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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
     

 ในงานศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
น ามาใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการศึกษาวจิยั ดงัน้ี  
 2.1 แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัพื้นท่ีสีเขียว 
 2.3 การบริหารจดัการพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 2.4 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนและ 
                  พื้นท่ีสีเขียว 
 2.5 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดการพฒันาที่ยัง่ยืน 
 2.1.1 ความหมายและความเป็นมา 
 ในงานศึกษาของดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง (2548) เร่ืองเมืองย ัง่ยืนในเชียงใหม่: 
แนวคิดและประสบการณ์ของเมืองในหุบเขา ได้กล่าวไวว้่า แนวคิด “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” ได้รับการ
น าเสนอคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2515 ในการประชุมสุดยอดขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม
ของมนุษย ์(Human environment) ท่ีกรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ในการประชุมนั้นมีการเรียกร้อง
ให้ชาวโลกค านึงถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ ากดัของทรัพยากรโลก 
แต่ในคร้ังนั้ นประเทศยากจนกับประเทศร ่ ารวยยงัตกลงกันไม่ได้เก่ียวกับปรัชญาแนวคิด เพราะ
ประเทศยากจนต้องการให้มีการพฒันาเพื่อให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได ้
ในขณะท่ีประเทศท่ีร ่ ารวยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกบัใน
ขณะนั้นประเทศไทยก็จดัอยูใ่นกลุ่มประเทศดอ้ยพฒันา รัฐไทยจึงมิไดน้ าหลกัคิดในเร่ืองการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืมาใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ   
 ในเร่ืองของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เมืองน่าอยู่ และเมืองย ัง่ยืนในสังคมไทย มีพฒันาการมาอยา่ง
ชดัเจนเท่าท่ีพบเป็นเอกสารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา หลงัจากท่ีมีการจดัประชุมส่ิงแวดลอ้มโลกท่ี
เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิลในปีนั้น และประเทศไทยเป็นหน่ึงใน 178 ประเทศท่ีร่วมลงนาม
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ในสัตยาบนัท่ีรับรองแผนปฏิบติัการ 21 ในวาระท่ีโลกก าลงักา้วสู่สหัสวรรษท่ี 21 ซ่ึงสังคมไทยและ
สังคมเชียงใหม่เร่ิมลืมเลือนทั้งแนวทางการปฏิบติัท่ีองคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดท้รงสอนไวใ้นเร่ือง
การเดินสายกลาง มีการกินอยูอ่ยา่งพอดี จนกระทัง่ท าให้บา้นเมืองในปัจจุบนัพฒันาไปในทิศทางท่ีไม่
สมดุล  แนวคิดเร่ืองความย ัง่ยืนมาจากเวทีนานาชาติท่ีผลักดันให้มีการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และต่อมามี
กระแสเก่ียวกบัเมืองน่าอยู่ และเมืองย ัง่ยืน จึงท าให้มีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในสังคมไทย โดยมี
ความเคล่ือนไหวให้เกิดกระแสเร่ืองเมืองน่าอยู่ (Healthy cities) และการพฒันาท่ีย ัง่ยืนได้รับการ
กล่าวขวญัถึงในระดบัแผนพฒันาระดบัชาติ มีการผลกัดนัใหมี้การพฒันาเพื่อเมืองน่าอยูแ่ละย ัง่ยนืเป็น
ล าดบั  
 สอดคล้องกับข้อมูลของดวงจันทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง และนงลักษณ์  ดิษฐวงษ ์
(บรรณาธิการ, 2545-ค) ในเอกสารสรุปการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง แนวคิดเมืองย ัง่ยืนกบัอนาคต
ของเมืองเชียงใหม่ ท่ีกล่าววา่แนวคิดเร่ือง "เมืองย ัง่ยืน" (Sustainable city) เป็นส่วนหน่ึงของแนวคิด
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนซ่ึงเป็นผลของการประชุมส่ิงแวดลอ้มโลก (Earth summit) ท่ีจดัข้ึนท่ีกรุงริโอ เดอ 
จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือปี พ.ศ. 2535 ซ่ึงในท่ีประชุมดงักล่าวมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการพฒันาท่ีจะมี
ข้ึนต่อไปว่าตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable development) ท่ีให้การดูแลเร่ือง
ส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา ตอ้งตอบสนองความจ าเป็นของคนรุ่นหลังเท่ากบัคนรุ่น
ปัจจุบนั ให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวติท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีดีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เน่ืองจาก
การเติบโตของเมืองในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยท่ีผ่านมา ได้มีผลท าลายส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ระบบนิเวศ และวิถีการด ารงชีวิตแบบดั้งเดิมของคนในสังคม ท าให้คนมีความสุขน้อยลง 
แต่เผชิญกบัปัญหาต่างๆ มากข้ึน การเปล่ียนแปลท่ีผา่นมาจึงถูกมองวา่เป็นการเติบโตของเมืองอยา่งไม่
ย ัง่ยนื 
 เมืองย ัง่ยืนเป็นรูปธรรมหน่ึงของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ในหลายเมืองแนวคิดท่ีไดจ้ดัท าให้เมือง
ย ัง่ยืนเป็นการต่ืนตวัของรัฐและประชาชนท่ีจะท าให้เมืองท่ีพวกเขาอยู่อาศยัด ารงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่ว
หลาน แต่ในหลายประเทศแนวคิดเมืองย ัง่ยืนไม่ไดเ้กิดจากปัจจยัภายใน คือ ความต่ืนตวัของรัฐและ
ประชาชน แต่เป็นผลมาจากปัจจยัภายนอก คือ ขอ้ตกลงท่ีรัฐไปลงนามในการประชุมส่ิงแวดลอ้มโลก
ท่ีผา่นมา วา่แต่ละประเทศจะตอ้งน าไปปฏิบติั และมีการเฝ้ามองการปฏิบติัตามขอ้ตกลงจากประชาคม
โลก โดยเฉพาะประเทศท่ีร่วมลงนามในสัญญานั้น (ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม,์ 2545-ข)   
 นอกจากนั้น ในงานช้ินน้ียงัไดก้ล่าวอีกว่า การมองเมืองย ัง่ยืนในระดบัโลกนั้นมิไดม้องแต่
ปัญหาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพียงอยา่งเดียว แต่ไดม้องถึงความย ัง่ยืนของเศรษฐกิจ และการท่ีจะให้เกิด
ส่ิงดีๆ ได้ตอ้งอาศยัการบริหารจดัการท่ีดีซ่ึงมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้จากปวงชน 
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(Good governance) ซ่ึงในการรณรงคใ์ห้มีการบริหารจดัการเมืองท่ีดีเพื่อน าไปสู่การเป็นเมืองย ัง่ยืน มี
ประเด็นส าคญั 6 ประเด็น คือ 
 1. การกระจายอ านาจ (Decentralization) ซ่ึงรวมตั้งแต่การสร้างความเป็นประชาธิปไตยจาก
ระดบัล่างสู่บน การกระจายอ านาจ มิใช่เฉพาะในแง่การเมืองการปกครอง แต่ในแง่ของเศรษฐกิจ การ
บริหารจดัการทรัพยากรดว้ย 
 2. การบริหารจัดการเทศบาลและการสร้างเสริมความสามารถ (Municipal management 
and capacity building) สร้างเสริมให้เมืองมีพลวตัในการขบัเคล่ือนไปขา้งหน้า ท าอย่างไรให้การ
บริหารเทศบาลซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใกล้ชิดกับคนในเมืองท่ีสุดท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้มืองมีการจดัการท่ีดี น่าอยู ่น่าลงทุน และสามารถด ารงอยูต่่อไปอยา่งย ัง่ยนื 
 3. ความโปร่งใสและสัญญากับประชาคม (Transparency and civic engagement) สิทธิและ
ความรับผดิชอบตอ้งเป็นส่ิงท่ีควบคู่กนัไป การบริหารจดัการทุกระดบัตอ้งโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได ้เทศบาลมีภารกิจในการบริหาร แต่ตอ้งเป็นไปอยา่งสุจริต ประชาชนมีสิทธิท่ีไปลงคะแนนเลือกตั้ง 
ขณะเดียวกันก็มีหน้าท่ีตอ้งตรวจสอบผูท่ี้ได้รับเลือกตั้งให้ไปบริหารเมืองว่าท างานอย่างไร ได้ใช้
อ  านาจหนา้ท่ีไปทางมิชอบหรือไม่ 
 4. การรวมกลุ่มของคนจนและคนชายขอบ (Integration of the poor and marginalized) 
กลุ่มคนจนและคนท่ีถูกท าให้กลายเป็นชายขอบตอ้งอาศยัอยู่ร่วมกนัและท างานร่วมกนัในการแกไ้ข
ปัญหา การอยูร่่วมกนัมิไดจ้  ากดัว่าคนจนอยูร่วมกลุ่มกนัเท่านั้น แต่หมายถึงการอยู่ร่วมกนัของคนทุก
ระดับเศรษฐกิจท่ีจะอยู่ด้วยกนัอย่างสันติโดยไม่เดียดฉันท์ และคนจนมีโอกาสยกระดบัฐานะทาง
เศรษฐกิจของตนในสังคม 
 5. การคลังท้องถิ่น (Municipal finance) เทศบาลตอ้งมีระบบการคลงัท่ีดีมีประสิทธิภาพ และ
มีความสามารถในการจดัเก็บภาษีในทอ้งถ่ินเพื่อน ามาพฒันาเมืองนั้นๆ ทั้งรัฐ พลเมือง และภาคธุรกิจ
ต้องท างานร่วมกันอย่างจริงจัง และแต่ละคนท าหน้าท่ีของตนในการเสียภาษีอย่างครบถ้วน 
ขณะเดียวกันภาษีนั้ นก็ต้องได้รับการน าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยมีการตรวจสอบจาก
ประชาชนผูเ้สียภาษี 
 6. ส่ิงแวดล้อมเมือง (Urban environment) ทุกภาคส่วนของเมืองตอ้งมีส่วนร่วมในการดูแล
และจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง ให้อย่างน้อยทุกอย่างอยู่ในระดับมาตรฐานหรือมีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐาน เพราะแทจ้ริงแลว้ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงอยู่ของ
มนุษยแ์ละการผลิตต่างๆ   
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โดยในงานศึกษาของดวงจันทร์ อาภาวชัรุตม์ (2545-ข) เร่ืองเมืองย ัง่ยืน : แนวคิดและ
ประสบการณ์ของตะวนัตก ไดก้ล่าวถึงค าจ ากดัความของการพฒันาเมืองอยา่งย ัง่ยนืวา่ในระหวา่งการ
ประชุมเพื่อเตรียมการจดัประชุมใหญ่เร่ือง URBAN 21 ในกรุงเบอร์ลิน สหพนัธรัฐเยอรมนันี ในเดือน
กรกฎาคม 2000 ได้มีการให้ค  าจ  ากัดความของการพัฒนาเมืองอย่างย ั่งยืน  (Sustainable urban 
development) วา่หมายถึง 

        การท าให้คุณภาพชีวิตในเมืองดีขึน้ ซ่ึงรวมท้ังระบบนิเวศ วัฒนธรรมการเมือง สถาบัน 
สังคมและเศรษฐกิจ โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่ออนุชนในอนาคต อุปสรรคอันเป็นผลท่ีเกิด
จากการท าให้ต้นทุนทางธรรมชาติร่อยหรอ หรือเกินหนี้ท้องถ่ิน จุดประสงคขของเราคือ 
หลักการของการเล่ือนไหล(The Flow Principle) ซ่ึงตั้งอยู่บนความสมดุลระหว่างวัสดุ และ
พลังงาน ตลอดจนรายรับรายจ่ายของงบประมาณจะมีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจใน
อนาคตต่อการพัฒนาในพืน้ท่ีเมือง 

 
 นอกจากน้ียงัไดร้ะบุวา่มีผูใ้หค้  าจ  ากดัความของค าวา่ “ชุมชนยัง่ยืน” (Sustainable community) 
และเมืองย ัง่ยืนไว ้โดยมีความหมายคลา้ยกนับา้ง ต่างกนับา้ง ในศพัทต์วัเดียวกนั หรือ ศพัทท่ี์แตกต่าง
แต่ใกลเ้คียงกนั เช่น Mountain Association for Community Economic Development ให้ค  าจ  ากดัความ
ของการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืน(Sustainable community development) วา่หมายถึง ความสามารถใน
การเลือก การพฒันาซ่ึงเคารพความสัมพนัธ์ระหวา่ง 3 Es ซ่ึงหมายถึงเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และความ
เท่าเทียมกนัในสังคม ดงัน้ี 
 E1 = Economy หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจควรจะรับใชสิ้นคา้ทัว่ๆ ไปสามารถชดเชยได้
เอง (self-renewing) และก่อใหเ้กิดการสะสมทุนและการพึ่งพาตวัเองข้ึนในทอ้งถ่ิน   
 E2 = Ecology หมายความว่า มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ และธรรมชาติมีขีดจ ากัด 
ชุมชนจึงมีหนา้ท่ีท่ีจะปกป้องและเสริมสร้างทรัพยสิ์นทางธรรมชาติ     
 E3 = Equity เปิดโอกาสของการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงในกิจกรรมทุกประเภท ในผลก าไร 
และ การตดัสินใจของสังคม 

ในขณะท่ี Concern, Inc. เห็นว่า ชุมชนท่ีย ัง่ยืนใช้ทรัพยากรของตวัเองเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการในปัจจุบนั ขณะเดียวกนัก็รับประกนัวา่จะมีทรัพยากรเพียงพอส าหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต 
มีการเรียกร้องการปรับปรุงดา้นสาธารณสุขและคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของผูอ้ยูอ่าศยัทุกคนในชุมชน โดย
การจ ากดัของเสีย การป้องกนัมลภาวะ และการพฒันาทรัพยากรทอ้งถ่ินเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน 
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 ส่วน Institute of Sustainable Communities เห็นวา่ชุมชนยัง่ยืน หมายถึง ทั้งเมืองเล็ก (towns) 
และเมืองใหญ่ (cities) ซ่ึงมีขั้นตอนในการท าให้ชุมชนคงอยู่อย่างมีสุขภาพดีในระยะยาว ชุมชนท่ี
ย ัง่ยืนจะมีความรู้สึกผูกพนักบัสถานท่ี โดยมีวิสัยทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บการส่งเสริมอยา่งแข็งขนั
จากทุกส่วนส าคญัของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคม ภาคธุรกิจ กลุ่มดอ้ยโอกาส นักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
สมาคมเมือง องคก์รของรัฐ รวมทั้งองคก์รศาสนา ชุมชนเหล่าน้ีเห็นคุณค่าของระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ 
ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแสวงหาท่ีจะท าใหเ้ศรษฐกิจชุมชนยัง่ยนื 

 2.1.2 การวดัความยัง่ยนืของเมือง 
 ในกลุ่มนกัวชิาการโดยเฉพาะวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้มไดพ้ยายามก าหนดดชันีช้ีวดัความย ัง่ยืน
ของเมืองบางตัว ซ่ึงแนวคิดเร่ิมแพร่หลายและมีผูส้นใจลองน าไปปฏิบัติมากข้ึน (เพิ่งอ้าง) เช่น 
ความสามารถในการรองรับของระบบนิ เวศ  (Ecological carrying capacity), Cities’ Ecological 
Footprints, การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมเมือง (Urban environmental management), คุณภาพชีวิต 
(Quality of Life), ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ (Economic Stability), การเงินการคลงัของเมือง (Urban 
Finance), ธรรมาภิบาล (Good governance), ประชาสังคม (Civil Society) และความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

 2.1.3 กรอบแนวคิดการพฒันาทีย่ัง่ยืนในระดับประเทศ 
 งานศึกษาเร่ืองของดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง (2548) ไดก้ล่าวถึงกรอบแนบคิดการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนในระดบัประเทศวา่ ประเทศไทยไดต้ระหนกัถึงผลกระทบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงเกิดจากแนวทางการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีผ่านมาจึงปรับกระบวนทศัน์ในการพฒันาใหม่ เพื่อมุ่ง
ไปสู่การท าใหป้ระเทศไทยย ัง่ยนื โดยมีเป้าประสงคข์องการพฒันา 4 ประการ คือ 
 1. คุณภาพ การเนน้การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีผา่นมาท าให้คนไทยมีชีวติอยูอ่ยา่งไม่มีคุณภาพ
ชีวิต ดงัน้ีจึงตอ้งตั้งเป้าให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองการศึกษา มีการพฒันา
ศกัยภาพและการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง เป็นสังคมฐานความรู้ พฒันาศกัยภาพการผลิตในประเทศ โดย
เน้นความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั ผลิตภาพ การเพิ่มผลผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และใช้มาตรการ
ป้องกนัมากกวา่มาตรการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 2. เสถียรภาพและการปรับตัว จากการท่ีเศรษฐกิจไทยประสบปัญหาอนัเน่ืองจากการขยายตวั
อยา่งกา้วกระโดดอย่างไร้เสถียรภาพมาก่อน ในการปรับกระบวนทศัน์การพฒันาจึงเน้นการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจอย่างมี เสถียรภาพทั้ งภายในและภายนอกประเทศ โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและ
ความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พฒันาและบริหารจัดการ
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เศรษฐกิจระดับรากหญ้าอย่างครบวงจร โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีหลากหลายเข้ากับ
กระบวนการผลิต เพื่อใหธ้ ารงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชาติและของทอ้งถ่ิน 
 3. การกระจายการพฒันาอย่างเป็นธรรม  การพฒันาท่ีผา่นมามีการกระจายการพฒันาอยา่งไม่
เป็นธรรมและจ ากดัเฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่ม การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์จึงค านึงถึงความเท่าเทียมกนั
ในทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ (ชาย-หญิง) อาชีพ รายได้ การศึกษา ความตอ้งการพื้นฐานในการ
ด ารงชีพ และการบริการขั้นพื้นฐานทางสังคม เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเขา้ถึงตลาด และการ
จดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม โดยท่ีให้คนในปัจจุบนัใชท้รัพยากรตามความตอ้งการ
ของคนรุ่นปัจจุบนั แต่ในขณะเดียวกนัก็สงวนรักษาทรัพยากรเพื่อสนองความตอ้งการของคนรุ่นต่อๆ 
ไป 
 4. การมีระบบบริหารจัดการทีด่ี เนน้เร่ืองสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชากรทุกภาค
ส่วนของสังคม การรับรู้กระบวนการตดัสินใจ และนโยบายสาธารณะ โดยมีการบูรณาการดา้นการ
บริหารจดัการให้มีความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั
และในกรอบคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 ได้เน้น “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” อนัเป็นรากฐานของสังคมไทยในอดีต โดยค านึงถึงการพฒันาท่ีเท่าเทียมในสาม มิติ คือ มิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ร่วมกบั สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย และสถาบนัคีนนัแห่งเอเชีย ไดจ้ดัท าดชันีช้ีวดัการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย ตวัช้ีวดัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน รวมทั้งส้ิน 37 ตวัช้ีวดั แยกเป็นมิติ
เศรษฐกิจ 12 ตวัช้ีวดั  มิติสังคม 12 ตวัช้ีวดั และมิติส่ิงแวดลอ้ม 13 ตวัช้ีวดั (อ่านเพิ่มเติมใน ดวงจนัทร์ 
อาภาวชัรุตม ์เจริญเมือง, 2548) 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัพืน้ทีสี่เขียว 
 2.2.1 ความหมายของพืน้ทีสี่เขียว 
 มีงานศึกษาหลายช้ินท่ีไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ "พื้นท่ีสีเขียว" รวมถึง "พื้นท่ีสีเขียวในเขต
ชุมชนเมือง" และ "พื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยืน" ไว ้ซ่ึงมีความแตกต่างกันในบางประเด็นตามล าดับดังน้ี 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2546 อ้างใน พวงเพชร์ ธนสิน, 
2552) ไดใ้หค้วามหมายของพืน้ทีสี่เขียววา่หมายถึง  

        พืน้ท่ีซ่ึงมีสภาพเป็นธรรมชาติควรแก่การอนุรักษข  ได้แก่ พืน้ท่ีป่าไม้ ป่าชุมชน อุทยาน
แหล่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตรข และสวนรุกชาติ พืน้ท่ีชุ่มน า้ แหล่งธรรมชาติควร
อนุรักษขของท้องถ่ิน ชุมชนโบราณ ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม โบราณสถาน พืน้ท่ีร้ิวสีเขียว เช่น 
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ต้นไม้ริมถนน ต้นไม้ริมแม่น า้ ล าคลอง พืน้ท่ีโล่งว่ารอบเมือง เช่น พืน้ท่ีเกษตรกรรม พืน้ท่ี
สาธารณประโยชนข พืน้ท่ีโล่งว่างในเมือง เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬา สนาม
เด็กเล่น รวมถึงสถานท่ีนันทนการและพักผ่อนหย่อนใจท่ีด าเนินการโดยเอกชน และพืน้ท่ี
โล่งอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพในการน ามาใช้ประโยชนข เพ่ือนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจหรือ
เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมของเมือง 
 

 ส่วนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2548-ค) ในการ
ด าเนินงานโครงการศึกษาการจดัท าแผนการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทแบบ
บูรณาการจงัหวดัเชียงใหม่และล าพนู ไดใ้หค้วามหมายของพืน้ทีสี่เขียวไวว้า่หมายถึง  

        พืน้ท่ีโล่ง พืน้ท่ีว่างท้ังหมดท่ีควบคุมการพัฒนาเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม หรือพืน้ท่ีโล่ง
ว่างบริเวณรอบๆ หรือระหว่างอาคารท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นพืน้ท่ีเพ่ือประโยชนขใน
การรักษาสมดุลทางธรรมชาติ เพ่ือเสริมสร้างภูมิทัศนขให้เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจและ
นันทนาการ ส าหรับใช้ประโยชนขและท ากิจกรรมร่วมกันของประชาชน ตลอดจนเป็น
สถานท่ีให้ความสดช่ืนต่อคุณภาพชีวิต เป็นปอดของชุมชนเมือง และ/หรือเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมของเมืองอันจะท าให้ชุมชนเมืองเป็นพืน้ท่ีสีเขียว และมีความร่มร่ืนสวยงาม
ตามธรรมชาติ มีพรรณไม้ขึน้อยู่อย่างยั่งยืน ได้แก่ สวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬา
กลางแจ้ง สวนสัตวข  หรือแหล่งประวัติศาสตรข /แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษขของท้องถ่ิน 
(แหล่งศิลปกรรม โบราณสถาน) พื้นท่ีในและรอบเมืองท่ีมีต้นไม้ พรรณไม้ ไม้พุ่ ม ไม้
ดอกไม้ประดับ ในพืน้ท่ีเส้นทางคมนาคม (ริมถนน แนวทางรถไฟ แนวคลองชลประทาน) 
พืน้ท่ีแหล่งน า้ (แม่น า้  ล าน า้ คลอง ทะเลสาบ สระน า้ หนองน า้ บึง พรุ สนามกอลขฟ) รวมพึง
พืน้ท่ีธรรมชาติอันได้แก่ แม่น า้ คูคลอง หนอง บึง และพืน้ท่ีป่าไม้ ซ่ึงพืน้ท่ีเหล่านี ้เป็นพืน้ท่ี
ท่ีควรได้รับการปกป้องพิทักษขและอนุรักษขให้คงอยู่ตลอดไป 
 

 และส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2549) ในโครงการน า
ร่องแนวคิดใหม่สู่การเป็นเมืองสีเขียว: เทศบาลนครเชียงใหม่และพื้นท่ีเมืองโดยรอบไดใ้ห้ความหมาย
พืน้ทีสี่เขียววา่หมายถึง  

        พืน้ท่ีกลางแจ้งและก่ึงกลางแจ้งท่ีมีขอบเขตท่ีดินท้ังหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพืช
พรรณท่ีปลูกบนดินท่ีซึมน า้หมายรวมถึงพืน้ท่ีสีเขียวในเมืองและนอกเขตเมืองอาจเป็นพืน้ท่ี
สาธารณะหรือเอกชนท่ีสาธารณชนสามารถใช้ประโยชนขประกอบด้วยพื้นท่ีสีเขียวเพ่ือ
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นันทนาการและความงามทางภูมิทัศนข  พืน้ท่ีอรรถประโยชนข เช่น พืน้ท่ีเกษตรกรรมบริเวณ
พืน้ท่ีแนวกันชน พืน้ท่ีสีเขียวในสถาบันต่างๆพืน้ท่ีธรรมชาติและก่ึงธรรมชาติอันเป็นถ่ินท่ีอยู่
ของส่ิงมีชีวิต ได้แก่พืน้ท่ีป่าไม้ พื้นท่ีชุ่มน า้ รวมถึงพื้นท่ีชายหาด พืน้ท่ีริมน า้พืน้ท่ีท่ีเป็นร้ิว
ยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน า้ และแนวทางสาธาณูปการต่างๆหรือพืน้ท่ีอ่ืนๆ 
เช่นพืน้ท่ีสีเขียวท่ีปล่อยรกร้างพืน้ท่ีสีเขียวท่ีถูกรบกวนสภาพธรรมชาติและพืน้ท่ีสีเขียวท่ีมี
การใช้ประโยชนขผสมผสานกัน   

ซ่ึงเทศบาลนครเชียงใหม่ไดน้ าความหมายน้ีมาใช้เป็นนิยามของการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบ 
  
 ส าหรับความหมายของพืน้ที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง ตามนิยามของศูนยว์ิจยัป่าไม ้คณะวน
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2547) ท่ีระบุไวใ้นรายงานฉบบัสมบูรณ์ มาตรการในการเพิ่มและ
การจดัการพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนอยา่งย ัง่ยนื หมายถึง  

        พื้นท่ีโล่งในเขตเทศบาล ซ่ึงมีพืชพรรณเป็นองคขประกอบหลัก ได้รับการจัดการตาม
หลักวิชาวนวัฒนวิทยาและภูมิสถาปัตยข  เพ่ือเสริมสร้างภูมิทัศนขให้เอือ้อ านวยต่อการพักผ่อน
หย่อนใจ และท าให้หน้าท่ีเป็นปอดของเมืองอย่างยั่งยืน อันจะท าให้ชุมชนเมืองเป็นเมืองสี
เขียวท่ีน่าอยู่ตลอดไป จะเป็นท่ีดินของรัฐ ท่ีดินเอกชน หรือท่ีดินประเภทพิเศษ ซ่ึงได้แก่ 
ท่ีดินทรัพยขสินส่วนพระมหากษัตริยข  ท่ีดินศาสนสถานก็ได้ จุดส าคัญไม่ได้อยู่ ท่ีความเป็น
เจ้าของ แต่เป็นหน้าท่ีหลักของท่ีดินนั้นๆ    
 

ซ่ึงมีขอ้ความแตกต่างจากเอกสารรายงานสรุปส าหรับผู้บริหารในบางประเด็นซ่ึงระบุไวว้า่พื้นท่ีสีเขียว
ในเขตชุมชนเมือง หมายถึง  

        พืน้ท่ีโล่งว่างในเขตเทศบาล ซ่ึงมีพืชพรรณเป็นองคขประกอบหลัก ได้รับการจัดการตาม
หลักวิชาวนวัฒนวิทยา และหลักการทางภูมิสถาปัตยข เพ่ือเสริมสร้างภูมิทัศนขให้เอื้ออ านวย
ต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือเสริมสภาพแวดล้อมของเมือง อันจะท าให้ชุมชนเมืองเป็น
เมืองสีเขียวท่ีร่มร่ืนสวยงามและน่าอยู่ตลอดไป ท้ังนีจ้ะเป็นท่ีดินของรัฐ เอกชน หรือท่ีดิน
ประเภทพิเศษกไ็ด้ และให้นับรวมถึงพืน้ท่ีธรรมชาติ อันได้แก่ แม่น า้ คูคลอง หนอง บึง ภูเขา 
และป่าไม้เข้าไปด้วย ซ่ึงพืน้ท่ีเหล่านีค้วรได้รับการปกป้องและอนุรักษขให้คงอยู่ตลอดไป 
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 ในงานของ นิลุบล คล่องเวสสะ (2553) สังกดัภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานน าเสนอเร่ือง  การออกแบบพื้นท่ีสีเขียวในเมืองและ
สวนสาธารณะ ภายใต้โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการเกษตรและ
สวนสาธารณะ ส าหรับขา้ราชการส านกังานสวนสาธารณะและส านกังานเขต กรุงเทพมหานคร ไดใ้ห้
ความหมายของ พื้นที่สีเขียวในเมือง ว่าหมายถึง "พื้นท่ีใดๆ ภายในเมืองท่ีมีการใช้ประโยชนข ด้วย
จิตส านึกถึงคุณค่าของส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของชาวเมืองในระยะยาว และอาจมีความหมาย
ในเชิงบรรยากาศผ่อนคลายและการพักผ่อนดว้ย" 
 
 และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (มปป.) ในแผน
ปฏิบติังานเชิงนโยบายดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอยา่งย ัง่ยืน ไดใ้ห้ความหมายของ พืน้ที่สี
เขียวยั่งยืน วา่หมายถึง "พื้นท่ีสีเขียวท่ีมีไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่เป็นองคป์ระกอบหลกัและไดรั้บการดูแล
บ ารุงรักษาใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื" และ พืน้ทีสี่เขียวชุมชนเมืองทีย่ัง่ยนื วา่หมายถึง  

        พืน้ท่ีธรรมชาติ และพืน้ท่ีท่ีมนุษยขสร้างขึน้หรือก าหนดขึน้ในชุมชนเมืองท่ีปกคลุมด้วย
พืชพรรณท่ีมีไม้ยืนต้นเป็นองคขประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงคขให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี 
สวยงาม ร่มเยน็ น่าอยู่  และเพ่ิมองคขประกอบของการใช้ท่ีดินในเมือง เพ่ือการใช้ประโยชนข
ท่ีดินในเมืองท้ังทางตรงและทางอ้อมแก่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในเมือง และ
นักท่องเท่ียวผู้มาเยือน ท้ังนี้ พื้นท่ีสีเขียว มีบทบาทส าคัญในพื้นท่ีเปิดโล่งหรือพืน้ท่ีท่ีไม่มี
การก่อสร้างท่ีอยู่ระหว่างพืน้ท่ีปลูกสร้างอาคาร และท่ีเว้นว่างท่ีประชาชนใช้ร่วมกัน ในด้าน
การพักผ่อนหย่อนใจ การนันทนาการ การกีฬา และเพ่ือเช่ือมโยงพืน้ท่ีท่ีมนุษยขสร้างขึน้กับ
พื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่ ตามธรรมชาติ ให้เกิดความเช่ือมโยงกลมกลืนและสร้างสมดุลทาง
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน 

 
 โดยในงานศึกษาคร้ังน้ีจะใชค้วามหมายของพื้นท่ีสีเขียวตามค านิยามของส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2549) ในโครงการน าร่องแนวคิดใหม่สู่การเป็นเมืองสี
เขียว: เทศบาลนครเชียงใหม่และพื้นท่ีเมืองโดยรอบ ซ่ึงเทศบาลนครเชียงใหม่น าความหมายน้ีมาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีรับผดิชอบดว้ยเช่นกนั 
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 2.2.2  ประเภทของพืน้ทีสี่เขียว  
 จากการทบทวนเอกสาร พบว่า หน่วยงานต่างๆ ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพื้นท่ีสีเขียวไดแ้บ่งพื้นท่ีสี
เขียวออกเป็นประเภทต่างๆ ตามบทบาทหน้าท่ีและตามค าจ ากดัความไดด้งัน้ี ส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2548-ค) แบ่งพื้นท่ีสีเขียวออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. พืน้ที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ หมายถึง พื้นท่ีท่ีใชส้ าหรับกิจกรรม
นนัทนาการกลางแจง้ เช่น การออกก าลงักายและพกัผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ พื้นท่ีท่ีมีภูมิทศัน์
งดงามตามท่ีต่างๆ เช่น สวนหยอ่ม สวนสัตว ์สวนพฤกษศาสตร์ ตลอดจนพื้นท่ีสีเขียวในบริเวณท่ีอยู่
อาศยัของเอกชนท่ีแมส้าธารณชนอาจเขา้ถึงไม่ได ้

2. พืน้ที่สีเขียวอรรถประโยชน์ เป็นพื้นท่ีสนองหน้าท่ีใช้สอยส าคญัของชุมชน หมายรวมถึง 
พื้นท่ีท่ีใชส้ าหรับการผลิตและกกัเก็บไวใ้ชป้ระโยชน์ เช่น พื้นท่ีเกษตรกรรม ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์แหล่ง
น ้ าตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น อ่างเก็บน ้ า พื้นท่ีสาธารณูปการ เช่น พื้นท่ีฝังกลบขยะ 
พื้นท่ีบ าบดัน ้ าเสีย เขตท่าเรือ เขตท่าอากาศยาน ตลอดจนพื้นท่ีท่ีกนัไวเ้พื่อควบคุมน ้ าท่วม พื้นท่ีสุสาน 
พื้นท่ีสีเขียวในบริเวณศาสนสถาน พื้นท่ีสีเขียวในแหล่งโบราณสถาน ประวติัศาสตร์และศิลปกรรม 
พื้นท่ีสีเขียวในสถาบนัต่างๆ เช่น สถาบนัการศึกษา สถานท่ีราชการ พื้นท่ีในเขตทหาร หรือสถาบนั
อ่ืนๆ ของเอกชน 

3. พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพธรรมชาติและก่ึงธรรมชาติอนั
เป็นแหล่งท่ีควรอนุรักษเ์พื่อความสมดุลของระบบนิเวศและภูมิอากาศ รวมทั้งเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพืช
และสัตว ์ไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าทุกประเภท หมายรวมถึง ป่าธรรมชาติ ป่าชุมชน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า พื้นท่ี
ชุ่มน ้า พื้นท่ีป่าชายเลน ป่าชายหาด พื้นท่ีริมน ้า ริมตล่ิงท่ีเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของพืชและสัตวน์ ้า ฯลฯ 

4. พื้นที่สีเขียวที่เป็นร้ิวยาว เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีลกัษณะพิเศษ เป็นแนวยาวไปตามเส้นทาง
คมนาคมทางบกและทางน ้ า เช่น พื้นท่ีสีเขียวตามแนวถนนรวมถึงเกาะกลางถนนและพื้นท่ีเขตทาง
หลวง เขตทางรถไฟ ทางจกัรยาน ทางเดินริมถนน และแม่น ้ า ล าคลอง ตลอดจนพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นร้ิว
ยาวตามแนวสาธารณูปการต่างๆ เช่น แนวสายไฟฟ้าแรง สูงคลองชลประทาน ฯลฯ นอกจากใช้
ประโยชน์เป็นเขตทางท่ีร่มร่ืนท่ีมกัเรียกวา่ “ทางสีเขียว” แลว้ ยงัเป็นแนวเช่ือมโยงถ่ินอาศยัของสัตว์
ระหวา่งชนบทและเมืองดว้ย 

5. พืน้ที่ว่างเว้นตามกฎหมาย เช่น กฎหมายผงัเมือง กฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พื้นท่ีทางเทา้ และพื้นท่ีเขตถอยร่น 

6. พืน้ที่สีเขียวอื่นๆ ไดแ้ก่ พื้นท่ีสีเขียวท่ีไม่สามารถจ าแนกในประเภทต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้
ได ้เช่น พื้นท่ีสีเขียวท่ีปล่อยรกร้าง พื้นท่ีสีเขียวท่ีถูกรบกวนสภาพธรรมชาติ และพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีการใช้
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ประโยชน์ผสมผสานกัน นอกจากนั้ น พื้นท่ีสีเขียวทุกแห่งไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม ล้วนมี
ประโยชน์ช่วยลดภาระการระบายน ้าของเมืองได ้เน่ืองจากพืชพรรณท่ีปกคลุมดินสามารถดูดซบัน ้ าไว้
ในดิน ท าให้ดินชุ่มช้ืนและลดปริมาณน ้ าไหลบ่าท่ีต้องระบายทิ้งในระบบท่อ ช่วยประหยัด
งบประมาณการก่อสร้างระบบระบายน ้าไดม้ากทางหน่ึง  
 ในส่วนของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2549) ได้
จ  าแนกประเภทพื้นท่ีสีเขียวออกเป็น 6 ประเภท โดยประเภทท่ี 1-4 และประเภทท่ี 6 ไดท้  าการแบ่งใน
ลกัษณะเดียวกบังานช้ินแรก แตกต่างกนัในประเภทท่ี 5 คือ พื้นท่ีเวน้วา่งตามกฎหมาย ซ่ึงโครงการน า
ร่องแนวคิดใหม่สู่การเป็นเมืองสีเขียวฯ ระบุต่างไปวา่เป็น พืน้ที่สีเขียวพิเศษ คือ เป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีมี
การด าเนินการอยู่แล้ว แต่มีวตัถุประสงค์เฉพาะ ซ่ึงไม่ได้เน้นความเป็นพื้นท่ีสีเขียวโดยตรง แต่
หน่วยงานท่ีดูแลรักษาจะจดัท าแผนงาน โครงการ และมีงบประมาณในการบริหารจดัการ เช่น 
พิพิธภณัฑธ์รรมชาติท่ีมีชีวติ แหล่งเรียนรู้พืชพรรณธรรมชาติ เป็นตน้ 
 ส าหรับส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2547) และศูนยว์ิจยั
ป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2547-ข) ในรายงานสรุปผูบ้ริหาร มาตรการในการ
เพิ่มและการจดัการพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนอย่างย ัง่ยืน ได้จ  าแนกประเภทของพื้นท่ีสีเขียวในเขต
ชุมชนเมืองออกตามบทบาทหนา้ท่ีไว ้5 ประเภทเหมือนกนั ไดแ้ก่ 
 1. พื้นที่ธรรมชาติ หมายถึง พื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิม ได้แก่ พื้นท่ีแหล่งน ้ า ล าธาร คูคลอง 
ทะเลสาบ พรุ บึง ชายหาด เนินเขา ภูเขา และป่าไม้ พื้นท่ีธรรมชาติเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่
ภายใต้การดูแลของรัฐ หรือชุมชน เป็นพื้นท่ีท่ีต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อพิทักษ์ไวใ้ห้คงสภาพ
สมบูรณ์ ไม่น าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัต่อระบบนิเวศสูง
มาก 
 2. พืน้ที่สีเขียวเพื่อบริการ หมายถึง พื้นท่ีสีเขียวท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปใชบ้ริการเพื่อการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ ออกก าลงักาย ศึกษาทางธรรมชาติวิทยา และเสริมสร้างทศันียภาพท่ีสวยงามให้กบั
เมือง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของชุมชน ไดแ้ก่ สวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจง้ 
สนามเด็กเล่น ลานเมือง สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกชาติ ฯลฯ ซ่ึงประชาชนสามารถเขา้ไปใชบ้ริการได ้
   3. พืน้ที่สีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม หมายถึง พื้นท่ีสีเขียวท่ีช่วยเสริมสร้างคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ใหก้บัชุมชน เช่น การเพิ่มก๊าซออกซิเจน หรือการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และอุณหภูมิความร้อน
ในเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีของเอกชน แมป้ระชาชนจะไม่สามารถเขา้ไปใชบ้ริการไดโ้ดยตรง แต่
มีคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนโดยรวม ไดแ้ก่ พื้นท่ีสวนไมผ้ล สวนป่า สวนในบา้น พื้นท่ีสีเขียว
ของสถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ 
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 4. พืน้ที่สีเขียวริมเส้นทางสัญจร หมายถึง พื้นท่ีสีเขียวท่ีอยูต่ามแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ 
ซ่ึงมีบทบาท ทั้งการเสริมคุณค่าดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก่อให้เกิดสุนทรียภาพแก่เมือง รวมทั้งการให้บริการ
ดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ ไดแ้ก่ พื้นท่ีแนวถนน เกาะกลางถนน ทางเดิน แนวถอยร่น ริมแม่น ้ า และริม
ทางรถไฟ 
 5. พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง พื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีว่างของเอกชนหรือส่วน
ราชการ มีการใชพ้ื้นท่ีโดยการตกแต่งเสริมทศันียภาพ เพื่อสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีแก่ผูเ้ขา้
ใชบ้ริการ เป็นการเสริมคุณค่าดา้นการใชพ้ื้นท่ี เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ พื้นท่ีวา่งภายนอกอาคาร
พาณิชย ์ หา้งสรรพสินคา้  หมู่บา้นจดัสรร 
 ส าหรับ ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา ส านกัการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ (2556) ได้
จ  าแนกพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีความรับผิดชอบออกเป็น 4 ประเภท โดยใชนิ้ยามตามส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2549) ประกอบดว้ย 1) พื้นท่ีสีเขียวเพื่อนันทนาการ
และความงามทางภูมิทศัน์  2) พื้นท่ีสีเขียวอรรถประโยชน์  3) พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
และ 4) พื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นร้ิวยาว  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดอ้า้งอิงขอ้มูลขนาดพื้นท่ีตามประเภทของ
พื้นท่ีสีเขียวตามท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ไดจ้ดัท าไว ้

 
2.2.3 ประโยชน์ของพืน้ทีสี่เขียว  

 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2546 อา้งใน พวงเพชร์ ธน
สิน, 2552) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัและประโยชน์ของพื้นท่ีสีเขียวสรุปความไดด้งัน้ี 
 1. ด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยตน้ไมมี้บทบาทส าคญั 4 ประการ ต่อสภาพแวดลอ้มในเมือง
ดงัน้ี 

1.1) ตน้ไมเ้ปรียบเสมือนเคร่ืองปรับอากาศ ตน้ไมข้นาดใหญ่หน่ึงตน้มีความสามารถใน
การลดความร้อนให้กับสภาพแวดล้อมเท่าเทียบเท่าเคร่ืองปรับอากาศขนาด 1 ตัน หรือประมาณ 
12,000 บีทียตู่อชัว่โมง อีกทั้งการคายน ้าของตน้ไมท้  าใหอ้ากาศในเมืองเยน็ข้ึน  

1.2) ตน้ไมช่้วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มก๊าซออกซิเจนให้อากาศในเขต
เมือง ทั้งน้ีตน้ไมย้งัเป็นเกราะป้องกนัความร้อนจากแสงอาทิตย ์โดยร่มเงาของตน้ไมช่้วยปกป้องคน
เดินเทา้ตามถนน และช่วยลดความร้อนซ่ึงเกิดจากอาคาร การจราจรและการก่อสร้าง 

1.3) ตน้ไมช่้วยลดระดบัเสียงรบกวน เน่ืองจากใบและก่ิงของตน้ไมเ้ป็นส่วนท่ีช่วยลดและ
ขดัขวางการเคล่ือนท่ีของเสียง การปลูกตน้ไมใ้นท่ีลุ่มหรือบนไหล่ถนนหรือทางเดินช่วยลดเสียงลงได ้
16-20 เดซิเบล ทั้งน้ีตน้ไมแ้ต่ละชนิดมีความสามารถในการลดระดบัเสียงรบกวนไดต่้างกนั 
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1.4) ส่งเสริมระบบนิเวศวิทยาของเมือง ได้แก่  สัตว์ต่างๆ ท่ีอาศัยในพื้น ท่ี สี เขียว 
สวนสาธารณะ เช่น นก ผีเส้ือ สามารถเดินทางเช่ือมโยงระหวา่งสวนสาธารณะ หรือไปยงัส่วนต่างๆ 
ของเมืองได ้โดยมีตน้ไมร้ะหว่างทางเป็นท่ีก าลงัอนัตราย ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการด ารงชีวิตร่วมกนั
ระหวา่งคนเมืองกบัส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติในเมือง 
 2. ด้านผังเมือง พื้นท่ีสีเขียวมีความส าคญัต่อการป้องกนัมิให้เกิดการขยายตวัของชุมชนและ
อาคารต่างๆ เพื่อรักษาพื้นท่ีโล่งวา่งไม่ให้นอ้ยลง เป็นพื้นท่ีแนวกนัชนการขยายชุมชนเขา้ไปอยา่งไร้
ขอบเขต และป้องกนัการขยายชุมชนเขา้ไปสู่พื้นท่ีเกษตรกรรม 
 3. ด้านคุณภาพชีวิต  โดยท าให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดีข้ึน เน่ืองจากสีเขียวของใบไม ้
ธรรมชาติภายในสวนสาธารณะส่งผลให้ภาวะทางด้านจิตใจของผู ้ท่ีอยู่อาศัยในเมืองดีข้ึน ลด
ความเครียดท่ีเกิดจากการประกอบกิจวตัรประจ าวนัลง อีกทั้งยงัส่งเสริมความสัมพนัธ์และสายใยความ
รักภายในครอบครัว และความสัมพนัธ์ภายในชุมชนโดยการท ากิจกรรมร่วมกนับริเวณสวนสาธารณะ 
เช่น ฟังดนตรี ออกก าลงักาย เป็นตน้  
 
 ส าหรับส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2549) ไดก้ล่าวถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของพื้นท่ีสี เขียวไว้ 3 ด้าน คล้ายกับท่ีส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2549) ไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี  
 1. ด้านส่ิงแวดล้อม เป็นท่ีอยู่อาศยัของ นก ปลา แมลง และสัตวอ่ื์นๆ และเป็นช่องทางหรือ 
ทางสีเขียวเช่ือมโยงแหล่งท่ีอยูอ่าศยัเขา้ดว้ยกนั, ช่วยป้องกนัการกดัเซาะพงัทลายของดิน ช่วยดูดซับ
น ้ าฝนไหลบ่า จึงช่วยปรับปรุงระบบการระบายน ้ าได้ดี, ต้นไม้ในพื้นท่ีสีเขียวช่วยดูดซับมลภาวะ
อากาศ, พืชพรรณในพื้นท่ีสีเขียวช่วยลดอุณหภูมิของเมืองท่ีเกิดจาก urban heat island effect โดยการ
ให้ร่มเงาพื้นผิวท่ีดูดซับความร้อนในสภาพแวดลอ้มเมืองโดยตรง และโดยทางออ้มโดยการท าความ
เยน็จากกระบวนการระเหยคายน ้า (evapotranspiration-ET) 
 มีการศึกษาพบวา่ตน้ไมท่ี้ให้ร่มเงากบัผนงัอาคารสามารถช่วยลดอุณหภูมิผนงัไดถึ้ง 17องศา
เซลเซียส มีผลให้สามารถลดการใช้เคร่ืองปรับอากาศไดถึ้งร้อยละ 50, พื้นท่ีสีเขียวสามารถลดเสียง
รบกวนลงได ้โดยอาศยัพุ่มใบท่ีหนาทึบของไมย้นืตน้และ ไมพุ้่มช่วยดูดซบัเสียง นอกจากนั้น พื้นท่ีสี
เขียวและพืชพรรณยงัเป็นดชันีช้ีวดัระดบัสุขภาพของระบบนิเวศอีกด้วย ซ่ึงถือว่าเป็นตวัช้ีวดัความ
ย ัง่ยนืทางนิเวศวทิยาของชุมชนอยา่งส าคญั 
 2. ด้านสังคม เป็นแหล่งนนัทนาการของชุมชน เป็นท่ีเล่น ท่ีชุมนุมท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ช่วย
เสริมสร้างสุขภาพกาย และใจของคนในชุมชนทุกเพศ วยั, ช่วยเพิ่มคุณค่าทางสังคมของชุมชน และ
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พื้นท่ีสีเขียวเป็นส่ิงเช่ือมโยงผูค้นให้ไดส้ัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ ท าให้เป็นเมืองน่าอยู ่เป็นการ
พฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 3. ด้านเศรษฐกิจ โดยทางตรง คือ จากการสร้างงาน เน่ืองจากพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีคุณภาพตอ้งการ
การจดัการท่ีดี มีการดูแลรักษายา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งการอตัราก าลงัและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก, 
โดยทางออ้ม คือ เป็นท่ีน่าสังเกตวา่พื้นท่ีขา้งเคียงกบัพื้นท่ีสีเขียวมกัจะมีราคาท่ีดินสูงอีกทั้งพื้นท่ีสีเขียว
มกัจะมีศกัยภาพเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถท าเงินรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 
 

2.2.4 เกณฑ์สัดส่วนพืน้ทีสี่เขียว   
ศูนยว์ิจยัป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2547-ข) ไดก้ล่าวถึงการพิจารณา

สัดส่วนของพื้นท่ีสีเขียวในภาพรวมวา่เม่ือพิจารณาถึงสมดุลของการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน บทบาทหนา้ท่ี 
สุนทรียภาพของเมือง และเกณฑ์มาตรฐานเพื่อความเป็นสากลแลว้ ท าให้สามารถก าหนดรูปแบบและ
สัดส่วนของพื้นท่ีสีเขียวตามขนาดของชุมชนเมืองไดด้งัน้ี 

1. ชุมชนเมืองขนาดเล็ก ไดแ้ก่ ชุมชนระดบัเทศบาลต าบล มีจ านวนประชากรเบาบาง ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มเมืองยงัไม่ปรากฏชดัเจน มีสัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวทัว่ไปมาก แต่ยงัขาดพื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการ 
ควรมี 

- พื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนือยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของพื้นท่ีทั้งหมดของชุมชน   
- พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการบริการอยา่งนอ้ยร้อยละ 3 ของพื้นท่ีทั้งหมดของชุมชน  

 2. ชุมชนเมืองขนาดกลาง ไดแ้ก่ ชุมชนระดบัเทศบาลเมือง มีจ านวนประชากรมากกวา่ชุมชน
ขนาดเล็ก ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของเมืองเร่ิมปรากฏ ควรมี 

- พื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนือยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของพื้นท่ีทั้งหมดของชุมชน   
- พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการบริการอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของพื้นท่ีทั้งหมดของชุมชน  

 3. ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ชุมชนระดบัเทศบาลนคร รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร และเมือง
พทัยา มีจ  านวนประชากรค่อนขา้งหนาแน่น มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มเมืองมาก ควรมี 

- พื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนือยา่งนอ้ย 12 ตารางเมตรต่อคน หรือ 7.5 ไร่ ต่อประชากร 1,000 คน   
- พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการบริการอย่างน้อย 4  ตารางเมตรต่อคน หรือ 2.5 ไร่ ต่อประชากร 

1,000 คน   
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 ส าหรับโครงการจดัท าเกณฑ์มาตรฐานพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเมืองน่าอยูโ่ดยส านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2550 อ้างใน นิลุบล คล่องเวสสะ, 2553) ได้ก าหนดเกณฑ์
สัดส่วนพืน้ทีสี่เขียวเพือ่บริการสาธารณะต่อจ านวนประชากร ไวด้งัน้ี 
 เทศบาลนคร 4 ตารางเมตร/คน 
 เทศบาลเมือง 3 ตารางเมตร/คน 
 เทศบาลต าบล 2 ตารางเมตร/คน 
และไดก้ าหนดเกณฑส์ัดส่วนพืน้ทีสี่เขียวต่อจ านวนประชากร ไวด้งัน้ี 
 เทศบาลนคร 10 ตารางเมตร/คน 
 เทศบาลเมือง 15 ตารางเมตร/คน 
 เทศบาลต าบล 30 ตารางเมตร/คน 
 
 โดยเกณฑส์ัดส่วนท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ใชเ้ป็นมาตรฐานในการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว ส าหรับ
เทศบาลนครเชียงใหม่ซ่ึงเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรอยูอ่าศยัอยา่งหนาแน่น และประสบ
ปัญหาส่ิงแวดล้อมเมืองเป็นอย่างมาก จึงใช้เกณฑ์มาตรฐานส าหรับพื้นท่ีสีเขียวทั้ง 4 ประเภทของ
เทศบาล คือ จะตอ้งมีมีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการอย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน และในงานศึกษาคร้ังน้ี 
ไดเ้พิ่มเกณฑ์สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวทุกประเภทรวมกนัทั้งหมดต่อจ านวนประชากรเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาประเด็นความเพียงพอของพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองดว้ย คือ จะตอ้งมีพื้นท่ีเขียวท่ีย ัง่ยืนอย่าง
นอ้ย 12 ตารางเมตรต่อคน  
 

2.2.5 พืน้ทีสี่เขียวในชุมชนต่างประเทศ 
จากการศึกษาเอกสารพบว่าสัดส่วนของพื้นท่ีสีเขียวมีความแตกต่างกนัในแต่ละเมือง ข้ึนอยู่กบั

การให้ความส าคญัต่อพื้นท่ีสีเขียวของแต่ละประเทศ เช่น ในประเทศญ่ีปุ่นได้มีการออกกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะหลายฉบบั เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและ
สวนสาธารณะทั้งในเมืองและนอกเมือง ท าให้ญ่ีปุ่นมีพื้นท่ีสวนสาธารณะเท่ากบั 5.4 ตารางเมตรต่อคน  
ในนครเซ่ียงไฮ ้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมี้การก าหนดไวใ้นแผนพฒันาเมืองปี พ.ศ. 2543 
ให้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจ านวน 5,175 ไร่ (828 เฮคแตร์) ซ่ึงมีผลท าให้พื้นท่ีสีเขียวในเมืองเพิ่มข้ึน คิดเป็น
พื้นท่ีสีเขียวร้อยละ 22 ของพื้นท่ีทั้งหมด หรือมีสัดส่วนของพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากรของเมืองเพิ่มเป็น 
4.6 ตาราเมตร ซ่ึงสูงกวา่กรุงเทพมหานคร (1.46 ตารางเมตร) เมือง Bratislava ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศสโลวาเกียมีพื้นท่ีสีเขียวมากว่าร้อยละ 60 ของพื้นท่ีทั้งหมด (Stanners and Bourdeau, 1995 
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อ้างใน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547-ก)  เมืองโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของ
ประเทศเดนมาร์ก มีพื้นท่ีสีเขียวร้อยละ 23 คิดเป็นพื้นท่ีสีเขียว 43 ตารางเมตรต่อประชากร ในขณะท่ี
เมกซิโกซิต้ี เมืองหลวงของประเทศเมกซิโก มีพื้นท่ีสีเขียวเพียงร้อยละ 2.2 (Benavides, 1992 อา้งใน 
คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547-ก) 

จากการศึกษาไม่พบวา่มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานสากลของพื้นท่ีสีเขียวแต่อยา่งใด แมแ้ต่
ตวัช้ีวดัของการจดัล าดบัเมืองน่าอยู่ก็มิไดก้  าหนดขนาดของพื้นท่ีสีเขียว แต่มีขอ้เสนอแนะว่าชุมชน
เมืองควรมีพื้นท่ีสีเขียวให้มากท่ีสุด และควรมีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในทุกๆ โอกาสท่ีท าได ้เพื่อบรรเทา
มลภาวะท่ีเกิดข้ึนในเมือง (Sampson and Scholes, 2000, เพิ่งอา้ง) อย่างไรก็ตามองค์การอนามยัโลก 
(World Health Organization: WHO) ไดแ้นะน าขนาดของพื้นท่ีสีเขียวเพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชน
ใหมี้ขนาดอยา่งนอ้ย 9 ตารางเมตรต่อคน (Deloya, 1993, เพิ่งอา้ง) 

โดยทัว่ไปพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนมกัพิจารณาจากพื้นท่ีของสวนสาธารณะ เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีบริการของชุนชนเพื่อการนนัทนาการโดยตรง ส าหรับสัดส่วนพื้นท่ีสวนสาธารณะต่อประชากร
ในเมืองส าคญัต่างๆ มีความแตกต่างกนั (คณะวนศาสตร์ 2546, Benavides 1992 and Dembner 1993, 
เพิ่งอา้ง) เช่น 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 1.46 ตารางเมตรต่อคน 
เมกซิโกซิต้ี ประเทศเมกซิโก 1.94 ตารางเมตรต่อคน 

กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 2.90 ตารางเมตรต่อคน 

ปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน     6.00 ตารางเมตรต่อคน 

สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 10.90 ตารางเมตรต่อคน 

นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา  12.00 ตารางเมตรต่อคน 

เวยีนนา ประเทศออสเตรีย 24.30 ตารางเมตรต่อคน 

วอชิงตนั ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 41.10 ตารางเมตรต่อคน 

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 43.00 ตารางเมตรต่อคน 

 
 2.2.6 ส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพภูมิทศัน์ของพืน้ทีสี่เขียว 
 มาตรฐานของส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพภูมิทัศน์ของพื้นท่ีสีเขียวของกองงาน
สวนสาธารณะ ส านกัสวสัดิการสังคม กรุงเทพมหานคร (พวงเพชร์ ธนสิน, 2552) มีทั้งหมด 23 อยา่ง 
แบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
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 1. ส่ิงบริการอ านวยความสะดวก 
1) ท่ีจอดรถ 6) ถงัขยะ 
2) ร้านขายของ 7) บริการน ้าด่ืม 
3) อาคารอ านวยการ 8) หอ้งน ้าสาธารณะ 
4) ศาลาพกัผอ่น 9) ป้ายแสดงช่ือสวน 
5) มา้นัง่ 10) ป้ายแสดงแผนผงั 

 2. ส่ิงบริการด้านกจิกรรม 
11) สนามหญา้หรือลานหญา้ 
12) ฐานออกก าลงักายหรือเคร่ืองออกก าลงักาย 
13) พื้นท่ีส าหรับปิกนิก 
14) สนามเด็กเล่น 
15) ลานกีฬา 
16) ลานโล่งเพื่อกิจกรรมนนัทนาการ 
17) ทางส าหรับวิง่หรือเดินออกก าลงักาย 

 3. ส่ิงบริการด้านความปลอดภัย 
18) ไฟสนามใหแ้สงสวา่งในเวลากลางคืน 
19) ยามรักษาความปลอดภยัของพื้นท่ี 

 4. ส่ิงบริการด้านการตกแต่งภูมิทศัน์ 
20) สระน ้า 
21) สวนไมด้อกไมป้ระดบั (สวนหยอ่ม) 
22) ร่มเงา 
23) งานศิลปะสนามตกแต่งพื้นท่ี 

  

 โดยในงานศึกษาคร้ังน้ี จะน ามาตรฐานของส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพภูมิทศัน์ของ
พื้นท่ีสีเขียวดงักล่าวเป็นเกณฑ์การส ารวจศกัยภาพของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
พร้อมทั้งน าไปจดัท าแบบส ารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อสวนสาธารณะในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นล าดบัต่อไป 
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 2.2.7 ปัญหาในการเพิม่พืน้ทีสี่เขียวในเขตเมืองและชุมชน 
 รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2546 (เพิ่งอา้ง) ได้กล่าวถึงปัญหาในการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุมชน วา่มีอยู ่2 ปัญหาใหญ่ๆ สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ปัญหาระบบสารสนเทศพืน้ทีสี่เขียวในเขตเมือง ประกอบดว้ย  

- ความไม่ชดัเจนของความหมายของพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง ท าให้เทศบาลแต่ละแห่งให้
ความหมายพื้นท่ีสีเขียวท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้การรวบรวมขอ้มูลพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกนั เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้วการเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากรของแต่ละ
ทอ้งถ่ินจะแตกต่างกนัมาก  

- ทอ้งถ่ินท่ีขาดความพร้อมในการรวบรวมขอ้มูลเขา้สู่ส่วนกลาง ถึงแมก้รมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ไดจ้ดัท าระบบสารสนเทศศูนยข์อ้มูลทอ้งถ่ิน โดยให้เทศบาลใส่ขอ้มูลผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ แต่เน่ืองจากความไม่พร้อมของทอ้งถ่ิน เช่น ขาดบุคลากร ประกอบการส่วนกลางยงัไม่มี
มาตรการอยา่งเคร่งครัด ท าใหข้อ้มูลท่ีเขา้มาสู่ส่วนกลางยงัไม่มีความสมบูรณ์มากนกั 
 2. ปัญหาการบริการจัดการพืน้ทีสี่เขียวในเขตเมือง ประกอบดว้ย 

- ขาดพื้นท่ีท่ีจะพฒันาเป็นพื้นท่ีสีเขียวของเมือง เน่ืองจากในเขตเมืองเป็นศูนยก์ลางของ
เศรษฐกิจ แออดัไปดว้ยส่ิงก่อสร้าง อาคารพาณิชยต่์างๆ ท่ีดินมีราคาสูง ท าให้การหาพื้นท่ีเพื่อพฒันา
เป็นพื้นท่ีสีเขียวของเมืองเป็นเร่ืองยาก 

- ขาดการดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียวอย่างย ัง่ยืน เน่ืองจากสวนสาธารณะบางแห่งถูกปล่อยให้รก
ร้าง อาจมีสาเหตุมาจากขาดงบประมาณในการดูแลอย่างต่อเน่ือง หรือขาดมาตรการติดตามและ
ตรวจสอบ 

- ขาดแหล่งเงินทุนในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เน่ืองจากการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนจะตอ้งมี
การลงทุนและดูแลอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นแหล่งเงินทุนหรืองบประมาณเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ 
  
 2.2.8 แนวทางการเพิม่และจัดการพืน้ทีสี่เขียวอย่างยัง่ยืน 
 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2547) ไดแ้บ่งแนวทางการ
พฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนเมืองออกเป็น 2 แนวทาง คือ หน่ึง แนวทางในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
และสอง แนวทางในการจดัการหรือบ ารุงรักษาพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่เดิม โดยมีแนวปฏิบติัเป็นล าดับ
ขั้นตอน สรุปไดด้งัน้ี 
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 1. แนวทางในการเพิม่พืน้ทีสี่เขียว ประกอบดว้ย 
 - การส ารวจการใช้ประโยชน์พื้นท่ีในเขตชุมชนเมือง และการจดัท าแผนแม่บทการพฒันา
พื้นท่ีสีเขียว 
 - การจดัหาพื้นท่ีวา่งเพื่อพฒันาเป็นพื้นท่ีสีเขียว 
 - การออกเทศบญัญติัเพื่อใหมี้การพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีวา่ง 
 - การจดัเตรียมงบประมาณเพื่อการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว 
 - รูปแบบการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวท่ีใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม  
 2. แนวทางในการจัดการหรือบ ารุงรักษาพืน้ที่สีเขียวทีม่ีอยู่เดิม โดยจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการใน
การก ากบัและควบคุมควบคู่กบัมาตรการทางสังคม ดงัน้ี 
 - การใชพ้ระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 
2535 ในส่วนของการดูแลรักษาตน้ไมใ้นเขตเทศบาล ในมาตรา 8  มาตรา 26 และมาตรา 27 
 - การจดัท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนกัต่อความส าคญัของพื้นท่ีสีเขียว โดย
การประชาสัมพนัธ์ การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพน้ท่ีสีเขียว การจดัโครงการประกวดต่างๆ การยก
ยอ่งผูท่ี้สนบัสนุนการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว การจดัฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการใหป้ระชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
หรือร่วมเป็นกรรมการบริหาร 
 ส่วนส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (มปป.) ไดร้ะบุแนวทาง
และมาตรการในการด าเนินงานเพื่อเพิ่มและจดัการพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอยา่งย ัง่ยนืไวใ้นแผนปฏิบติั
การเชิงนโยบายดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอยา่งย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 6 แนวทาง ซ่ึงเป็นไป
ในทิศทางเดียวกบัแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนเมือง ของส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2547)  สรุปไดด้งัน้ี  
 1. การน าร่องการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยืนในแปลท่ีดินของรัฐ สถานท่ีราชการ สถานศึกษา 
ศาสนสถาน และการปลูกไมย้ืนตน้ในบริเวณท่ีดินสาธารณะริมทางหรือริมน ้ า เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ย ัง่ยนืใหก้บัชุมชน 
 2. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัการส่งเสริมการเพิ่มและ
การบริหารจดัการพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนืของชุมชน และผลกัดนัใหมี้การบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด 
 3. สนบัสนุน ส่งเสริม และก าหนดใหเ้อกชนเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยนื 
 4. การใชแ้รงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ในการเพิ่มและการจดัการพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนื 
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 5. การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการจดัการพื้นท่ีสีเขียวของชุมชนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
 6. สนบัสนุนการสร้างองคค์วามรู้ จิตส านึกในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเพิ่มและ
การจดัการพื้นท่ีสีเขียวย ัง่ยนืของชุมชน 
 ส าหรับแนวทางการบริหารจดัการพื้นท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยนืท่ีเสนอประเด็นปลีกยอ่ยเพิ่มเติมจาก
ขอ้เสนอทั้งสองขา้งตน้ เป็นงานของศูนยว์จิยัป่าไม ้คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ (2546-
ข) ท่ีได้เสนอเป็นกลยุทธ์และมีแนวทางหรือวิธีการเพื่อขบัเคล่ือนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเสนอเป็นแผน
แม่บทพื้นท่ีเขียวของกรุงเทพมหานคร โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 1. กลยุทธ์การไดม้าซ่ึงท่ีดินเพื่อการพฒันาเป็นพื้นท่ีสีเขียว โดยจ าแนกตามลกัษณะของความ
เป็นเจา้ของพื้นท่ี คือ พื้นท่ีของเอกชน และพื้นท่ีของหน่วยงานราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 
 2. กลยทุธ์ในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวดา้นผงัเมือง โดยเสนอใหมี้การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบนพื้นท่ีนอก
อาคาร การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวด้านในอาคาร การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในบริเวณช่องว่างระหว่างอาคาร การ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในบริเวณดา้นหน้าอาคารห้างสรรพสินคา้ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในบริเวณพื้นท่ีลาด
จอดรถ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในแนวเส้นทางคมนาคม และการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยการแทนท่ีพื้นท่ีเดิม 
 3. กลยุทธ์การคดัเลือกพรรณไมย้ืนตน้เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเมือง โดยพิจารณา
คุณสมบติัทั่วไปของพรรณไม้ท่ีจะน ามาปลูกในเขตเมือง ได้แก่ ความแข็งแรงทนทาน มีทรงพุ่ม
สวยงาม ไม่ผลดัใบ และมีอายยุนืนาน 
 4. กลยุทธ์ในการจดัการพื้นท่ีสีเขียวดา้นนนัทนาการ ซ่ึงเสนอแนวทางไว ้3 แนวทาง คือ การ
เพิ่มพื้นท่ีรองรับกิจกรรมนนัทนาการ การปรับปรุงศกัยภาพการให้บริการของสวนสาธารณะท่ีมีอยู่
เดิม และส่งเสริมการประกอบกิจกรรมนนัทนาการในพื้นท่ีสีเขียว 
 5. กลยุทธ์ในการอนุรักษ์พื้นท่ีเกษตรกรรม เพื่อช่วยเสริมคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม เป็นแหล่ง
อาหารส าหรับประชาชนในเขตเมือง และเป็นแนวกันชนระหว่างเขตเมืองกับเขตชุมชนและเขต
อุตสาหกรรม ป้องการการพฒันาอยา่งไร้ทิศทาง 
 6. กลยุทธ์ในดา้นการบริหารจดัการพื้นท่ีสีเขียว โดยเสนอแนวทางการบริหารจดัการคือ การ
ปรับกลไกการบริหารองค์กร การพัฒนากลไกและกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย และการปลูกสร้างจิตส านึกใหก้บัประชาชน 
 7. กลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อพฒันาพื้นท่ีสีเขียว โดยเสนอแนวทางในการด าเนินการลงทุนเพื่อ
พฒันาพื้นท่ีสีเขียวประเภทต่างๆ คือ ให้กรุงเทพมหานครเป็นผูล้งทุน การให้ชุมชนมีส่วนร่วม การให้
ธุรกิจมีส่วนร่วม การขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ การตั้งกองทุนบริจาค การจดัเก็บภาษีจากผู ้
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ประกอบกิจกรรมท่ีไม่เป็นมิตรต่อพื้นท่ีสีเขียวและผู ้ก่อปัญหา และการเก็บค่าบริการจากผู ้ใช้
ประโยชน ์
 8. กลยุทธ์ในการติดตามประเมินผล โดยเสนอให้ควรปรับปรุงฐานขอ้มูลของพื้นท่ีสีเขียว
อย่างต่อเน่ือง มีรายละเอียดของฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวมากท่ีสุด  มีการจดัเก็บข้อมูลเก่ียวกับผูใ้ช้
ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียวทุกแห่งอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง  รวมถึงควรมีการปรับปรุงการประเมินผลกระทบ
ต่อพื้นท่ีสีเขียวของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลกัวิชาการ และให้
โครงการและกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนรับผิดชอบในผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับพื้นท่ีสีเขียว  ประการ
สุดท้ายคือให้มีการก าหนดตัวช้ีวดัด้านส่ิงแวดล้อมท่ีชัดเจน เพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล 
 
2.3 การบริหารจัดการพืน้ทีสี่เขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 2.3.1 ขอบเขตพืน้ทีข่องเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 เทศบาลนครเชียงใหม่มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 40.216 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 14 
ต าบลในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือต าบลหายยา ต าบลชา้งม่อย ต าบลศรีภูมิ ต าบลวดัเกต ต าบลชา้ง
คลาน ต าบลพระสิงห์ต าบลสุเทพบางส่วน ต าบลป่าแดดบางส่วน ต าบลหนองป่าคร่ังบางส่วน ต าบล
ท่าศาลาบางส่วนต าบลป่าตนั ต าบลหนองส่วนบางส่วน และต าบลชา้งเผอืกบางส่วน มีอาณาเขตติดต่อ 
ดงัน้ี 
 ทศิเหนือ  ติดต่อกบัอ าเภอเมืองต าบลสันผเีส้ือและอ าเภอแม่ริม 
 ทศิใต้   ติดต่อกบัต าบลหนองหอยและต าบลป่าแดด 
 ทศิตะวนัออก  ติดต่อกบัต าบลหนองป่าคร่ังและต าบลฟ้าฮ่ามบางส่วน 
 ทศิตะวนัตก  ติดต่อกบัอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
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แผนที่ 2.1 แสดงขอบเขตของเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

      2.3.2 เขตการปกครองของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 ปัจจุบนัเทศบาลนครเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 แขวง ประกอบดว้ย แขวงเม็งราย 
แขวงกาวิละ แขวงนครพิงค ์และแขวงศรีวชิยั ซ่ึงแต่ละแขวงมีชุมชนในเขตรับผิดชอบของตนเองรวม
ทั้งส้ิน 90 ชุมชน แบ่งเป็นแขวงเม็งราย 27 ชุมชน  แขวงกาวิละ 26 ชุมชน  แขวงนครพิงค์ 20 ชุมชน  
และศรีวชิยั 17 ชุมชน ดงัแสดงในตาราง 1 ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขนาดพ้ืนท่ีของแต่ละแขวง 
 

แขวงนครพงิค์มีพ้ืนท่ี  11.7 ตร.กม. 

แขวงกาวลิะมีพ้ืนท่ี      11.4 ตร.กม. 

แขวงเมง็รายมีพ้ืนท่ี      7.9 ตร.กม. 

แขวงศรีวชัิยมีพ้ืนท่ี      9.2 ตร.กม. 
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ตาราง 2.1 ชุมชนในเขตรับผิดชอบของแต่ละแขวงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

แขวงเม็งราย แขวงกาวลิะ แขวงนครพงิค์ แขวงศรีวชัิย 

1. ชุมชนระแกง 1. ชุมชนท่าสะต๋อย 1. ชุมชนบา้นท่อ 1. ชุมชนสวนดอก 
2. ชุมชนทิพยเ์นตร 2. ชุมชนตน้ขาม 2. ชุมชนแม่หยวก 2. ชุมชนศรีวชิยั 
3. ชุมชนศรัทธาวดั        
    หวัฝาย 

3. ชุมชนเมืองกาย 3. ชุมชนเมืองลงั 3. ชุมชนวดัโลกโมฬี 

4. ชุมชนฟ้าใหม่ 
    ประตูก๊อม 

4. ชุมชนเมือง 
    สาตรหลวง 

4. ชุมชนศรีมงคล 4. ชุมชนช่างแตม้ 

5. ชุมชนแม่ขิง 5. ชุมชนเมือง 
    สาตรนอ้ย 

5. ชุมชนป่าตนั 5. ชุมชนสามคัคี  
    พฒันา 

6. ชุมชน 5 ธนัวา 6. ชุมชนใจแกว้ 6. ชุมชนหมู่บา้นเทียม 
    พร 

6. ชุมชนป่าหา้ 

7. ชุมชนลอยเคราะห์ 7. ชุมชนหนองหอย 7. ชุมชนพฒันาบา้น 
    กู่เตา้ 

7. ชุมชนเอราวณั 
    ซอย 4 

8. ชุมชนป่าพร้าวนอก 8. ชุมชนขนส่งซอย 9 8. ชุมชนเชียงมัน่ 8. ชุมชนคูปู่ ลุน 
9. ชุมชนก าแพงงาม 9. ชุมชนรถไฟ 9. ชุมชนป่าเป้า 9. ชุมชนแจ่งหวัริน 
10.ชุมชนศาลาแดง 10.ชุมชนเคหะชุมชน 10.ชุมชนล่ามชา้ง 10.ชุมชนอินทนิล 
11.ชุมชนธาตุค า 11.ชุมชนศรีปันครัว 11.ชุมชนศรีลานนา 11.ชุมชนทานตะวนั 
12.ชุมชนวดัดาวดึงษ์ 12.ชุมชนบา้นเด่น 12.ชุมชนป่าแพง่- 

     วงัสิงห์ค า 
12.ชุมชนบวกหาด 

13.ชุมชนวดันนัทาราม 13.ชุมชน 12 สิงหา 13.ชุมชนเชียงยนื 13.ชุมชนหม่ืนเงินกอง 
14.ชุมชนหม่ืนสาร 
     บา้นววัลาย 

14.ชุมชนหนองเส้ง 14.ชุมชนหมู่บา้น 
      อุ่นอารี 

14.ชุมชนพวกแตม้ 

15.ชุมชนพวกเปีย 
     ร่วมใจพฒันา 

15.ชุมชนบา้นใหม่ 15.ชุมชนข่วงสิงห์ 
     พฒันา 

15.ชุมชนควรค่ามา้ 

16.ชุมชนช่างฆอ้ง 16.ชุมชนบา้นแพะ 16.ชุมชนวดัชมพู 
     ชา้งม่อย 

16.ชุมชนเจดียป์ล่อง 

17.ชุมชนวดัศรี 
     ปิงเมือง 

17.ชุมชนศรีสร้อย 
     ทรายมูล 

17.ชุมชนวดัเชตวนั 17.ชุมชนพระเจา้ 
      ศรีวชิยั 
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ตาราง 2.1  (ต่อ) 

แขวงเม็งราย แขวงกาวลิะ แขวงนครพงิค์ แขวงศรีวชัิย 

18.ชุมชนวดัศรี 
      สุพรรณ 

18.ชุมชนหนอง 
     ประทีป 

18.ชุมชนป้านปิง   

19.ชุมชนชยัมงคล 
     บา้นเมง็ 

19.ชุมชนหนองป่าคร่ัง 19.ชุมชนหล่ิงกอก   

20.ชุมชนวดัพนัอน้ 20.ชุมชนบา้นวดัเกตุ 20.ชุมชนบา้น 
      เอ้ืออาทร   
      ป่าตนั 

  

21.ชุมชนชา้งคลาน 21.ชุมชนวดักู่ค  า     
22.ชุมชนหม่ืนตูม 22.ชุมชนสันป่าข่อย     
23.ชุมชนวดัท่าขาว 23.ชุมชนสันนาลุง     
24.ชุมชนทิพรัตน์ 
     วลิล่า 

24.ชุมชน ร.7 พนั 1     

25.ชุมชนเชียง 
      ใหม่แลนด์ 

25.ชุมชนฟ้าฮ่าม     

26.ชุมชนอินทรนุรักษ ์ 26.ชุมชนมงฟอร์ต 
     วลิล่า 

    

27.ชุมชนวดัทราย 
     มูลเมือง 

      

ทีม่า: งานพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม ส านกังานเทศบาลนครเชียงใหม่ (ขอ้มูล ณ เดือน
มกราคม พ.ศ. 2554) 

 
 2.3.3 ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2542-2554 จ  านวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ตามทะเบียนราษฎร์ มี
จ  านวนลดลงอย่างต่อเน่ืองทั้งประชากรเพศหญิงและเพศชาย โดยในปี พ.ศ. 2542 มีประชากรรวม
ทั้ งส้ิน 171,088 คน ลดลงเหลือ 141,361 คน ในปี พ.ศ. 2554 ดังแสดงในตาราง 2 แต่ทั้ งน้ีจ  านวน
ตวัเลขประชากรดงักล่าวเป็นจ านวนตวัเลขของประชากรท่ีมีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎรอยู่ในเขต
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เทศบาลนครเชียงใหม่เท่านั้น ในความเป็นจริงยงัมีประชากรอีกจ านวนหน่ึงท่ีเดินทางเขา้มาประกอบ
อาชีพ และเรียนหนังสือ รวมทั้งนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึง
กลุ่มประชากรเหล่าน้ีเป็นประชากรแฝงท่ีเขา้มาใช้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ภายในเทศบาลนคร
เชียงใหม่เป็นจ านวนมาก จึงนบัเป็นกลุ่มประชากรท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเมือง 

 
ตาราง 2.2 จ  านวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ตามทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2542 - 2553 

พ.ศ. ชาย หญงิ รวม จ านวนบ้าน 
2542 81,836 89,252 171,088 65,564 
2543 81,847 89,865 171,712 66,399 
2544 82,525 91,331 173,856 67,178 
2545 74,819 84,584 159,403 67,809 
2546 74,401 84,305 158,706 69,073 
2547 78,835 87,937 166,772 68,053 
2548 70,403 80,608  151,011  70,090  
2549 69,989 80,483 150,472 70,090 
2550 69,122 79,188 148,310 70,973 
2551 68,310 78,490 146,800 71,514  
2552 66,564 76,406 142,970 75,255 
2553 66,333 75,830 142,163 75,721 
2554 66,036 75,325 141,361 75,878 

ทีม่า: งานทะเบียนราษฎรฝ่ายปกครอง ส านกัปลดัเทศบาล (ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2554) 
 
 2.3.4 ประเภทของพืน้ทีสี่เขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 พื้นท่ีสีเขียวท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่มีพื้นท่ีทั้งหมด 782,862 ตาราง
เมตร หรือ 0.78 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 19.4 ของพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงจ าแนกพื้นท่ีสี
เขียวออกเป็น 4 ประเภท และมีขนาดเน้ือท่ีโดยประมาณ ดงัน้ี 

1. พื้นท่ีสีเขียวเพื่อนนัทนาการและความงามทางภูมิทศัน์ 444,876   ตารางเมตร  
2. พื้นท่ีสีเขียวอรรถประโยชน์ 278,281   ตารางเมตร  
3. พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติ 31,320   ตารางเมตร  
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4. พื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นร้ิวยาว 28,505 ตารางเมตร  
    รวมทั้งหมด 782,862 ตารางเมตร  

 
 รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 3 ถึงตาราง 6 ดงัต่อไปน้ี    
ตาราง 2.3 พื้นท่ีสีเขียวเพื่อนนัทนาการและความงามทางภูมิทศัน์มีขนาดเน้ือท่ีโดยประมาณ 444,876 
ตารางเมตร หรือ 0.44 ตารางกิโลเมตร 

สถานที่ 
ขนาดพืน้ที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
สถานที่ 

ขนาดพืน้ที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
1. สวนลา้นนา ร.๙ 240,000 9. สวนกาญจนาภิเษก 16,000 
2. สวนหยอ่มเชิงสะพาน
เฉลิมพระเกียรติ 

2,400 10. สวนหยอ่มบา้นพกั
วทิยาลยันาฎศิลป์เก่า 

4,700 

3. สวนหยอ่มตลาด 
ตน้ล าไย 

4,800 11. สวนหยอ่มหนา้จวน
ผูว้า่ราชการเชียงใหม่ 

2,400 

4. สะพานนวรัฐดา้น 
ทิศตะวนัตก 

20 12. สวนหยอ่มหนา้
สุสานหายยา 

3,600 

5. หนา้สวนบวกหาด 20,116 13. สวนรถไฟ 75,200 
6. สวนหยอ่มซอย 
เจดียป์ล่อง 

400 14. สวนบา้นเด่น 16,000 

7. สวนรุกขชาติ (สวน
สุขภาพหว้ยแกว้) 

49,600 15. สวนหยอ่มถนน 
ระแกง 

1,660 

8. สวนสุขภาพสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ฯ 

8,000     

ทีม่า: ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา ส านกัการช่าง 
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ตาราง 2.4 พื้นท่ีสีเขียวอรรถประโยชน์มีขนาดเน้ือท่ีโดยประมาณ 278,281 ตารางเมตร หรือ 0.28 
ตารางกิโลเมตร 

สถานที่ 
ขนาดพืน้ที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
สถานที่ 

ขนาดพืน้ที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
1. สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม ่

     30,000 16. สวนหยอ่มประตู 
สวนดอก 

         1,400 

2. ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ 48,000 17. สวนหยอ่มประตู 
สวนปรุง 

1,200 

3. อนุสาวรียช์า้งเผอืก 
และสวนหยอ่ม 

200 18. แจ่งศรีภูมิ 1,600 

4. สวนหยอ่มหนา้วดัสวนดอก 4,800 19. แจ่งกะต ๊า 1,000 
5. ส านกังานเทศบาล 
นครเชียงใหม่ 

1,524 20. แจ่งหวัริน 1,600 

6. สวนหยอ่มหนา้วดัพระสิงห์ 856 21. กุโบร์มุสลิมสันติธรรม 14,400 
7. สวนหยอ่มอนุสาวรียพ์ญาศรีวิชยั 180 22. สุสานหายยา 73,000 
8. สวนหยอ่มศูนยเ์ยาวชน 1,372 23. บา้นพกัผูว้า่ราชการ

เชียงใหม่ 
5,000 

9. สุสานชา้งเผอืก 5,000 24. อนุสาวรียค์่ายกาวลิะ 4,800 
10. อนุสาวรียส์ามกษตัริย ์ 3,440 25. สุสานคริสเตียน 

หนองประทีป 
1,000 

11. สุสานบา้นเด่น 6,000 26. สวนหยอ่มแจ่งกู่เฮือง 400 
12. สนามกอลฟ์ยมินาคา 60,000 27. ลานประตูท่าแพ 

ทางทิศใต ้
5,000 

13. ประตูท่าแพ 5,200 28. สวนหยอ่มหนา้ 
วดันามวารี 

58 

14. สวนหยอ่มประตูชา้งเผือก 40 29. สวนหยอ่มหนา้ 
วดัโลกโมฬี 

55 

15. สวนหยอ่มประตูเชียงใหม่ 1,116     

ทีม่า: ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา ส านกัการ
ช่าง 
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ตาราง 2.5 พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติมีขนาดเน้ือท่ีโดยประมาณ 31.320 ตารางเมตร หรือ 
0.03 ตารางกิโลเมตร 

สถานที่ 
ขนาดพืน้ที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
สถานที่ 

ขนาดพืน้ที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
1. ภูมิทศัน์ล าคูไหว 120 2. ภูมิทศัน์คลองแม่ข่า 31,200 
ทีม่า: ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา ส านกัการช่าง (ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2554) 
 
ตาราง 2.6 พื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นร้ิวยาวมีขนาดเน้ือท่ีโดยประมาณ 28,505 ตารางเมตร หรือ 0.03 ตาราง
กิโลเมตร 

สถานที่ 
ขนาดพืน้ที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
สถานที่ 

ขนาดพืน้ที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
1. แม่น ้าปิงฝ่ัง 
ทิศตะวนัตก 

16 27. เกาะกลางแจ่งศรีภูมิ 550 

2. ถนนเชียงใหม่ - 
ล าพนู 

1,200 28. เกาะกลางแจ่งกะต ๊า 60 

3. Local Roadใกล้
สถานีรถไฟ 

5 29. เกาะกลางแจ่งกู่เฮือง 2,138 

4. สวนพกัผอ่นเชิง
สะพานนวรัฐ 

1,008 30. เกาะกลางถนนท่าแพ 20 

5. ตน้ไมริ้มฝ่ังแม่น ้าปิง 3,200 31. เกาะกลางสมเพชร 350 
6. สวนหยอ่มเชิง
สะพานนวรัฐดา้น 
ทิศเหนือ 

400 32. เกาะกลางหนา้ ททท. 44 

7. แม่น ้าปิงฝ่ัง 
ทิศตะวนัออก 

1,672 33. เกาะกลางประตู 
สวนดอก 

32 

8. เกาะกลางแจ่งหวัลิน 35 34. เกาะกลางประตู 
สวนดอกแยกถนนสุเทพ 

135 
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ตาราง 2.6 (ต่อ) 

สถานที่ 
ขนาดพืน้ที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
สถานที่ 

ขนาดพืน้ที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
9. เกาะกลางประตู
ชา้งเผอืกดา้นนอก 

25 35. เกาะกลางแยกหนา้ 
วดัเชียงยนื 

12 

10. เกาะกลางประตู
ชา้งเผอืกดา้นใน 

31 36. เกาะกลางแยก
ถนนววัลาย 

80 

11. เกาะกลางวงเวยีน
หนา้สนามกีฬาเทศบาล 

59 37. ถนนสุเทพ 1,500 

12. เกาะกลางแยก
ถนนลอยเคราะห์ 

28 38. ถนนอษัฎาธร 800 

13.เกาะกลางสนาม
กีฬาเทศบาลหนา้
วทิยาลยัพละ 

46 39. ถนนรัตนโกสินทร์ 1,800 

14. เกาะกลางแยกน ้าพ ุ
สมเพชร 

157 40. ถนนเจริญเมือง 1,600 

15. เกาะกลางส่ีแยก
โรงเรียนบวัระวงค์ 

24 41. ถนนเลียบทาง
รถไฟ 

200 

16. เกาะกลางถนนสาย
สนามบิน 

200 42. เกาะกลางตลาด 
ทิพยเ์นตร 

33 

17. เกาะกลางหนา้
ตลาดตน้ล าไย 

1,834 43. เกาะกลางโรงแรม 
วโรรสแกนดพ์าเลซ 

38 

18. สวนหยอ่มส่ีแยก
เมืองสมุทร 

25 44. เกาะกลางสวนแยก
อษัฎาธร 

6 

19. สามแยกป่าแพง่  
ถนนรัตนโกสินทร์ 

25 45. เกาะประตูสวนปรุง 60 

20. สวนหยอ่มหา้แยก
สันติธรรม 

9 46. เกากลางหนา้
โรงเรียนวฒัโนทยัฯ 

28 
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ตาราง 2.6 (ต่อ) 

สถานที่ 
ขนาดพืน้ที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
สถานที่ 

ขนาดพืน้ที่
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
21. ถนนทางเขา้
สนามบิน 

200 47. ถนนวงัสิงห์ค า 50 

22. ถนนมหิดล 150 48. ถนนวชิยานนท ์ 20 
23. ถนนหว้ยแกว้ 2,500 49. ถนนบุญเรืองฤิทธ์ิ 1,000 
24. ถนนแกว้นวรัฐ 800 50. ถนนศรีดอนชยั 200 
25. ถนนท่าแพ 1,000 51. ภูมิทศัน์ส่ีแยกรินค า 1,000 
26. ถนนชา้งคลาน 2,000    
ทีม่า: ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา ส านกัการช่าง 

 
 2.3.5 สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ขอ้มูลจากฝ่ายสวนสาธารณะ เทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 อา้งใน พวงเพชร์ ธนสิน 
(2552) ระบุว่าสวนสาธารณะในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่มีจ  านวน 10 แห่ง 
(ล าดบัท่ี 1-10 ในตาราง 2.7) ซ่ึงในงานศึกษาของพวงเพชร์ ธนสิน ไดเ้พิ่มเติมพื้นท่ีศึกษาอีก 2 แห่ง คือ 
ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพท่ีอยู่ภายใตค้วามดูแลรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ และ
สวนรุกชาติห้วยแกว้ท่ีอยูใ่นความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช (ล าดบัท่ี 13-14 
ในตาราง 2.7)  ส าหรับในงานศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้พิ่มเติมสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีเปิด
ให้บริการหลังจากงานศึกษาในปี พ.ศ. 2552 อีกจ านวน 2 แห่ง คือ สวนสุขภาพบ้านเด่น และ
สวนสาธารณะบนท่ีดินของการรถไฟฯ (ล าดบัท่ี 11-12 ในตาราง 2.7) ดงันั้น ในงานศึกษาคร้ังน้ีจึง
ก าหนดของเขตของการเก็บขอ้มูลสวนสาธารณะรวมทั้งส้ิน 14 แห่ง ดงัแสดงในตาราง 2.7 และแผนท่ี 
2.2  โดยขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัความเป็นมาและลกัษณะทางกายภาพของสวนสาธารณะแต่ละแห่ง
สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดท่ี้งานศึกษาของพวงเพชร์ ธนสิน (2522) และเอกสารแนะน าสวนสาธารณะ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวชิาการและแผนงาน เทศบาล
นครเชียงใหม่ (มปป.)   
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ตาราง 2.7 สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ล าดับ ช่ือสวนสาธารณะ ทีต่ั้ง 
1 สวนสาธารณะหนองบวกหาด บริเวณแจ่งกู่เฮือง ต าบลพระสิงห์แขวงศรีวชิยั 
2 สวนอนุสาวรียส์ามกษตัริย ์ ถนนพระปกเกลา้ ต าบลพระสิงห์ แขวงศรีวชิยั 
3 สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนคริน 

ทราบรมราชชนนี 
ถนนนิมมานเหมินท ์ต าบลสุเทพ แขวงศรีวชิยั 

4 สวนหายยา ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต าบลหายยา แขวงเมง็ราย 
5 สวนขา้งจวนผูว้า่ราชการจงัหวดั ถนนท่าแพ ต าบลแม่ปิง  แขวงเมง็ราย 
6 สวนโครงการพฒันาเมืองหลกั ริมน ้าปิง ถนนไปรษณียแ์ละถนนวดัเกต  

ต าบลวดัเกต แขวงกาวลิะ 
7 สวนลา้นนา ร.9 ถนนโชตนา ต าบลชา้งเผือก แขวงนครพิงค ์
8 สวนเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ ถนนวงัสิงห์ค า ต าบลป่าตนั แขวงนครพิงค ์
9 สวนค่ายกาวลิะ ถนนเชียงใหม่-ล าพนู ต าบลวดัเกต แขวงกาวลิะ 
10 สวนกาญจนาภิเษก บริเวณแจ่งกู่เฮืองรอบนอก ถนนมหิดล ต าบล

พระสิงห์และต าบลหายยา แขวงเมง็ราย 
11 สวนสุขภาพบา้นเด่น ถนนเชียงใหม่-ล าพนู ต าบลวดัเกต แขวงกาวลิะ 
12 สวนสาธารณะบนท่ีดินของการรถไฟฯ ถนนเจริญเมือง ต าบลวดัเกตแขวงกาวลิะ 
13 สวนรุกขชาติห้วยแกว้ ถนนหว้ยแกว้ ต าบลสุเทพแขวงศรีวชิยั 
14 ลานอเนกประสงคข์่วงประตูท่าแพ ถนนคชสาร ต าบลชา้งคลานแขวงนครพิงค ์

และแขวงเมง็ราย 
ทีม่า: พวงเพชร์ ธนสิน, 2552 (ปรับปรุงขอ้มูลและเพิ่มเติมสวนสาธารณะโดยผูศึ้กษา) 
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แผนที่ 2.2 ต าแหน่งสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (เรียงล าดบัตามตาราง 2.7) 

ทีม่า: พวงเพชร์ ธนสิน, 2552 (ปรับปรุงขอ้มูลและเพิ่มเติมต าแหน่งสวนสาธารณะโดยผูศึ้กษา) 
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 2.3.6 ฝ่ายงานทีรั่บผดิชอบการพฒันาพืน้ทีสี่เขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ในงานศึกษาของพวงเพชร์ ธนสิน (2552) เร่ืองการเสริมสร้างภูมิทศัน์ในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ไดร้ะบุวา่ เทศบาลนครเชียงใหม่มีหน่วยงานยอ่ย 3 หน่วยงาน ท่ีดูแลรับผดิชอบเก่ียวกบัพื้นท่ี
สีเขียว คือ 

1. กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน รับผิดชอบโครงการ
เชียงใหม่เมืองน่าอยู่ และสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบายพัฒนาเมือง (Green and 
Clean) และด าเนินกิจกรรมย่อยอ่ืนๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองเชียงใหม่และ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเมืองเชียงใหม่ใหน่้าอยู ่

2. ฝ่ายสวนสาธารณะ สังกดัส่วนการโยธา ส านกัการช่าง  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัน้ี 
- บ  ารุงรักษาสวนสาธารณะ และพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
- บ  ารุงรักษาร้นไม ้สนามหญา้ ตดัแต่งตน้ไม ้ก่ิงไมใ้หญ่ 
- ปลูกตน้ไมใ้หญ่ และปูลกตน้ไมใ้นวนัส าคญัต่างๆ 
- ตกแต่งเมืองและพื้นท่ีสาธารณะ เช่น บริเวณเกาะกลางถนน ประตูเมือง สะพานต่างๆ 

พื้นท่ีรอบคูเมืองดว้ยไมด้อกไมป้ระดบั 
- จดัมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบัช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ และงานวนัลานนาพฤกษชาติช่วง

เดือนสิงหาคม 
3. กลุ่มงานจดัการคุณภาพอากาศและเสียง ส่วนช่างสุขาภิบาล ส านักการช่าง รับผิดชอบ

ด าเนินโครงการประกวดตน้ไมใ้หญ่ในเขตเทศบาลซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อการคงและรักษา
ไวซ่ึ้งตน้ไมใ้หญ่และพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ 
พร้อมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งข้ึน และเพื่อเป็นการรณรงค์
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมและตระหนกัถึงความส าคญัในการอนุรักษ์พนัธ์ุไมใ้หญ่
และพื้นท่ีสีเขียว 
 
2.4 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและพืน้ทีสี่เขียว 
 2.4.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2548-ข) ไดใ้ห้ความหมาย 
"การมีส่วนร่วมของชุมชน" วา่หมายถึง กระบวนการซ่ึงชุมชนหรือภาคประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียเขา้ไปมีส่วนร่วมในการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร รายละเอียดการด าเนินโครงการการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีอาจมีผลทั้งทางบวกและลบต่อสภาพแวดลอ้มของตนเองหรือชุมชน รวมถึงการ
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มีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง การมีส่วนร่วมในการพิจารณาถึงรายละเอียดผลดี
ผลเสียจากการด าเนินโครงการ และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนิน
โครงการ 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ ป้องกนั แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มชุมชนและพื้นท่ีสี
เขียวจะมีผลดีในทางปฏิบติั เน่ืองจากชุมชนไดมี้ส่วนในการสะทอ้นปัญหาดา้นทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีแท้จริงของท้องถ่ิน เพื่อน าไปสู่การพิจารณาแนวทางป้องกันแก้ไขและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ี เง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึนโดยกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนจะน าไปสู่การจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนและพื้นท่ีสีเขียวไดต้รงตามเป้าหมาย
ท่ีประชาชนในชุมชนนั้ นต้องการ หรือสภาพปัญหาของชุมชนได้มากท่ีสุด การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีส่วนในการเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ไดต้ามเป้าหมายท่ีประชาชนไดมี้ส่วนร่วมก าหนด 
 
 2.4.2 ข้อดีของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและ
พืน้ทีสี่เขียว  
 ส าหรับขอ้ดีของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนและ
พื้นท่ีสีเขียวมี 6 ประการ (เพิ่งอา้ง) ดงัน้ี 

1) เป็นการสนบัสนุนให้ชุมชน/ประชาชนมีเสรีภาพในการตดัสินใจ และก าหนดชะตา
กรรมของทอ้งถ่ินตน รวมทั้งเป็นช่องทางสะทอ้นปัญหา และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของทอ้งถ่ินได้
อยา่งถูกตอ้งตรงประเด็น 

2) เป็นการเพิ่มคุณภาพการตดัสินใจ ช่วยให้เกิดการพิจารณาทางเลือกใหม่ ท าให้การ
ตดัสินใจมีความรอบคอบข้ึน 

3) เป็นการสร้างฉนัทามติร่วมกนั ลดความขดัแยง้ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความชอบธรรมในการ
ตดัสินใจ เน่ืองจากเป็นการสร้างขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการยอมรับร่วมกนั 

4) เป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคคลและเสริมสร้างความรู้ ความตระหนกั จิตส านึกใน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะว่าใน
กระบวนการมีส่วนร่วมย่อมจะต้องมีการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นระหว่างกัน 
ดงันั้นการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนจึงเป็นเสมือนการให้การศึกษาแก่ประชาชน/ชุมชน การ
เรียนรู้กระบวนการตดัสินใจและเป็นเวทีฝึกผูน้ าชุมชนท่ีมีประโยชน์อยา่งมาก 
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5) ก่อให้เกิดการพึ่ งพาตนเองของชุมชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มได้ในท่ีสุด เน่ืองจากเกิดการเรียนรู้การป้องกนั แกไ้ขและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ผา่นกระบวนการเขา้ร่วมในการท างานตามกิจรรม 

6) เสริมสร้างใหชุ้มชน/ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ความรู้สึกเป็นเจา้ของผลงานและมี
ความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบติั อนัเน่ืองมาจากโครงการ/แผนงานเก่ียวกบัการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดจกัท าข้ึนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งจะช่วยแบ่งเบาภาระ
ของรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 2.4.3 วธีิการและเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม 
 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะตอ้งพิจารณาวิธีการและเทคนิคในการสร้างการมีส่วนร่วมให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ ซ่ึงมีความหลากหลายทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (สรุปความจาก ส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2548-ข) ดงัน้ี  
  1) การใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทั้งในลกัษณะของเอกสารส่ิงพิมพ ์
เอกสารรายงานผลการศึกษา การจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร การให้ขอ้มูลผ่านส่ือมวลชน  หอกระจาย
ข่าวชุมชน การทศันศึกษาและเยี่ยมชมโครงการ รวมถึงการช้ีแจงประชาชนในการประชุมของทาง
ราชการ 
 2) การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นหรือให้ข้อมูล โดยกระบวนการ
สนทนากลุ่มยอ่ย และกระบวนการส ารวจความคิดเห็น  
 3) การให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ โดยการจดัเวทีสาธารณะ การพบปะ
แบบไม่เป็นทางการ การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ และการให้ตวัแทนประชาชนเป็นคณะท่ีปรึกษาซ่ึง
ท างานร่วมกนัในรูปแบบคณะกรรมการ 
 
2.5 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

งานศึกษาของบลัลงัก ์วเิศษศรี (2543) เร่ืองศกัยภาพการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยประชาชนมีส่วน
ร่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ พื้นท่ีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีพื้นท่ีในสวนสาธารณะใน
ความดูแลปัจจุบนั 140 ไร่ มีประชากรจ านวน 170,960 คน คิดอตัราส่วนได ้1.3 ตารางเมตร/คน เม่ือ
เทียบกบัมาตรฐานการมีสวนสาธารณะ 15 ตารางเมตร/คน ท าใหท้ราบวา่เขตเทศบาล มีสวนสาธารณะ
น้อยกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด ส าหรับพื้นท่ีศึกษาได้ก าหนดในเขตแขวงกาวิละเน่ืองจากมีพื้นท่ี
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สวนสาธารณะนอ้ยท่ีสุด และจากการศึกษาความเหมาะสมในการสร้างสวนสาธารณะไดพ้ื้นท่ีบริเวณ
ขา้งท่ีท าการไฟฟ้าบา้นเด่น ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในความดูแลของรัฐบาลมีจ านวนพื้นท่ี 12 ไร่ 

การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่การคิดค้นปัญหาสาเหตุ การวางแผน
พิจารณาการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นท่ีสวนสาธารณะ พบว่าประชาชน
ตอ้งการมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง ส าหรับการทดสอบหาความสัมพนัธ์การมีส่วนร่วมดว้ยเทคนิค 
ไค-สแควร์ พบวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีส่วนก าหนดในการวางแผนการด าเนินงานการมีส่วนร่วม และ
ขนาดพื้นท่ีพกัอาศยัแตกต่างกนัมีส่วนก าหนดการร่วมด าเนินงานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติร้อยละ 
95 

ในดา้นความตอ้งการของประชาชนและการออกแบบ ประชาชนตอ้งการสวนสาธารณะท่ีร่ม
ร่ืนมีไมย้นืตน้ มีลานกีฬา ตอ้งการกิจกรรมลกัษณะออกก าลงักายและตอ้งการบริการห้องน ้ าสาธารณะ 
ท่ีจอดรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์

ขอ้เสนอแนะ การท าโครงการสวนสาธารณะดงักล่าว เทศบาลควรเขา้มาให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการจดัท าโครงการร่วมรับผิดชอบดูแลและบริหารสวนสาธารณะ ส าหรับออกแบบ
ตอ้งเนน้การลดปัญหาฝุ่ นละออง ควนัพิษและเสียง 

งานศึกษาของอุดร วงษ์ทบัทิม (2541) เร่ืองแนวคิดนครนิเวศกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มเมือง
เชียงใหม่อย่างย ัง่ยืน พบว่า การจดัการส่ิงแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ท่ีย ัง่ยืนเพื่อให้บรรลุซ่ึงนครนิเวศ 
ข้ึนอยู่กบัความร่วมมือของประชาชนและวิธีการพฒันาแบบพหุภาคี ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซ่ึงในท่ีน้ีภาครัฐไดแ้ก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ภาคเอกชน ไดแ้ก่ หอการคา้เชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ ฯลฯ 
ส่วนภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์ในทอ้งถ่ิน ผูมี้ส่วนได้-เสีย เครือข่ายชุมชนเมือง กลุ่ม
ศรัทธาวดั กลุ่มผูห้ญิง กลุม้อนุรักษธ์รรมชาติ และกลุ่มอาชีพต่างๆ ฯลฯ  

ในการน้ี ประชาชนเชียงใหม่ กลุ่มผลประโยชน์ ผูมี้ส่วนได–้เสีย และภาคีต่างๆ ท่ีสนบัสนุน
การพฒันาบนฐานของชุมชนเพื่อให้กา้วไปสู่การมีเครือข่ายทางสังคมท่ีดี ตอ้งเขา้มามีบทบาทอย่าง
ส าคญัในการปกครองและบริหารแบบธรรมรัฐ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ประชาธิปไตยโดยตรงหรือการบริหารในแนวระนาบ ซ่ึงมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
ในทางปฏิบติัประชาชนทัว่ไปลว้นเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาชุมชนเมือง สร้างความเขม้แข็งให้แก่
องค์กรคณะกรรมการชุมชนเมืองและเครือข่ายชุมชนเมืองเพื่อก้าวไปสู่การก่อตั้งประชาคมเมือง
เชียงใหม่  
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ส่วนงานศึกษาของวิราณี สุขกาย (2547) เร่ืองการจดัการพื้นท่ีสีเขียวเพื่อความย ัง่ยืนในเขต
ชุมชนเทศบาลนครเชียงราย สรุปไดว้า่ 1. พื้นท่ีสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีจ านวน 
952 ไร่ ส่วนพื้นท่ีทั้งหมดของเขตเทศบาล มีจ านวน 38,031.25 ไร่ เม่ือเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานพื้นท่ี
สวนสาธารณะท่ี อนั นิมมานเหมินทร์ ก าหนดไวว้่า ชุมชนควรมีพื้นท่ีสีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของพื้นท่ีทั้งหมด แต่พื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีเพียง 1.65% ของพื้นท่ีทั้งหมด และ
ประชากรในเขตเทศบาลตามทะเบียนราษฎร์ มีจ านวน 70,290 คน ซ่ึงเมือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วน
แล้วจะได้เท่ากบั 1 ไร่ ต่อ 118.73 คน (1 ไร่ ต่อ 40 คน) หรือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน 1 คน ต่อ 40 
ตารางเมตร จะเท่ากบั 1 คนต่อ 13.65 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีไม่เหมาะสม จึงช้ีให้เห็นวา่ ในเขต
เทศบาลนครเชียงรายก าลงัประสบปัญหาพื้นท่ีสีเขียวไม่เพียงพอต่อจ านวนประชากรในเขตพื้นท่ี
ดงักล่าว 

2. ลกัษณะและสภาพการใช้ประโยชน์และบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัของประชากรใน
เขตชุมชนเทศบาลนครเชียงราย พบว่าประชาชนเขา้ไปใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีสวนสาธารณะ ส่วน
ใหญ่อายุ 31-45 ปี โดยเฉล่ีย 5 คร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนมากจะเดินทางไปกบัครอบครัวเพื่ออกก าลังใจ 
พกัผอ่นหยอ่นใจ สวนสาธารณะท่ีเขา้ไปใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ สนามกีฬา โดยเห็นวา่ประโยชน์ท่ีได้
จากการท ากิจกรรมต่างๆ ในสวนสาธารณะคือ ท าให้ร่างการแข็งแรง ไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิ ผอ่นคลาย
ความเครียด 

3. ความต้องการพื้นท่ีสวนสาธารณะและการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนต้องการพื้นท่ี
สวนสาธารณะเพิ่มและปรับปรุงสวนสาธารณะเดิมให้เป็นป่าธรรมชาติ มีลานออกก าลงักายให้ได้
มาตรฐาน สวนหยอ่ม สวนไมด้อกไม่ประดบั และตอ้งการให้เพิ่มความสะอาดของห้องน ้ า และการ
รักษาความปลอดภยัให้มากยิ่งข้ึน ส่วนการมีส่วนร่วมประชาชนตอ้งการมีส่วนร่วมในการคิด การ
ตดัสินใจในการปรับปรุงออกแบบพื้นท่ีสวนสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้เต็ม
ศักยภาพมากท่ีสุด โดยท่ีผ่านมาประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการท างานกับภาครัฐเก่ียวกับพื้นท่ี
สวนสาธารณะ จึงเห็นว่าตนเองไม่ส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแลรักษาพื้นท่ี สวนสาธารณะซ่ึงถือเป็น
ส่ิงแวดลอ้มเมืองใหย้ ัง่ยนืได ้

4. ข้อเสนอแนะ การสร้างกลไกกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน 
สร้างจิตส านึกความตระหนัก โดยการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน เขา้ดว้ยกนั 
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 และงานศึกษาอีกช้ินหน่ึงท่ีส าคญัคืองานของพวงเพชร์  ธนสิน (2552) เร่ืองการเสริมสร้างภูมิ
ทศัน์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ไดศึ้กษาในประเด็นท่ีหลากหลายครอบคลุมมิติดา้นกายภาพ
ของพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยไดว้ิเคราะห์ศกัยภาพและการให้บริการของพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงมุ่งเน้นให้ความส าคญัไปท่ีพื้นท่ี 12 แห่ง คือ สวนสาธารณะ
จ านวน 10 แห่ง และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และสวนรุกชาติห้วยแกว้ โดยการศึกษาน้ีได้
วิเคราะห์ใน 5 ประเด็น คือ ขนาดของพื้นท่ีสีเขียว ประเภทของพื้นท่ีสีเขียว ส่ิงอ านวยความสะดวก
และสภาพภูมิทศัน์ของพื้นท่ีสีเขียว ท าเลท่ีตั้ง และสภาพภูมิทศัน์ทางกายภาพและสภาพทางวฒันธรรม
ของพื้นท่ีสีเขียวของพื้นท่ีศึกษาทั้ง 12 แห่ง  โดยมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาอยู ่3 ประเด็น คือ 1) ขาด
การประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว ท าให้เกิดปัญหาในการเก็บ
ขอ้มูล  2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีสีเขียวเพื่อ
การบริการต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียว  และ 3) ควรมี
การศึกษาเพื่อหามาตรการเหมาะสมส าหรับสนบัสนุนให้องค์การต่างๆ และประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพิทกัษรั์กษาพื้นท่ีสีเขียวใหย้ ัง่ยนื 
 จากงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ งานศึกษาท่ีผา่นมาเนน้ในการลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีสี
เขียว และให้ความส าคญักบัพื้นท่ีสีเขียวประเภทสวนสาธารณะเป็นส่วนใหญ่  แต่ยงัไม่ไดศึ้กษาใน
ประเด็นเก่ียวกบัพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ รวมถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการพฒันาพื้นท่ีสี
เขียวอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงในงานศึกษาน้ีจะไดท้  าการส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
โครงการและกิจกรรมเก่ียวกับการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึงความ
คิดเห็นต่อส่ิงบริการภายในสวนสาธารณะและประสิทธิภาพของพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ เพื่อน า
ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวอย่างย ัง่ยืนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ต่อไป  


