญ ในด้ า นความ
หลากหลายของพั น ธุ์ ไ ม้ เพื่ อ ให้เ กิด โครงสร้ า งหลายระดั บ ชัน้ เรือ นยอด
เลี ย น แบ บธ รร มช าติ คว รเ ลื อ กพั น ธุ์ ไ ม้ ท่ี ม ี ศ ั ก ยภ าพ ใ น กา รดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์สงู และปล่อยก๊าซอ๊อกซิเจนสูงด้วยเช่น กัน
โดยชุด คู่มอื นี้ไ ด้จดั ทาแนวทางในการคัด เลือกพันธุ์ไ ม้ท่เี หมาะสมกับ
พื้นที่สเี ขียวบริการประเภทต่างๆ ได้แ ก่ สนามเด็กเล่น สนามกีฬากลางแจ้ง
สวนหย่อม และสวนสาธารณะ ดังนี้
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สนามเด็กเล่น
ลักษณะทั ่วไปของพันธุ์ไม้






พันธุ์ไม้ให้ร่ม ไม่ผลัดใบ หรือมีช่วงการทิ้งใบในระยะสัน้
ปลูกไม้ลม้ ลุก ไม้เลื้อย ไม้คลุมดิน แทรกเพือ่ ให้เกิดโครงสร้างในแนวดิง่ หลายชัน้ เรือนยอด
พันธุ์ไม้ทมี่ เี รือนยอดขนาดเล็ก-ปานกลาง รูปทรงเรือนยอดไม่แผ่กว้าง
ควรเลือกพันธุ์ไม้ทมี่ ศี กั ยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเพิม่ ก๊าซออกซิเจน
ควรหลีกเลีย่ งพันธุ์ไม้ทมี่ หี นาม กิง่ ก้านเปราะง่าย กิง่ ก้านมาก และรกรุงรังและมีพษิ

ชนิ ดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ไม้ยนื ต้น
ลาดวน พญาสัตบรรณ หงอนไก่ทะเล ตะแบกแดง โสก ศรียะลา เต็ง รัง แก้ว โสกเขา ยีห่ ุบ เสม็ดชุน
กระทุ่ม กฤษณา คาแสด จันทน์กะพ้อ โสกระย้า โสกสะปั นหว้า กระถิน ณรงค์ หมากเขียว ยูคาลิปตัส
ชงโค มะขามเทศ คอร์เดีย อโศกอินเดีย ตะบูนดา
ไม้พมุ่
กระดัง งาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เข็มกุด นั ่ เข็มญี่ป่ ุ น เข็มพิษณุ โลก ทองอุไ ร
เข็มสามสี ชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดือน บานเช้าสีเหลือง บุ ษบาริมทาง ประเดหวี ประทัด ฝรัง่
พุด ตาน พุด จีบ พุด ซ้อน พุด ดง พุด สามสี ยีเ่ ข่ง มะเขือต้น มิก กี้เมาส์ คริสต์ มาส โมกบ้าน หมากผู้
หมากเมีย ร่องไม้ เข็มอินเดีย กุหลาบหนู พยับ หมอก โกสน มะผู้มะเมีย ซองออฟจาไมก้า สองระดู
กระบือเจ็ดตัว เข็มเล็ก ดอนย่าแดง เล็บ ครุฑ พวงทองต้น โมกบ้าน เบญจมาศ ว่านหมืน่ ปี ชุ มเห็ด
เล็ก บานเช้า ราตรีสีทอง หนามแดง พุดตะแคง พูร่ ะหง ชงโคดอกเหลือง ยีโ่ ถ ชบา ตันหยง พูช่ มพู
จาปูน รัตตมา
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ลักษณะทั ่วไปของพันธุ์ไม้

สนามกีฬากลางแจ้ง

 บริเวณรอบๆ สนามกีฬ า ควรเลือกพัน ธุ์ไม้ใ ห้ร่ม ค่อนข้างสูง และมีเรือนยอดขนาดปานกลาง
รูปทรงเรือนยอดไม่แผ่กว้างไม่ผลัดใบ หรือมีช่วงการทิ้งใบในระยะสัน้
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่มศี กั ยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเพิม่ ก๊าซออกซิเจน และทน
ต่อมลพิษทางอากาศ
 ควรเลือกปลูกไม้พนั ธุ์ไม้ทมี่ ลี ักษณะโดดเด่น เช่น มีด อกสวยงาม รูป ทรงสวยงาม แปลกตา และ
โดดเด่น เป็ นต้น

ชนิ ดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ไม้ยนื ต้น
ลาดวนกระทิง พญาสัตบรรณ ขีเ้ หล็ก หงอนไก่ทะเล ตะแบกแดง โสก ศรียะลา จาปา จาปี น้ าเต้าต้น
ตีน เป็ ด ทะเล บุ น นาค พิกุล เต็ง สาละลัง กา โสกพวง รัง ตะบูน ด า โสกเหลือง แก้ว โสกเขา ยีห่ ุบ
เสม็ดชุน กระทุ่ม กฤษณา คาแสด จันทน์กะพ้อ โสกระย้า โสกสะปันหว้า
ไม้พมุ่
กระดัง งาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เข็มกุด นั ่ เข็มญี่ป่ ุน เข็มพิษณุโลก ทองอุไร เข็ม
สามสี ชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดือน บานเช้าสีเหลือง บุษ บาริมทาง ประเดหวี ประทัดฝรังพุ
่ ดตาน
พุด จีบ พุด ซ้อน พุดดง พุด สามสี ยีเ่ ข่ง มะเขือต้น มิก กีเ้ มาส์ คริสต์มาส โมกบ้า น หมากผู้หมากเมีย
ร่องไม้ เข็มอินเดีย กุหลาบหนู พยับ หมอก โกสน มะผูม้ ะเมีย ซองออฟจาไมก้า สองระดู กระบือเจ็ด
ตัว เข็มเล็ก ดอนย่าแดง เล็บครุฑ พวงทองต้น โมกบ้าน เบญจมาศ ว่านหมืน่ ปี ชุมเห็ดเล็ก บานเช้า
ราตรีสที อง หนามแดง พุดตะแคง พูร่ ะหง ชงโคดอกเหลือง ยีโ่ ถ ชบา ตันหยง พูช่ มพู จาปูน รัตตมา
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ลักษณะทั ่วไปของพันธุ์ไม้

สวนหย่อม

 พันธุ์ไม้ทมี่ รี ูป ทรงสวย ให้ร่มและดอกสวยงาม แต่ไม่ผลัดใบ หรือมีช่วงการทิ้งใบในระยะสัน้ และ
มีกลิน่ หอม
 พันธุ์ไม้ควรคานึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยเฉพาะในแต่ละบริเวณ
 พันธุ์ไม้ทมี่ เี รือนยอดขนาดเล็ก-ปานกลาง รูปทรงเรือนยอดแผ่กว้างปานกลาง
 ควรปลูกไม้พุ่มเป็ น ไม้ระดับ กลาง และไม้ร ะดับ ล่างทีเ่ ป็ น ไม้ลม้ ลุก และพืช คลุมดิน เพือ่ ให้เกิด
โครงสร้างหลายชัน้ เรือนยอด
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ทมี่ ศี กั ยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเพิม่ ก๊าซออกซิเจน

ชนิ ดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ไม้ยนื ต้น
ลาดวนกระทิง พญาสัตบรรณ หงอนไก่ทะเล ขีเ้ หล็ก ตะแบกแดง โสก ศรียะลา จาปา จาปี ตีนเป็ ด
ทะเล น้ าเต้าต้น บุ นนาค พิกุล เต็ง สาละลังกา โสกพวง รัง ตะบูนดา โสกเหลือง แก้ว โสกเขา ยีห่ ุบ
เสม็ด ชุน กระถิน ณรงค์ หมากเขียว ยูคาลิป ตัส ชงโค มะขามเทศ กระทุม่ กฤษณา คอร์เดีย คาแสด
จันทน์กะพ้อ โสกระย้า โสกสะปัน หว้า อโศกอินเดีย
ไม้พมุ่
กระดังงาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เข็มกุด นั ่ เข็มญี่ป่ ุน เข็มพิษณุโลก ทองอุไร เข็ม
สามสี ชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดือน บานเช้าสีเหลือง บุ ษบาริมทาง ประเดหวี ประทัด ฝรัง่
พุด ตาน พุดจีบ พุดซ้อน พุด ดง พุดสามสี ยีเ่ ข่ง มะเขือต้น มิกกี้เมาส์ คริสต์มาส โมกบ้าน หมากผู้
หมากเมีย ร่องไม้ เข็มอินเดีย กุหลาบหนู พยับ หมอก โกสน มะผูม้ ะเมีย ซองออฟจาไมก้า สองระดู
กระบือเจ็ด ตัว เข็มเล็ก ดอนย่าแดง เล็บ ครุฑ พวงทองต้น โมกบ้าน เบญจมาศ ว่านหมืน่ ปี ชุ มเห็ด
เล็ก บานเช้า ราตรีสีทอง หนามแดง พุดตะแคง พู่ระหง ชงโคดอกเหลือง ยีโ่ ถ ชบา ตันหยง พู่ชมพู
จาปูน รัตตมา
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ลักษณะทั ่วไปของพันธุ์ไม้

สวนสาธารณะ

 พันธุ์ไม้ทมี่ รี ูปทรงและดอกสวยงามแต่ไม่ผลัดใบหรือมีช่วงการทิ้งใบในระยะสัน้ และมีกลิน่ หอม
 พันธุ์ไม้ใ ห้ร่ม ค่อนข้างสู ง และมีเรือนยอดขนาดปานกลาง รูปทรงเรือนยอดไม่แ ผ่ก ว้าง ไม่ผลัด
ใบ หรือมีช่วงการทิ้งใบในระยะสัน้ และให้ความสาคัญด้านความหลากหลายของพันธุ์ไม้
 พันธุ์ไม้ทมี่ ศี กั ยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเพิม่ ก๊าซออกซิเจน และทนต่อมลพิษ
 พันธุ์ไม้ทตี่ อบสนองการใช้ป ระโยชน์ของพื้นทีใ่ นแต่ละบริเวณ เช่น ริมทางเดินควรเป็ นไม้ยนื ต้น
ทีใ่ ห้ความร่มรืน่ บริเวณทีพ่ กั ผ่อนควรเลือกพันธุ์ไม้ทใี่ ห้ทงั ้ ความร่มรืน่ และมีกลิน่ หอม เป็ นต้น

ชนิ ดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ไม้ยนื ต้น
ล าดวนกระทิง พญาสัตบรรณ หงอนไก่ทะเล ขี้เหล็ก ตะแบกแดง โสก ศรียะลา จาป า จาปี
ตะเคียนทอง ตีน เป็ ดทะเล ไทรย้อย ไทรย้อยใบแหลม นนทรี น้ าเต้าต้น บุนนาค พิกุล เต็ง สาละ
ลัง กา โสกน้ า โสกพวง รัง ตะบู น ดา โสกเหลือง แก้ว โสกเขา จั ๋ง หมากนวล ไผ่จนี ไผ่เลี้ยง ค
แสมขาว แสมทะเล ถัว่ ขาว ถัว่ ดา ชิง ชัน ไทร ตะเคียนหิน เมเปิ้ ลหอม เฟิ นต้น ออสเตรเลีย แดง
ตะบูนขาว รัก โปรงขาว ประเดหวี แสงจันทร์ ทรงบาดาล เหลืองปรีดยิ าธร ยีห่ ุบ เสม็ดชุน กระถิน
ณรงค์ หมากเขียว ยูคาลิป ตัส ชงโค มะขามเทศ กระทุ่ม กฤษณา คอร์เดีย ค าแสด จันทน์ก ะพ้อ
โสกระย้า โสกสะปัน หว้า อโศกอินเดีย
ไม้พมุ่
กระดัง งาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เข็มกุด นั ่ เข็มญี่ป่ ุน เข็มพิษณุ โลก ทองอุไร
เข็มสามสี ชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดือน บานเช้าสีเหลือง บุษ บาริมทาง ประเดหวี ประทัด ฝรัง่
พุดตาน พุดจีบ พุดซ้อน พุดดง พุดสามสี ยีเ่ ข่ง มะเขือต้น มิกกี้เมาส์ คริสต์มาส โมกบ้าน หมากผู้
หมากเมีย ร่องไม้ เข็มอินเดีย กุหลาบหนู พยับหมอก โกสน ซองออฟจาไมก้า สองระดู กระบือเจ็ด
ตัว เข็มเล็ก ดอนย่าแดง เ พวงทองต้น โมกบ้าน เบญจมาศ ว่านหมืน่ ปี ชุมเห็ดเล็ก บานเช้า ราตรี
สีทอง หนามแดง พุดตะแคง พูร่ ะหง ชงโคดอกเหลือง ยีโ่ ถ ชบา ตันหยง พูช่ มพู จาปูน รัตตมา
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3. กลุ่มพันธุไ์ ม้ที่หมาะสม
กับพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
การคัดเลือกพันธุ์ไม้ป ลูกในพื้นที่สเี ขียวเพื่อสิง่ แวดล้อมมีลกั ษณะบางส่วน
ใกล้เคียงกับ พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่สเี ขียวบริการ เช่น การสร้างพืน้ ที่สีเขียวที่
ยั ่งยืนความหลากหลายของพันธุ์ไม้ พันธุ์ไม้ทมี่ ศี กั ยภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
สูง และพันธุ์ไม้ที่มรี ูป ทรงสวย ให้ร่มดอกสวยงาม และมีกลิน่ หอม แต่ในพื้นที่สเี ขียวเพื่อ
สิ่ง แวดล้อมมีข้อจ ากัดในลักษณะของพื้นที่แตกต่ างกันไปตามประเภท ซึ่ง มีข้อจ ากัด
ทางด้านพื้นที่แตกต่างกันไป เช่น พื้นที่สีเขียวบริเ วณบ้านพัก อาจต้องเลือกพันธุ์ไม้ที่มี
ขนาดทรงพุ่มเล็ก หรืออาคารพักอาศัยมีการออกแบบสวนหย่อมขนาดเล็กในตัวอาคารสูง
(skyrise greenery) สวนหย่อมบนหลังคาตึก (rooftop garden) หรือสวนแนวตัง้ (vertical
garden) ทีใ่ ช้ไม้พุ่มขนาดเล็ก ไม้ล้มลุก และไม้เลื้อย เป็ นต้น ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่
เหมาะสม จ าแนกประเภทของพื้นที่สเี ขียวเพื่อสิ่ง แวดล้อมออกเป็ นประเภทย่อย ได้แก่
บ้านพัก อาศัย อาคารชุด พักอาศัย พื้นทีส่ ีเ ขียวในสถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/
สถานพยาบาล พื้น ที่สีเ ขียวในศาสนสถาน และพื้น ที่สีเ ขีย วในโครงการพัฒ นาของ
ภาคเอกชน
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ลักษณะทั ่วไปของพันธุ์ไม้

บ้านพักอาศัย

 พันธุ์ไม้ให้ร่มขนาดกลางๆ ขนาดทรงพุม่ ปานกลางและรูปทรงเรือนยอดไม่แผ่กว้าง เป็ นไม้ไม่
ผลัดใบ เป็ นพันธุ์ไม้มกี ลิน่ หอมอ่อนๆ ทีม่ ดี อกสวยงาม และปราศจากโรคและแมลงรบกวน
 ควรให้ความสาคัญในด้านความหลากหลายของพันธุ์ไม้
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ทมี่ ศี กั ยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเพิม่ ก๊าซออกซิเจน
 ควรเลือกปลูกไม้ผล และพืชผัก สวนครัว พัน ธุ์ไม้ทรี่ ับ ประทานได้ และทาให้มีสตั ว์ชนิดอื่น ๆ
เข้ามาสร้างสีสนั ในสวน
ชนิ ดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ไม้ยนื ต้น
ล าดวนกระทิง พญาสัตบรรณ หงอนไก่ทะเล ขี้เหล็ก ตะแบกแดง โสก ศรียะลา จาป า จาปี
ตะเคียนทอง ตีน เป็ ดทะเล ไทรย้อย ไทรย้อยใบแหลม นนทรี น้ าเต้าต้น บุนนาค พิกุล เต็ง สาละ
ลัง กา โสกน้ า โสกพวง รัง ตะบู น ดา โสกเหลือง แก้ว โสกเขา จั ๋ง หมากนวล ไผ่จนี ไผ่เลี้ยง ค
แสมขาว แสมทะเล ถัว่ ขาว ถัว่ ดา ชิง ชัน ไทร ตะเคียนหิน เมเปิ้ ลหอม เฟิ นต้น ออสเตรเลีย แดง
ตะบูนขาว รัก โปรงขาว ประเดหวี แสงจันทร์ ทรงบาดาล เหลืองปรีดยิ าธร ยีห่ ุบ เสม็ดชุน กระถิน
ณรงค์ หมากเขียว ยูคาลิป ตัส ชงโค มะขามเทศ กระทุ่ม กฤษณา คอร์เดีย ค าแสด จันทน์ก ะพ้อ
โสกระย้า โสกสะปัน หว้า อโศกอินเดีย
ไม้พมุ่
กระดัง งาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เข็มกุด นั ่ เข็มญี่ป่ ุน เข็มพิษณุ โลก ทองอุไร
เข็มสามสี ชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดือน บานเช้าสีเหลือง บุษ บาริมทาง ประเดหวี ประทัด ฝรัง่
พุดตาน พุดจีบ พุดซ้อน พุดดง พุดสามสี ยีเ่ ข่ง มะเขือต้น มิกกี้เมาส์ คริสต์มาส โมกบ้าน หมากผู้
หมากเมีย ร่องไม้ เข็มอินเดีย กุหลาบหนู พยับหมอก โกสน ซองออฟจาไมก้า สองระดู กระบือเจ็ด
ตัว เข็มเล็ก ดอนย่าแดง เ พวงทองต้น โมกบ้าน เบญจมาศ ว่านหมืน่ ปี ชุมเห็ดเล็ก บานเช้า ราตรี
สีทอง หนามแดง พุดตะแคง พูร่ ะหง ชงโคดอกเหลือง ยีโ่ ถ ชบา ตันหยง พูช่ มพู จาปูน รัตตมา
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ลักษณะทั ่วไปของพันธุ์ไม้

อาคารชุดพักอาศัย

 พันธุ์ไม้ให้ร่มเงาแต่ทรงพุม่ แคบๆ ไม่ผลัดใบ และปราศจากโรคและแมลงรบกวน และควรปลูก
ไม้พมุ่ และไม้ลม้ ลุกในกระถางเพือ่ สร้างความโดดเด่นและสวยงามแก่บริเวณ
 สามารถเพิม่ พื้น ที่สีเขียวในและนอกบริเ วณด้วยสวนแนวตัง้ (vertical garden) เพือ่ ความ
สวยงามและสิ่ง แวดล้อม และเพิม่ พื้น ที่สีเขียวในบริเวณด้วยสวนหลัง คา หรือสวนดาดฟ้ า
(roof top garden) เพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจและสิง่ แวดล้อม
ชนิ ดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ไม้ยนื ต้น
พญาสัตบรรณ หงอนไก่ทะเล ขีเ้ หล็ก ตะแบกแดง โสก ศรียะลา จาปา จาปี น้ าเต้าต้น พิกุล สารภี
โสกพวง แก้ว โสกเขา หมากเหลือง ปาล์มน้ ามัน ปาล์มสะดือเขียว เสี้ยวดอกขาว ไก๋น้อย ยอป่ า
โมก จั ๋ง หมากนวล ไผ่จนี กระถิน ดอย กระถินเทพา คงคาเดือด ชิง ชัน ตะเคียนหิน เมเปิ้ ลหอม
หนวดปลาหมึก เฟิ ร์น ต้น ออสเตรเลีย แดง รัก ประเดหวี แสงจันทร์ ทรงบาดาล เหลืองปรีดยิ าธร
ยีห่ ุบ เสม็ด ชุน กระถินณรงค์ หมากเขียว ยูคาลิป ตัส ชงโค มะขามเทศ กระทุ่ม กฤษณา คอร์เดีย
คาแสด จันทน์กะพ้อ โสกระย้า โสกสะปัน หว้า อโศกอินเดีย
ไม้พมุ่
กระดัง งาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เข็มกุด นั ่ เข็มญี่ป่ ุ น เข็มพิษณุโลก ทองอุไร
เข็มสามสี ชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดือน บานเช้าสีเหลือง บุษบาริมทาง ประเดหวี ประทัดฝรัง่
พุดตาน พุดจีบ พุดซ้อน พุดดง พุด สามสี ยีเ่ ข่ง มะเขือต้น มิกกี้เมาส์ คริสต์มาส โมกบ้าน หมากผู้
หมากเมีย ร่องไม้ เข็มอิน เดีย กุหลาบหนู พยับ หมอก โกสน ซองออฟจาไมก้า สองระดู กระ บือ
เจ็ดตัว เข็มเล็ก ดอนย่าแดง เ พวงทองต้น โมกบ้าน เบญจมาศ ว่านหมื่นปี ชุมเห็ด เล็ก บานเช้า
ราตรีสที อง หนามแดง พุดตะแคง พูร่ ะหง ชงโคดอกเหลือง ยีโ่ ถ ชบา ตันหยง พูช่ มพู จาปูน
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พื้นที่ สีเขียวในสถาบันราชการ/สถาบันการศึกษา/สถานพยาบาล
ลักษณะทั ่วไปของพันธุ์ไม้
 พันธุ์ไม้ทมี่ รี ูปทรงเรือนยอดสวย ให้ร่มเงาและดอกสวยงาม แต่ไม่ผลัดใบ หรือมีช่วงการทิ้งใบ
ในระยะสัน้
 ควรเลือกพัน ธุ์ ไม้ที่ต อบสนองการใช้ป ระโยชน์ ข องพื้น ที่ใ นแต่ ล ะบริเ วณ เช่น บริเวณริม
ทางเดินควรเลือกพัน ธุ์ไม้ยนื ต้นที่ใ ห้ค วามร่มรื่น บริเวณที่พกั ผ่อนและทากิจกรรมควรเลือก
พันธุ์ไม้ที่ให้ทงั ้ ความร่มรืน่ และมีกลิ่นหอม บริเวณที่ตอ้ งการความโดดเด่น สวยงาม ควรเลือก
พันธุ์ไม้ให้ดอกทีม่ คี วามสดใส
ชนิ ดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ไม้ยนื ต้น
ลาดวนกระทิง พญาสัตบรรณ หงอนไก่ทะเล ขีเ้ หล็ก โสก ศรียะลา จาปา จาปี ตีน เป็ ดทะเล ไทร
ย้อย ไทรย้อยใบแหลม นนทรี น้ าเต้าต้น บุน นาค พิกุล เต็ง โสกน้ า โสกพวง รัง ตะบู นด า โสก
เหลือง แก้ว โสกเขา จั ๋ง หมากนวล ไผ่จีน ไผ่เลี้ยง เฮียะ กระถินดอย กระถิน เทพา คงคาเดือด
แสมขาว แสมทะเล ถัวขาว
่
ถัวด
่ า ชิงชัน ตะเคียนหิน เมเปิ้ ลหอม เฟิน ต้น ออสเตรเลีย แดง ตะบู น
ขาว รัก โปรงขาว ประเดหวี แสงจัน ทร์ ทรงบาดาล เหลืองปรีด ิยาธร ยีห่ ุบ เสม็ดชุน หมากเขียว
ชงโค มะขามเทศ กฤษณา คอร์เดีย คาแสด จันทน์กะพ้อ โสกระย้า โสกสะปัน หว้า อโศกอินเดีย
ไม้พมุ่
กระดังงาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เข็มกุดนั ่ เข็มญี่ป่ นุ ทองอุไร เข็มสามสี ชวนชม
ช้อนนาง ดอกสามเดือน บานเช้าสีเหลือง บุษ บาริมทาง ประเดหวี ประทัดฝรังพุ
่ ด ตาน พุดจีบ พุ ด
ซ้อน พุดดง พุดสามสี ยีเ่ ข่ง มิก กี้เมาส์ คริสต์มาส โมกบ้าน หมากผูห้ มากเมีย เข็มอินเดีย กุหลาบ
หนู พยับหมอก โกสน ซองออฟจาไมก้า สองระดู กระบือเจ็ดตัว เข็มเล็ก ดอนย่าแดง พวงทองต้น
โมกบ้าน ว่านหมืน่ ปี บานเช้า ราตรีสที อง หนามแดง พุดตะแคง พูร่ ะหง ชงโคดอกเหลือง ยีโ่ ถ

23

พื้นที่ สีเขียวในศาสนสถาน
ลักษณะทั ่วไปของพันธุ์ไม้
 พันธุ์ไม้ที่มรี ูป ทรงเรือนยอดสวย ขนาดปานกลาง-ใหญ่ ให้ร่มเงาและดอกสวยงาม แต่ไม่ผลัด
ใบ หรือมีช่วงการทิ้งใบในระยะสัน้ พันธุ์ไม้ทมี่ คี วามสาคัญในทางศาสนาร่วมด้วย
 ควรให้ความสาคัญในด้านความหลากหลายของพันธุ์ไม้
 ควรเลือกพันธุ์ไม้โตเร็วทีม่ ศี กั ยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเพิม่ ก๊าซออกซิเจน
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ทตี่ อบสนองการใช้ประโยชน์ของพืน้ ทีใ่ นแต่ละบริเวณ
ชนิ ดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ไม้ยนื ต้น
ลาดวนกระทิง พญาสัตบรรณ หงอนไก่ทะเล ขีเ้ หล็ก โสก ศรียะลา จาปา จาปี ตีน เป็ ดทะเล ไทร
ย้อย ไทรย้อยใบแหลม นนทรี น้ าเต้าต้น บุน นาค พิกุล เต็ง โสกน้ า โสกพวง รัง ตะบู นด า โสก
เหลือง แก้ว โสกเขา จั ๋ง หมากนวล ไผ่จีน ไผ่เลี้ยง เฮียะ กระถินดอย กระถิน เทพา คงคาเดือด
แสมขาว แสมทะเล ถัวขาว
่
ถัวด
่ า ชิงชัน ตะเคียนหิน เมเปิ้ ลหอม เฟิน ต้น ออสเตรเลีย แดง ตะบู น
ขาว รัก โปรงขาว ประเดหวี แสงจัน ทร์ ทรงบาดาล เหลืองปรีด ิยาธร ยีห่ ุบ เสม็ดชุน หมากเขียว
ชงโค มะขามเทศ กฤษณา คอร์เดีย คาแสด จันทน์กะพ้อ โสกระย้า โสกสะปัน หว้า อโศกอินเดีย
ไม้พมุ่
กระดังงาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เข็มกุดนั ่ เข็มญี่ป่ ุน ทองอุไร เข็มสามสี ชวนชม
ช้อนนาง ดอกสามเดือน บานเช้าสีเหลือง บุษ บาริมทาง ประเดหวี ประทัดฝรังพุ
่ ด ตาน พุดจีบ พุด
ซ้อน พุดดง พุดสามสี ยีเ่ ข่ง มิก กี้เมาส์ คริสต์มาส โมกบ้าน หมากผูห้ มากเมีย เข็มอินเดีย กุหลาบ
หนู พยับหมอก โกสน ซองออฟจาไมก้า สองระดู กระบือเจ็ดตัว เข็มเล็ก ดอนย่าแดง พวงทองต้น
โมกบ้าน ว่านหมืน่ ปี บานเช้า ราตรีสที อง หนามแดง พุดตะแคง พูร่ ะหง ชงโคดอกเหลือง ยีโ่ ถ
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พื้นที่ สีเขียวในโครงการพัฒนาของภาคเอกชน
ลักษณะทั ่วไปของพันธุ์ไม้
 พันธุ์ไม้ที่มรี ูป ทรงเรือนยอดสวย ขนาดปานกลาง-ใหญ่ ให้ร่มเงาและดอกสวยงาม แต่ไม่ผลัด
ใบ หรือมีช่วงการทิ้งใบในระยะสัน้
 ควรให้ความสาคัญในด้านความหลากหลายของพันธุ์ไม้
 ควรเลือกพันธุ์ไม้โตเร็วทีม่ ศี กั ยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเพิม่ ก๊าซออกซิเจน
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ทตี่ อบสนองการใช้ประโยชน์ของพืน้ ทีใ่ นแต่ละบริเวณ
ชนิ ดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ไม้ยนื ต้น
ลาดวนกระทิง พญาสัตบรรณ ขีเ้ หล็ก หงอนไก่ทะเล ตะแบกแดง โสก ศรียะลา จาปา จาปี น้ าเต้า
ต้น ตีน เป็ ด ทะเล บุ นนาค พิกุล เต็ง สาละลัง กา โสกพวง รัง ตะบูน ด า โสกเหลือง แก้ว โสกเขา
ยีห่ ุบ เสม็ดชุน กระทุ่ม กฤษณา คาแสด จันทน์กะพ้อ โสกระย้า โสกสะปันหว้า
ไม้พมุ่
กระดัง งาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เข็มกุด นั ่ เข็มญี่ป่ ุ น เข็มพิษณุโลก ทองอุไร
เข็มสามสี คอร์เดีย ชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดือน บานเช้าสีเหลือง บุษบาริมทาง ประเดหวี
ประทัดฝรังพุ
่ ด ตาน พุดจีบ พุด ซ้อน พุดดง พุด สามสี ยีเ่ ข่ง มะเขือต้น มิก กี้เมาส์ คริสต์มาส โมก
บ้าน หมากผู้หมากเมีย ร่องไม้ เข็มอินเดีย กุหลาบหนู พยับหมอก โกสน มะผูม้ ะเมีย ซองออฟจา
ไมก้า สองระดู กระบือเจ็ดตัว เข็มเล็ก ดอนย่าแดง เล็บครุฑ พวงทองต้น โมกบ้าน เบญจมาศ ว่าน
หมืน่ ปี ชุมเห็ดเล็ก บานเช้า ราตรีสีทอง หนามแดง พุดตะแคง พูร่ ะหง ชงโคดอกเหลือง ยีโ่ ถ ชบา
ตันหยง พูช่ มพู จาปูน รัตตมา
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4.กลุ่มพันธุไ์ ม้ที่เหมาะสมกับ
พื้นที่สีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจร
พันธุไ์ ม้ปลูกในพื้นที่สีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจรบางส่วนมีลักษณะบางส่วนใกล้ เคีย ง
กับพันธุไ์ ม้ที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ และพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น การ
สร้ างพื้ นที่ สีเ ขี ย วที่ ยั่ง ยืน ความหลากหลายของพั น ธุ์ไ ม้ พั น ธุ์ไ ม้ ที่มี ศัก ยภาพในการดูด ซั บ
คาร์บ อนไดออกไซด์สูงและพันธุ์ไม้ที่มีรูปทรงสวย และให้ร่มและดอกสวยงาม และมีกลิ่นหอม
แต่จาเป็นต้องเลือกพันธุ์ไม้ที่ท นต่อมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละออง เป็นลาดับแรก และควร
เป็นพันธุไ์ ม้ทนต่อความร้อน ทนต่อความแล้ง ไม่ผลัดใบ ไม่สูงเกินไป ทรงพุ่มสวยงามไม่แผ่กว้าง
มาก กิ่งก้านเหนียวไม่เปราะหักง่าย ใบเล็กฝอยไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไปไม่มีผลขนาดใหญ่
ซึ่งจะหล่นก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร และมีร ะบบรากลึกไม่ทาลายพื้นผิวจราจร หากพื้นที่
แคบควรเลือกพันธุ์ไม้ที่มีเรือนยอดเล็ก หากพื้นที่กว้างควรเลือกเรือนยอดแผ่กว้างเพื่อให้เกิดร่ม
เงา นอกจากนี้ควรพิจารณาพืชคลุมดินเพื่อลดการสูญเสียน้าจากผิวดิน
ในการคัดเลือกพันธุ์ไ ม้ที่เหมาะสม จาแนกประเภทของพื้นที่สีเขียวบริเวณเส้นทาง
สัญจรออกเป็นประเภทย่อย ได้แ ก่ พื้นที่สีเขีย วบริเวณเส้นทางสัญจรทางบก และพื้นที่สีเขีย ว
บริเวณเส้นทางสัญจรทางน้า ดังนี้
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พื้นที่ สีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจรทางบก
ลักษณะทั ่วไปของพันธุ์ไม้
 พันธุ์ไม้ทไี่ ม่สงู เกินไป ทรงพุ่มสวยงามไม่แผ่กว้างมากเกินไป กิง่ ก้านเหนียวไม่
เปราะหักง่าย ใบเล็กฝอย และไม่มผี ลขนาดใหญ่ซงึ่ จะหล่นก่อให้เกิดอันตรายแก่
ผู้สญ
ั จร นอกจากนี้ควรมีระบบรากลึกไม่ทาลายพืน้ ผิวจราจร
 พันธุ์ไม้ที่ทนต่อมลพิษทางอากาศและฝุ่ นละออง ทนต่ อความร้อน ทนต่ อความ
แล้ง และไม่ผลัดใบ
 พันธุ์ ไม้โตเร็ว ที่มีศกั ยภาพในการลดก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์หรื อเพิ่ม ก๊า ซ
ออกซิเจน และทนต่อมลพิษ
 ควรให้ ความส าคัญในด้า นความหลากชนิ ดของพันธุ์ ไ ม้ หากพื้น ที่จ ากัด ไม่
สามารถปลูกไม้ยืนต้นได้ควรเลือกปลูกไม้เลื้อย และควรปลูกไม้คลุมดินเพื่อลด
การสูญเสียน้าจากผิวดินและลดการชะล้างพังทลายของดิน
 ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ต อบสนองการใช้ป ระโยชน์ของพื้นที่ในแต่ ละบริเ วณ เช่น
บริเ วณริมทางเดินควรเลือกพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ให้ความร่ มรื่น บริเ วณเกาะกลาง
ถนนควรเลือกไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก หรือไม้พุ่มทีม่ ที รงพุ่มสวยงาม เป็ นต้น
 ควรเลือกปลูกไม้ลม้ ลุก ไม้เลือ้ ย ไม้คลุมดิน แทรกเพื่อให้เกิดโครงสร้างในแนวดิง่
หลายชัน้ เรือนยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืชคลุมดินที่ สาคัญ เช่น พืชวงศ์หญ้า
เป็ นต้น
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ชนิ ดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ไม้ยนื ต้น
สนฉัตร พิกุล ยูคาลิป ตัส กร่ าง กันเกรา ขนุน ข่อย จ าปา จาปี ยางอินเดีย อโศก
อินเดีย กะลอ ชมพู่ ไทรย้อยใบทู่ มังคุด เมา กะเมาขะเม่า ยามูยมิ มา หว้า ดงลิน้ จี่
สตาร์แอปเปิ้ ลหรือแอปเปิ้ ลเมืองสีเ ขียว สนดินสอ สนทะเล สนหางสิงห์ หลิว เสลา
เปลือกหนา ตะแบกแดง เงาะ แซะ โพมะพลับ เดื่อ หว้า ตีนเป็ ดฝรั ่ง แปรงล้างขวด
สตาร์แอปเปิ้ ลหรือแอปเปิ้ ลเมืองสีม่วง มะขามเทศ ยีห่ ุบ เสม็ดชุน ศรียะลา โสกเขา
หงอนไก่ทะเล หมากเขียว กระทิง กระทุ่ม กฤษณา แก้วเจ้าจอม ขี้เหล็ก คอร์เดีย
เครือเขาหนัง สาละ ลังกา โสกระย้า โสกสะปั น
ไม้พุ่ม
ประทัดจีน แสยก/เคียะไก่ให้ เล็บครุ ฑ หนวดปลาหมึกแคระ พิลงั กาสา รามใหญ่
ลังพิสา ปื อนา ผกากรอง พุดซ้อน พุดตะแคง พู่ร ะหง ชงโคดอกเหลือง ทองพันดุล
ยีโ่ ถ
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พื้นที่ สีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจรทางน้า
ลักษณะทั ่วไปของพันธุ์ไม้
 การคัด เลือกพันธุ์ไม้ตอ้ งค านึงถึง พันธุ์ไม้ทชี่ อบน้ าเป็ นหลักหากอยู่บริเวณริมน้ าควรเลือกปลูก
พัน ธุ์ไ ม้ที่ช อบน้ า เช่ น กุ่ มน้ า จิก น้ า ตีน เป็ ดน้ า ทองหลาง ไทรด่ า ง ไทรย้อ ยใบแหลม
แปรงล้างขวด มะกอกน้ า โสกน้ า โสกพวง และ หลิวเป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ควรเลือกพัน ธุ์ไ ม้ที่
ไม่มดี อกและผลทีร่ ่วงง่ายจะทาให้ลาน้ าสกปรก
 ควรเลือกพันธุ์ไม้โตเร็วทีม่ ศี กั ยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเพิม่ ก๊าซออกซิเจน
 ควรให้ความสาคัญในด้านความหลากชนิดของพันธุ์ไม้เช่นเดียวกับพืน้ ทีส่ ีเขียวประเภทอืน่ ๆ
ชนิ ดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ไม้ยนื ต้น
พิกุ ล กัน เกรา ข่อ ย จ าปี ยางอิน เดีย อโศกอิน เดีย กะลอ ชมพู่ สนทะเล หลิว โพมะพลับ
แปรงล้างขวด ยีห่ ุบ โสกเขา จันทน์กะพ้อ ตีนเป็ ดทรายเ ทพทาโร โพทะเล มะเดือ่ อุทุมพร มะตาด
โมกแดง สะเดาเทียม หลุมพอ
ไม้พมุ่
ประทัดจีน แสยก/เคียะไก่ใ ห้ เล็บครุฑ หนวดปลาหมึกแคระ พิลงั กาสา รามใหญ่ ลัง พิสา ปื อนา
ผกากรอง พุดซ้อน พุดตะแคง พูร่ ะหง ชงโค ดอกเหลือง ทองพันดุล ยีโ่ ถ
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5.กลุ่มพันธุไ์ ม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่สี
เขียวเพื่อเศรษฐกิ จชุมชน
การคัดเลือกพันธุไ์ ม้มีความแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ลักษณะดิน ลักษณะภูมิป ระเทศ และลักษณะภูมิอากาศ และในพื้นที่เกษตร ควรต้องคานึงถึง
พันธุไ์ ม้ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในระบบวนเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ยืนต้นอเนกประสงค์ เช่น สะเดา
ขี้เหล็ก สะตอ และไม้ผลอื่นๆ และสาหรับ สวนป่าเศรษฐกิจ เช่น ยางนา กระถินณรงค์ ยูคา
ลิป ตัส เป็นต้น นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจควรเลือกพันธุ์ไ ม้อื่นๆ ปลูกบริเวณรอบๆ แปลง
เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเช่นกัน ในการคัดเลือกพันธุ์ไ ม้ที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่
สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ดังนี้
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พื้นที่ สีเขียวเพื่อเศรษฐกิ จชุมชน
ลักษณะทั ่วไปของพันธุ์ไม้
 ควรเป็ นพัน ธุ์ไม้ทสี่ ามารถสร้างรายได้ให้แ ก่ชุมชน เช่น นาข้าว พืช ไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร ไม้
ตัดดอก ไม้ผล และไม้ป่าเศรษฐกิจ เป็ นต้น
 พันธุ์ไม้ที่มศี กั ยภาพในการปลูกในระบบเกษตรแบบผสมผสาน มาปลูกร่วม เพือ่ ให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 ควรเลือกพันธุ์ไม้โตเร็วทีม่ ศี ักยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเพิม่ ก๊าซออกซิเจน
และทนต่อมลพิษ
ชนิ ดของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ไม้ยนื ต้น
จันทน์แดง แสมสาร จันทน์กะพ้อ พฤกษ์ ทองกวาว กระพี้ จันหว้
่ า สารภี กุ่มบก อินทนิลน้ า อินทร
ชิต ขี้เหล็ก อเมริก ัน โสก กัล ปพฤกษ์ มะฮอกกานี สัตตบรรณ ตะเคียนทอง ถ่อนน้ า เต้า เสลา
พะยอม ยางนา ทองหลางด่าง กาฬพฤกษ์ วาสุเทพ อิน ทนิล บก แก้วเจ้าจอม แคแสด มะขาม
ตะแบกนา ชงโคงิ้ว จามจุร ี ชมพู่ การบู ร เทพทาโร มะเดือ่ อุทุมพร มะตาด จั ๋ง มะขามเทศ ปาล์ม
น้ ามัน ไผ่จนี ไผ่เลี้ยง มะตูม ยอบ้าน มะพร้าว มะเฟือง สมอไทย หมาก อบเชย
ไม้พมุ่
กระดัง งาสงขลา กระบอก การะเกดหนู โกสน ชบา เข็มกุด นั ่ เข็มญี่ป่ ุ น เข็มพิษณุโลก ทองอุไร
เข็มสามสี ชวนชม ช้อนนาง ดอกสามเดือน บานเช้าสีเหลือง บุษบาริมทาง ประเดหวี ประทัดฝรัง่
พุดตาน พุดจีบ พุดซ้อน พุดดง พุด สามสี ยีเ่ ข่ง มะเขือต้น มิกกี้เมาส์ คริสต์มาส โมกบ้าน หมากผู้
หมากเมีย ร่องไม้ เข็มอิน เดีย กุหลาบหนู พยับ หมอก โกสน มะผู้มะเมีย ซองออฟจาไมก้า สอง
ระดู กระบือเจ็ด ตัว พวงทองต้น โมกบ้าน เบญจมาศ ว่านหมื่นปี ชุมเห็ดเล็ก บานเช้า ราตรีสีทอง
หนามแดง พุดตะแคง พูร่ ะหง ชงโคดอกเหลือง ยีโ่ ถ ชบา ตันหยง พูช่ มพู จาปูน รัตตมา
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6. รายชื่อพันธุไ์ ม้ยืนต้นที่เหมาะสม
สาหรับปลูกในภาคต่างๆ
ชื่อ
กรวย
กาญจนิกา
ขานาง
จัน
จิกเล
แดง
ตะแบกนา
ถ่อน
ทองหลาง
ไทรย้อย
นนทรีบา้ น
นนทรีป่า
ประดู่ป่า
ปี บ
พญาสัตบรรณ
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ชื่อวิทยาศาสตร์
พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสาหรับปลูกในภาคกลาง
Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb.
Santisukia pagetii (Craib) Brummitt
Homalium tomentosum (Vent.) Benth.
Diospyros decandra Lour.
Barringtonia asiatica (L.) Kurz
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. xylocarpa
Lagerstroemia floribunda Jack
Albizia procera (Roxb.) Benth.
Erythrina variegata L.
Ficus benjamina L.
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne
Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz
Pterocarpus macrocarpus Kurz.
Millingtonia hortensis L.f.
Alstonia scholaris (L.) R. Br.

ชื่อ
พิกุล
โพ
โพทะเล
มะกล่าต้น
มะเกลือ
มะขามป้ อม
มะค่าโมง
มะตูม
มะพลับ
โมกมัน
ยอบ้าน
ยางอินเดีย
รัก
สุพรรณิการ์
เสลา
หมัน
หว้า
กระบก
กระบาก

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mimusops elengi L.
Ficus religiosa
Thespesia populnea (L.) Soland. ex Corr.
Adenanthera pavonina L.
Diospyros mollis Griff.
Phyllanthus emblica L.
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.
Diospyros malabarica var. siamensis (Hochr.) Phengklai
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
Morinda citrifolia L.
Ficus elastica Roxb. ex Hornem.
Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T.Aiton
Cochlospermum religiosum (L.) Alston
Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
Cordia cochinchinensis Pierre
Syzygium cumini (L.) Skeels
พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสาหรับปลูกในภาคตะวันออก
Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn.
Anisoptera costata Korth.

33

ชื่อ
กาจะ
จัน
แดง
ตะเคียนทอง
ตะแบกนา
ทองหลาง
ประดู่ป่า
พญาสัตบรรณ
พิกุล
โพ
มะขามป้ อม
มะค่าโมง
ระกา
สามใบ
สารภีทะเล
เสลา
หว้า
หูกวาง
กระบก
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Diospyros gracilis Fletcher
Diospyros decandra Lour.
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. xylocarpa
Hopea odorata Roxb.
Lagerstroemia floribunda Jack
Erythrina variegata L.
Pterocarpus macrocarpus Kurz.
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
Mimusops elengi L.
Ficus religiosa
Phyllanthus emblica L.
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
Salacca wallicniana C. Mart.
Vitex canescens Kurz
Calophyllum inophyllum L.
Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
Syzygium cumini (L.) Skeels
Terminalia catappa L.
พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสาหรับปลูกในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn.

ชื่อ
กระบาก
กันเกรา
กัลปพฤกษ์
กาฬพฤกษ์
ขนุน
ขีเ้ หล็กบ้าน
ขีเ้ หล็ก หวาน
ช้างน้าว
ชิงชัน
ตะเคียนหิน
ติ้ว
เต็ง
พะยูง
มะค่าแต้
มะรุมป่ า
มะหาด
ยางนา
รัง
ราชพฤกษ์
ลาดวน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Anisoptera costata Korth.
Fagraea fragrans Roxb.
Cassia bakeriana Craib
Cassia grandis L.f.
Artocarpus heterophyllus Lam.
Cassia siamea Lam.
Senna siamea (Burm.f.) Irwin & Barneby
Ochna integerrima (Lour.) Merr.
Dalbergia oliveri Gamble
Hopea ferrea Laness.
Cratoxylum formosum (Jack) Dyer
Shorea obtusa Wall. ex Blume
Dalbergia cochinchinensis Pierre
Sindora siamensis Teijsm. & Miq.
Albizia lebbeck (L.) Benth.
Artocarpus lakoocha Roxb.
Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don
Shorea siamensis Miq.
Cassia fistula L.
Melodorum fruticosum Lour.
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ชื่อ
สนสามใบ
สาธร
อินทนิลน้ า
กระซิบ
กระดังงาไทย
กัลปพฤกษ์
เกด
ขีเ้ หล็กบ้าน
เคีย่ ม
เงาะป่ า
จันทร์กะพ้อ
จาปา
ชิงชัน
ตะเคียนชันตาแมว
ตะเคียนทอง
ตีนเป็ ดทราย
ทองหลาง
ทุง้ ฟ้า
เทพทาโร
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Pinus kesiya Royle ex Gordon
Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P.K.Loc
Lagerstroemia speciosa (L.)
พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสาหรับปลูกในภาคใต้
Dalbergia oliveri Gamble
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. odorata
Cassia bakeriana Craib
Manikara hexandra (Roxb.) Dubard
Cassia siamea Lam.
Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre
Nephelium lappaceum L.
Vatica diospyroides Symington
Michelia champaca L.
Dalbergia oliveri Gamble
Neobalanocarpus heimii (King) P.S.Ashton
Hopea odorata Roxb.
Cerbera manghas L.
Erythrina variegata L.
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don
Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.

ชื่อ
ประดู่บา้ น
ประดู่ป่า
ปะนาคอ
พญาสัตบรรณ
พะยอม
พิกุล
โพ
โพทะเล
มณฑา
มะค่าโมง
มะเดือ่ อุทุมพร
มะตาด
โมกแดง
ยางนา
รัง
ราชพฤกษ์
ศรีตรัง
สนสามใบ
สะเดาเทียม
เสลา

ชื่อวิทยาศาสตร์
Pterocarpus indicus Willd.
Pterocarpus macrocarpus Kurz.
Mesua ferrea Li.
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
Shorea roxburghii G.Don
Mimusops elengi L.
Ficus religiosa
Thespesia populnea (L.) Soland. ex Corr.
Magnolia liliifera (L.) Baill.
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
Ficus racemosa L.
Dilienia indica L.
Wrightia dubia (Sims) Spreng.
Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don
Shorea siamensis Miq.
Cassia fistula L.
Jacaranda filicfolia (Anderson) D.Don
Pinus kesiya Royle ex Gordon
Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs
Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
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ชื่อ
โสกเขา
หลุมพอ
หว้า
หูกวาง
อบเชย
อินทนิลน้ า
กระพีเ้ ขาควาย
กร่าง
ก่อแดง
ก่อใบเลือ่ ม
กัลปพฤกษ์
การบูร
กุ่มน้ า
กุ่มบก
กุหลาบพันปี
เก็ดดา
ไกร
ขีเ้ หล็กบ้าน
เขืองหลวง
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Saraca declinata (Jack.) Miq.
Intsia palembanica Miq.
Syzygium cumini (L.) Skeels
Terminalia catappa L.
Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet
Lagerstroemia speciosa (L.)
พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสาหรับปลูกในภาคเหนือ
Dalbergia cultrata Graham & Benth.
Ficus altissima Blume
Quercus kingiana Craib
Castanopsis tribuloides (Sm.)
Cassia bakeriana Craib
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl
Crateva magna
Crateva adansonii DC. subsp. odorata Jacobs
Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) Chamb.
Dalbergia assamica Benth.
Ficus superba (Miq.) Miq. var. superba
Cassia siamea Lam.
Caryota bacsonensis Magalon

ชื่อ
ค้อดอย
คาขาว
คาแดง
คามอกหลวง
ไคร้น้ า
งิ้วแดง
จวงหอม
จันทน์ผา
จ๊าขาม
จาปา
จาปี
ชะมวง
ชิงชัน
ตะโก
ตะเคียนทอง
ตะไคร้บก
ทองกวาว
ทองหลาง
ไทร
นางพญาเสือโคร่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Trachycarpus oreophilus Gibbons & Spanner
Rhododendron moluminense Hook.f.
Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) Chamb.
Gardenia sootepensis Hutch.
Homonoia riparia Lour.
Bombax ceiba L.
Cinnamomum porrectum (Roxb.)
Dracaena loureiri Gagnep.
Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz
Michelia champaca L.
Michelia alba DC.
Garcinia cowa Roxb. ex DC.
Dalbergia oliveri Gamble
Diospyros rhodocalyx Kurz
Hopea odorata Roxb.
Salix tetrasperma Roxb.
Butea monosperma (Lam.)
Erythrina variegata L.
Ficus annulata Blume
Prunus cerasoides D.Don
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ชื่อ
บุนนาค
ปรงเขา
ปรงเหลีย่ ม
ประดู่ป่า
ประยงค์ป่า
ปาล์ม-สิบสองปันนา
ปี้ จนั ่
ปี ปทอง
เปล้าใหญ่
เปา
พญาสัตบรรณ
พระเจ้าห้าพระองค์
พฤกษ์
พะยอม
พิกุล
เพกา
โพ
มหาสดา
มหาสแดง
มะค่าโมง
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Mesua ferrea L.
Cycas pectinata Griff.
Cycas siamensis Miq.
Pterocarpus macrocarpus Kurz.
Aglaia odoratissima Blume
Phoenix loureiri Kunth
Millettia brandisiana Kurz.
Radermachera hainanensis Merr.
Croton roxburghii N.P.Balakr.
Shorea siamensis Miq.
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe
Albizia lebbeck (L.) Benth.
Shorea Roxburghii G.Don
Mimusops elengi L.
Oroxylum indicum (L.) Kurz
Ficus religiosa
Cyathea podophylla (Hook.) Copel.
Cyathea gigantean (Wall. ex Hook.) Holttum
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

ชื่อ
โมก
ยางนา
ยางเหียง
ยีเ่ ข่ง
รวงผึ้ง
รัง
ราชพฤกษ์
สนสองใบ
สนสามใบ
สมอไทย
สมอพิเภก
สะเดา
สะบันงา
สะแหล่งหอมไก๋
สัก
สารภี
เสลา
หมาก
หมากเอียก
หว้า

ชื่อวิทยาศาสตร์
Wrightia pubescens R. Br.
Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
Lagerstroemia indica L.
Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.
Shorea siamensis Miq.
Cassia fistula L.
Pinus merkusii Jungh. & de Vriese
Pinus kesiya Royle ex Gordon
Terminalia chebula Retz. var. chebula
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton
Cananga odorata (Lam.)
Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek
Tectona grandis L.f.
Mammea siamensis Kosterm.
Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
Areca catechu L.
Areca triandra Roxb.
Syzygium cumini (L.) Skeels
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ชื่อ
หว้าน้ า
หูกวาง
อบเชย
อินทนิลน้ า
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Cleistocalyx nervosum var. operculatus
Terminalia catappa L.
Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet
Lagerstroemia speciosa (L.)

7. การสังเคราะห์แสงและดัชนี พื้นที่
ผิวใบของพันธุไ์ ม้ชนิ ดต่างๆ
ชื่อ
มะม่วง
ศรีตรัง
หูกวาง
ราชพฤกษ์
มะขามเทศ
อินทนิลน้า
ยี่หุบ
ชบา
เสม็ดชุน
ลาดวน
สัตบรรณ
ลั่นทม
ชมพูพันธุ์ทิพย์
ตะเคียนทอง
เต็ง
รัง
สัก
หางนกยูงฝรั่ง
โสก

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mangifera indica L.
Jacaranda filicifolia (Anderson) D.Don
Terminalia catappa L.
Cassia fistula L.
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
Magnolia liliifera (L.) Baill.
Hibiscus rosa-sinensis Linn.
Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra
Melodorum fruticosum Lour.
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
Plumeria rubra L.
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
Hopea odorata Roxb.
Shorea obtusa Wall. ex Blume
Shorea siamensis Miq.
Tectona grandis L.f.
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.
Saraca indica L.

การจัดกลุ่มการ
สังเคราะห์แสง
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

การจัดกลุ่มดัชนี
พื้นที่ผิวใบ
1
3
1
1
1
2
N/A
N/A
1
N/A
1
N/A
3
1
1
1
1
N/A
1
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ชื่อ
ศรียะลา
โสกเขา
กระถินณรงค์
ทองหลางด่าง
ตะแบกแดง
สะเดา
ตะบูนดา
ยูคาลิป
หมากเขียว
แก้ว
พิกุล
หงอนไก่ทะเล
ประเดหวี
กระดังงาไทย
หนวดปลาหมึก
จั๋ง
รัก
แสมขาว
แสมทะเล
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Saraca thaipingensis Cantley ex Prain
Saraca declinata (Jack.) Miq.
Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex
Benth
Erythrina variegata L.
Lagerstroemia calyculata Kurz
Azadirachta indica A.Juss. var.
siamensis Valeton
Xylocarpus moluccensis (Lam.)
M.Roem.
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Ptychosperma macarthurii H.Wendl.
Murraya paniculata (L.) Jack
Mimusops elengi L.
Heritiera littoralis Dryand.
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. &
Thomson var. odorata
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms
Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex
Rehder
Calotropis gigantea (L.) Dryander ex
W.T.Aiton
Avicennia alba Blume
Avicennia marina Forssk.

การจัดกลุ่มการ
สังเคราะห์แสง
3
3

การจัดกลุ่มดัชนี
พื้นที่ผิวใบ
1
N/A

3

1

3
3

1
2

3

1

3

1

3
3
3
3
3
2

1
N/A
N/A
2
1
N/A

2
2

1
N/A

2

N/A

2
2
2

N/A
1
1

ชื่อ
ปีบ
เหลืองอินเดีย
เหลืองปรีดิยาธร
เฟินต้น
ออสเตรเลีย
พะยอม
ตะเคียนหิน
ไผ่จีน
ไผ่เลี้ยง
เฮียะ
เมเปิ้ลหอม
นนทรี
มะขาม
ทรงบาดาล
กระถินดอย
กระถินเทพา
แดง
ชิงชัน
ประดู่บ้าน
ประดู่
ตะบูนขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์
Millingtonia hortensis L.f.
Tabebuia chrysantha (Jacq.)
G.Nicholson
Tabebuia argentea Britt.
Sphaeropteris cooperi
Shorea roxburghii G.Don
Hopea ferrea Laness.
Arundinaria suberecta Munro
Bambusa nana Roxb.
Schizostachyum blumei Nees
Liquidambar formosana Hance
Peltophorum pterocarpum (DC.)
Backer ex K.Heyne
Tamarindus indica L.
Senna surattensis (Burm.f.) Irwin &
Barneby
Acacia confusa Merr.
Acacia mangium Willd.
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var.
kerrii
Dalbergia oliveri Gamble
Pterocarpus indicus Willd.
Pterocarpus macrocarpus Kurz
Xylocarpus granatum Koenig

การจัดกลุ่มการ
สังเคราะห์แสง
2

การจัดกลุ่มดัชนี
พื้นที่ผิวใบ
1

2
2

3
3

2
2
2
2
2
2
2

N/A
1
1
N/A
N/A
N/A
N/A

2
2

1
1

2
2
2

N/A
1
2

2
2
2
2
2

1
2
1
1
1
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ชื่อ
ไทร
แสงจันทร์
หมากนวล
ถั่วขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus annulata Blume
Pisonia grandis R.Br.
Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore.
Bruguiera cylindrica (L.) Blume
Bruguiera parviflora (Roxb.) Wight &
ถั่วดา
Arn. ex Griff.
โปรงขาว
Ceriops decandra (Griff.)
โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata Blume
โกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata Poir.
คงคาเดือด
Arfeuillea arborescens Pierre
หมายเหตุ : การจัดกลุ่มการสังเคราะห์แสง มี 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มากทีส่ ุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
การจัดกลุ่มดัชนีพน้ื ทีผ่ ิวของใบ มี 3 ระดับ คือ
3 หมายถึง มาก
2 หมายถึง ปานกลาง
1 หมายถึง น้อย
N/A หมายถึง ไม่มีขอ้ มูล
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การจัดกลุ่มการ
สังเคราะห์แสง
2
2
2
2

การจัดกลุ่มดัชนี
พื้นที่ผิวใบ
2
N/A
N/A
N/A

2
2
2
2
2

1
N/A
1
1
2

8. ศักยภาพในการดูดซับมลพิ ษ
ฝุ่ นละออง ของพันธุไ์ ม้ชนิ ดต่างๆ
ชื่อ
กระถินณรงค์
สัตบรรณ
สนฉัตร
ขนุน
มะเฟือง
ชงโค
ทองกวาว
แซะ
แปรงล้างขวด
กระดังงาไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
Araucaria heterophylla
Artocarpus heterophyllus Lam.
Averrhoa carambola
Bauhinia purpurea L.
Butea monosperma (Lam.) Taub.
Callerya atropurpurea (Wall.) A.M.Schot
Callistemon lanceolatus
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var.
odorata
มะละกอ
Carica papaya
ราชพฤกษ์
Cassia fistula L.
สนทะเล
Casuarina equisetifolia
สตาร์แอปเปิ้ ล Chrysophyllum canito
หรือแอปเปิ้ ล
เมืองสีเขียว

การจัดกลุ่มการดูดซับ
มลพิ ษและฝุ่ นละออง
4
4
4
4
3
4
3
3
3
4
2
3
4
4
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ชื่อ
สตาร์แอปเปิ้ ล
หรือแอปเปิ้ ล
เมืองสีม่วง
มะพร้าว
ตีนเป็ ดฝรัง่
สนดินสอ
หางนกยูงฝรัง่
มะพลับ
ยูคาลิป
กันเกรา
กร่าง
เดือ่ หว้า
ไทรย้อย
ไทรย้อยใบ
แหลม
ยางอินเดีย
โพ
ไทรย้อยใบทู่
มังคุด
ตะเคียนทอง
ศรีตรัง
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Chrysophyllum oliviforme

การจัดกลุ่มการดูดซับ
มลพิ ษและฝุ่ นละออง
3

Cocos nucifera
Crescentia alata
Cupressus sempervirens
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.
Diospyros malabarica var. siamensis (Hochr.)
Phengklai
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Fagraea fragrans Roxb.
Ficus altissima Blume
Ficus auriculata
Ficus benjamina L.
Ficus benjamina L.

3
3
4
3
3

Ficus elastica Roxb. ex Hornem.
Ficus religiosa
Ficus retusa
Garcinia mangostana
Hopea odorata Roxb.
Jacaranda filicifolia (Anderson) D.Don

4
3
4
4
4
3

4
4
4
3
4
4

ชื่อ
ตะแบกแดง
ยีเ่ ข่ง
อินทนิลน้ า
เสลา
เสลาเปลือก
หนา
ลิ้นจี่
กะลอ
เลีย่ น
จาปี
จาปา
พิกุล
เงาะ
กรรณิการ์
นนทรี
สิบสองปันนา
สนสามใบ
สนสองใบ
แสงจันทร์
กุหลาบไพร
ลันทม
่

ชื่อวิทยาศาสตร์
Lagerstroemia calyculata Kurz
Lagerstroemia indica L.
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
Lagerstroemia tomentosa C.Presl
Lagerstroemia villosa
Litchi chinensis
Macaranga denticulata
Melia azedarach L.
Michelia alba DC.
Michelia champaca (L.)
Mimusops elengi L.
Nephelium lappaceum L.
Nyctanthes arbor-tristis L.
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex
K.Heyne
Phoenix loureiri
Pinus kesiya Royle ex Gordon
Pinus merkusii Jungh. & de Vriese
Pisonia grandis R.Br.
Pittosporum tobira
Plumeria rubra L.

การจัดกลุ่มการดูดซับ
มลพิ ษและฝุ่ นละออง
3
3
4
4
4
4
4
2
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
3
3
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ชื่อ
พญาใบไม้
เล็ก สนใบ
พาย สนใบ
เล็ก
อโศกอินเดีย
ประดู่บา้ น
จั ๋งญี่ป่ ุน
ปาล์มขวด
หลิว
จามจุร ี
หนวด
ปลาหมึก
มะเขือต้น
แคแสด
ข่อย
มะฮอกกานี
ชมพู่
เมา,กะเมา
,ขะเม่า
,ยามูยมิ มา
,หว้าดง
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Podocarpus polystachyus

การจัดกลุ่มการดูดซับ
มลพิ ษและฝุ่ นละออง
3

Polylthia longifolia (Benth) Hook. F. var.
Pterocarpus indicus Willd.
Rhapis excelsa
Roystonea regia
Salix babylonica
Samanea saman (Jacq.) Merr.
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms

4
4
2
2
4
4
3

Solanum wrightii
Spathodea campanulata P.Beauv.
Streblus asper Lour.
Swietenia macrophylla King
Syzygium aqueum
Syzygium grande

3
4
4
3
4
4

ชื่อ
ชมพู
พันธุ์ทิพย์
พุดจีบ
มะขาม
สัก
หูกวาง
หูกระจง
ราเพย
สนหางสิงห์
โมก
แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br. ex Roem.
& Schult.
Tamarindus indica L.
Tectona grandis L.f.
Terminalia catappa L.
Terminalia ivorensis A.Chev.
Thevetia peruviana
Thuja orientalis Linn.
Wrightia pubescens R.Br.
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii

การจัดกลุ่มการดูดซับ
มลพิ ษและฝุ่ นละออง
3
3
4
2
3
3
3
4
2
3

หมายเหตุ : การจัดกลุ่มการดูดซับมลพิษและฝุ่นละอองเป็น 5 ระดับ
5 หมายถึง การดูดซับมลพิษและฝุ่นละอองอยู่ในช่วง 9-10
4 หมายถึง การดูดซับมลพิษและฝุ่นละอองอยู่ในช่วง 7-8
3 หมายถึง การดูดซับมลพิษและฝุ่นละอองอยู่ในช่วง 5-6
2 หมายถึง การดูดซับมลพิษและฝุ่นละอองอยู่ในช่วง 3-4
1 หมายถึง การดูดซับมลพิษและฝุ่นละอองอยู่ในช่วง 1-2
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9. ภาพพันธุไ์ ม้ที่มีประสิ ทธิ ภาพการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมลพิ ษ
การปล่อยก๊าซออกซิ เจน และการลดอุณหภูมิ
ไม้คลุมดิ น

กาบหอยเเครงแคระ

52

ก้ามปูหลุด

การะเกดหนู

เกล็ดแก้ว-ผักเป็ ดแดง

บุษบาริมทาง

บุษบาฮาวาย

53

54

ปี ปฝรัง่

ผักเบี้ยใหญ่

ระฆังทอง

เศรษฐีไซ่งอ่ น

เศรษฐีเรือนนอก

เศรษฐีเรือนใน

หลิวไต้หวัน

หนวดปลาดุกแคระ

55

สะระเเหน่ประดับ

หัวใจม่วง

56

หลิวใบ

ไม้พุ่ม

กรรณิการ์

กระดังงาแดง

กระดังงาสงขลา

กันภัยมหิดล

57

58

กระบอก

กาหลง

ก้ามกุ้งสีทอง

เข็มสามสี

กุหลาบ

โกสน

ขาไก่ด่าง

เข็มกุดนั ่

59

เข็มญี่ป่ ุน

เข็มเศรษฐีมาเลเซีย

60

เข็มพิษณุ โลก

จันทร์แดง

ชบา

ชวนชม

ช้องนาง

ประเดหวี

61

62

ดอกสามเดือน

ทองอุไร

นางแย้ม

บานเช้าเหลือง

เบญจมาศ
ยี่เข่ง

ร่องไม้

มะเขือต้น

63

64

ประทัดฝรัง่

พุดจีบ

พุดซ้อน

พุดดง

พุดตาล

พุดสามสี

มิกกีเ้ ม้าส์

โมกบ้าน

65

66

ราตรีสที อง

หมากผู้หมากเมีย

สองระดู

หนามแดง

ไม้ยืนต้ น

กรวย

กระบก

กระบาก

กระพี้เขาควาย

67

68

เกด

โกงกางใบเล็ก

โกงกางใบใหญ่

ขานาง

คงคาเดือด

คามอกหลวง

ไคร้น้ า

จัน

69

70

จิกเล

ชะมวง

ช้างน้าว

ชิงชัน

แซะ

แดง

ตะเคียนชันตาแมว

ตะบุนดา

71

72

ตะบูนขาว

ติ้วขาว

ตีนเป็ ดทราย

เต็ง

ทุง้ ฟ้ า

เทพธาโร

เปล้าใหญ่

โปรงขาว

73

74

พะยูง

โปรงขาว

เพกา

โพทะเล

โพธิ ์

มะกล่าต้น

มะขามป้ อม

มะค่าแต้

75

76

มะค่าโมง

มะเดื่ออุททุ มพร

มะตาด

มะตูม

มะพลับ

มะหาด

โมกมัน

ยอป่ า

77

78

รัง

สนทะเล

สนสองใบ

สนสามใบ

สมอไทย

สมอภิเภก

สะแกนา

สะเดาเทียม

79

80

สาธร

เสม็ดชุน

เสลาเปลือกหนา

เสีย้ วดอกขาว

แสมขาว

แสมทะเล

โสกเขา

หงอนไก่ทะเล

81

82

หมัน

หลุมพอทะเล

อบเชย

อะราง

ไม้ล้มลุก

กระดุมทอง

กล้วยหก

กาเล็ดกาเว้า

เฮลิโคเนีย

83

84

ขิงแดง

คล้าขุนแผน

คล้าตะขาบทอง

แววมยุรา

คล้าเสือโคร่ง

ดาดตะกัว่

ดาวกระจาย

ดาวเรืองใหญ่

85

86

เดหลีใบกล้วย

เดือนฉาย

เทียนดอก

หงอนไก่ฝรัง่

นกกระทา

บานชืน่

บานไม่รโู้ รย

บานเย็น

87

88

บาหยา

ประทัดเล็ก

ผักขมสวน

ผักเป็ ดแดง

ผีเสือ้

พลับพลึงดอกแดง

พลับพลึงด่าง

พลับพลึงตีนเป็ ด

89

90

พลับพลึงทอง

พุทธรักษา

พุทธรักษาญี่ป่ ุน

แพงพวยฝรัง่

ว่านกาบหอย

เวอร์บนี ่า

91

ไม้เลื้อย

92

กระดุมทองเลื้อย

กุหลาบพุกาม

ชามะนาด

บานทน

ดองดึง

ผกากรองเลื้อย

บานบุรสี เี หลือง

ปริกน้ าค้าง

93

94

ปริกหางกระรอก

ผักโขมแดง

พลูฉลุ

พลูด่าง

พวงคราม

พวงแสด

ฟิ โลทอง

มะเเว้งเทศ

95

96

เฟื่ องฟ้ า

มะลิวลั ย์

มะลุลี

มังกรคาบแก้ว

ย่านดาโอ๊ะ

รสสุคนธ์ขาว

ราชินีสที อง

ราชินีหนิ อ่อน

97

98

เล็บมือนาง

สร้อยฟ้ า

สร้อยอินทนิล

สายหยุด

สิรนิ ธรวัลลี

แส

อัญชัน

แฮบปี้ เนส

99

อมรเบิกฟ้ า-บานบุรสี ชี มพู

100

