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บทคัดยอ
โครงสรางพื้นฐานเขียว ถือเปนสวนหนึ่งของเมืองที่เปนการผสมผสานเชื่อมตอกันระหวางพื้นที่วาง
สวนสาธารณะ ตนไมบนถนน พื้นที่ชุมนํ้า ทะเลสาบ บึงนํ้า ลําคลอง และพื้นที่สีเขียวอื่นๆ สามารถ
เปนแหลงอาหาร และพื้นที่สรางรายไดใหกับชุมชน ชวยกักเก็บคารบอนไดออกไซดทําใหเกิดอากาศ
สะอาด ลดมลพิษทางเสียง เปนแหลงสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวมวล สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
ชวยเพิ่มความเย็นใหพื้นที่ ลดภาวะเกาะความรอนใหกับเมือง ลดมลพิษทางนํ้า และชวยปองกันนํ้าทวม
นอกจากนี้ยังมีประโยชนทางดานจิตใจ มีประโยชนตอสุขภาพของผูอยูอาศัยในชุมชน ดวยการเปนแหลง
พักผอนหยอนใจ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนเอง การมีโครงสรางพื้นฐานเขียวที่ยั่งยืน
จะสงเสริมใหพื้นที่เมืองมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย 1) เปนการลดอุณหภูมิ
ของพืน้ ที่ 2) เปนเพิม่ การเชือ่ มตอของถิน่ อาศัยใหกบั สัตวพน้ื ถิน่ และ 3) เปนการลดผลกระทบจากปญหา
นํ้าทวม ดังนั้นการพัฒนาและการจัดการโครงสรางพื้นฐานเขียวจึงเปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับองคการปกครองทองถิ่นของไทย
คําสําคัญ : โครงสรางพื้นฐานเขียว; การใชประโยชนที่ดิน; ทองถิ่นไทย; ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
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Abstract
Green infrastructure is defined as parts of urban area with a mix of street trees, parks,
cultivated land, wetlands, lakes, and streams that are interconnected. Green infrastructures
can be direct source of income and food. They help in cleaning air pollutants, store
and sequester carbon dioxide, provide biomass fuel which is renewable, reduce noise
pollution, support biodiversity, reduce urban heat island and have general cooling effect,
reduce water pollution, and reduce flooding. They also have psychological benefit,
health benefits, recreational benefits, and increase people’s sense of community. Therefore,
green infrastructures ensure sustainability. Green infrastructures also make urban
areas resilient to climate change since they have 1) cooling effect, 2) increase habitat
connectivity, and 3) reduce flooding. Therefore, the development and management
of green infrastructure should become the priority of Thailand’s municipalities.
Keywords : green infrastructure; local authority; land use; climate change

บทนํา
Green infrastructure หรือโครงสรางพื้นฐานเขียวมีผูใหคําจํากัดความไวในหลากหลายประเด็น
เชน เบเนดิกและแมคมาฮอน ไดใหคําจํากัดความไววา คือเครือขายที่เชื่อมตอกันของพื้นที่สีเขียว
เพื่อการอนุรักษคุณคาและประโยชนใชสอยของระบบนิเวศที่เกี่ยวของกับมนุษย (Benedict and
McMahon, 2002) หรือที่ เดวิสและคณะ ไดใหคําจํากัดความของโครงสรางพื้นฐานเขียวไววา
คือองคประกอบหนึ่งของเขตเมือง ที่มีการผสมผสานกันของตนไมริมถนนสวนสาธารณะพื้นที่เพื่อการ
วัฒนธรรมพื้นที่ชุมนํ้าทะเลสาบและลําธาร (Davis et al., 2012) ซึ่งคําจํากัดความนี้ไปสอดคลองกับ
ความหมายของคําวาพื้นที่ปาในเมือง (Urban Forest) ที่หมายถึงตนไมใหญปาไมพื้นที่สีเขียวและสวน
ที่เกี่ยวของทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต รวมไปถึงองคประกอบทางวัฒนธรรมทั้งที่อยูในพื้นที่และโดยรอบ
พื้นที่เมือง (Carter, 1995) ถือไดวาคําทั้งสองนี้มีความหมายที่สื่อไปถึงรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
ดานสิง่ แวดลอมของพืน้ ทีเ่ มืองนัน่ เองโครงสรางพืน้ ฐานเขียวนัน้ ไดรบั การยอมรับโดยทัว่ ไปวามีสว นเพิม่
ศักยภาพดานสิง่ แวดลอมสังคมและเศรษฐกิจใหกบั ชุมชน และยังสิน้ เปลืองคาบํารุงรักษานอยเมือ่ เทียบกับ
การกอสรางโครงสรางพืน้ ฐานทีเ่ ปนงานวิศวกรรม ดังนัน้ จึงกลาวไดวา โครงสรางพืน้ ฐานเขียวนี้ เปนสวน
สําคัญอยางยิ่งที่ชวยใหเกิดความยั่งยืนของพื้นที่เมืองและชุมชน ในบทความนี้จะถือคําจํากัดความ
ของโครงสรางพื้นฐานเขียวในแนวทางเดียวกับของเดวิสและคณะที่ไดกลาวถึง โดยจุดประสงคหลัก
ของบทความนี้ คือ ตองการจะอธิบายถึงสาระและประโยชนของโครงสรางพื้นฐานเขียวที่มีผลตอการนํา
ไปใชเพื่อตั้งรับกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งควรอยางยิ่งที่องคกรปกครองทองถิ่นในประเทศไทย
ตองใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของทองถิ่นในการจัดการดานนิเวศนและเตรียมรับ
ภัยพิบัติอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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พัฒนาการของโครงสรางพื้นฐานเขียว
คําวา Green infrastructure หรือโครงสรางพื้นฐานเขียวนั้นเปนคําศัพททางดานการอนุรักษ
สิง่ แวดลอมภูมทิ ศั นและการออกแบบกายภาพ ทีก่ าํ หนดขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงคริสตศตวรรษ
ที่ 20 ทั้งนี้โดยเปนการเพิ่มเนื้อหาและคําจํากัดความจากศัพททางดานการออกแบบภูมิทัศน เพื่อการ
อนุรักษ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พัฒนาการของแนวทางการอนุรักษพื้นที่ของทองถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา
ชวงเวลา
รูปแบบ
เครื่องมือที่ ใช
วัตถุประสงคเบื้องตน
<1980 การออกแบบสวน
การซื้อที่ดินการวางแผน เพื่อสรางพื้นที่เพื่อการออกกําลังกาย
สาธารณะและพื้นที่
และการบริหารจัดการ พักผอนหยอนใจ
พักผอนหยอนใจ
สวนสาธารณะ
เพื่อการสรางมุมมองที่สวยงาม
Park and Recreation
ใหกับพื้นที่
Planning
การซื้อที่ดินการรอนสิทธิ์ เพื่อสรางพื้นที่เพื่อการออกกําลังกาย
1980s การออกแบบพื้นที่
เปดโลง
ในการใชประโยชนที่ดิน พักผอนหยอนใจเพื่อการสรางมุมมอง
Open Space Planning การวางแผนและการ
ที่สวยงามใหกับพื้นที่เพื่ออนุรักษพื้นที่
บริหารจัดการสวน
เพื่อการเกษตรกรรมและพื้นที่ปา
สาธารณะ
ในเมือง
การซื้อที่ดินการรอนสิทธิ์ เพื่อสรางพื้นที่เพื่อการออกกําลังกาย
1990s การวางแผนเสนทาง
สีเขียวและพื้นที่เปดโลง ในการใชประโยชนที่ดิน พักผอนหยอนใจเพื่อการสรางมุมมอง
Greenways and
การกําหนดบริเวณที่ถูก ที่สวยงามใหกับพื้นที่เพื่ออนุรักษพื้นที่
Open Space
นํ้าทวมการวางแผน
เพื่อการเกษตรกรรมพื้นที่ปาในเมือง
Planning
และการบริหารจัดการ และสัตวพื้นถิ่น
สวนสาธารณะ
2000 โครงสรางพื้นฐานเขียว การซื้อที่ดินการรอนสิทธิ์ เพื่อสรางศูนยกลางและการเชื่อมตอ
Green Infrastructure ในการใชประโยชนที่ดิน พื้นที่เพื่อการออกกําลังกายพักผอน
การจัดการพื้นที่นํ้าทวม หยอนใจเพือ่ การสรางมุมมองทีส่ วยงาม
การเติบโตอยางชาญฉลาด ใหกับพื้นที่เพื่ออนุรักษพื้นที่เพื่อการ
การพัฒนาพื้นที่เพื่อการ เกษตรกรรมและพื้นที่ปาในเมืองและ
อนุรักษความรวมมือกับ สัตวพื้นถิ่นรวมไปถึงการสรางระบบ
เจาของที่ดินการลงทุน นิเวศในระดับภูมภิ าคและระดับประเทศ
ในที่ดิน
โดยบูรณาการเขากับการบริหารจัดการ
พื้นที่เพื่อการอนุรักษและพื้นที่เพื่อการ
พัฒนาในขั้นตอนของการวางแผน
ใชประโยชนที่ดิน
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หลักการเบื้องตนของโครงสรางพื้นฐานเขียว
ในการวางแผนบู ร ณาการโครงสร า งพื้ น ฐานเขี ย วเข า กั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น การกํ า หนด
นโยบายและแผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจของพื้นที่มีหลักการเบื้องตนดังตอไปนี้ (Benedict and
McMahon, 2002)
1. ประโยชนใชสอยหลักของโครงสรางพื้นฐานเขียวคือการเปนกรอบควบคุมการอนุรักษและ
พัฒนาพื้นที่
2. ตองมีการออกแบบและวางแผนโครงสรางพื้นฐานเขียวกอนที่จะมีการพัฒนาพื้นที่
3. “ความเชือ่ มตอ” เปนหลักการสําคัญทัง้ ในหลักการของความรวมมือกันระหวางแตละองคกร
ที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐและเอกชนทั้งในประโยชนที่ ไดรับในหลากหลายประเด็นเชนการเพิ่มคุณภาพ
สิ่งแวดลอมการลดมลพิษการจัดการนํ้่าผิวดินการลดผลกระทบจากนําทวมฯลฯ
4. โครงสรางพืน้ ฐานเขียวตองสรางประโยชนในทุกระดับทัง้ ในระดับประเทศภูมภิ าคจนถึงทองถิน่
5. โครงสรางพื้นฐานเขียวตองอยูใตหลักการพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและการวางแผนการใช
ประโยชนที่ดินทั้งในแงทฤษฎีและการปฏิบัติ
6. โครงสรางพื้นฐานเขียวตองถือเปนเกณฑมาตรฐานเบื้องตนในการลงทุนเพื่อการสาธารณะ
ของรัฐและทองถิ่นเนื่องจากโครงสรางพื้นฐานเขียวจะชวยลดความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมชวยลดมลภาวะใหกับสภาพแวดลอมและชวยลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
7. โครงสรางพื้นฐานเขียวจะมีสวนชวยสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันระหวางประชาชนและ
องคกรที่เกี่ยวของดังตัวอยางของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดตั้งหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อใหเกิดความรวมมือในการจัดทําโครงการที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานเขียวในทองถิ่น เชน
Chicago Wilderness, Keep America Growing, The Cooper River Wildlife Corridor
Initiative in South Carolina เปนตน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการวางแผนโครงสรางพื้นฐานสิ่งแวดลอมของประเทศ
กลุมยุโรปและสหรัฐอเมริกานํามาสรุปเปนแนวทางในการประยุกตใชกับทองถิ่นของไทย
2. เพื่อนําแนวคิดและกระบวนการที่คนพบมาทดลองปฏิบัติ ในทองถิ่นที่เปนพื้นที่กรณีศึกษา
ดวยกระบวนการวางแผน โดยเนนการมีสว นรวมในการจัดการพืน้ ทีเ่ มืองและสิง่ แวดลอมสรางขอเสนอแนะ
ที่สามารถนําไปใชประโยชนในการวางผังเมืองของทองถินไทยตอไป
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ประโยชนของโครงสรางพื้นฐานเขียวกับสิ่งแวดลอมเมือง
โครงสรางพื้นฐานเขียวกับการแกปญหาเกาะความรอนเมือง
พื้นที่เมืองจะมีอุณหภูมิสูงกวาพื้นที่ชานเมืองที่อยูโดยรอบ เรียกวา ปรากฎการณ “เกาะความ
รอนเมือง” เนื่องจากพื้นที่เมืองจะมีการพัฒนาพื้นที่สูงกวาพื้นที่โดยรอบ มีพื้นผิวที่เปนดาดแข็งมากกวา
พื้นผิวธรรมชาติ ทําใหเกิดการดูดความรอนเขาสูพื้นที่สงผลใหอุณหภูมิ ในพื้นที่สูงขึ้น (Bell and
Wheeler, 2006) จากงานวิจัยในการแกปญหาเกาะความรอนเมืองของนิวยอรค พบวาปรากฎการณ
เกาะความรอนเมืองนั้น สามารถที่จะบรรเทาลงไดโดยการเพิ่มปริมาณของตนไมในเมือง
โครงสรางพื้นฐานเขียวชวยลดปริมาณคารบอนไดออกไซด
โครงสรางพื้นฐานเขียวสามารถที่จะเปนแหลงกักเก็บคารบอนไดออกไซด ใหกับพื้นที่เมือง
จากงานวิจัยพบวาตนไมใหญในเมือง มีการกักเก็บคารบอนไดออกไซดมากกวาตนไมใหญในพื้นที่ชนบท
โดยเปรียบเทียบจากตนไมชนิดเดียวกัน รูปรางและขนาดที่เทากัน (McNeil and Vava, 2006)
นอกจากการกักเก็บไวแลว ตนไมในเมืองยังชวยเพิ่มอัตราการดูดซับนํ้าของผิวดินใหเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
โครงสรางพื้นฐานเขียวกับการรักษาคุณภาพนํ้า
ความสําคัญอีกอยางหนึ่งของโครงสรางพื้นฐานเขียว คือการชวยลดปริมาณและอัตราการไหล
ของนํ้าผิวดินและชวยรักษาคุณภาพนํ้า ตนไมและพืชพรรณทําหนาที่ชวยกรองสิ่งปนเปอนไมใหไหล
ลงแหลงนํ้าโดยตรง จากงานวิจัยในเมืองแมรี่แลนดที่ทําการประเมินพื้นที่ที่มีการออกแบบระบบกรองนํ้า
ดวยพืชพรรณพบวา สามารถกรองโลหะหนักได รอยละ 90 ฟอสฟอรัส รอยละ 90 ไนโตรเจน
รอยละ 20 และแคลเชี่ยม รอยละ 20 (Bell and Wheeler, 2006)
โครงสรางพื้นฐานเขียวกับการลดมลพิษทางเสียง
มลพิษทางเสียง เปนปญหาสําคัญสําหรับทุกเมืองในประเทศกําลังพัฒนา ทีม่ อี ตั ราการครอบครอง
รถยนตสวนตัวสูงขึ้นในทุกป การลดผลกระทบทางดานเสียงก็คือการสรางฉนวนกั้นระหวางพื้นที่
ทําใหเกิดเสียง (ถนน) กับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ (ชุมชน) ฉนวนกั้นเสียงเหลานี้สามารถที่จะเปนได
ทั้งผนังที่เปนวัสดุทางวิศวกรรม หรือการใชตนไมพืชพรรณก็ได ตนไมพืชพรรณสามารถที่จะเปนฉนวน
กัน้ เสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ หากมีความหนาแนนและระยะหางของลําตนทีเ่ หมาะสม มีการประมาณการวา
ตนไมทม่ี รี ะยะหางระหวางลําตนประมาณ 4 - 5 เมตร พรอมไมพมุ หนาแนนทีโ่ คนตนสามารถทีจ่ ะชวยลด
เสียงลงไดประมาณ 5 เดซิเบล (Jim and Chen, 2008)
โครงสรางพื้นฐานเขียวกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
การมีพื้นที่ปาไมในเมืองเพิ่มมากขึ้น จะชวยเพิ่มความเชื่อมโยงกันของเผาพันธุสัตวพื้นถิ่น
ทําใหเกิดระบบนิเวศนที่แข็งแรง ทําใหสัตวพื้นถิ่นสามารถดํารงชีวิตอยูและบรรเทาผลกระทบที่จะไดรับ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได แมกระทั่งตนไมในพื้นที่สวนหลังบานของคนทั่วไป ก็ยังชวย

วารสาร มทร.อีสาน ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2557

137

ใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพไดเมื่อเชื่อมโยงเขากับเครือขายของระบบนิเวศนเมือง (Singh,
Pandey, Chaudhry, 2010)

การปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโดยใช โครงสรางพื้นฐาน
เขียว
ผลกระทบของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตอชุมชนเมือง
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตางๆ ที่ปรากฏชัดในปจจุบันกระตุนใหทั่วโลกและ
ผูที่เกี่ยวของเรงดําเนินการแสวงหาวิธีการ เพื่อรับสถานการณที่คาดวาจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
แมรายงานการศึกษาอาจนําเสนอผลการวิเคราะหที่แตกตางกัน แตทวาแนวโนมผลกระทบจากความ
ผันผวนแปรปรวนของสภาพอากาศ ทั้งความแหงแลงที่ยาวนานมากขึ้น พายุหมุนที่มีขนาดใหญ และ
เกิดถี่มากขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงภัยธรรมชาติรูปแบบอื่น สรางความเสียหายแกมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตรวมโลกทั้งหลายอยางไมเคยปรากฏมากอน ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของในหลายประเทศ
ตองเรงหาทางแกไข (ธงชัย, 2553)
David Dodman นําเสนอผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตอชุมชนเมืองถูกจําแนก
ใหเกิดความเขาใจและสรุปในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตอชุมชนเมือง
ความเปลี่ยนแปลง (Change) ผลกระทบตอมนุษยและชุมชนเมือง
อุณหภูมิสูงขึ้น
- ตองการใชพลังงานมากขึ้น (เครื่องปรับอากาศเครื่องทําความรอน)
- คุณภาพอากาศตํ่าลง
- เกิดปรากฏการณเกาะความรอนในเมือง (Urban Heat Island)
สภาพอากาศ
- เพิ่มความเสี่ยงนํ้าทวม
- เพิ่มความเสี่ยงดินถลม
- ประชากรชนบทยายถิ่นฐานเขาเมือง
- ผลกระทบตอหวงโซอาหาร
ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น
- นํ้าทวมพื้นที่ชายฝงทะเล
- ผลกระทบตอการทองเที่ยวและเกษตรกรรมชายฝง
- การรุกของนํ้าเค็มสูแหลงนํ้าจืด
ความเปลี่ยนแปลงขั้นรุนแรง (Changes in Extream)
ฝนตกหนักและพายุไตฝุน
- นํ้าทวมรุนแรงบอยครั้งมากขึ้น
- เสี่ยงตอการเกิดภาวะดินถลมสูงขึ้น
- เศรษฐกิจชุมชนเสียหาย
- อาคารบานเรือนเสียหาย
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บทบาทของโครงสรางพืน้ ฐานเขียวในการปรับตัวของทองถิน่ ไทยเพือ่ การตัง้ รับภัยพิบตั จิ ากภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง

ตารางที่ 2 แสดงผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตอชุมชนเมือง (ตอ)
ความเปลี่ยนแปลง (Change) ผลกระทบตอมนุษยและชุมชนเมือง
ความแหงแลง
- ขาดแคลนนํ้า
- อาหารขาดแคลนและราคาแพง
- ผลกระทบตอการผลิตกระแสไฟฟาพลังนํ้า
ที่มา : Willbanks T (2007), Climate Change 2007; Impacts, Adaptation and Vulnerability.
Cambridge University Press, Cambridge
โครงสรางพื้นฐานเขียวกับการลดผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
มาตรการการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไดรับการใหความสําคัญเพิ่มขึ้น
เปนอยางมาก ในประเทศอังกฤษมีการคาดการณวาอุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ถึง 5 องศา
ภายในป 2080 โดยในชวงหนาหนาวมีแนวโนมทีจ่ ะมีความชืน้ มากขึน้ กวาเดิม 30% และในชวงหนารอน
จะมีอากาศรอนแหงมากขึน้ กวาเดิม 50% คาดการณวา วันทีอ่ ากาศรอนจะมีจาํ นวนเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูรอ นและฤดูใบไมผลิ (Hulme et al., 2002) อยางไรก็ตาม การคาดการณนเ้ี ปนการคาดการณ
จากการสรางแบบจําลอง โดยใชมมุ มองเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับมลภาวะเปนหลัก โดยไมไดนับเรื่องพื้นผิว
ของพื้นที่เมืองที่มีผลตอการเพิ่มอุณหภูมิเขามาดวย
มีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยการใชโครงสราง
พืน้ ฐานเขียวในการปรับปรุงพืน้ ผิวตางๆ ในพืน้ ทีเ่ มือง เพือ่ ใหเกิดการลดอุณหภูมิในพืน้ ทีล่ ง ตัวอยางเชน
การปลูกตนไมพืชพรรณบนหลังคาตามแนวคิดหลังคาเขียว (Green roof) ในพื้นที่ศูนยกลางเมือง
ในพื้นที่โรงงาน ในพื้นที่พักอาศัย ในบริเวณยานการคา ซึ่งสามารถที่จะชวยลดอุณหภูมิในระดับพื้นผิว
ลงไดถึง 10%
กลยุทธหนึ่งที่มีผลตอการลดอุณหภูมิในพื้นที่เมือง คือการรักษาพื้นที่สีเขียวเดิมของชุมชนไว
และทําการปรับปรุงบูรณะพืน้ ทีเ่ หลานัน้ เทาทีจ่ ะสามารถทําไดไมวา จะเปน พืน้ ทีส่ วนสวนบุคคล พืน้ ทีป่ ลูก
ตนไมที่เกาะกลางหรือริมถนน หรือพื้นที่สาธารณะอื่น สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยางสรางสรรค
ใหกับชุมชนไดโดยการเพิ่มพื้นที่สเี ขียวใหกับหลังคา ผนัง สวนยื่นหรือองคประกอบตางๆ ในอาคารเดิม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวของรางรถไฟ การปลูกตนไมตามแนวถนน หรือแมกระทั่งการเปลี่ยนสภาพ
ของถนนเดิมใหกลายเปนเสนทางเขียว (Greenway) ซึ่งก็คือถนนที่กําหนดใหใชไดเฉพาะพาหนะที่ไมใช
เครื่องยนตเทานั้น อันจะอํานวยประโยชน ใหทองถิ่นคือเปนหองเรียนทางดานสิ่งแวดลอมกลางแจง
ไดอีกดวย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเปราะบางอยางยิ่งตอผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือ
บริเวณที่มีจํานวนประชากรหนาแนนสูง ควรที่จะไดรับการใหความสําคัญเปนลําดับแรกในการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวดังกลาว
ยังมีความเชื่อสําคัญเกี่ยวกับการปลูกตนไมใกลอาคารที่เชื่อกันวา รากของตนไมจะมีผลทําให
อาคารไดรับความเสียหาย แตมีขอโตแยงจากนักวิชาการในประเด็นเรื่อง การมีรมเงาของตนไมนั้น
ชวยใหเกิดการนําความเย็นเขาสูอาคาร ชวยยืดอายุการใชงาน และลดความเสื่อมโทรมของอาคารได
นอกจากนี้ รากของตนไมก็ยังชวยยึดเกาะดินเอาไว ทําใหไมเกิดความเสียหายที่โครงสรางใตดินของ
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อาคารอีกดวย ดังนั้นจึงเปนขอพิจารณาที่สําคัญที่อาคารใหมที่จะกอสรางขึ้น ควรมีการออกแบบ
โครงสรางเอาไวอยางรอบคอบ ทีจ่ ะทําใหเกิดการปลูกตนไมในอาคารได โดยทีร่ ากของตนไมไมสง ผลกระทบ
ตอโครงสรางของอาคาร (Biddle, 1998)
นิเวศภูมิทัศน เปนการศึกษาแบบองครวมในบริเวณพื้นที่หนึ่งเกี่ยวกับภูมิทัศนในระบบนิเวศน
อยางกวางๆ ที่มีการตระหนักถึงความสัมพันธและปฏิสัมพันธทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา (Spatial and
temporal) ขององคประกอบที่มีชีวิตและไมมีชีวิตของภูมิทัศนนั้น ที่สงผลตอการเปลียนแปลงบทบาท
และหนาที่ของภูมิทัศนนั้น (ดนัย, 2544) การปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดยใช
โครงสรางพืน้ ฐานเขียวตามแนวทางของนิเวศวิทยาภูมทิ ศั น (Landscape ecology) ทีม่ องวาโครงสราง
พืน้ ฐานเขียวประกอบไปดวยเสนทางเชือ่ มตอ (Corridors) หยอม, ผืนปา (Patch) และระบบความสัมพันธ
โดยรวม (Metrix) (Forman and Godorn, 1986) องคประกอบทั้งสามนี้ทําหนาที่แตกตางกันไป
ในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตัวอยางเชน เสนทางเชื่อมตอ (Corridors) ที่จะใชเปน
พืน้ ทีร่ บั นํา้ สํารอง ในกรณีของการตัง้ รับกับภัยพิบตั นิ า้ํ ทวม โดยการเวนพืน้ ทีว่ า งสองฝง ของแมนา้ํ ลําธาร
ใหทําหนาที่เปนเสนทางเชื่อมตอสําหรับสัตวพื้นถิ่นในการดํารงชีวิต ในสถานการณปกติ และเปนพื้นที่
รับนํา้ ในสถานการณนา้ํ ทวม เชน ทีเ่ มืองแมนเชสเตอรในประเทศอังกฤษ ใชพน้ื ทีส่ เี ขียวริมแมนา้ํ เมอรเซย
(Mersey) เปนสนามกอลฟและพื้นที่ธรรมชาติสําหรับกักเก็บนํ้าในกรณีประสบกับปญหานํ้าทวม
นํ้าหลากหยอม, ผืนปา (Patch) และระบบความสัมพันธโดยรวม (Metrix) จะมีสวนชวยกักเก็บ
นํา้ ฝน เพิม่ ความชุม ชืน้ ใหกบั ผิวหนาดิน ในพืน้ ทีก่ ารมีตน ไมพรรณไมบนผิวดินจะชวยลดปริมาณนํา้ ผิวดิน
ชวยลดภาระในการระบายนํ้าของเมือง หยอมผืนปาจะเปนแหลงสรางความเย็นใหกับภูมิอากาศระดับ
พื้นถิ่นเมื่อมีปริมาณเนื้อที่มากกวา 2.5 ไรขึ้นไป (Stulpnagel et al., 1990) เชนเดียวกับรมเงา
จากตนไมใหญที่สรางความชุมชื้นใหกับพื้นที่โดยเฉพาะในยานพักอาศัย

รูปที่ 1 องคประกอบของโครงสรางพื้นฐานเขียวในกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาภูมิทัศน

ทองถิ่นไทยกับการวางผังเมืองและการวางแผนโครงสรางพื้นฐานเขียว
การวางผังเมืองของกรมการผังเมือง (ปจจุบัน คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง) ตลอด 50 ปที่ผานมา
เปนการดําเนินการในลักษณะ การวางผังเมืองโดยสวนกลางเพื่อประชาชนในทองถิ่น ซึ่งเปนผลให
ประชาชนและทองถิ่น ไมมีโอกาสเรียนรูในเรื่องกระบวนการผังเมืององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไมได
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เตรียมการที่จะรองรับภารกิจดานการผังเมืองมากอน เมื่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรับการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองมาปฏิบัติ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ เกือบทุกแหง ประสบปญหาและอุปสรรคมากมายทัง้ ในสวนทีเ่ ปนองคประกอบ
ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง คือ เรื่องศักยภาพและความพรอมของบุคลากร และสวนที่เปน
องคประกอบภายนอก เชน ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิควิชาการในหลายสาขาที่จะสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สุรีย และคณะ, 2547) พื้นที่ชุมชนเมืองพิมาย อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา เปนตัวอยางทีด่ ีในเรือ่ งดังกลาวเพราะการขาดการวางผังเมืองควบคุมพืน้ ทีท่ าํ ใหเกิดปญหา
การใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสม ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการการจัดการพื้นที่
เกิดปญหานํ้าทวมในหลายพื้นที่โบราณสถาน และแหลงทองเที่ยวหลายจุดถูกลดคุณคาของพื้นที่ลงไป
แมวาชุมชนเมืองพิมายจะเปนชุมชนที่มีทรัพยากรที่มีคุณคาในระดับประเทศ ทั้งแหลงประวัติศาสตร
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณมาแตดั้งเดิมก็ตาม
การใชมาตรการวางแผนโครงสรางพื้นฐานเขียวรวมกับการวางผังเมืองจะชวยลดปญหา และ
ชวยเพิ่มคุณคาดานประวัติศาสตรและการทองเที่ยว ใหกับพื้นที่หลายแหงในชุมชนพิมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ งั เปนการสงเสริมใหเกิดการมีสว นรวมในการกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนา
และอนุรกั ษพื้นที่ ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในชุมชนในอนาคตตอไป

เกณฑ ในการประเมินพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ พิจารณาวางแผนโครงสรางพืน้ ฐานเขียวสําหรับทองถิน่
ในประเทศไทยยังไมมีทองถิ่นใดที่นําเกณฑทางดานโครงสรางพื้นฐานเขียว มาพิจารณาประกอบการ
วางแผนการใชประโยชนทด่ี นิ อยางเปนรูปธรรม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากความไมพรอมของทองถิน่ ในหลายๆ ดาน
ทั้งเรื่องงบประมาณ ความรูและบุคลากร อีกทั้งความรูความเขาใจในดานนิเวศภูมิทัศน (Landscape
ecology) ยังถือวาเปนสิ่งใหมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย ที่จะใหความสําคัญในการ
วางแผนการใชประโยชนที่ดิน เพื่อเปนการเริ่มตนในการสรางเกณฑการพิจารณาประเมินพื้นที่สีเขียว
เพือ่ วางแผนโครงสรางพืน้ ฐานเขียวสําหรับทองถิน่ ไทย จึงขอเสนอแนวทางทีเ่ ปนประสบการณของทองถิน่
ในตางประเทศเพื่อเปนขอมูลในการนําไปประยุกตใชกับทองถิ่นไทยตอไป
ประสบการณของประเทศสวีเดน
คณะกรรมการดานเคหะการและการวางแผนของสวีเดน ดําเนินการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใน
3 เมืองใหญของประเทศ ในป 1992 ประกอบดวยสตอกโฮหม กัวเตเบิรก และมัลโม จากการวิเคราะห
เกี่ยวกับดานสังคมวัฒนธรรม และคุณคาทางดานนิเวศนของพื้นที่สีเขียวในเมือง คณะทํางานไดเสนอ
เกณฑมาตรฐานเพื่อประเมินบทบาทของพื้นที่สีเขียวในเมืองดังนี้ (Boverket, 1992)
1. พื้นที่นันทนาการและสุขภาพของประชาชนพิจารณาจากความพอเพียงในแงปริมาณและ
คุณภาพของสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวอื่นๆ
2. มาตรการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพระหวางสายพันธุตอสายพันธุ
ระหวางสายพันธุกับระบบนิเวศนและประเภทของภูมิทัศนในชนบทโดยรอบ
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3. โครงสรางของเมืองเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดระหวางโครงสรางเมืองกับชีวิตเมือง
เนื่องจากลวนมีผลตอกันอยางสําคัญ
4. อัตลักษณวัฒนธรรมคือการรับรูดานประวัติศาสตรของเมืองและประเพณีที่คงอยูของพื้นที่
5. คุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่เมืองพิจารณาจากมาตรการปรับปรุงภูมิอากาศพื้นถิ่น มาตรการ
การสรางคุณภาพอากาศและการลดมลภาวะทางเสียง
6. การแกปญหาดานชีวภาพไปจนถึงปญหาดานเทคนิคในพื้นที่เมืองเพื่อสรางความเชื่อมโยง
ระหวางโครงสรางพื้นฐานทางวิศวกรรมกับพื้นที่สีเขียวของเมือง
ประสบการณของประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยประสบการณของเมืองแมรี่แลนดในประเทศสหรัฐอเมริกาไดสรางแนวทางในการประเมิน
พื้นที่สีเขียวของเมืองเพื่อการวางแผนโครงสรางพื้นฐานเขียวไวดังนี้
1. องค ป ระกอบของเครื อ ข า ยโครงสร า งพื้ น ฐานเขี ย วของเมื อ งเป น การจั ด ทํ า ข อ มู ล ว า
โครงสรางพื้นฐานเขียวของเมืองนั้นประกอบไปดวยองคประกอบการใชประโยชนที่ดินประเภทใดบาง
2. ระดับของการปองกันและปญหาในการพัฒนาพื้นที่ปจจุบันเปนการพิจารณาวาโครงสราง
พื้นฐานเขียวที่มีอยูนั้นไดรับการปองกันในระดับใดและมีปญหากับการพัฒนามากนอยเพียงใด
3. กําหนดพื้นที่เปาหมายเปนการสรางวิสัยทัศน ในการกําหนดพื้นที่ที่ ใหความสําคัญสูงสุด
ที่กําหนดใหเปนศูนยรวม (Hub) และพื้นที่ที่ใหเปนพื้นที่เชื่อมโยง (Corridors)
4. กําหนดเปาหมายในการอนุรักษประกอบไปดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ลดหลั่นกันลงมาตั้งแต
การเลือกพื้นที่แลวนํามาประเมินความสําคัญ ทําการสํารวจในรายละเอียดของพื้นที่นั้นๆ และจัดทําขอมูล
สภาพทางธรรมชาติโดยละเอียดของพื้นที่
5. จัดทําเปาหมายในการฟน ฟูพน้ื ที่ โดยพิจารณาถึงสภาพของลุม นํา้ บริบทดานภูมทิ ศั นการพึง่ พา
พื้นที่ชุมนํ้าเปนตน

บทสรุปและขอเสนอแนะ
โครงสรางพืน้ ฐานเขียว คือโครงขายของพืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ คี วามเชือ่ มโยงตอเนือ่ งกันเปนประโยชนแกมนุษย
ในดานสวัสดิการและคุณภาพชีวิต เปนประโยชนตอสัตวและพืชพรรณพื้นถิ่นในดานการดํารงชีวิตและ
สืบทอดเผาพันธุ มีประโยชนตอสภาพแวดลอมในพื้นที่เมืองทั้งเรื่องการลดมลพิษในอากาศ การรักษา
คุณภาพนํ้า การลดอุณหภูมิในพื้นที่เมือง และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งโครงสราง
พื้นฐานเขียว ยังมีศักยภาพในการตานภัยพิบัติอันเนื่องมาจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะนํ้าทวม
นํ้าแลง ที่เปนปญหาสําคัญของหลายทองถิ่นในประเทศไทย
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่องคการปกครองทองถิ่นในประเทศไทยตองทําความเขาใจและหาวิธี
บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานเขียวในพื้นที่ของตนเองผานกระบวนการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
ตามแนวคิดดานการผังเมือง เพื่อเปนการวางแผนอนุรักษและสงเสริมการพัฒนาพื้นที่ไดอยางสมดุลย
อันจะสงผลตอสิ่งแวดลอม ระบบเศรษฐกิจ และความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชากรในทองถิ่นตอไป
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สังคมไทยกําลังคอย “ยุทธศาสตรรับเหตุภัยพิบัติ” ที่มีประสิทธิภาพและเปนหนาที่ของผูบริหาร
ที่ควรใหความสําคัญและเตรียมความพรอมรับหายนะครั้งตอไป ที่ ไมมีผูใดบอกลวงหนาไดในระดับ
ทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมี “ยุทธศาสตรรวม” ประสานความรวมมือและมีแผนปฏิบัติการ
รวมกันระหวางชุมชนใกลเคียงเมื่อเกิดภัยพิบัติ (ธงชัย, 2554)
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