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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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คํานํา 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ไดจัดทํา “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ี 
สีเขียวอยางยั่งยืน” และไดนําเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ตอมาคณะรัฐมนตรี
มีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติครั้งดังกลาว เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอยางยั่งยืน” มีความเช่ือมโยงกับ 
“แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน” ท่ีสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเคยจัดทําและผานความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบ เมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ อยางไรก็ตาม 
ในปจจุบัน บริบทของสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนของประชากร 
การขยายตัวของสังคมเมือง การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การปองกันภัยพิบัติ ขอจํากัดดานพ้ืนท่ี ทําใหพ้ืนท่ีสีเขียวมีปริมาณและคุณภาพท่ีลดลง 
ดังน้ัน เพ่ือตอบสนองใหทันตอสถานการณ และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals; SDGs) บริบทการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก 
รวมท้ังนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งใหความสําคัญกับการเพ่ิมพ้ืนท่ี 
สีเขียวในเมือง ดังน้ัน จึงเห็นควรผลักดัน “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 
อยางยั่งยืน” เพ่ือเปนกรอบการปฏิบัติสําหรับทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
ประชาชน ดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ และบูรณการความรวมมือตอไป 

เอกสาร “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอยางยั่งยืน” ฉบับน้ี เปนฉบับ
ยอความ ประกอบดวยวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทาง และมาตรการ รวมท้ังรายช่ือ
หนวยงานและองคกรหลักท่ีมีสวนเก่ียวของ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับน้ีจักเปนประโยชนและสะดวกแกทุกภาคสวน 
และบุคคลท่ีสนใจ เพ่ือรวมกันดูแลรักษาและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวใหคงอยูอยางยั่งยืน เพ่ือคุณภาพชีวิต 
สุขภาวะ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความสมดุลในสังคม ตอไป 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มีนาคม ๒๕๖๒ 
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แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอยางยั่งยืน  

๑. ความเปนมา 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่ งแวดลอม (สผ.) ไดจัดทํา 
“แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางยั ่งยืน” ซึ่งผาน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันท่ี 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
โดยแผนปฏิบัติการดังกลาวมีความมุงหมายใหทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน 
รวมกันพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวใหคงอยูอยางยั ่งยืน และ สผ. ไดดําเนินการผลักดัน 
ใหหนวยงานและภาคสวนทีเ่กีย่วของ นําแผนปฏิบัติการฯ ไปใชเปนกรอบแนวทางในการเพิ่ม 
พ้ืนที่สีเขียวยัง่ยืน โดยไดเผยแพรประชาสัมพันธ เสริมสรางศักยภาพแกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
สงเสริมการประสานงานและบูรณาการความรวมมือ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน อาทิ ความจํากัดของสถานที่ 
ทําใหไมสามารถเพ่ิมพืน้ที่สีเขียวอยางยั่งยืน การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการจัดทํา 
และดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว ตัวช้ีวัดขาดความชัดเจน  

๒. การดําเนินงานในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปจจุบัน 
 ๒.๑  ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ สผ. มีแผนการปรับปรุงการดําเนินงานในการขับเคลื่อนและ 
ผลักดันการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอยางยั่งยืนของเมืองและชุมชน โดยการจัดทํา “ราง แนวทาง 
การขับเคลือ่นการจัดการพื้นที ่สีเขียวอยางยั ่งยืน” เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ของการดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 
อยางยั ่งยืน” เพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลีย่นแปลงไปของสังคม เชน การเพิ่มขึ้นของ 
ประชากร การขยายตัวของสังคมเมือง การกาวเขาสู สังคมผู สูงอายุ ขอจํากัดดานพื้นท่ี 
ตลอดจนตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป 
ประเทศ ซึง่ใหความสําคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เปนตน โดยปจจุบันพบปญหาพื้นท่ ี
สี เขียวไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน โดยเฉพาะพื ้นที ่สี เขียวบริการสาธารณะ 
เมื ่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานพื้นที ่สีเขียวสากล คือ ๑๕ ตารางเมตรตอคน ในขณะท่  ี
กรุงเทพมหานครมีสัดสวนของพื้นที่สีเขียว คือ ๖.๐๓ ตารางเมตรตอคน (มกราคม ๒๕๕๙) 
สวนเขตเมืองในระดับภูมิภาค โดยภาพรวมยังมีจํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวไมเพียงพอเชนกัน  



๒ 
 

 ๒.๒  สผ. ไดศึกษาคนควาทบทวนขอมูลท่ีสําคัญ พรอมท้ังจัดใหมีการประชุมหารือและ
ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนท่ีเ ก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการยกราง 
แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอยางยั่งยืน 
 ๒.๓  คณะอนุกรรมการจดัการสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ไดพิจารณา ราง แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว
และมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดทํา “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ี 
สีเขียวอยางยั่งยืน”  
 ๒.๔ สผ. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับ
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล ผูทรงคุณวุฒิ องคกร 
ชุมชนและประชาชน เพ่ือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือการประเมินและจัดลําดับ
ความสําคัญสภาพแวดลอม (SWOT) ท่ีมีผลตอการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอยางยั่งยืน   
โดยมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๒๐๗ ราย  
 ๒.๕  สผ. ไดจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือหารือการกําหนดนิยาม ประเภท และเปาหมาย 
การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอยางยั่งยืน รวมท้ัง 
จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นตอ ราง แนวทางฯ จํานวน ๒ ครั้ง เพ่ือขอขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวกับ วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง มาตรการ และ
หนวยงานรับผิดชอบ รวมท้ัง บทบาทและแนวทางการดําเนินงานในข้ันตอนตอไป  
 

๓. สาระสําคัญของแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอยางย่ังยืน 
    แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอยางยั่งยืน มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

 ๓.๑ แนวคิดพ้ืนฐาน  
       ๓.๑.๑ แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนหลักการท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา
ประเทศ ท่ีมีดุลยภาพ เปนการพัฒนาแบบองครวม คือ บูรณาการท้ังดาน เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม 
       ๓.๑.๒ แนวคิดระบบนิเวศพัฒนา เปนแนวคิดของการผสมผสานระหวางการอนุรักษ 
กับการพัฒนา ซึ่งตองสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี  
       ๓.๑.๓ แนวคิดดานวิสัยทัศนในการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว สามารถกําหนดไดเปน ๒ สวน 
ดังน้ี 
              ๑) วิสัยทัศนดานการดูแลรักษาทรัพยากร ภายใตปรัชญาของการอนุรักษ 



๓ 

     ๒) วิสัยทัศนดานพ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียวและบริการ 
เปนการดําเนินการภายใตแนวคิดของการทองเท่ียวแบบยั่งยืน  

     ๓.๑.๔ แนวคิดเรื่องคุณคาและมูลคา เปนการประยุกตภูมิปญญาชาวบานมาใช 
ในการจัดการ  

๓.๒ วิสัยทัศน  
       เมืองและชุมชนนาอยู มีภูมิคุมกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียว

ยั่งยืนเปนองคประกอบสําคัญ 

๓.๓ วัตถุประสงค 
       ๓.๓.๑ ความเพียงพอ จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพียงพอตอความตองการ โดยการวางแผน

และผังท่ีดี รวมท้ังใชการออกแบบเปนเครื่องมือสําคัญในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเชิงสรางสรรค 
ท่ียังคงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของชุมชน เพ่ือตอบสนองความตองการของคนทุกกลุม 
สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและโครงสรางทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกัน
ยังสามารถดํารงไวซึ่งบริการทางระบบนิเวศ (ecosystem services) และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  

 ๓.๓.๒ ความสามารถในการเขาถึง จัดใหมีการกระจายตัวของพ้ืนท่ีสีเขียวอยางท่ัวถึง 
และประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก 

 ๓.๓.๓ โครงขาย จัดใหมีการเช่ือมตอของพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีโลงเปนโครงขาย 
เพ่ือประโยชนทางสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ และการกระจายตัว 

๓.๓.๔ คุณภาพ จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีไมยืนตน
เปนองคประกอบหลัก เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับเมือง สวนพ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติตองไดรับ 
การปกปอง ฟนฟู ดูแลรักษา เพ่ือคงไวซึ่งบทบาทหนาท่ีทางธรรมชาติ บริการทางระบบนิเวศ 
เปนฐานทรัพยากรของคนในชุมชน ตลอดจนการรักษาไวซึ่งพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เพ่ือความมั่นคง
ทางอาหารของเมือง 

 ๓.๓.๕ ความยั่งยืน วางแผนและจัดการ โดยบูรณาการพ้ืนท่ีสีเขียวกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางเปนองครวม ใหความสําคัญกับเครือขายความรวมมือ ตลอดจนจัดใหมี
เครื่องมือ กลไก การสงเสริมงานวิจัย นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช เพ่ือใหพ้ืนท่ีสีเขียว
เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมและดํารงอยูอยางยั่งยืน 



๔ 
 

 ๓.๔ เปาหมาย 
        ๓.๔.๑ พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการบริการสาธารณะ ท่ีประชาชนสามารถเขาถึงหรือ 
ใชบริการได ในภาพรวมของประเทศไมนอยกวา ๑๕ ตารางเมตรตอประชากร ๑ คน 
        ๓.๔.๒ พ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืน ในเขตเมืองและชุมชน  
                 ๑) เมืองขนาดใหญ  รอยละ ๑๕ ตอการใชประโยชนท่ีดินในเมือง 
   (เทศบาลนคร องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ)  
                 ๒) เมืองขนาดกลาง  รอยละ ๒๐ ตอการใชประโยชนท่ีดินในเมือง  
    (เทศบาลเมือง) 
                 ๓) เมืองขนาดเล็ก  รอยละ ๒๕ ตอการใชประโยชนท่ีดินในเมือง 
    (เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล)   

 ๓.๕  นิยามและประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว 
         ๓.๕.๑ พ้ืนท่ีสีเขียว หมายถึง พ้ืนท่ีธรรมชาติ หรือพ้ืนท่ีท่ีมนุษยสรางข้ึนหรือกําหนด
ข้ึนในเมืองหรือชุมชนปกคลุมดวยพืชพรรณเปนองคประกอบหลัก มีประโยชนเพ่ือสิ่งแวดลอม 
ระบบนิเวศการดํารงชีวิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
         ๓.๕.๒ พ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืน หมายถึง พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีพืชพรรณท่ีมีความหลากหลาย  
ท้ังชนิดและปริมาณ โดยมีไมยืนตนขนาดใหญ เปนองคประกอบหลักและไดรับการดูแล
บํารุงรักษาใหคงอยู อยางยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสมดุลทางระบบนิเวศ เกิดสภาพแวดลอม
ท่ีดี สวยงาม รมเย็น นาอยู และเพ่ิมองคประกอบของการใชประโยชนท่ีดินท้ังทางตรงและ
ทางออม แกการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ในเมืองและชุมชน ผูมาเยือน ตลอดจน
เสริมสรางเศรษฐกิจของชุมชน  
        ๓.๕.๓ พ้ืนท่ีสีเขียว แบงออกเปน ๖ ประเภท ตามคุณลักษณะและการใชประโยชน 
ไดแก  
                 ๑) พ้ืนท่ีสีเขียวสาธารณะ เชน สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร สนามเด็กเลน  
                 ๒) พ้ืนท่ีสีเขียวอรรถประโยชน ประกอบดวย 
     ๒.๑) พ้ืนท่ีสีเขียวสวนบุคคล เชน สวนในโครงการพัฒนาของเอกชน สวนในบาน
และอาคารพักอาศัย 
      ๒.๒) พ้ืนท่ีสีเขียวในสถาบัน เชน แหลงประวัติศาสตร สถาบันการศึกษา  
สถาบันราชการ 
     ๒.๓) พ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีสาธารณูปการ เชน พ้ืนท่ีฝงกลบขยะ พ้ืนท่ีรอบบอ
บําบัดนํ้าเสีย เขตทาอากาศยาน  



๕ 

       ๓) พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ เชน พ้ืนท่ีริมทางสัญจร
ทางบก บริเวณริมทาง เกาะกลางถนน เขตทางรถไฟ และพ้ืนท่ีริมทางสัญจรทางนํ้า บริเวณ 
ริมแมนํ้า คลองชลประทาน  

       ๔) พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจของชุมชน เชน พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนแหลงผลิต
อาหารแกชุมชน ประเภท ไรนา สวนผลไม พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

  ๕) พ้ืนท่ีสี เ ขียวธรรมชาติ  เชน พ้ืนท่ีสี เ ขียวบนเนินเขา พรุ  แหลงนํ้า 
พ้ืนท่ีชุมนํ้า 

  ๖) พ้ืนท่ีสีเขียวท่ียังไมมีการใชประโยชน หรือรอการพัฒนา เชน พ้ืนท่ีสีเขียว 
ท่ีปลอยรกราง 

อน่ึง พ้ืนท่ีสีเขียวประเภทดังกลาวขางตน ไมไดถูกจํากัดดวย “สี” การใช
ประโยชนท่ีดินตามการผังเมือง กลาวคือ สามารถตั้งอยูในบริเวณท่ัวไป ท้ังน้ี ในมาตรฐาน
สัญลักษณการใชประโยชนท่ีดินของกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดกําหนดนิยาม 
“เขตสีเขียว” ประเภทตาง ๆ ดังน้ี 

(๑) เขตสีเขียว กําหนดเปนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๒) เขตสีขาวและมีกรอบเสนทแยงสีเขียว กําหนดเปนท่ีดินประเภทอนุรักษ

ชนบทและเกษตรกรรม  
(๓) เขตสีเขียวและมีกรอบเสนทแยงสีนํ้าตาล กําหนดเปนท่ีดินประเภทปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(๔) เขตสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีขาว กําหนดเปนท่ีดินประเภทอนุรักษ

สภาพแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว  
(๕) เขตสีเขียวออน กําหนดเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
(๖) เขตสีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว กําหนดเปนท่ีดินประเภท 

ท่ีโลงเพ่ือนันทนาการการเลี้ยงสัตวและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
(๗) เขตสีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว กําหนดเปนท่ีดินประเภท

สงวนเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
(๘) เขตสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว กําหนดเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  
(๙) เขตสีเขียวมะกอก กําหนดเปนท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา  



๖ 

๓.๖ ตัวชี้วัด 

ระยะสั้น (๑ – ๕ ป) ระยะปานกลาง (๖ – ๑๐ ป) ระยะยาว (๑๑ – ๒๐ ป)
๑. พ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองและชุมชน (รอยละตอการใชท่ีดินในเมือง) 
- เมืองขนาดใหญ รอยละ ๕
- เมืองขนาดกลาง รอยละ ๕
- เมืองขนาดเล็ก รอยละ ๑๐

- เมืองขนาดใหญ รอยละ ๑๐
- เมืองขนาดกลาง รอยละ ๑๐
- เมืองขนาดเล็ก รอยละ ๑๕

- เมอืงขนาดใหญ รอยละ ๑๕
- เมืองขนาดกลาง รอยละ ๒๐ 
- เมอืงขนาดเล็ก รอยละ ๒๕

๒. พ้ืนท่ีสีเขียวสาธารณะฯ ในภาพรวมของประเทศ (ตารางเมตรตอคน) 
ไมนอยกวา ๕ ไมนอยกวา ๑๐ ไมนอยกวา ๑๕ 
๓. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนและผังพ้ืนท่ีสีเขียวบรรจุอยูในแผนพัฒนาเมือง และอยางนอย
หน่ึงในสาม มีการนําแผนสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมไดมาตรฐานพ้ืนท่ีสีเขียวตามบริบทของเมือง 
รอยละ ๔๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๑๐๐ 

๔. พ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนตนแบบ 
ภูมิภาคละ ๑ แหง ภูมิภาคละ ๕ แหง จังหวัดละ ๑ แหง 

๕. องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการเสริมสรางศักยภาพใหสามารถบรหิารจดัการพ้ืนท่ีสเีขียวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
รอยละ ๔๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๑๐๐ 

๖. เครือขายพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเขมแข็ง 
อยางนอยภูมิภาคละ ๑ 
เครือขาย 

อยางนอยภูมิภาคละ ๕ 
เครือขาย 

อยางนอยจังหวัดละ ๑ 
เครือขาย 

๗. เครื่องมือ กลไก เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 

เกณฑมาตรฐานพ้ืนท่ีสีเขียว 
ท่ีเหมาะสม ตามบริบทเมือง 
องคความรู ภูมิปญญาและ
ตัวอยางการปฏิบัติท่ีดีดาน
พ้ืนท่ีสีเขียว 

เครื่องมือ กลไก ท้ังในระดับชาติ 
ระดับชุมชนและทองถ่ิน อาทิ 
มาตรการจูงใจ กฎ ระเบียบ 
กฎหมาย ขอบัญญัติ หรือ
ขอบังคับ 

เครื่องมือ กลไกท่ีทัน
สถานการณ  

๘. เครื่องมือและกลไก 

การแปลงนโยบาย แผน  
มาตรการดานพ้ืนท่ีสีเขียว 
เมืองสีเขียวสูการปฏิบัต ิ

เพ่ือการติดตามประเมินผล เพ่ือการติดตามประเมินผล 
ท่ีเช่ือมโยงในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับชุมชนถึง 
ระดับประเทศ 



๗ 
 

 ๓.๗ แนวทาง มาตรการ และหนวยงานรับผิดชอบ 
       แนวทางขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอยางยั่งยืน ประกอบดวย ๔ แนวทาง ดังน้ี 
           ๓.๗.๑ แนวทางท่ี ๑ ทุกภาคสวนมีจิตสํานึกและหนาท่ีในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 
 - สรางและพัฒนาจิตสาธารณะในการดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว แกทุกภาคสวน 
ของสังคม 
 - สงเสริมการมีสวนรวม และบทบาทหนาท่ีของชุมชน ประชาชน เอกชน 
และเครือขายในการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 
 - หนวยงานภาครัฐ องคกร และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของมีหนาท่ีสงเสริมและ
ดําเนินการใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือลดผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 - หนวยงานภาครัฐ และองคกรท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ีสงเสริมและดําเนินการ 
ใหมีการเพ่ิม พัฒนา และดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองและชุมชน 
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีดําเนินการวางแผนจัดใหมีและบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองและชุมชน 
 ๓.๗.๒ แนวทางท่ี ๒ เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติ และมีฐาน
ทรัพยากรเพ่ือเอ้ือตอการดํารงชีวิตของประชาชน 
 - เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร 
 - เมืองสามารถรองรับภัยพิบัติ  
 - เมืองมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเอ้ือตอการดํารงชีวิตของประชาชน
พ้ืนท่ีสีเขียว 
 - เมืองมีพ้ืนท่ีสีเขียวชวยลดภาวะโดมความรอนของเมือง 
 - เมืองมีพ้ืนท่ีสีเขียวชวยบรรเทาหรือลดมลพิษ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน โดยเฉพาะกลุมท่ีมีความออนไหว 
 ๓.๗.๓ แนวทางท่ี ๓ เครื่องมือ กลไก เพ่ือเอ้ือตอการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 
 - พัฒนา ปรับปรุงขอกําหนดและมาตรการเชิงบังคับ เพ่ืออนุรักษ คุมครอง 
สงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
 - นําระบบจูงใจหรือมาตรการทางเลือกมาใชเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมและการจัดการ
พ้ืนท่ีสีเขียว 
 ๓.๗.๔ แนวทางท่ี ๔ ตระหนักในภูมิปญญาทองถ่ิน และสงเสริมนวัตกรรม เพ่ือสรางพลัง
ทางสังคม 
 - สรางองคความรู รวบรวมและใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
 - เช่ือมโยงกลุมทางสังคมเพ่ือสานพลังทางสังคม 



๘ 
 

 ๓.๘ บทบาทของหนวยงาน องคกร และภาคสวนท่ีเกี่ยวของ  

       แนวทางฯ ไดกําหนดบทบาทของประชาชน ชุมชนและเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 

หนวยงานภาครัฐและองคกรท่ีเก่ียวของ และ สผ. ในการมีสวนรวมสนับสนุนและผลักดัน 

การขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอยางยั่งยืน  

 ๓.๙ แนวทางการดําเนินงานในขัน้ตอนตอไป 

 ๑) จัดทํากรอบการแปลงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอยางยั่งยืน

ไปสูการปฏิบัติ โดยความรวมมือของทุกภาคสวน พรอมท้ัง ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมมาตรการท่ีมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 

 ๒) เสริมสรางความรูและความเขาใจตอหนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะ

เรื่องเปาหมายพ้ืนท่ีสีเขียวเชิงปริมาณ 

 ๓) สื่อสารสาธารณะ เพ่ือเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของและสนับสนุนสงเสริม 

ใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนทุกระดับ  

 ๔) แปลงแผนสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีนํารอง เพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและเปนตัวอยาง 

 ๕) หารือรายละเอียดมาตรการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม เพ่ือสงเสริมและ

ผลักดันการพัฒนากระบวนการนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือประโยชนแกสาธารณะ  

 ๖) รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอยางยั่งยืน โดย สผ. 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและระบบติดตามประเมินผล โดยตองจัดใหมี

มาตรการเพ่ือใหหนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของใหความรวมมือรายงานผลการดําเนินงาน

รับผิดชอบตอ สผ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

๔. ตารางแนวทาง มาตรการและหนวยงานรับผิดชอบ 

แนวทางท่ี ๑  ทุกภาคสวนมีจิตสาํนึกและหนาท่ีในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 

แนวทาง มาตรการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี ๑  
ทุกภาคสวน 
มีจิตสาํนึกและ
หนาท่ีในการ 
จัดการพ้ืนท่ีสเีขียว 

๑.๑ สรางและพัฒนาจิตสาธารณะในการดูแลรักษาพ้ืนท่ี 
สีเขียวแกทุกภาคสวนของสังคม 
 

 

๑) รณรงคสรางจิตสาธารณะใหเกิดกับทุกภาคสวน
ของสังคม เพ่ือชวยเพ่ิม พัฒนาและดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ี 
สีเขียว 

ทส. 
ศธ. 
มท. 

 

๒) พัฒนาองคความรูท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีสีเขียว  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 

 

ทส. 
ศธ. 
วท. 

 

 ๓) เผยแพร สื่อสาร ถายทอดองคความรูในรูปแบบ
และชองทางท่ีหลากหลาย มีความตอเน่ือง เพ่ือเขาถึง
กลุมเปาหมายในสังคมไดอยางท่ัวถึงครอบคลุม  

 

ทส. 
มท. 
นร.  

 ๑.๒ สงเสริมการมีสวนรวม และบทบาทหนาท่ีของชุมชน 
ประชาชน เอกชน และเครือขายในการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 
 

 

 ๑) เพ่ิมและดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ีอยูอาศัย 
 

ทส. 
มท. 
พม.  

 

 ๒) เสริมสรางพลังชุมชน ประชาชนและเครือขาย 
ใหเขามามสีวนรวมในการเพ่ิม พัฒนาและดูแลบํารุงรกัษา
พ้ืนท่ีสีเขียว 
 

ทส. 
มท. 
นร.  



๑๐ 
 

แนวทาง มาตรการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

 ๓) สงเสริมการนําเศษใบไม ก่ิงไมมาจัดทําปุย 
 

ทส. 
กษ.  
ศธ. 

 

 ๔) ผูประกอบการจดัใหมีและดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 
ในสถานประกอบการ 
 

อก. 
กนอ. 
ทส. 
นร.  
สสว. 

  หอการคาไทย 
สภาหอการคา 
แหงประเทศ

ไทย 
 

 ๑.๓ หนวยงานภาครัฐ องคกร และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ
มีหนาท่ีสงเสริมและดําเนินการใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว 
เพ่ือลดผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรมและ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

 

 ๑) จัดทําแนวกันชนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีพัฒนาโครงการ
อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ และโรงงานอุตสาหกรรม 

 

อก. 
กนอ. 
นร.  

ส.อ.ท. 
 

 ๒) ใหนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม
ประเภทตาง ๆ รวมคาใชจายในการจัดใหมีและดูแลรักษา
พ้ืนท่ีสีเขียวเปนตนทุนในการจัดจาํหนายพ้ืนท่ีให
ผูประกอบการ 

อก. 
กนอ. 
นร.  

ส.อ.ท. 
 



๑๑ 

แนวทาง มาตรการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

๓) ออกแบบแนวกันชนพ้ืนท่ีสีเขียว ประกอบดวย 
ไมยืนตนท่ีมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีพัฒนาโครงการ
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ 

อก. 
กนอ. 
ทส. 

ส.อ.ท. 

๔) จัดใหมีพ้ืนท่ีสเีขียวท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังเสนทางการขนสงตองมีการ
กําหนดขนาดและความกวางของพ้ืนท่ีสีเขียวตามความ
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี 

กนพ. 
อก. 
กนอ. 
ทส. 
คค. 

๑.๔ หนวยงานภาครัฐ และองคกรท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ี
สงเสริมและดําเนินการใหมีการเพ่ิม พัฒนา และดูแล
บํารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองและชุมชน 

๑) หนวยงานรัฐตองจัดหาพ้ืนท่ีสีเขียวสาธารณะ 
เพ่ือเปนสวัสดิการของประชาชน 

มท. 
ทส. 

๒) หนวยงานรัฐเพ่ิม ดูแลบํารุงรกัษา อนุบาลตนไมใหญ
ในความรับผดิชอบ เพ่ือเปนพ้ืนท่ีสีเขียวตัวอยาง 

มท. 
ทส. 
กค. 

๓) หนวยงานรัฐจัดใหมีมาตรฐานอาชีพรุกขกร และ
อํานวยใหมีรุกขกรท่ีเอกชนสามารถเขาถึงได 

ทส. 
ศธ. 

๔) ดูแลรักษาระบบนิเวศดินและนํ้าใหมีความอุดมสมบูรณ  
เพ่ือสงเสริมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ทส. 
มท. 
กษ. 



๑๒ 
 

แนวทาง มาตรการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

 ๑.๕ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีดําเนินการ
วางแผน จัดใหมีและบรหิารจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวของเมือง
และชุมชน 
 

 

 ๑) แผนพัฒนาทองถ่ินตองจัดใหมแีผนและผัง 
การพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีโลงวาง
ของเมืองและชุมชน 

มท. 
ทส. 
ศธ. 

 

 ๒) ประยุกตใชเครื่องมือรูปแบบตาง ๆ สําหรับ 
การวางแผนและบริหารจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวของเมือง อาทิ 
แผนท่ีนิเวศภมูิทัศนเมือง (eco-city mapping) ซึ่งเปน
แผนท่ีท่ีระบุพ้ืนท่ีออนไหวดานนิเวศ พ้ืนท่ีเสื่อมโทรมท่ีตอง
ไดรับการฟนฟู พ้ืนท่ีเช่ือมตอระบบอุทกวิทยาผิวดิน ใตดิน 
พ้ืนท่ีชุมนํ้า พ้ืนท่ีความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิทัศน
ของเมือง 

 

ทส. 
มท. 
ศธ. 

 
 
 
 

 ๓) จัดทําระบบฐานขอมูลพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว
ของเมืองและชุมชน 

ทส. 
มท. 
ศธ. 

 

 ๔) จัดทําพ้ืนท่ีสีเขียวตนแบบ ทส. 
มท. 

 
 

 
 
 

 



๑๓ 

แนวทางท่ี ๒ เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติ และมีฐานทรัพยากร 
 เพ่ือเอ้ือตอการดํารงชีวิตของประชาชน 

แนวทาง มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี ๒ 

เมืองมีความมั่นคง

ทางอาหาร 

สามารถรองรับ 

ภัยพิบัติ และ 

มีฐานทรัพยากร 

เพ่ือเอ้ือตอ 

การดํารงชีวิต 

ของประชาชน 

๒.๑ เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร 

๑) มีพ้ืนท่ีเกษตรท่ีเปนแหลงอาหารของเมือง 

๒) มีพ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ เปนแหลงเสริมสราง 
ความมั่นคงทางอาหารของเมือง 

๒.๒ เมืองสามารถรองรับภัยพิบัต ิ

๑) มีพ้ืนท่ีกันชนเพ่ือรองรับภัยพิบัติ 

กษ. 
ทส. 
มท. 

ทส. 
มท. 

อก. 
มท. 
ทส. 

๒) มีพ้ืนท่ีสีเขียวอรรถประโยชนท่ีทําหนาท่ีปองกัน 
ภัยพิบัต ิ

มท. 
ทส. 
อก. 

๓) นําพ้ืนท่ีท่ีรอการพัฒนาหรือท่ียังไมไดใชประโยชน 

มาจัดทําพ้ืนท่ีสเีขียว 

หนวยงาน

ภาครัฐ 

หนวย

ราชการ

อิสระ 



๑๔ 

แนวทาง มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

รัฐวิสาหกิจ 

องคการ

มหาชน 

องคกร/

มูลนิธิ/

สมาคม 

๒.๓ เมอืงมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเอ้ือตอการดํารงชีวิต

ของประชาชน 

๑) จัดทําพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

เชน การทองเท่ียว ฯลฯ 

ทส. 

กษ. 

กก. 

๒) หากลไกสนับสนุนการใชประโยชนพืชสมุนไพร

อยางครบวงจร ตั้งแตข้ันตอนการปลูกไปจนถึงการจัด

จําหนาย 

ทส. 

ศธ. 

สธ. 

พณ. 

๒.๔ เมืองมีพ้ืนท่ีสีเขียวชวยลดภาวะโดมความรอนของเมือง 

๑) จัดทําทะเบียนอนุรักษไมยืนตนและไมใหญ

ทรงคุณคาของเมืองและชุมชน 

ทส. 

มท. 

ศธ. 



๑๕ 

แนวทาง มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒) เช่ือมโยงพ้ืนท่ีสีเขียวประเภทตาง ๆ เปนโครงขาย

เพ่ือประโยชนดานการรักษาสมดุลทางสิ่งแวดลอม และ

นิเวศบริการใหแกเมือง 

มท. 

ทส. 

๒.๕ เมืองมีพ้ืนท่ีสีเขียวชวยบรรเทาหรือลดมลพิษ 

เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะกลุมท่ีมี

ความออนไหว 

๑) พัฒนาและเผยแพรองคความรูชนิดพรรณไม 

เพ่ือบรรเทาและลดมลพิษ 

ทส. 

ศธ. 

นร. 

๒) เนนการใชพืชประจําถ่ินในการออกแบบและ

จัดสรางพ้ืนท่ีสีเขียว 

มท. 

ทส. 

ศธ. 

สมาคม 

ภูมิสถาปนิก

ประเทศไทย 

๓) ออกแบบและจดัสรางพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรองรับ

ผูสูงอายุ รวมท้ัง สนับสนุนใหผูสูงอายุทํากิจกรรมในพ้ืนท่ี 

สีเขียว 

มท. 

พม. 

สสส. 



๑๖ 

แนวทางท่ี ๓  เคร่ืองมือ กลไก เพ่ือเอ้ือตอการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 

แนวทาง มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี ๓ 

เครื่องมือ กลไก 

เพ่ือเอ้ือตอการเพ่ิม

และการจัดการ

พ้ืนท่ีสีเขียว 

๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงขอกําหนดและมาตรการเชิงบังคับ 

เพ่ืออนุรักษ คุมครอง สงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

      ๑) พัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมายใหเอ้ือตอ

การเพ่ิมและการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 

ทส. 

อก. 

คค. 

๒) ออกกฎหมายคุมครองตนไมใหญในเมืองและ

ชุมชน 

ทส. 

๓) การจัดทําผังเมืองรวมตองกําหนดใหมีการจดัทํา

ผังพ้ืนท่ีสีเขียวและท่ีโลงวางของเมอืง เพ่ือสงเสริมใหมี

พ้ืนท่ีสีเขียวตอเน่ืองเปนผืนขนาดใหญ สําหรับดํารงไว 

ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศท่ีสมบูรณ 

มท. 

ทส. 

กษ. 

อก. 

๓.๒ นําระบบจูงใจหรือมาตรการทางเลือกมาใช 

เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 

๑) สงเสริมการอนุรักษและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ตามแนวทางธนาคารตนไม 

ทส. 

กค. 

มท. 

กษ. 



๑๗ 

แนวทาง มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒) รัฐตองมีหนาท่ีฟนฟู เยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบ

จากการกําหนดพ้ืนท่ีกรรมสิทธ์ิของเอกชนเปนพ้ืนท่ีสีเขียว 

บางประเภท อาทิ พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือปองกันนํ้าทวม พ้ืนท่ี 

สีเขียวเพ่ือเปนปอดฟอกอากาศเสยี ฯลฯ 

กค. 

มท. 

ทส. 

กษ. 

อก. 

๓) พัฒนาระบบจูงใจ เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจตอสังคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) หันมาใสใจ

และรวมมือกันเพ่ิมและดูแลบํารุงรกัษาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง

และชุมชน 

ทส. 

กค. 

๔) หนวยงานรัฐตองสรางความเขมแข็งในการรักษา

พ้ืนท่ีสีเขียว โดยเฉพาะการสงเสรมิการจัดทําผังชุมชน 

เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวและท่ีโลงวาง โดยการมีสวนรวม

ของประชาชนอยางแทจริง เพ่ือเปนเครื่องมือทางเลือก

สําหรับชุมชนใชประโยชนในการรักษาและพัฒนาพ้ืนท่ี 

สีเขียวอยางยั่งยืน 

มท. 

ทส. 

ศธ. 

พม. 



๑๘ 

แนวทางท่ี ๔ ตระหนักในภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมนวัตกรรม เพ่ือสรางพลังทางสังคม 

แนวทาง มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี ๔ 
ตระหนัก 
ในภูมิปญญา
ทองถ่ิน และ 
การสรางพลัง 
ทางสังคม 

๔.๑ สรางองคความรู รวบรวมและใชประโยชนจาก 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๑) จัดทําระบบรวบรวมองคความรูภูมิปญญา 
ท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีสีเขียวของไทย 

ทส. 
มท. 

๒) รักษาชนิดพรรณพืชและสัตว และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทองถ่ินตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ทส. 
ศธ. 
มท. 

๓) ใหสถาบันการศึกษาเขามามีสวนรวมสงเสรมิ 

สนับสนุนในทางเทคนิค วิชาการแกหนวยงาน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิม 

และดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 

ศธ. 

มท. 

๔) พัฒนาตอยอดองคความรูทองถ่ินรวมกับ 

องคความรูสากล เกิดเปนนวัตกรรม เพ่ือการใชประโยชน

ท่ีเหมาะสมกับบริบทของไทย 

ศธ. 

มท. 

๕) สงเสริมนวัตกรรมการจดัทําพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี
จํากัด อาทิ การจัดทําพ้ืนท่ีสเีขียวแนวตั้ง ฯลฯ 

ทส. 
ศธ. 



๑๙ 

แนวทาง มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๔.๒ เช่ือมโยงกลุมทางสังคมเพ่ือสานพลังทางสังคม 

๑) ใหความสําคัญกับกลุมทางสังคมทุกกลุม อาทิ 
สมาคมผูพิการ สมาคมจักรยาน ฯลฯ เขามามีสวนรวม 
ในการเพ่ิม พัฒนาและดูแลบํารุงรกัษาพ้ืนท่ีสีเขียว 

พม. 
ทส. 

๒) ใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลน (social 
media) เพ่ือสรางพลังความเขมแข็งทางสังคมดานพ้ืนท่ี 
สีเขียว 

นร. 
ทส. 
ดศ. 



๒๐ 

บัญชีอักษรยอชื่อหนวยงาน 

ตัวยอ ชื่อหนวยงาน 
กก. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
กค. กระทรวงการคลงั 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
คค. กระทรวงคมนาคม 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตร ี
พณ. กระทรวงพาณิชย 
พม. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 
มท. กระทรวงมหาดไทย 
วท. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 
สธ. กระทรวงสาธารณสุข 
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 
ดศ. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พณ. กระทรวงพาณิชย 
พศ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
กนพ. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
สสว. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สกอท. สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
สสส. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

- สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 
- หอการคาไทย 
- สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
- สมาคมภูมสิถาปนิกประเทศไทย 



๒๑ 

สถานการณ
โลก 

SDGs/ 
COP20-21/ 

ASCC 
Blueprint 

2025 

นโยบายและแผนท่ีเกีย่วของ 
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
(๖๑ -๘๐) /แผนแมบท
รองรับการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ (๕๘-๙๓)/ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉ.๑๒  
(๖๐-๖๔)/แผนการจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดลอม  
(๖๐-๖๔) / ยุทธศาสตร 

ทส. (๖๐-๗๙) ฯลฯ 

ประเด็นปญหา 
สัดสวน 

พ้ืนที่สีเขียว 
ตอประชากร/ 

ความเปน
เมือง/สังคม
ผูสูงอายุ/ 

สถานการณ
ดาน

ส่ิงแวดลอม 

คุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

ระบบนิเวศ
พัฒนา 

วิสัยทัศน 
ในการจัดการ 
พื้นท่ีสีเขียว 

คุณคาและ
มูลคา 

ธรรมาภิบาล (Good Governance)  

เมืองและชุมชนนาอยู มีภูมิคุมกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยนืเปน
องคประกอบสําคัญ 

ความพอเพียง ความสามารถ 
ในการเขาถึง 

โครงขาย คุณภาพ 

มีพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนในเขตเมือง  
(รอยละตอการใชประโยชนท่ีดินในเมือง) 
เมืองขนาดใหญ รอยละ ๑๕  
เมืองขนาดกลาง รอยละ ๒๐  
เมืองขนาดเล็ก รอยละ ๒๕ 
 

มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริการ (พ้ืนท่ีสีเขียว
สาธารณะ) ในภาพรวมของประเทศ
ไมนอยกวา ๑๕ ตารางเมตรตอคน 

การพัฒนา 
ท่ียั่งยนื 

๕. แผนผังแนวทางการขบัเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขยีวอยางยั่งยืน 

สถานการณ
/ปญหา 

ขอคิดเห็นจาก
ภาคสวน 

ท่ีเกี่ยวของ 
การขยายตัวของ
เมือง/ นโยบาย
ไมลงถึงระดับ
ครัวเรือน/ 
การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมอิากาศ/
ปากทอง  ฯลฯ 

แนวคิด 

หลักการ การพัฒนาบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจ
  

วิสัยทัศน 

วัตถุประสงค 
ความยั่งยืน 

เปาหมาย 
๒๐ ป 



๒๒ 

๑.๑ สรางและพัฒนาจิตสาธารณะในการดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว แกทุกภาคสวนของสังคม 
• รณรงคสรางจิตสาธารณะใหเกดิกับทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือชวยเพ่ิม พัฒนาและดแูล

บํารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียว
• พัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว
• เผยแพร ส่ือสาร ถายทอดองคความรูในรูปแบบและชองทางที่หลากหลายมีความตอเนื่อง

เพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมายในสังคมไดอยางทั่วถึงครอบคลุม
๑.๒ สงเสริมการมีสวนรวม และบทบาทหนาท่ีของชุมชน ประชาชน เอกชน และเครือขาย 

 ในการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 
• เพ่ิมและดูแลพ้ืนที่สีเขียวในที่อยูอาศัย
• เสริมสรางพลังชมุชน ประชาชนและเครอืขายใหเขามามีสวนรวมในการเพ่ิม พัฒนาและดูแล

บํารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียว
• สงเสริมการนําเศษใบไม กิ่งไมมาจดัทําปุย
• ผูประกอบการจัดใหมแีละดแูลรกัษาพ้ืนที่สีเขียวในสถานประกอบการ

๑.๓ หนวยงานภาครัฐ องคกร และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ มีหนาท่ีสงเสริมและดําเนนิการใหมี 
 พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือลดผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• จัดทําแนวกันชนในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมและพ้ืนที่พัฒนา

โครงการอตุสาหกรรมประเภทตาง ๆ และโรงงานอุตสาหกรรม
• ใหนิคมอุตสาหกรรมหรอืเขตประกอบการอตุสาหกรรมและพ้ืนที่พัฒนาโครงการอุตสาหกรรม

ประเภทตาง ๆ รวมคาใชจายในการจดัใหมแีละดูแลรกัษาพ้ืนที่สีเขียวเปนตนทนุในการจัด
จําหนายพ้ืนที่ใหผูประกอบการ

• ออกแบบแนวกนัชนพ้ืนที่สีเขียว ประกอบดวยไมยืนตนทีม่ีประสิทธิภาพในพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอตุสาหกรรมและพ้ืนที่พัฒนาโครงการอตุสาหกรรม
ประเภทตาง ๆ

• จัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ รวมทั้ง เสนทางการขนสง
ตองมกีารกําหนดขนาดและความกวางของพ้ืนที่สีเขียวตามความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่

๑.๔ หนวยงานภาครัฐ และองคกรท่ีเกี่ยวของ มีหนาท่ีสงเสริมและดําเนินการใหมีการเพ่ิม 
พัฒนาและดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองและชุมชน 
• หนวยงานรฐัตองจัดหาพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ เพ่ือเปนสวสัดิการของประชาชน
• หนวยงานรฐัเพ่ิม ดูแล บํารุงรักษา อนุบาลตนไมใหญในความรับผิดชอบ เพ่ือเปนพ้ืนทีสี่เขียว

ตัวอยาง
• หนวยงานรฐัจัดใหมมีาตรฐานอาชีพรุกขกร และอํานวยใหมีรกุขกรที่เอกชนสามารถเขาถึงได
• ดูแลรกัษาระบบนเิวศดนิและน้ําใหมีความอดุมสมบูรณ เพ่ือสงเสริมพ้ืนที่สีเขียว

แนวทาง ๑. ทุกภาคสวนมีจิตสํานึกและหนาท่ีในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 

มาตรการ



๒๓ 

๒. เมืองมีความม่ันคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติ และมีฐานทรัพยากรเพ่ือเอ้ือตอ 
การดํารงชีวิตของประชาชน

๒.๑ เมืองมีความม่ันคงทางอาหาร 
• มีพ้ืนที่เกษตรที่เปนแหลงอาหารของเมือง
• มีพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ เปนแหลงเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารของเมือง

๒.๒ เมืองสามารถรองรับภัยพิบัติ 
• มีพ้ืนทีก่นัชนเพ่ือรองรับภัยพิบัติ
• มีพ้ืนทีสี่เขียวอรรถประโยชนที่ทําหนาที่ปองกันภัยพิบัติ
• นําพ้ืนที่ทีร่อการพัฒนาหรอืที่ยังไมไดใชประโยชนมาจัดทําพ้ืนที่สีเขียว

๒.๓ เมืองมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพอืเอ้ือตอการดํารงชีวิตของประชาชน 
• จัดทําพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสงเสริมเศรษฐกจิชุมชน เชน การทองเที่ยว ฯลฯ
• หากลไกสนับสนุนการใชประโยชนพืชสมนุไพรอยางครบวงจร ตัง้แตขัน้ตอนการปลูกไปจนถึง

การจดัจําหนาย
๒.๔ เมืองมีพ้ืนท่ีสีเขียวชวยลดภาวะโดมความรอนของเมือง 

• จัดทําทะเบียนอนรุักษไมยืนตนและไมใหญทรงคุณคาของเมืองและชมุชน
• เชื่อมโยงพ้ืนทีสี่เขียวประเภทตางๆ เปนโครงขายเพ่ือประโยชนดานการรกัษาสมดุล

ทางส่ิงแวดลอม และนิเวศบรกิารใหแกเมือง
๒.๕ เมืองมีพ้ืนท่ีสีเขียวชวยบรรเทาหรือลดมลพิษ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะ

กลุมท่ีมีความออนไหว 
• พัฒนาและเผยแพรองคความรูชนิดพรรณไม เพ่ือบรรเทาและลดมลพิษ
• เนนการใชพืชประจําถิ่นในการออกแบบและจัดสรางพ้ืนที่สีเขียว
• ออกแบบและจัดสรางพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรองรบัผูสูงอายุ รวมทั้งสนับสนุนใหผูสูงอายุทํากจิกรรม

ในพ้ืนที่สีเขียว

๑.๕ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ีดําเนินการวางแผน จัดใหมีและบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว
ของเมืองและชุมชน 

• แผนพัฒนาทองถิน่ตองจัดใหมีแผนและผังการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนทีสี่เขียวและ
พ้ืนที่โลงวางของเมืองและชุมชน

• ประยุกตใชเครื่องมือรูปแบบตางๆ สําหรับการวางแผนและบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวของ
เมือง อาทิ แผนทีน่ิเวศภูมทิัศนเมือง (eco-city mapping) ซ่ึงเปนแผนทีท่ี่ระบุพ้ืนที่
ออนไหวดานนิเวศ พ้ืนทีเ่ส่ือมโทรมที่ตองไดรับการฟนฟู พ้ืนทีเ่ชื่อมตอระบบอทุกวิทยาผิว
ดิน ใตดิน พ้ืนที่ชุมน้ํา พ้ืนที่ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมทิัศนของเมือง

• จัดทําระบบฐานขอมูลพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือใชเปนเครือ่งมอืในการวางแผนและบริหารจดัการ
พ้ืนที่สีเขียวของเมอืงและชุมชน

• จัดทําพ้ืนที่สีเขียวตนแบบ

มาตรการ

แนวทาง 



๒๔ 

๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงขอกําหนดและมาตรการเชิงบังคับ เพ่ืออนุรักษ คุมครอง สงเสริมการเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว 
• พัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมายใหเอือ้ตอการเพ่ิมและการจดัการพ้ืนที่สีเขียว
• ออกกฎหมายคุมครองตนไมใหญในเมอืงและชุมชน
• การจดัทําผังเมอืงรวมตองกําหนดใหมีการจดัทําผังพ้ืนที่สีเขียวและที่โลงวางของเมอืง

เพ่ือสงเสริมใหมีพ้ืนทีสี่เขียวตอเนื่องเปนผืนขนาดใหญ สําหรับดํารงไวซ่ึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศที่สมบูรณ

๓.๒ นําระบบจูงใจหรือมาตรการทางเลือกมาใชเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 
• สงเสริมการอนุรกัษและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวตามแนวทางธนาคารตนไม
• รัฐตองมีหนาที่ฟนฟู เยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากการกําหนดพ้ืนทีก่รรมสิทธิ์ของเอกชน

เปนพ้ืนที่สีเขียว บางประเภท อาท ิพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือปองกนัน้ําทวม พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเปนปอด
ฟอกอากาศเสีย ฯลฯ

• พัฒนาระบบจูงใจเพ่ือสนับสนนุใหการดําเนนิกิจกรรมความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจตอ
สังคม (Corperate Social Responsibility: CSR) หันมาใสใจและรวมมือกนัเพ่ิมและดแูล
บํารุง รกัษาพ้ืนที่สีเขียวในเมอืงและชุมชน

• หนวยงานรฐัตองสรางความเขมแข็งในการรกัษาพ้ืนที่สีเขียว โดยเฉพาะการสงเสริมการจัดทํา
ผังชุมชนเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวและทีโ่ลงวาง โดยการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง
เพ่ือเปนเครื่องมือทางเลือกสําหรับชุมชนใชประโยชนในการรักษาและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวอยางย่ังยืน

 
๔. ตระหนักในภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมนวัตกรรม เพ่ือสรางพลังทางสังคม 

๔.๑ สรางองคความรู รวบรวมและใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น 
• จัดทําระบบรวบรวมองคความรูภูมิปญญาทีเ่กี่ยวของกับพ้ืนที่สีเขียวของไทย
• รักษาชนิดพรรณพืชและสัตว และความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่นตามโครงการ

อนรุักษพันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

• ใหสถาบันการศึกษาเขามามสีวนรวมสงเสรมิ สนับสนนุในทางเทคนิค วิชาการแกหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคสวนทีเ่กี่ยวของเพ่ือเพ่ิมและดแูลบํารุงรักษาพ้ืนทีสี่เขียว

• พัฒนาตอยอดองคความรูทองถิ่นรวมกับองคความรูสากล เกิดเปนนวัตกรรม เพ่ือการใช
ประโยชนที่เหมาะสมกับบริบทของไทย

• สงเสริมนวัตกรรมการจัดทาํพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่จํากัด อาทิ การจัดทําพ้ืนที่สีเขียวแนวตัง้ ฯลฯ
๔.๒ เช่ือมโยงกลุมทางสังคมเพ่ือสานพลังทางสังคม 

• ใหความสําคัญกับกลุมทางสังคมทุกกลุม อาทิ สมาคมผูพิการ สมาคมจกัรยาน ฯลฯ เขามา
มีสวนรวมในการเพ่ิม พัฒนาและดแูลบํารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียว

• ใชประโยชนจากส่ือสังคมออนไลน (social media) เพ่ือสรางพลังความเขมแข็งทางสังคม
ดานพ้ืนที่สีเขียว

 

๓. เคร่ืองมือ กลไก เพ่ือเอ้ือตอการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว แนวทาง 

มาตรการ

แนวทาง 

มาตรการ



จัดพิมพและ : กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ 
เผยแพรโดย   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงพญาไท  
   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
   โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๔ 
   Email : onep.uem@gmail.com 
การอางอิง           : กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๖๒.  
  แนวทางการขับเคลื่อนการจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวอยางยั่งยืน.  
  กรุงเทพมหานคร 

พิมพคร้ังท่ี ๑ : มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑,๐๐๐ เลม 
ท่ีปรึกษา  : นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. 
   นายสุโข อุบลทิพย รองเลขาธิการ สผ. 
   นายพุฒิพงศ สุรพฤกษ รองเลขาธิการ สผ. 
   นายพิรุณ สัยยะสิทธ์ิพานิช รองเลขาธิการ สผ. 
   นางอินทิรา เอ้ือมลฉัตร ผูอํานวยการกองสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ 
คณะผูดําเนินงาน : นางสาวมัธยา รักษาสัตย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 
                         นางชรินี สุวรรณทัต   นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 
   นางสาวสุรียพร เกิดแกนแกว นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 
   นางสาวกัญติยา สดใส นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
   นางสาวพชรภรณ คงดอน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
   นายดาวเดน สุวรรณเชษฐ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
   นางสาวนฤมล สวางมณีเจริญ พนักงานจางเหมาบริการ 
พิมพท่ี : หางหุนสวนจํากัด เอส พี ก็อปป ปริ้น 
 

 
 
 
 

 
ผูสนใจเอกสารสามารถดาวนโหลดไดที่ QR Code และ URL : goo.gl/T4g1Ln 
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   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
www.onep.go.th 
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