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1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในปี พ.ศ. 2552 นับเป็นคร้ังแรกของประวติัศาสตร์ท่ีมีประชากรซ่ึงอาศยัอยู่ในเขตเมือง
มากกว่าในชนบท อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของเมืองท่ีท าให้ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทมากกว่า
ภาคเกษตรกรรม อีกทั้งเทคโนโลยี ตลอดจนการบริการท่ีเจริญรุดหน้าไดเ้ขา้มามีส่วนส าคญัในการ
ตดัสินใจเลือกท าเลท่ีอยู่อาศยัอยู่ในเมืองกนัมากข้ึน (ณัฏฐนิช ตณัมานะศิริ, 2556) จากรายงานสถิติ
ของ Demographia World Urban Areas พบวา่ความหนาแน่นของประชากรโลกท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมือง
เพิ่มข้ึนสูงถึง 1.9 พนัลา้นคนในปี พ.ศ. 2555 ท่ีผ่านมา หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของจ านวนประชากร
โลก (ปิยพร อรุณเกรียงไกร, 2556) นอกจากน้ี องค์การสหประชาชาติไดค้าดการณ์วา่ ภายในปี พ.ศ. 
2573 หรือ ปี ค.ศ. 2030 ร้อยละ 60 ของประชากรโลกจะอาศยัอยู่ในเขตเมือง ซ่ึงตวัเลขดงักล่าวสร้าง
ความต่ืนตัวให้แก่วงการประชากรศาสตร์ท่ี เฝ้าจับตาว่าประชากรอาจล้นโลก สวนทางกับ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีแต่จะร่อยหรอลงทุกวนั (ราชศกัด์ิ นิลศิริ, 2555) อีกทั้งยงัคาดว่าในปี พ.ศ. 
2593 หรือ ค.ศ. 2050 ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเมืองจะมีเกือบ 2 ใน 3 หรือเกือบร้อยละ 70 ของ
ป ร ะ ช าก ร ทั้ ง ห ม ด  (The United Nations Department of Economic and Social Affairs อ้ า ง ใ น 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2553) ปรากฏการณ์ดงักล่าวเกิด
ข้ึนกับเมืองส าคญัต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศท่ีก าลังพฒันา ซ่ึงหากเมืองไม่ได้วางแผนหรือมี
มาตรการรองรับอยา่งเหมาะสม ยอ่มน าไปสู่ปัญหาความเส่ือมโทรมของพื้นท่ีเขตเมือง จนอาจเป็นผล
ใหเ้มืองไม่น่าอยูแ่ละประสบปัญหาในดา้นคุณภาพชีวติ 
 ปรากฏการณ์การกระจุกตัวของประชากรในเขตเมืองส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง ทั้ ง
ทางด้านกายภาพและด้านสังคมวฒันธรรม โดยเฉพาะปัญหาส่ิงแวดล้อมของเมืองท่ีเป็นผลมาจาก
ความแออดัในการอยูอ่าศยั ไม่วา่จะเป็นปัญหาคุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย น ้ าเสีย น ้ าท่วมและระบาย
น ้ า การจราจรและการขนส่ง การจดัการภูมิทศัน์ในเมือง การวางแผนการใช้ท่ีดิน และการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2548-ค) ซ่ึงท า
ให้บทบาทของพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองทวีความส าคญัอย่างไม่อาจมองขา้มได้ เพราะนอกจากเป็น
สถานท่ียอดนิยมให้คนไปใชบ้ริการเพื่อสัมผสักบัธรรมชาติแลว้ ยงัถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัช้ีวดัคุณภาพ
ชีวิตของเมือง (ณัฏฐนิช ตณัมานะศิริ, 2556) เน่ืองจากพื้นท่ีสีเขียวมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม
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ต่อคุณภาพของส่ิงแวดล้อมในเมือง ต่อสุขภาพกายและจิตใจของประชากร รวมถึงการสร้างความ
เขม้แขง็แก่ชุมชน 
 พื้นท่ีสีเขียวประเภทต่างๆ นอกจากจะเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ เสริมสร้างคุณภาพชีวติของ
ประชากรในดา้นความร่มร่ืน ลดความแข็งกระดา้งของส่ิงก่อสร้าง และลดความตึงเครียดของสังคม
เมืองแลว้ พื้นท่ีสีเขียวยงัมีความส าคญัในการสร้างอากาศบริสุทธ์ิ ช่วยลดมลพิษทางอากาศ (ส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2553) โดยเฉพาะมลพิษจากการจราจรท่ีติดขดั 
โดยพื้นท่ีสีเขียวท าหนา้ท่ีเป็นปอดของเมืองช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษอ่ืนๆ ใน
แต่ละปีตน้ไมแ้ต่ละตน้สามารถสะสมคาร์บอนได้ถึง 25 กิโลกรัม ซ่ึงหากมีอายุถึง 40 ปี จะสามารถ
สะสมคาร์บอนไดม้ากถึง 1 ตนั (ดนยั กลาวแลว้, 2551) และท่ีส าคญัพื้นท่ีสีเขียวยงัช่วยลดสภาวะเกาะ
ความร้อนเมือง (Urban Heat Island) หรือโดมความร้อนในเขตเมือง เน่ืองจากตน้ไมช่้วยบงัแสงแดด
และสามารถลดอุณหภูมิในห้องของบา้นท่ีถูกแสงแดดโดยตรงลงได้ถึง 11 องศาเซลเซียส (เดชา บุญ
ค ้า, 2552) เป็นการช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าเพื่อลดอุณหภูมิในบา้นเรือนและส านกังาน และสร้าง
สมดุลของส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในเขตเมือง 
 เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีความส าคญัทั้งมิติทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียว การบริการ รวมถึงดา้นการศึกษา ประชากรในเมืองมีทั้งผูท่ี้อยูอ่าศยัเดิมและท่ีโยกยา้ย
เขา้มาแบบระยะยาวและระยะสั้น อาทิ นกัเรียน นกัศึกษา แรงงาน และนกัท่องเท่ียว การพฒันาเมือง
เชียงใหม่ท่ีผา่นมาเนน้ให้ความส าคญัดา้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอนัดบัตน้ๆ แต่เม่ือเมืองเติบโต
มาถึงจุดหน่ึงจะพบวา่มีขอ้จ ากดัของความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี การขยายตวัของเมืองอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยปราศจากการวางแผนอยา่งครบถว้นรอบดา้นทุกมิติ ส่งผลให้การตั้งถ่ินฐานเป็นไปอยา่ง
ไร้ทิศทางและขาดระเบียบ ประชากรในเขตเมืองอยูอ่าศยักนัอย่างหนาแน่นข้ึน เกิดความแออดั ขาด
มาตรการรองรับท่ีเหมาะสมและทนัต่อความเปล่ียนแปลง อีกทั้งการวางผงัเมืองยงัไม่สอดคลอ้งกบั
ความเจริญและเติบโตของเมือง ท าให้คุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงส่วนหน่ึง
สื บ เน่ื อ งม าจากก ารข าดแคลนพื้ น ท่ี สี เขี ยวใน เขต เมื อง  (ส านั ก งานนโยบ ายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2548-ข) เมืองเชียงใหม่ท่ีมีความสง่างามของความเป็นเมืองเก่า
ขนาดกะทดัรัดแบบเมืองในสวน (Garden City) ท่ีแวดลอ้มดว้ยขนุเขาและตน้ไม ้และเป็นชุมชนท่ีรู้จกั 
มกัคุน้กนัถูกเปล่ียนแปลงไปมากอยา่งจนคนทอ้งถ่ินปรับตวัไม่ทนั จากเมืองท่ีเงียบสงบกลายเป็นเมือง
ท่ีพลุกพล่านไปดว้ยรถนานาชนิด ท าให้อากาศท่ีบริสุทธ์ิเต็มไปดว้ยฝุ่ นควนั ถนนหลายสายท่ีร่มร่ืน
ด้วยเงาไม้ถูกขยาย ท าให้ต้นไม้ริมถนนถูกตัดโดยไม่จ  าเป็นทั้ งท่ีสามารถหลีกเล่ียงได้ จนท าให้
เชียงใหม่ในขณะน้ีไม่สามารถรักษาสมญานามเมืองในสวน หรือ "วนานคร" ไดอี้กต่อไป (ดวงจนัทร์ 
อาภาวชัรุตม ์เจริญเมือง, 2540) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลสถิติสัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากรของเมือง
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เชียงใหม่ท่ีไม่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานของพื้นท่ีเขตเมืองท่ีก าหนดให้ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ซ่ึง
ได้แก่ ชุมชนระดบัเทศบาลนคร รวมทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยาว่าควรมีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อ
บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน และมีพื้นท่ีสีเขียวท่ีย ัง่ยืนอย่างน้อย 12 ตารางเมตรต่อคน 
(ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2547) 
 ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เทศบาลนครเชียงใหม่มีพื้นท่ีสีเขียวตามค านิยามของ
เทศบาลรวมทั้งส้ิน 782,862 ตารางเมตร หรือ 0.78 ตารางกิโลเมตร (ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่, 2556) และในปีเดียวกนัเทศบาลนครเชียงใหม่มีประชากรใน
ทะเบียนราษฎร์จ านวนรวมทั้งส้ิน 141,361 คน (งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครเชียงใหม่, 2554) 
ดงันั้นเม่ือค านวณสัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวเฉล่ียต่อหัวประชากรจะพบว่า เทศบาลนครเชียงใหม่มีพื้นท่ีสี
เขียวเพื่อบริการเท่ากบั 3 ตารางเมตรต่อคน และมีพื้นท่ีสีเขียวรวมทุกประเภทเท่ากบั 5.54 ตารางเมตร
ต่อคน ซ่ึงยงัไม่พบขอ้มูลการส ารวจว่าเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีย ัง่ยืนจ านวนเท่าใด อีกทั้งสัดส่วนดงักล่าว
เป็นการค านวณท่ียงัไม่ไดน้บัรวมประชากรแฝง เช่น นกัท่องเท่ียว นกัเรียน นกัศึกษา และแรงงานท่ี
ด ารงชีวติในเมืองเชียงใหม่อีกจ านวนมาก   
 การขาดพื้นท่ีโล่งเพื่อนันทนาการมีผลเสียหลายประการ คือ คนในเมืองห่างไกลธรรมชาติ 
ขาดพื้นท่ีท่ีจะใชพ้บปะสังสรรคข์องคนในสังคมละแวกนั้น ท าให้เพื่อนบา้นไม่รู้จกักนั ต่างคนต่างอยู ่
เป็นสังคมท่ีห่างเหินกนั ท าให้ภูมิทศัน์ของเมืองไม่สวยงามน่าดู ท าให้เมืองไม่ร่มร่ืนน่าอยู ่ขาดตน้ไม้
ซ่ึงจะท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองกรองฝุ่ นและกรองอากาศโดยธรรมชาติ และพื้นท่ีสาธารณะสามารถท า
หน้าท่ีเป็นตวัสกัดมิให้ไฟลุกลาม กรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้ใหญ่ (ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, 
2537) การขาดแคลนพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีคุณภาพจึงเป็นประเด็นส าคญัของเมืองท่ีจะน าไปสู่ผลกระทบ
หลายด้าน  แต่ทั้งน้ีเมืองเชียงใหม่ท่ีเติบโตแบบกา้วกระโดดนอกจากจะมีการก่อสร้างอาคารขนาด
ใหญ่อย่างหนาแน่นแล้ว ยงัได้ท าลายพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีสีเขียวพื้นถ่ินดั้งเดิม ตลอดจนถม
แหล่งน ้ าส าคญัของเมือง เช่น หนองใหญ่หนอีสาน ซ่ึงเป็นหน่ึงในชัยมงคลเจ็ดประการของเมือง
เชียงใหม่  จึงท าให้อุณหภูมิพื้นผิวเฉล่ียของเมืองเชียงใหม่และอ าเภอขา้งเคียงเพิ่มสูงข้ึนถึงประมาณ 6 
องศาเซลเซียส จากปี พ.ศ. 2543 ท่ีประมาณ 20.73 องศาเซลเซียส เป็น 26.80 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ. 
2549 (มานสั ศรีวณิช, 2553) และมีแนวโนม้วา่อุณหภูมิเฉล่ียของเมืองจะสูงข้ึนอีก ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของ
อุณหภูมิพื้นผิวดงักล่าวสัมพนัธ์กบัการเพิ่มข้ึนของอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทั้งในเร่ืองของขนาดและ
ความหนาแน่น การเก็บกกัความร้อนบนผิวถนนลาดยางมะตอยและผนงัคอนกรีตของอาคารยามแดด
ส่อง (ราชศกัด์ิ นิลศิริ, 2555) ตลอดจนลงของพืชพรรณ ตน้ไมใ้หญ่ และภาวะความแห้งแลง้ในช่วง
หน้าแลง้ท่ีท าให้สูญเสียความชุ่มช้ืนของดิน  โดยแนวทางแกไ้ขและควบคุมปรากฏการณ์เกาะความ
ร้อนเมืองท่ีส าคญัประการหน่ึงคือให้ปลูกตน้ไมใ้หญ่เพิ่มข้ึนในบา้น ปลูกไมเ้ล้ือยคลุมก าแพงและบน
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หลงัคาของอาคารสูง รวมถึงตน้ไมริ้มถนน เพราะพื้นท่ีสีเขียวสามารถลดอุณหภูมิอากาศในฤดูร้อนได ้
5-6 องศาเซลเซียส (จริยา บุญญวฒัน์ และคณะ, 2542) 
 นอกจากปรากฏการณ์ เกาะความ ร้อน ท่ีต้องหามาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว                
เมืองเชียงใหม่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศสูงกว่าค่ามาตรฐานทุกปีในช่วงหน้าแล้ง โดยค่า
มาตรฐานปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนดไวคื้อ
ไม่ให้เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใน 24 ชัว่โมง และค่ามาตรฐานท่ีสหภาพยุโรปก าหนดไว้
คือไม่ให้เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใน 24 ชัว่โมง (ดนยั กล่าวแลว้, 2551) แต่พบวา่ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2549 วดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กสูงท่ีสุดในรอบปีได ้248.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตรใน 24 ชัว่โมง (กรมควบคุมมลพิษ, 2550)  และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ท่ีเกิดเหตุการณ์วิกฤต
หมอกควนัในภาคเหนือ กรมควบคุมมลพิษรายงานว่าปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กสูงถึง 382.7 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใน 24 ชัว่โมง (ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม์, 2550) ซ่ึงเกินค่ามาตรฐานของ
ประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า มีผูเ้จ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงปัจจุบนัหลายหน่วยงานก าลงัพยายามผลกัดนัท่ีจะพฒันาเมืองเชียงใหม่ใหเ้ป็นเมืองน่า
อยูต่ามแนวคิดเมืองสีเขียว (Urban Green) เพื่อบรรเทามลพิษทางอากาศและสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชากรในเมือง 
 ปัจจุบนัเทศบาลทุกแห่งไดใ้ห้ความส าคญัต่อการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวเน่ืองจากเป็นภารกิจหน่ึง
ของเทศบาลท่ีไดมี้การก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2546 (ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2549) วา่ “ให้หาทางสนับสนุนส่งเสริมการสร้างพืน้ท่ีสีเขียวเช่น 
สวนพฤกษศาสตร์ ท้ังในระดับชุมชน ตามบ้านเรือน หรือในพื้นท่ีประกอบกิจการต่างๆ โดยรัฐให้
ความสนับสนุนและจัดระบบให้มีส่ิงจูงใจเพ่ือให้โครงการได้เกิดขึน้ซ่ึงพืน้ท่ีสีเขียวเหล่านีน้อกจากจะ
สวยงามแล้วยังเป็นปอดส าหรับผู้คนท่ีอยู่ใกล้เคียง”  นอกจากนั้นการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนยงั
ถือเป็นตวัช้ีวดัหน่ึงท่ีสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนซ่ึงเป็นลกัษณะหน่ึงของ
เมืองน่าอยู่ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการด าเนินงานวางแผนและจดัการเพื่อเสริมสร้างให้มี
พื้นท่ีสีเขียวในเมืองโดยเนน้การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของพื้นทีสีเขียวประเภท
ต่างๆ ทั้ งในเชิงคุณภาพและปริมาณให้เพียงพอท่ีจะเสริมสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
ตลอดจนเนน้การเสริมสร้างระบบนิเวศของเมืองและคุณภาพชีวติของประชากรใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ท่ีผา่นมาไดมี้การศึกษา แผนงาน โครงการ เก่ียวกบัการจดัการพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่มาอยา่งต่อเน่ือง แต่พบวา่ส่วนใหญ่ไดมุ้่งเนน้ให้ความส าคญัในประเด็นปัญหาอุปสรรคและ
การพฒันาดา้นกายภาพ อีกทั้งให้ความส าคญักบัพื้นท่ีสีเขียวประเภทสวนสาธารณะเท่านั้น ซ่ึงท่ีจริง
แลว้พื้นท่ีสีเขียวสามารถพฒันาไดอี้กมากในรูปแบบสวนสีเขียวประเภทอ่ืนๆ และถึงแมว้า่ในปัจจุบนั
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ไดมี้ความพยายามของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคก์รทางศาสนาท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในเขตเมืองเชียงใหม่โดยการเผยแพร่และทดลองแนวคิดใหม่เพื่อตอบโจทยว์ิถีชีวิตในปัจจุบนั เช่น 
การจดัสวนแนวตั้ง การท าสวนบนหลงัคา การร้ือฟ้ืนการจดัสวนแบบพื้นถ่ินลา้นนา แปลงผกัสวนครัว
แบบอินทรียใ์นเขตเมือง ตลอดจนการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความตระหนกัเร่ืองพื้นท่ีสีเขียว 
เช่น การจดัท าแผนท่ีตน้ไมใ้หญ่ และการประกวดตน้ไมใ้หญ่ แต่ยงัขาดการส ารวจประสิทธิสภาพ 
ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค รวมถึงขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ริการพื้นท่ีสีเขียวประเภทต่างๆ ท่ีจะท า
ใหไ้ดข้อ้มูลมาประกอบการจดัท าแนวทางพฒันาตามความตอ้งการและศกัยภาพของพื้นท่ี 
 เมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีชีวิตอยา่งเชียงใหม่น้ีไม่อาจพฒันาเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงแลว้ละเลยมิติ
อ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถด ารงความเป็นเมืองน่าอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืน และภาคส่วนท่ี
ขบัเคล่ือนงานพฒันาไม่ควรจ ากดัอยูเ่พียงหน่วยงานราชการหรือภาครัฐเท่านั้น  จากประสบการณ์ของ
ต่างประเทศในหลายกรณีท าให้พบวา่การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัอนัน าไปสู่คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของเมือง
เร่ิมจากจุดเปล่ียนเล็กๆ ดงัเช่นตวัอย่างการสร้างสรรค์พื้นท่ีในเมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ ในปี 
2547 ท่ี ริชาร์ด  เรยโ์นลด์ส ไดท้  าการปฏิวติัพื้นท่ีรกร้างและทรุดโทรมตามฟุตบาทของเมืองลอนดอน 
โดยการท าสวนหยอ่มเล็กๆ ขา้งถนนและในพื้นท่ีวา่งเปล่าในช่วงเวลากลางคืน ลงมือปลูกหญา้ ตน้ไม ้
และดอกกุหลาบคืนละเล็กละน้อยเพื่อรณรงค์ให้ชาวเมืองหันมาสนใจและไม่เพิกเฉยต่อการสร้าง
ทศันียภาพท่ีดีใหแ้ก่เมืองแมจ้ะเป็นพื้นท่ีเล็กๆ ซ่ึงปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ี ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของ
การสนทนาระหว่างชาวลอนดอน (อภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล, 2557) ท่ีกลายเป็นประเด็นสู่แนวทางการ
พฒันาเมืองท่ีสนใจเร่ืองภูมิทศัน์และการสร้างทศันยภาพท่ีดีของเมือง ซ่ึงส าหรับเมืองเชียงใหม่ในช่วง
ห้าปีท่ีผ่านมาก็พบการขบัเคล่ือนงานพฒันาพื้นท่ีสีเขียวโดยภาคประชาชน ชุมชน เยาวชน และ
เครือข่ายสร้างสรรค์ต่างๆ อย่างต่อเน่ืองและหลากหลายกิจกรรม ท่ีลว้นส่งเสริมและพฒันาให้เมือง
เชียงใหม่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพียงแต่ยงัขาดการเช่ือมร้อยประสานให้เป็นพลงัสู่การเปล่ียนแปลงท่ี
ปรารถนาของประชาชนในเมือง  
 การพฒันาพื้นท่ีสีเขียวจึงไม่ไดเ้ป็นประโยชน์เพียงมิติท่ีมองเห็นไดท้างกายภาพ ด้านความ
สวยงามร่มร่ืนเป็นธรรมชาติเท่านั้น  แต่ยงัคุณประโยชน์โดยออ้มอีกมากมายท่ีไม่อาจวดัค่าไดด้งัท่ีได้
กล่าวมาแลว้ในตอนตน้ ทั้งดูดซบัมลพิษและฝุ่ นละออง ฟอกอากาศให้บริสุทธ์ิ ลดอุณหภูมิท่ีร้อนท่ีมา
จากกิจกรรมของพื้นท่ีเมือง ลดความตึงเครียดจากส่ิงแวดล้อมเมืองท่ีแข็งกระด้าง เป็นพื้นท่ีให้
ประชาชนไดพ้บปะสังสรรค์ พูดคุย มีกิจกรรมร่วมกนัท่ีจะช่วยสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนเมือง 
ซ่ึงทั้งหมดคือการส่งเสริมให้เมืองมีความส าคญัมากกว่าการเป็นพื้นท่ีเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยงัเป็น
พื้นท่ีอยูอ่าศยัท่ีประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวติท่ีดีดว้ยการอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี พื้นท่ีสีเขียวจึง
เป็นทรัพยากรพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีน าไปสู่การจดัการพื้นท่ีเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู ่และเอ้ือประโยชน์ต่อ
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การพฒันาระบบสาธารณูปการอ่ืนๆ ของเมือง เช่น ทางเทา้ ทางจกัรยานท่ีร่มร่ืน ตลอดจนประโยชน์
ทางดา้นประวติัศาสตร์ คุณภาพชีวิต และมิติความเป็นชุมชนในการใชพ้ื้นท่ีทางสังคมร่วมกนั  ดงันั้น 
จึงเห็นควรท่ีจะมีการศึกษาเพื่อทบทวนและบูรณาการนโยบาย แผนงาน และโครงการเก่ียวกบัการ
พฒันาพื้นท่ีสีเขียว ตลอดจนศึกษาถึงประสิทธิภาพและปัญหาอุปสรรคของการบริหารจดัการพื้นท่ีสี
เขียวในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทั้งส ารวจความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาพื้นท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไป 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบันโยบาย แผนงาน และโครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 2. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัประสิทธิภาพของโครงการพฒันาพื้นท่ีสี
เขียว และพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 3. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อส่ิงบริการของสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ่
 4. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวอย่างย ัง่ยืนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ่

 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ  
 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

เน้ือหาของการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นขอ้มูลท่ีศึกษาในเชิง
คุณภาพครอบคลุมประเด็นเก่ียวกบันโยบาย แผนงาน และโครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ และปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยืนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่  ส่วนท่ีสองเป็นข้อมูลท่ีศึกษาในเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติในประเด็นความ
คิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัประสิทธิภาพของโครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว และพื้นท่ีสีเขียวประเภท
อ่ืนๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และความพึงพอใจของประชาชนต่อส่ิงบริการของสวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดพื้นท่ีศึกษา คือ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ซ่ึงมีเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 40.216 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครองส่ีแขวง ไดแ้ก่ แขวงนครพิงค ์ แขวงกา
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วิละ  แขวงเม็งราย  และแขวงศรีวิชัย  ประกอบด้วยพื้นท่ี 14 ต าบลในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ 
ต าบลหายยา ต าบลช้างม่อย ต าบลศรีภูมิ ต าบลวดัเกต ต าบลช้างคลาน ต าบลพระสิงห์ต าบลสุเทพ
บางส่วน ต าบลป่าแดดบางส่วน ต าบลหนองป่าคร่ังบางส่วน ต าบลท่าศาลาบางส่วนต าบลป่าตนั ต าบล
หนองส่วนบางส่วน และต าบลชา้งเผอืกบางส่วน 

 
 1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งท่ีมี
ขอ้มูลอยู่ในทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 141,361 คน ในปี พ.ศ. 
2554 และประชาชนท่ีไม่ได้มีข้อมูลอยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น นักเรียน นักศึกษา แรงงาน และ
นกัท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในช่วงเวลาท่ีศึกษาเก็บขอ้มูล 

 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 พืน้ที่สีเขียว หมายถึง พื้นท่ีกลางแจง้และก่ึงกลางแจง้ท่ีปกคลุมดว้ยพืชพรรณ อาจเป็นพื้นท่ี
สาธารณะหรือเอกชนท่ีสาธารณชนสามารถใชป้ระโยชน์ได ้หรือประชาชนทัว่ไปไดรั้บประโยชน์ทั้ง
โดยตรงและโดยออ้มในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  
 นโยบาย หมายถึง หลกัการหรือกรอบความคิดการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
การพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 แผนงาน หมายถึง แผนการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งแผนงานระยะสั้น แผนงานระยะกลาง และแผนงานระยะยาว 
 โครงการ หมายถึง แผนงานยอ่ย หรือกิจกรรมท่ีจะน าไปปฏิบติัของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
การพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  
 ประสิทธิภาพ หมายถึง คุณภาพของโครงการพัฒนาพื้นท่ีสี เขียว และส่ิงบริการของ
สวนสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกต่อคุณภาพของส่ิงบริการอ านวยความสะดวกของ
สาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ปัญหาอุปสรรค หมายถึง อุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือส่ิงขดัขวางท่ีส่งผลให้การด าเนินงานดา้น
การพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงค์หรือ
ความคาดหวงั  



 

 

8 

 

 แนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  หมายถึง ข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อ 
โครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว การพฒันาพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ การพฒันาสวนสาธารณะ  และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เอกชน ในการดูแล รักษา และพฒันาพื้นท่ีสีเขียว เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 
1.5 ข้อตกลงเบือ้งต้นในกำรศึกษำ 

1.5.1 ประสิทธิภาพของโครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว และพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ เป็นผลของ

การศึกษาจากความคิดเห็นของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามเท่านั้น 

1.5.2 สัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งต่อสวนสาธารณะแต่ละแห่งมีจ านวนนอ้ย จึงอาจยงัผลใหไ้ดข้อ้มูล

ท่ีมีความคลาดเคล่ือนได ้  
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1.6 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 
  

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
     1. ผูท่ี้ใชบ้ริการสวนสาธารณะ 
     2. ผูท่ี้ไม่ไดใ้ชบ้ริการสวนสาธารณะ 

 

การพฒันาพ้ืนท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  

 

1. ประสิทธิภาพ 
     - โครงการพฒันาพ้ืนท่ีสีเขียว 
     - การพฒันาพ้ืนท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ 
 

2. ความพึงพอใจต่อส่ิงบริการของ 
   สวนสาธารณะ 
 

3. ความคิดเห็นต่อภาพรวมของการพฒันา 
   พ้ืนท่ีสีเขียว 

 
1. นโยบาย แผนงาน และโครงการพฒันา 
   พ้ืนท่ีสีเขียว 
 

2. ปัญหาอุปสรรคของการพฒันาพ้ืนท่ีสีเขียว 
 

3. แนวทางการพฒันาพ้ืนท่ีสีเขียว 
 

แนวคิดทฤษฏี 
1. แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
2. แนวคิดเก่ียวกบัพ้ืนท่ีสีเขียว 
3. การบริหารจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
4. แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและ 
    จดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขียว 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.7 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.7.1 ทราบขอ้มูลเก่ียวกบันโยบาย แผนงาน และโครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ่ 
 1.7.2 ทราบประสิทธิภาพของโครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว และพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 1.7.3 ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อส่ิงบริการของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ่
 1.7.4 ทราบปัญหาอุปสรรคของการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว และไดแ้นวทางการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว
อยา่งย ัง่ยนืในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
 


