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บทคัดย่อ 
 กำรศ ึกษำครั ้งนี ้มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมินผลนโยบำยกำรเ พ่ิม พ้ืนที่ สี เขียวของ
กรุงเทพมหำนคร ตลอดจนวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร 
และเสนอแนะแนวทำงในกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรศึกษำ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินผลนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร กำรลงพ้ืนที่
สังเกตกำรณ์สวนสำธำรณะของกรุงเทพมหำนครจ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) สวนรมณีนำถ พ้ืนที่ส ำนักงำน
เขตพระนคร 2) สวนหลวง ร.๙ พ้ืนที่เขตประเวศ และ 3) สวนหนองจอก พ้ืนที่เขตหนองจอก ซึ่งเป็น
ส ำนักงำนเขตที่ผู้ศึกษำก ำหนดให้เป็นตัวแทนของส ำนักงำนเขตชั้นใน ชั้นกลำง และชั้นนอก 
ตำมล ำดับ และกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง กำรประเมินผลได้ประยุกต์กรอบกำร
ประเมินของ Balanced Scorecard: BSC 4 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติด้ำนประสิทธิผล 2) มิติด้ำนผู้มี
ส่วนได้เสีย 3) มิติด้ำนกระบวนกำรภำยใน และ 4) มิติด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ วิเครำะห์ ปัจจัยที่มี
ผลต่อนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis และเสนอ
แนวทำงโดยใช้เทคนิค TOWS Matrix  
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) ด้ำนประสิทธิผล ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดของ
ส ำนักสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 8 ตัวชี้วัด พบว่ำ กำรน ำนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร
ไปปฏิบัติ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก สำมำรถเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวได้และท ำให้อัตรำส่วนพ้ืนที่สี
เขียวต่อประชำกรในรูปแบบสวนสำธำรณะ/สวนหย่อมเพ่ิมขึ้นเป็น 6.25 ตร.ม./คน 2) ด้ำนผู้มีส่วนได้
เสีย มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก 3) ด้ำนกระบวนกำรภำยใน มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี 4) 
ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี จุดแข็งของกำรด ำเนินกำรคือ ผู้บริหำรทุก
ระดับของกรุงเทพมหำนครให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  มีงบประมำณเพียงพอในกำร
ก่อสร้ำงสวนสำธำรณะใหม่ และบุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ จุดอ่อนคือ ขำดกำรก ำหนดวิธีกำร
ท ำงำนที่ชัดเจน ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้เฉพำะทำง บุคลำกรไม่เพียงพอกับจ ำนวนงำนที่เพ่ิมมำกขึ้น 
โอกำส คือ กำรก ำหนดสัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียวในกำรก่อสร้ำงอำคำรสูง หน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ๆ ให้
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ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวมำกขึ้น  อุปสรรค คือ รัฐบำลขำดกำรออกนโยบำยสนับสนุน
โดยตรง หรือขำดกำรท ำให้เป็นวำระแห่งชำติ กำรไล่ผู้บุกรุกออกจำกพ้ืนที่ท ำได้ยำกและใช้เวลำนำน 
แนวทำงกำรเ พ่ิมพ้ืนที่สี เขียวคือ สร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชนน ำที่ดินในครอบครองมำให้
กรุงเทพมหำนครใช้ก่อสร้ำงสวนสำธำรณะ ควรมีกำรบังคับใช้กฎหมำยผังเมืองอย่ำงเข้มงวด กำร
ปรับปรุงกำรให้บริกำร/กำรบริหำรจัดกำรสวนสำธำรณะให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน สร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรดูแลรักษำสวนสำธำรณะ ประสำนท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ๆ  
 
ค าส าคัญ พ้ืนที่สีเขียว, กรุงเทพมหำนคร, นโยบำย, Balanced Scorecard  

 
ABSTRACT 

 The objectives of this study were to evaluate the policy on increasing of 

Bangkok’s green area, analyze the related factors and suggest ways to increase the 

green area. Data were collected by studying document concerning the policy 

evaluation, and surveying in three Bangkok’s public parks including 1) Rommaninat 

Park in Phranakorn District, 2) Suan Luang Rama IX Park in Prawate District, and 3) 

Nongchok Park in Nong Chok District. These public parks were selected as the 

representatives of the inner, middle and outer areas of Bangkok. Moreover, the 

interviews of related administrators and officials in Bangkok Metropolitan 

Administration (BMA) were applied for this study. For the evaluation, this study 

adopted the Balanced Scorecard: BSC technique with four perspectives including 1) 

Effectiveness Perspective, 2) Stakeholders Perspective, 3) Internal Perspective, and 4) 

Learning and Development Perspective. In addition, the SWOT technique was 

adopted for the analysis of the factors, and TOWS Matrix was adopted for the 

suggestions. 

 The results showed that 1) Effectiveness Perspective: Evaluated by 8 KPIs of 

the BMA’s Department of Environment, the policy implementation indicated very 

good results as Bangkok’s green area had increased to 6.25 m2/person;  
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2) Stakeholders Perspective: The result of the evaluation was at a very good level;  

3) Internal Perspective: The result of the evaluation was at a good level; and  

4) Learning and Growth Perspective: The result of the evaluation was at a good level. 

The strengths of this study were the administrators paid attention to the green area 

policy, sufficient budget for building new parks, and the staff had knowledge and 

skills. However, there were some weaknesses such as unclear working methods, 

shortage of specialized staff. For the opportunities, the other governmental agencies 

paid attention to green area increasing, criteria about green area had been set for tall 

buildings. About the threats, the government did not have policy to support directly 

or made it a national agenda, the implementation was difficult since there were 

illegal settlements in the areas. The suggestions for the green area increasing were 

providing incentives to the public to allow BMA to use their lands for building public 

parks, more seriousness of law and regulation enforcement based on city plan, 

improving services and management of the public parks to response the public, 

enhancing public participation in taking care of the public parks, and collaborating by 

making MOU with other government agencies. 

 

Key word: Green Area, Bangkok Metropolitan Administration, Policy, Balanced Scorecard 

 

บทน า 

กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลำงกิจกรรมต่ำง ๆ ของสังคม 
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และศูนย์กลำงของกำรประกอบธุรกิจ 
พำณิชยกรรม รวมทั้งเป็นตลำดแรงงำนที่ส ำคัญที่สุด จึงเป็นปัจจัยดึงดูดผู้คนจำกภูมิภำคหรือท้องถิ่น
อ่ืน ๆ ให้เข้ำมำประกอบอำชีพ เข้ำมำศึกษำและพักอำศัยในกรุงเทพมหำนคร ในปี  พ.ศ. 2558 
กรุงเทพมหำนครมีประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์จ ำนวน 5,696,409 คน โดยเขตที่มีประชำกรมำก
ที่สุดในปี พ.ศ. 2558 คือ เขตสำยไหม มีประชำกรจ ำนวน 197,715 คน เขตที่มีประชำกรเพ่ิมขึ้นสูง
ที่สุด คือ เขตคลองสำมวำ มีประชำกรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.99 และเขตที่มีประชำกรหนำแน่นมำกที่สุด 
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คือ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย มีควำมหนำแน่นของประชำกร 25,161 คนต่อตำรำงเมตร (สถิติ
กรุงเทพมหำนคร, 2558) จำกกำรที่กรุงเทพมีควำมหนำแน่นของประชำกรสูง และมีกำรย้ำยถิ่นจำก
ต่ำงจังหวัดเข้ำมำอยู่ในกรุงเทพเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้กรุงเทพมีปัญหำด้ำนสภำพแวดล้อม ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนเป็นอย่ำงมำก 

ปัญหำมลพิษในเมืองขนำดใหญ่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มลพิษอันตรำยในบรรยำกำศของ
เมือง ได้แก่ โอโซน ไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย (Volatile Organic 
Compounds: VOCs) ซึ่งเกิดจำกกำรปล่อยไอเสียของรถยนต์ ไอเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ไอจำก
น้ ำมันเบนซิน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOX) และอนุภำคขนำดเล็กที่เป็นพิษ หรือเรียกว่ำอนุภำคมลพิษ
หรืออนุภำคฝุ่น (PM10 และ PM2.5) เกิดจำกสำรแข็งหรือหยดของเหลวที่มีขนำดเล็กมำกที่อยู่ใน
อำกำศ ซึ่งสร้ำงปัญหำด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจมำกที่สุด ซึ่งต้นไม้สำมำรถท ำให้อำกำศมี
คุณภำพดีขึ้นได้โดยดูดซับผงฝุ่นละเอียด (PM10 และ PM2.5) และมลพิษจำกอำกำศ ในระหว่ำงกำรคำยน้ ำ 
พร้อมทั้งปล่อยออกซิเจนออกมำ จึงช่วยท ำให้มลพิษในอำกำศเบำบำงลง นอกจำกนี้ กำรดูดควำมร้อน
แฝงระหว่ำงกำรคำยน้ ำก็ยังท ำให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นลดลง เป็นผลให้เกิดหมอกควันน้อยลงด้วย (เด
ชำ บุญค้ ำ, 2543: 9-10) อีกหนึ่งคุณประโยชน์ที่ส ำคัญที่สุดของต้นไม้ในเมือง คือ ต้นไม้ใหญ่สำมำรถ
ลดอุณหภูมิและลดปรำกฏกำรณ์ “เกำะควำมร้อน” (heat island effect) ชุมชนเมืองขนำดใหญ่ที่ไม่
มีต้นไม้หรือมีน้อย จะสะสมควำมร้อนจำกพลังแสงอำทิตย์ไว้ และจะมีอุณหภูมิสูงกว่ำบริเวณที่ปกคลุม
ด้วยต้นไม้ประมำณ 4 องศำเซลเซียส มีผลให้สิ้นเปลืองค่ำไฟฟ้ำเครื่องปรับอำกำศที่ใช้ตำมอำคำรต่ำง 
ๆ ในเมืองมำกขึ้น (เดชำ บุญค้ ำ, 2543: 7) นอกจำกนั้น ในเมืองใหญ่ที่มีกำรจรำจรหนำแน่นเพรำะ
ประชำชนส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวเป็นพำหนะในกำรเดินทำงมำกกว่ำกำรใช้บริกำรขนส่งมวลชนส่งผล
ต่อปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่เพ่ิมขึ้น และถ้ำปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้นเป็นสอง
เท่ำจะท ำให้อุณหภูมิสูงขึ้นรำว 1.5 องศำเซลเซียส ซึ่งจำกกำรประมำณกำรคร่ำว ๆ ของศูนย์วิจัยป่ำไม้ 
คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พบว่ำกำรที่ต้นไม้สร้ำงเนื้อไม้ขึ้นมำได้ 1 ตันนั้น จะต้องใช้
หรือช่วยลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ลงได้ประมำณ 1.81 ตัน ขณะเดียวกันก็จะปลดปล่อยหรือเพ่ิม
ก๊ำซออกซิเจนให้แก่บรรยำกำศประมำณ 1.32 ตัน (ศูนย์วิจัยป่ำไม้, 2547: 23) 

กรุงเทพมหำนครในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก ำหนดให้มีนโยบำยที่ชัดเจนในกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของคนกรุงเทพ โดยเฉพำะกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหำนคร โดยก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครเป็นมหำนครสีเขียวสะดวกสบำย 
ตำมนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร) ที่ก ำหนดนโยบำยมหำนครสี
เขียวมุ่งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 5,000 ไร่ และสร้ำงสวนสำธำรณะจ ำนวน 10 แห่ง ภำยใน 4 ปี (พ.ศ.2556 – 
2559) และแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 มหำนครสีเขียว
สะดวกสบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อยที่ 2.2 มีพ้ืนที่สำธำรณะ พ้ืนที่สีเขียวกระจำยทั่วทุกพ้ืนที่ โดยมี 
2 กลยุทธ์หลักในกำรขับเคลื่อน คือ คุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว เพ่ือสภำพแวดล้อมที่ดีของเมือง 
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และเพ่ิมปริมำณและประสิทธิภำพของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษำสภำพแวดล้อมที่ดีและเพ่ิมคุณภำพชีวิตที่
ดีขึ้นของชำวกรุงเทพฯ เพ่ือรองรับจ ำนวนประชำกรที่เพ่ิมขึ้น แต่ผลที่ได้ในทำงปฏิบัติที่ผ่ำนมำก็ยังไม่
ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร ด้วยข้อจ ำกัดหลำยประกำร โดยปัญหำส ำคัญประกำรหนึ่งคือที่ดินที่จะ
น ำมำก่อสร้ำงสวนสำธำรณะหำยำก มีรำคำแพง นอกจำกนี้ในส่วนของภำคประชำชนก็ยังไม่ให้ควำม
ร่วมมือในกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ของตนเองเท่ำที่ควร ดังนั้นกำรน ำนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ของกรุงเทพมหำนครไปปฏิบัติจึงท ำได้ยำกมำกยิ่งขึ้น จึงควรมีกำรพัฒนำแนวทำงใหม่ ๆ ในกำรเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว เพ่ือให้เข้ำกับบริบทของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งองค์กำรอนำมัยโลก  และแผนพัฒนำ
กรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ก ำหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียวต่อคนเท่ำกับ 9 ตำรำงเมตร
ต่อคน ในปี พ.ศ. 2575 (ส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล, 2558: 152) กำรประเมินผลนโยบำยกำร
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีควำมมุ่งหวังเพ่ือทรำบผลของกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร ตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหำ อุปสรรค เพ่ือ
น ำมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนครต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือประเมินผลนโยบำยกำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร 
2. เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อนโยบำยกำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร 
3. เพ่ือเสนอแนะแนว/ทำงกลยุทธ์ในกำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร 

 

 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ศึกษำกำรน ำนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร (ปี พ.ศ. 2559) และเอกสำร

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
2. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ผู้บริหำรและบุคลำกรในสังกัดส ำนักสิ่งแวดล้อมและส ำนักงำนเขต 
3. ขอบเขตด้ำนพ้ืนที ่
พ้ืนที่กรุงเทพมหำนครโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มกรุงเทพชั้นใน กลุ่มกรุงเทพชั้นกลำง และ

กลุ่มกรุงเทพชั้นนอก โดยลงพ้ืนที่สังเกตกำรณ์สวนรมณีนำถ สวนหลวง ร. 9 และสวนหนองจอก 
4. ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ระยะเวลำในกำรศึกษำ 6 เดือน (มีนำคม – กันยำยน 2560) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 พ้ืนที่สีเขียว หมำยถึง สวนสำธำรณะของกรุงเทพมหำนครทุกประเภท และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือ
สภำพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครตำมแผนแม่บทพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร 
พ.ศ. 2546 ตำมที่ก ำหนดไว้ในฐำนข้อมูลและระบบติดตำมประเมินผลกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหำนคร 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำเป็นกำรประเมินผลกำรน ำนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหำนครไปปฏิบัติ โดยใช้กำรประเมินแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC ) 
ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่  

1. มิติด้ำนประสิทธิผล ก ำหนดตัวชี้วัดจ ำนวน 8 ตัวชี้วัด เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2559 ของส ำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวชี้วัดนี้ได้ก ำหนดขึ้น
จำกนโยบำยผู้ ว่ ำรำชกำรกรุง เทพมหำนคร (ม .ร .ว .  สุขุมพั นธุ์  บริ พัตร ) และแผนพัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575)  

2. มิติด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย ก ำหนดตัวชี้วัดจ ำนวน 3 ตัวชี้วัด เพื่อใช้ในกำรประเมิน 
3. มิติด้ำนกระบวนกำรภำยใน ก ำหนดตัวชี้วัดจ ำนวน 7 ตัวชี้วัด โดยใช้ วงจรของเดมมิ่ง 

PDCA เข้ำมำช่วยในกำรประเมิน 
4. มิติด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ ก ำหนดตัวชี้วัดจ ำนวน 5 ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้

ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนครและประชำชน กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ควำมรู้ในกำรเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ตลอดจนกำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System: GIS)
เข้ำมำช่วยในกำรด ำเนินกำร โดยกำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร กำรสัมภำษณ์บุคลำกรของ
กรุงเทพมหำนคร และกำรสังเกตกำรณ์ เพ่ือทรำบผลของกำรด ำเนินนโยบำย จำกนั้นได้วิเครำะห์
ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก โดย SWOT Analysis เพ่ือทรำบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ
อุปสรรค ของกำรด ำเนินนโยบำย และใช้ TOWS matrix ในกำรก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนว
ทำงกำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนครต่อไป รำยละเอียดดังแสดงในภำพที่ 1  
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 

ข้อมูลปฐมภูม ิ
โดยกำรสมัภำษณแ์บบมี
โครงสร้ำง 
 และกำรสังเกตกำรณ ์

ข้อมูลทุติยภูมิ 
โดยกำรวิจัยเอกสำร 
- นโยบำยกำรเพิ่มพ้ืนที่ 
สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร 
- แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 
2575) 
- เว็บไซต์ 
- งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- กระบวนกำร PDCA 

มิติด้านประสิทธิผล 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่ของ
กรุงเทพมหำนครทั้งหมด 
2. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชำกรในรูปแบบ
สวนสำธำรณะ/สวนหย่อม  
ไม่น้อยกว่ำ 6.14 ตร.ม./คน 
3. พื้นที่ในรูปแบบสวนสำธำรณะเพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่ำ 1,350 ไร่ 
4. เพิ่มสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ 
ไม่น้อยกว่ำ 10 แห่ง/4 ปี 
5. จ ำนวนพื้นที่ที่จะน ำไปพัฒนำเป็น 
สวนสำธำรณะ/สวนหย่อมได้ในแต่ละปี 
 มำกกว่ำ 100 แห่ง/ปี 
6. สร้ำงสวนลอยน้ ำแห่งแรก จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 1 แห่ง/ 4 ปี 
7. สร้ำงสวนสุนัข 4 มุมเมือง จ ำนวน 1 แห่ง 
8. สร้ำงสวนแบบอำคำรสูง (Green roof)  
และสวนแนวก ำแพง จ ำนวน 40 แห่ง 

มิติด้านกระบวนการภายใน 
ประกอบด้วย Plan Do Check Action  
P ตัวชี้วัด 1. มีนโยบำยชัดเจน  
D ตัวชี้วัด 2. มีกำรน ำนโยบำยมำปฏิบัติ 
             3. มีงบประมำณในกำรบ ำรุงรักษำ 
และดูแลสวนสำธำรณะเพียงพอกับจ ำนวน
สวนสำธำรณะที่อยู่ในควำมดูแล 
             4. วัสดุอุปกรณ์ในกำรบ ำรุงรักษำ 
และดูแลสวนสำธำรณะเพียงพอกับจ ำนวน
สวนสำธำรณะที่อยู่ในควำมดูแล 
             5.เจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลสวนสำธำรณะ 
เพียงพอกับจ ำนวนสวนสำธำรณะที่อยู่ใน 
ควำมดูแล 
C ตัวชี้วัด 6. มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำร 
ติดตำมผลชัดเจน 
A ตัวชี้วัด 7. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ 
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
ตัวชี้วัด 
1. ให้ควำมรู้ในกำรบ ำรุงรักษำต้นไม้และดูแล
สวนสำธำรณะให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำร
ดูแลสวนสำธำรณะของกรุงเทพมหำนคร โดยกำร
จัดอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน 
2. ให้ควำมรู้ในกำรบ ำรุงรักษำต้นไม้ 
แก่ประชำชน โดยกำรจัดอบรม สัมมนำ และ
ศึกษำดูงำน 
3. จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ ในกำรเพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้แก่ประชำชน 
4. กำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรสร้ำงจิตส ำนึก/
กำรอนุรักษ์ในกำรอนุรักษ์ป่ำ พื้นที่สีเขียว สัตว์ป่ำ 
5. กำรใช้ระบบ GIS เข้ำมำช่วยในกำรติดตำม
ประเมินผล 

มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน 
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับและกำรบริหำร
จัดกำรของพื้นที่สีเขียวในรูปแบบ
สวนสำธำรณะหลัก 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
2. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนในกำรเข้ำมำใช้
บริกำรสวนสำธำรณะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของ 
ส ำนักสิ่งแวดล้อม กทม. 
3. กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ภำคเอกชน  
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยภำยนอก มีตัวชี้วัด ดังนี ้

1. นโยบำยของรฐับำล 

2. ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

3. หน่วยงำนอื่น ๆ  

4. ภำคประชำชน 

ปัจจัยภำยใน มีตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ผู้น ำให้ควำมส ำคัญกับนโยบำย 

2. มีงบประมำณในกำรด ำเนินกำร 

3. มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอ 

4. มีวัสดุอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนเพียงพอ 

5. มีกำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจน 

6. มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

7. มีระบบกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 

8. มีกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติงำน 

 

 

SWOT Analysis 

 

TOWS Matrix 

แนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขยีวของกรุงเทพมหานคร 

Balanced Scorecard: BSC 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินผลนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร 
เช่น แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
พ.ศ. 2559 ของส ำนักสิ่งแวดล้อม สรุปผลกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2559 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2. กำรลงพ้ืนที่สังเกตกำรณ์สวนสำธำรณะของกรุงเทพมหำนครจ ำนวน 3  แห่ง ได้แก่  
1) สวนรมณีนำถ พ้ืนที่ส ำนักงำนเขตพระนคร 2) สวนหลวง ร.๙ พ้ืนที่เขตประเวศ และ 3) สวนหนอง
จอก พื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งเป็นส ำนักงำนเขตที่ผู้ศึกษำก ำหนดให้เป็นตัวแทนของส ำนักงำนเขตชั้นใน 
ชั้นกลำง และชั้นนอก ตำมล ำดับ ซึ่งกำรคัดเลือกสวนสำธำรณะในกำรลงพ้ืนที่ เนื่องจำกเป็น
สวนสำธำรณะที่มีผู้มำใช้บริกำรจ ำนวนมำก และอยู่ในพ้ืนที่เขตที่ได้คัดเลือกในกำรเก็บข้อมูลโดยกำร
สัมภำษณ์ 

3. กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องของส ำนักสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 5 คน โดย

สัมภำษณ์ผู้บริหำรจ ำนวน 3 คน และเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว จ ำนวน 2 คน 

และผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเขต ๆ ละ 2 คน โดยสัมภำษณ์ผู้บริหำร จ ำนวน 1 คน และ

เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว จ ำนวน 1 คน รวมทั้งหมด 3 เขต (ส ำนักงำนเขต

พระนคร ส ำนักงำนเขตประเวศ และส ำนักงำนเขตหนองจอก) จ ำนวน 6 คน รวมกำรสัมภำษณ์

ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักสิ่งแวดล้อม และส ำนักงำนเขตทั้งหมด จ ำนวน 11 คน โดยเป็นกำรสัมภำษณ์

แบบมีโครงสร้ำง และคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยแบบเจำะจง 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ และแบบ
สังเกตกำรณ์ ในส่วนของแบบสัมภำษณ์ที่สร้ำงขึ้นจำกกำรค้นคว้ำวำรสำรวิชำกำร บทควำมวิชำกำร 
หนังสือ ต ำรำ และงำนวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกรอบ
แนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ และได้น ำเครื่องมือดังกล่ำวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหำ 

ประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด 

ในกำรศึกษำครั้งนี้ใช้ Balanced Scorecard: BSC ในกำรประเมิน โดยแบ่งประเด็นกำร
ประเมินเป็น 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้ำนประสิทธิผล มิติด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย มิติด้ำนกระบวนกำร
ภำยใน และมิติด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ และได้ก ำหนดค่ำถ่วงน้ ำหนักมิติด้ำนประสิทธิผล ร้อยละ 30 
มิติด้ำนผู้มีส่วนได้เสียร้อยละ 20 มิติด้ำนกระบวนกำรภำยในร้อยละ 30 และมิติด้ำนกำรเรียนรู้และ
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พัฒนำร้อยละ 20 รวมค่ำถ่วงน้ ำหนักร้อยละ 100 โดยได้ให้ค่ำถ่วงน้ ำหนักมิติด้ำนประสิทธิผล และมิติ
ด้ำนกระบวนกำรภำยในร้อยละ 30 เนื่องจำกในกำรขับเคลื่อนนโยบำยได้มีกำรแปลงนโยบำยมำสู่กำร
ปฏิบัติ โดยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีที่ก ำหนดตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำน ดังนั้นจึงต้องมี
กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัด จึงต้องให้ควำมส ำคัญกับมิติด้ำนประสิทธิผล ส่วนมิติด้ำน
กระบวนกำรภำยในก็มีผลโดยตรงกับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนนโยบำย เพรำะเป็นปัจจัยส ำคัญที่
ใช้ในกำรบริหำรงำนที่ต้องให้ควำมส ำคัญมำกเช่นกัน รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ประเด็นกำรประเมินและค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
 

มิติ ค่าถ่วงน้ าหนัก (%) วิธีการศึกษา 
1. ประสิทธิผล 30 1. กำรศึกษำจำกข้อมูลทุติย

ภูมิ 
2. กำรศึกษำดูงำนในพ้ืนที่จริง 
3. กำรสังเกตกำรณ์ 
4. กำรสัมภำษณ์ 

2. ผู้มีส่วนได้เสีย 20 
3. กระบวนกำรภำยใน 30 
4. กำรเรียนรู้และพัฒนำ 20 

รวม 100  

 

ผลการศึกษา 

จำกกำรศึกษำกำรประเมินผลกำรน ำนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนครไป
ปฏิบัติ โดยกำรลงพ้ืนที่สัมภำษณ์ผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรน ำนโยบำยดังกล่ำวไปปฏิบัติ กำร
สังเกตกำรณ์กำรใช้ประโยชน์จำกสวนสำธำรณะของประชำชนและ จำกข้อมูลสวนสำธำรณะของ
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนครเป็นไปในทิศทำงที่ดี สำมำรถเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวได้และท ำให้อัตรำส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อประชำกรในรูปแบบสวนสำธำรณะ/สวนหย่อมมี
อัตรำส่วนถึง 6.25 ตร.ม./คน ในกำรประเมินผลตัวชี้วัดประจ ำปี พ.ศ. 2559 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3  

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวและสวนสำธำรณะในเขตกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงปี 2549 - 
2559  
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ปี พื้นที่สีเขียว 
ที่เพิ่มขึ้น 

(ไร่) 

สวนสาธารณะ
หลัก (แห่ง) 

รวม
สวนสาธารณะ
สวนหย่อมและ

สวนถนน 
(แห่ง) 

รวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 
(ไร่ - งาน - ตารางวา) 

รวมพื้นที่สี
เขียวทั้งหมด 
(ตารางเมตร) 

อัตราส่วน
พื้นที่สี
เขียว/

ประชากร  
(ตร.ม./คน) 

2549 699 20 2,411 11,287 - 1 - 43.30 18,059,773 3.17 
2550 762 23 2,923 11,745 - 1 - 27.27 18,792,509 3.29 
2551 718 25 3,559 12,427 - 3 - 86.88 19,884,747 3.48 
2552 1,406 25 4,173 13,995 - 0 - 96.50 22,392,386 3.93 
2553 1,449 27 4,613 14,730 - 0 - 75.65 23,569,502 4.13 
2554 1,261 27 5,687 15,838 - 0 - 52.30 25,341,009 4.47 
2555 910 31 6,048 16,781 - 3 - 77.00 26,850,708 4.73 
2556 1,133 31 6,455 17,753 - 0 -  9.74 28,404,838 5.00 
2557 1,450 31 6,721 19,339 - 0 - 46.34 30,942,585 5.44 
2558 1,121 34 7,163 21,228 - 1 - 62.14 33,965,448 5.97 
2559 1,349 34 7,702 22,577 - 2 - 95.53 34,789,880 6.25 
รวม 12,258 34 7,702 22,577 - 2 - 95.53 34,789,880 6.25 

อย่ำงไรก็ตำมในกำรด ำเนินกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวยังมีปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนอยู่มำก 
ปัญหำที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือ ที่ดินในปัจจุบันมีรำคำแพง และมีแนวโน้มที่จะมีรำคำเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 
กรุงเทพมหำนครก็ไม่มีงบประมำณมำกพอที่จะซื้อที่ดินเพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงสวนสำธำรณะ จ ำเป็น
จะต้องขอควำมร่วมมือขอใช้ที่ดินจำกหน่วยงำนภำคเอกชน และภำครำชกำรอ่ืน ๆ ซึ่งก็จะเป็น
อุปสรรคใหญ่ในกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในอนำคต 

ปัจจุบันกรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนสำธำรณะ โดยมี
สวนสำธำรณะหลัก จ ำนวน 35 แห่ง กระจำยอยู่ในพ้ืนที่ของส ำนักงำนเขตต่ำง ๆ  รำยละเอียดดังภำพที่ 2 
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ภำพที่ 2 แผนที่แสดงที่ตั้งของสวนสำธำรณะในพ้ืนที่ส ำนักงำนเขตต่ำง ๆ  
แหล่งที่มำ: กรุงเทพมหำนคร, 2560 
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จำกภำพที่ 2 แผนที่แสดงที่ตั้งของสวนสำธำรณะในพ้ืนที่ส ำนักงำนเขตต่ำงๆ ซึ่งมีรำยละเอียด
ข้อมูลสวนสำธำรณะ ดังตำรำงที่ 4 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลสวนสาธารณะ 

ล าดับ สถานที ่ ที่ตั้ง 
พื้นที่ 

ไร ่ งาน ตร.วา 
1. สวนสำธำรณะศูนย์กีฬำบึงหนองบอน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  644 1 37.5 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงหนองบอน เขตประเวศ       
2. สวนหลวง ร.9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 500 0 0 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 19.00 น.) แขวงหนองบอน เขตประเวศ       
3. สวนวชิรเบญจทัศ ถนนก ำแพงเพชร 3 375 0 0 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 04.30 – 21.00 น.) แขวงลำดยำว เขตจตุจักร       
4. สวนลุมพินี ถนนวิทยุ 360 0 0 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 04.30 – 21.00 น.) แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน       
5. สวนเสรีไทย ถนนเสรีไทย  350 0 0 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม       
6. สวนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ ถนนก ำแพงเพชร 2 196 3 65 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 19.00 น.) แขวงลำดยำว เขตจตุจักร       
7. สวนเบญจกิติ ถนนรัชดำภิเษก 191 0 0 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย       
8. สวนจตุจักร ถนนก ำแพงเพชร 3 155 0 56.6 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 04.30 – 21.00 น.) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร       
9. สวนวำรีภิรมย ์ ถนนประชำร่วมใจ 47 121 3 38 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) 
แขวงทรำยกองดินใต้ เขต
คลองสำมวำ 

      

10. สวนนวมินทร์ภิรมย์ ถนนศรีบูรพำ 76 0 39.3 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม       

11. สวนธนบุรีรมย ์ ถนนพุทธบูชำ 63 1 20 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ       

12. สวนกีฬำรำมอินทรำ ถนนรำมอินทรำ ซอย 5 59 0 36 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน       

13. สวนทวีวนำรมย์ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนำ 54 0 0 
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ล าดับ สถานที ่ ที่ตั้ง 
พื้นที่ 

ไร ่ งาน ตร.วา 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ       

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ล าดับ สถานที ่ ที่ตั้ง 
พื้นที่ 

ไร ่ งาน ตร.วา 

14. 
สวน 60 พรรษำ สมเด็จ
พระบรมรำชินีนำถ 

ถนนเคหะร่มเกล้ำ 52 1 69 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) 
แขวงคลองสองต้นนุ่น  
เขตลำดกระบัง 

      

15. สวนพระนคร ถนนอ่อนนุช  50 0 0 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 20.00 น.) 
แขวงลำดกระบัง เขต
ลำดกระบัง 

      

16. สวนวนธรรม 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ซอย 7  

38 1 3 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงหนองบอน เขตประเวศ       
17. สวนหนองจอก ถนนเลียบวำรี  35 2 0 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 20.00 น.) 
แขวงกระทุ่มลำย เขตหนอง
จอก 

      

18. สวนวัชรำภริมย์ ถนนรำมอินทรำ  34 0 0 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน       
19. อุทยำนเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท 29 0 0 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงคลองตัน เขตคลองเตย        

20. สวนรมณีนำถ ถนนศิริพงษ์  29 3 72 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) 
แขวงส ำรำญรำษฎร์ เขตพระ
นคร 

      

21. 
สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษำ 

ถนนพระรำมที่ 3 29 0 0 

  
(ฝั่งพระนคร) (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 
– 21.00 น.) 

แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอ
แหลม 

      

22. สวนหลวงพระรำม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ 24 0 0 
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  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด       
23. สวนสรำญรมย์ ถนนเจริญกรุง 23 0 0 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) 
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขต
พระนคร 

      

24. สวนสำธำรณะบึงน้ ำลำดพร้ำว 71 ถนนลำดพร้ำว 21 0 68 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว        
ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

ล าดับ สถานที ่ ที่ตั้ง 
พื้นที่ 

ไร ่ งาน  ตร.วา 
25. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ  ถนนบำงขุนนนท์ 21 3 42 

  
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (เขต
บำงกอกน้อย) 

แขวงบำงขุนนนท์ เขต
บำงกอกน้อย 

      

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.)         

26. สวน 50 พรรษำ มหำจักรีสิรินธร 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ซอย 28 

20 0 49 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ       
27. สวนสันติภำพ ถนนรำชวิถ ี 20 0 80 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงพญำไท เขตรำชเทวี       
28. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ  ถนนสำทร  17 2 58 

  
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (เขต
สำทร) 

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร        

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.)         
29. สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ถนนเวฬุวนำรำม  15 2 74 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง       
30. สวนพระยำภิรมย์ ถนนรำษฎร์อุทิศ  10 3 27 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี       
31. สวนสำธำรณะสันติชัยปรำกำร ถนนพระอำทิตย์ 8 2 0 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงบำงล ำพู เขตพระนคร       
32. สวนรำษฎร์ภิรมย์ ซอยสุวินทวงศ์ 47 7 2 49 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) 
แขวงล ำต้อยติ่ง เขตหนอง
จอก 
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33. สวนสิรินธรำพฤกษำพรรณ ถนนจรัญสนิทวงศ์  3 0 16 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) 
แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอก
น้อย 

      

34. สวนจรัญภิรมย ์ ถนนจรัญสนิทวงศ์  3 1 93 
  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด       
35. สวนนำครำภิรมย์ ถนนมหำรำช 3 3 69.9 

  (เวลำเปิดให้บริกำร 05.00 – 21.00 น.) 
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขต
พระนคร 

      

ผลการประเมินการน านโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปปฏิบัติ  

 จำกกำรประเมินผลกำรน ำนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนครไปปฏิบัติใน  
4 มิติของBalanced Scorecard: BSC คือ มิติด้ำนประสิทธิผล มิติด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย มิติด้ำน
กระบวนกำรภำยใน และมิติด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ ผลกำรศึกษำในแต่ละมิติได้ผลกำรประเมินดังนี้ 
 1) มิติด้านประสิทธิผล ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดของส ำนักสิ่งแวดล้อม 
จ ำนวน 8 ตัวชี้วัด พบว่ำ กำรน ำนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียวของกรุงเทพมหำนครไปปฏิบัติ มีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก และผู้บริหำรระดับสูงของกรุงเทพมหำนครให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวเป็นอย่ำงมำก โดยก ำหนดให้เป็นนโยบำยหลักในทุกสมัย และมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเป็น
ระยะ ๆ โดยเฉพำะนโยบำยมหำนครสีเขียวในวำระของผู้ว่ำสุขุมพันธุ์  บริพัตร ที่ได้ก ำหนดนโยบำยที่
จะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจ ำนวน 5,000 ไร่ และเพ่ิมสวนสำธำรณะหลัก จ ำนวน 10 แห่ง ในระยะเวลำ 4 ปี 
ก็สำมำรถด ำเนินกำรส ำเร็จตำมนโยบำยที่ได้ก ำหนดไว้ 

นอกจำกนี้จำกกำรส ำรวจข้อมูลเชิงพ้ืนที่สวนสำธำรณะ จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สวนรมณีนำถ สวน
หลวง ร.๙ และสวนหนองจอก พบว่ำ กำรจัดพ้ืนที่บริเวณสวนได้อย่ำงสวยงำมเป็นระเบียบ สำมำรถใช้
ประโยชน์ด้ำนกำรพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่ำงดี ดังแสดงในภำพที่ 3  
 
 
 
 
 

สวนรมณีนาถ 
แหล่งที่มา: กรุงเทพมหำนคร, 2560 
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สวนหลวง ร. ๙ 
แหล่งที่มา: กรุงเทพมหานคร, 2560 
 
 
 
 
 
 
สวนหนองจอก 
แหล่งที่มา: กรุงเทพมหานคร, 2560 
 2) มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรในสังกัดส ำนักสิ่งแวดล้อม
จ ำนวน 5 คน และส ำนักงำนเขต จ ำนวน 6 คน โดยสัมภำษณ์บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพระนคร 
จ ำนวน 2 คน เป็นตัวแทนของพ้ืนที่เขตชั้นใน บุคลำกรของส ำนักงำนเขตประเวศ จ ำนวน 2 คน เป็น
ตัวแทนของพ้ืนที่เขตชั้นกลำง และบุคลำกรของส ำนักงำนเขตหนองจอก จ ำนวน 2 คน เป็นตัวแทน
ของพ้ืนที่เขตชั้นนอก พบว่ำ อยู่ในระดับดีมาก โดยพิจำรณำจำกตัวชี้วัดร้อยละควำมพึงพอใจของ
ประชำชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับและกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนสำธำรณะหลักไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 ซึ่งผลกำรประเมินประชำชนที่มำใช้บริกำรสวนสำธำรณะมีควำมพึงพอใจถึงร้อยละ 
97.6 และประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวโดยกำรปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ของตนเองมำกขึ้น 
 3) มิติด้านกระบวนการภายใน  ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรในสังกัดส ำนัก
สิ่งแวดล้อมจ ำนวน 5 คน และส ำนักงำนเขต จ ำนวน 6 คน พบว่ำ อยู่ในระดับดี โดยใช้ PDCA วงจร
ของเดมมิ่ง (Deming Cycle) ประกอบด้วย Plan Do Check Action ในกำรพิจำรณำ พบว่ำในกำร
น ำนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนครไปปฏิบัติ ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำย
ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน ท ำให้ผู้ปฏิบัติในทุกระดับมีควำมเข้ำใจเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ชัดเจนและถูกต้องตรงกัน มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรจำกผู้บริหำรทุกระดับเป็นระยะ ๆ และมีกำร
จัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรก่อสร้ำงสวนสำธำรณะใหม่ ๆ อย่ำงเพียงพอ แต่อย่ำงไรก็ดีใน
กำรด ำเนินนโยบำยดังกล่ำว ยังมีข้อที่เป็นปัญหำอุปสรรคคือ พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นแต่อัตรำก ำลังของ
เจ้ำหน้ำที ่เครื่องมืออุปกรณ์ และงบประมำณในกำรดูแลสวนสำธำรณะที่มีอยู่แล้วไม่เพียงพอ ผู้บริหำร
มุ่งแต่กำรสร้ำงสวนสำธำรณะใหม่เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว แต่ขำดกำรก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำร
และจัดสรรอัตรำก ำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ และงบประมำณในกำรบ ำรุงรักษำสวนสำธำรณะที่มีอยู่เดิม 

ภาพที่ 3 สภาพของสวนสาธารณะ 3 แห่ง 
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 4) มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา  ประเมินจำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรในสังกัดส ำนัก
สิ่งแวดล้อมจ ำนวน 5 คน และส ำนักงำนเขต จ ำนวน 6 คน พบว่ำ อยู่ในระดับดี เนื่องจำกส ำนัก
สิ่งแวดล้อมมีกำรเผยแพร่ควำมรู้ในกำรดูแลรักษำต้นไม้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ประชำชนในหลำยช่องทำง เช่น กำรจัดอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน กำรจัดท ำหนังสือเผยแพร่ควำมรู้ 
เผยแพร่ควำมรู้ทำงเว็บไซต์ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังได้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
พ้ืนที่สีเขียว คือ กำรใช้แผนที่จำก Google Map เป็นแผนที่ในกำรลงข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่และ
เพ่ิมขึ้น โดยใช้โปรแกรมที่ส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหำนคร พัฒนำขึ้นในกำรลง
ข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวดังกล่ำวใน Google Map แต่กำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่
และประชำชนยังมีจ ำนวนน้อยถึงจะจัดเป็นประจ ำทุกปี แต่จัดเพียงรุ่นละไม่กี่คน ยังไม่ เพียงพอ และ
ยังขำดกำรพัฒนำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว หรือแนวทำงใหม่ ๆ ในกำรดูแล
บ ำรุงรักษำต้นไม ้

สรุปผลกำรประเมินกำรน ำนโยบำยกำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนครไปปฏิบัติได้ดังนี้ 
 ผลกำรประเมินมิติด้ำนประสิทธิผล (ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก 30 คะแนน และค่ำคะแนน x ค่ำ
คะแนนถ่วงน้ ำหนัก 28 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 93.3 ระดับดีมำก 
 ผลกำรประเมินมิติด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย (ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก 20 คะแนน และค่ำคะแนน x 
ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก 17.5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 87.5 ระดับดีมำก 
 ผลกำรประเมินมิติด้ำนกระบวนกำรภำยใน (ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก 30 คะแนน และค่ำคะแนน x 
ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก 22 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 73.3 ระดับดี 
 ผลกำรประเมินมิติด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ (ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก 20 คะแนน และค่ำคะแนน x 
ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก 14 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 70 ระดับดี 
 โดยผลการประเมินรวมทั้งหมดคิดเป็นคะแนน 81.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ซึ่งถือว่าการน านโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติอยู่ในระดับดี 

ผลการศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  

 SWOT Analysis เป็นกำรประเมินและวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยนอกหน่วยงำน และสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำน ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
น ำนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนครไปปฏิบัติ จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำทุกปัจจัยที่
น ำมำวิเครำะห์ตำมรำยละเอียดของกรอบแนวคิดมีผลต่อควำมส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวของกรุงเทพมหำนครไปปฏิบัติ ซึ่งสำมำรถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน จำกปัจจัยภำยใน และโอกำส 
อุปสรรค จำกปัจจัยภำยนอกที่ส ำคัญ ได้ดังตำรำงที่ 5 และตำรำงท่ี 6 

ตารางท่ี 5 สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน จากปัจจัยภายใน 
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Strengths: S (จุดแข็ง) Weaknesses: W (จุดอ่อน) 

S1. ผู้บริหำรทุกระดับของกรุงเทพมหำนครให้
ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

W1. ขำดกำรก ำหนดวิธีกำรท ำงำนที่ชัดเจน ผู้
ปฏิบัติต้องไปศึกษำเองตำมศักยภำพของแต่ละ
หน่วยงำน 

S2. มีงบประมำณเพียงพอในกำรก่อสร้ำง
สวนสำธำรณะใหม่ ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดใน
นโยบำย 

W2. ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้เฉพำะทำงบำงสำขำ 
ที่จะช่วยสนับสนุนกำรรักษำพ้ืนที่สีเขียวได้เช่น 
รุกขกร หรือผู้ที่มีควำมรู้ในกำรค้ ำยันต้นไม้ 

S3. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพียงพอ
สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยกำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวได้ 

W3. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึนตำมนโยบำย แต่
อัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบไม่เพ่ิมขึ้น 
ท ำให้บุคลำกรไม่เพียงพอกับจ ำนวนงำนที่เพ่ิม
มำกขึ้น 

S4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรสวนสำธำรณะ มำปรับปรุงกำร
ให้บริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนให้
มำกขึ้น 

 

W4. ไม่มีงบประมำณมำกพอในกำรจัดซื้อที่ดินให้
เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหำนครเอง 
 

 

 

 

ตารางท่ี 6 สรุปโอกาส อุปสรรค จากปัจจัยภายนอก 

Opportunities: O (โอกาส) Threats: T (อุปสรรค) 

O1. กำรก ำหนดสัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียวในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรสูง 

T1. รัฐบำลขำดกำรออกนโยบำยสนับสนุน
โดยตรง หรือขำดกำรท ำให้เป็นวำระแห่งชำติ 

O2. หน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ๆ ให้ควำมส ำคัญกับกำร
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวมำกข้ึน บำงหน่วยงำนเพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวในพื้นที่ของตนเอง 

T2. กำรไล่ผู้บุกรุกออกจำกพ้ืนที่ ท ำได้ยำกและใช้
เวลำนำน 
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O3. พ.ร.บ. ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงฉบับใหม่ที่จะ
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2560 มีส่วนช่วยจูงใจประชำชน
ให้น ำที่ดินในครอบครองมำให้หน่วยงำนรำชกำรใช้
ประโยชน์ เพ่ือลดภำษี 

T3. หน่วยงำนรำชกำร เช่น กรมทำงหลวง มีแผน
ที่จะใช้ที่ดินในอนำคต เมื่อน ำที่ดินมำใช้สร้ำง
สวนสำธำรณะได้ระยะหนึ่ง ก็จะขอพ้ืนที่คืน 

O4. ประชำชนเมื่อได้ใช้สวนสำธำรณะจะมี
ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ ท ำให้เจ้ำของที่ดินไม่
สำมำรถเรียกที่ดินกลับคืนไปได้ และสวนสำธำรณะ
สำมำรถคงอยู่ต่อไปได้ 

 

T4. ที่ดินมีรำคำแพง ท ำให้ประชำชนต้องกำรน ำ
ที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืนที่สร้ำงรำยได้
มำกกว่ำน ำมำให้กรุงเทพมหำนครสร้ำง
สวนสำธำรณะ 

แนวทาง/กลยุทธ์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

จำกกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ที่แสดงในตำรำงที่ 5 และ 6 สำมำรถน ำมำวิเครำะห์
แนวทำง/กลยุทธ์ในกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร ที่ส ำคัญโดยเทคนิค TOWS Matrix ได้
ดังตำรำงที่ 7  

 

 

ตารางที่ 7 แนวทาง/กลยุทธ์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครจากการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

ปัจจัยภำยใน 
Strengths/จุดแข็ง Weaknesses/จุดอ่อน 

ปัจจัยภำยนอก 

Opportunities/โอกำส 

SO – Strategies WO - Strategies 

S1,O3 ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนครสร้ำง
แรงจูงใจให้ประชำชนน ำที่ดินใน
ครอบครองมำให้กรุงเทพมหำนครใช้
ก่อสร้ำงสวนสำธำรณะ โดยกำรก ำหนด
แนวทำง/หลักเกณฑ์/ผลตอบแทน ที่
ชัดเจนให้แก่ประชำชน 

 

W3,O4 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรดูแลรักษำ
สวนสำธำรณะ โดยสนับสนุน/จัดตั้ง
สมำคม/ชมรม/เครือข่ำยผู้ใช้บริกำร
สวนสำธำรณะ เพ่ือขอควำมร่วมมือ
ประชำชนในกำรช่วยกันดูแล
สวนสำธำรณะเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน 
และลดปัญหำเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ 



 
 

122 
 

 

 

Threats/อุปสรรค 

ST – Strategies WT - Strategies 

S4,T3 ปรับปรุงกำรให้บริกำร/กำรบริหำร
จัดกำรสวนสำธำรณะให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของประชำชน และให้ประชำชน
เกิดควำมพึงพอใจมำกที่สุด เพ่ือให้พลัง
ประชำชนเป็นตัวแทนของภำครัฐในกำร
รักษำสวนสำธำรณะให้คงอยู่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

W4,T4 ประสำนท ำบันทึกควำม
เข้ำใจ MOU กับหน่วยงำนรำชกำร
อ่ืน ๆ ที่มีที่ดินจ ำนวนมำก เช่น กรม
ทำงหลวง โดยท ำ MOU ให้ชัดเจน 

จำกตำรำงที่ 7 สรุปแนวทำง/กลยุทธ์กำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร ได้ดังนี้ 
1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO-Strategies) ได้แก่ ผู้บริหำรกรุงเทพมหำนครสร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชน

น ำที่ดินในครอบครองมำให้กรุงเทพมหำนครใช้ก่อสร้ำงสวนสำธำรณะ โดยกำรก ำหนดแนวทำง/
หลักเกณฑ์/ผลตอบแทน ที่ชัดเจนให้แก่ประชำชน 

2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST-Strategies) ได้แก่ ปรับปรุงกำรให้บริกำร/กำรบริหำรจัดกำร
สวนสำธำรณะให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน และให้ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจมำกที่สุด เพ่ือให้
พลังประชำชนเป็นตัวแทนของภำครัฐในกำรรักษำสวนสำธำรณะให้คงอยู่ยั่งยืน 

3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO-Strategies) ได้แก่ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรดูแล
รักษำสวนสำธำรณะ โดยสนับสนุน/จัดตั้งสมำคม/ชมรม/เครือข่ำยผู้ใช้บริกำรสวนสำธำรณะ เพ่ือขอควำม
ร่วมมือประชำชนในกำรช่วยกันดูแลสวนสำธำรณะเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน และลดปัญหำเจ้ำหน้ำที่ไม่
เพียงพอ 

4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT-Strategies) ได้แก่ ประสำนท ำบันทึกควำมเข้ำใจ MOU กับหน่วยงำน
รำชกำรอ่ืน ๆ ที่มีท่ีดินจ ำนวนมำก เช่น กรมทำงหลวง โดยท ำ MOU ให้ชัดเจน 

อภิปรายผลการศึกษา 

กำรศึกษำครั้งนี้ผู้ศึกษำได้ประเมินผลกำรน ำนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของ

กรุงเทพมหำนครไปปฏิบัติ โดยประยุกต์แนวทำงกำรประเมิน Balanced Scorecard: BSC สำมำรถ

น ำมำอภิปรำยผลกำรศึกษำ ได้ดังนี้ 

  1) มิติด้านประสิทธิผล ผลกำรประเมินมิติด้ำนประสิทธิผลมีควำมส ำเร็จอยู่ในระดับ
ดีมำก นโยบำยนี้ช่วยในกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในภำพรวมอย่ำงชัดเจน ซึ่งพ้ืนที่สีเขียวมีควำมส ำคัญและ
จ ำเป็นต่อสังคมเมือง ทั้งในประเทศไทยและในต่ำงประเทศต่ำงก็ให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ดังเช่นงำนวิจัยของ ปุณยนุช รุธิรโก (2556: 55-59) ที่ได้กล่ำวว่ำ ปัจจุบันมีกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกร
จ ำนวนมำก ซึ่งกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนประชำกรนี้ส่งผลให้เกิดกำรขยำยตัวของเมือง กำรมุ่งเน้นใน
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เรื่องของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ส่งผลให้รูปแบบของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปอย่ำง
ไร้ทิศทำง ส่งผลท ำให้พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองลดลงไปด้วย ส่งผลกระทบต่อสมดุลด้ำนสิ่งแวดล้อมใน
เมืองและเกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ กำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงมีควำมส ำคัญยิ่ง เป็นกำร
ปรับสมดุลของเมือง เพรำะนอกจำกจะส่งผลดีต่อสภำพแวดล้อมเมืองแล้ว ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
ของเมือง และยังช่วยให้คนเมืองมีสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนำกำร ออกก ำลังกำย พบปะ
พูดคุย และช่วยส่งเสริมคุณภำพชีวิตของคนเมืองอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Gomes and 
Moretto (2011: 47) ที่กล่ำวไว้ว่ำ พ้ืนที่สีเขียวต้องได้รับกำรวำงแผนพร้อมกับนโยบำยอ่ืน ๆ ของ
เมือง เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ที่มีควำมส ำคัญในกำรรักษำคุณภำพสภำพแวดล้อมของเมือง กำรพัฒนำโดย
ขำดกำรวำงแผนท ำให้เกิดผลกระทบร้ำยแรงต่อพ้ืนที่สีเขียว ผลของมันเป็นสำเหตุของหลำย ๆ ปัญหำ
ทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ดังนั้นจึงควรน ำพ้ืนที่ที่มีอยู่จ ำกัดตำมสถำนที่ต่ำง ๆ มำพัฒนำให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว 
กำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงควรเป็นไปตำมศักยภำพของแต่ละพ้ืนที่ พ้ืนที่ที่แตกต่ำงกันจะมีแนวทำงในกำร
พัฒนำที่เหมำะสมแตกต่ำงกันไป พ้ืนที่ดังกล่ำวข้ำงต้นควรได้มีรูปแบบหรือแนวทำงในกำรพัฒนำที่
เหมำะสมตำมศักยภำพ หรือรูปแบบของพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ เจษฎำพร กิติเวชำนนท์ 
และวรำลักษณ์ คงอ้วน (2554: 57-64) ที่ได้วิเครำะห์ควำมต้องกำรของประชำชนที่มีต่อกำรจัดกำร
พ้ืนที่สีเขียวในวัดจ ำนวน 9 แห่ง ในพ้ืนที่เขตยำนนำวำพบว่ำร้อยละ 100 ของประชำชนที่ท ำ
แบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำวัดทุกแห่งในเขตยำนนำวำควรมีกำรจัดกำรพ้ืนที่สีเขียวให้ดีขึ้น 
โดยพ้ืนที่สีเขียวที่ควรมีกำรจัดกำรเพ่ิมเติม 3 อันดับแรก คือ พ้ืนที่ลำนจอดรถ พ้ืนที่บริเวณติดริมฝั่ง
คลองหรือแม่น้ ำ และพ้ืนที่สวนหย่อมหรือมุมพักผ่อนขนำดเล็ก นอกจำกนี้งำนวิจัยของ จุติชัย ด้วงล ำ
พันธ์ และคณะ (2556: 384-395) ที่ได้ศึกษำเรื่อง กำรพัฒนำพ้ืนที่สีเขียวภำยใต้แนวคิดชุมชนนิเวศ 
กรณีศึกษำ: เทศบำลเมืองแม่โจ้ อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ โดยท ำกำรศึกษำกำรจ ำแนก
ประเภทของพ้ืนที่สีเขียวและศักยภำพพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมเพ่ือกำรพัฒนำและหำรูปแบบของ
ประเภทพ้ืนที่สีเขียวที่มีควำมสอดคล้องกับพ้ืนที่เทศบำลเมืองแม่โจ้ ซึ่งผลกำรวิจัยท ำให้ทรำบพ้ืนที่สี
เขียวเพ่ือบริกำร พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่สีเขียวริมเส้นทำงสัญจร มีค่ำคะแนนที่มี
ศักยภำพสูงต่อควำมเหมำะสมเพื่อกำรพัฒนำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภำพเอ้ือต่อกำรเข้ำใช้ประโยชน์และ
กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ได้สะดวก ส่วนพื้นที่สีเขียวธรรมชำติ และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือกำรผลิต จำกค่ำคะแนนที่อยู่
ในระดับปำนกลำง ซึ่งมคีวำมเหมำะสมต่อกำรอนุรักษ์มำกกว่ำกำรพัฒนำ เนื่องจำกปัจจัยทำงกำยภำพ
ด้ำนนิเวศของพ้ืนที่มีคุณค่ำทำงด้ำนนิเวศและสิ่งแวดล้อมและคุณค่ำต่อชุมชน เพ่ือรักษำสมดุลด้ำน
สภำพแวดล้อมให้กับชุมชนและช่วยส่งเสริมกำรเป็นชุมชนนิเวศอย่ำงยั่งยืน 
  2) มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย ผลกำรประเมินมิติด้ำนผู้มีส่วนได้เสียมีควำมส ำเร็จอยู่ใน
ระดับดีมำก ประชำชนมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับและกำรบริหำรจัดกำรของพ้ืนที่สี
เขียวในรูปแบบสวนสำธำรณะหลัก ถึงร้อยละ 97.6 ซี่งอยู่ ในระดับมำก อย่ำงไรก็ตำมกำรเพ่ิมพ้ืนที่ 
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สีเขียว จ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมืออย่ำงบูรณำกำรจำกหลำย ๆ ภำคส่วน ดังนั้นกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
จึงจ ำเป็นต้องสร้ำงให้ประชำชนเกิดควำมรู้สึก และรับรู้ได้ว่ำควำมสุข และคุณภำพชีวิตที่ดี เป็นกำร
เพ่ิมข้ึนเชิงคุณภำพ มำกกว่ำกำรเพ่ิมข้ึนเชิงปริมำณท่ีเป็นตัวเลขเพียงอย่ำงเดียว จึงควรมีกำรให้ควำมรู้
แก่คนในสังคมโดยเฉพำะเด็กและเยำวชนให้เห็นควำมส ำคัญของพ้ืนที่สีเขียว ธรรมชำติ และระบบ
นิเวศที่มีต่อเมือง สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Chiesura (2004: 129-138) ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง บทบำท
ของพ้ืนที่สีเขียวในเมืองส ำหรับเมืองที่ยั่งยืน พบว่ำ พ้ืนที่ทำงธรรมชำติส่งผลดีต่อคุณภำพชีวิตของ
มนุษย์ในหลำยมิติ เพรำะพ้ืนที่สีเขียวนั้น นอกจำกจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศแล้ว ยังมี
บทบำทส ำคัญด้ำนสังคมและด้ำนจิตวิทยำต่อสังคมมนุษย์ โดยเป็นกำรเสริมสร้ำงให้ชีวิตของมนุษย์มี
ควำมหมำยและมีสภำวะทำงอำรมณ์ท่ีดี  
  3) มิติด้านกระบวนการภายใน ผลกำรประเมินมิติด้ำนกระบวนกำรภำยในมี
ควำมส ำเร็จอยู่ในระดับดี ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยยังมีปัญหำด้ำน
งบประมำณ และกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ยังไม่เพียงพอและสอดคล้องกับสภำพควำม
เป็นจริง รวมทั้งกรอบอัตรำก ำลัง ที่ไม่เหมำะสมกับปริมำณงำนที่เพ่ิมขึ้น  

  ในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัตินั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ด ำเนินกำรก ำหนด
แผนกำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรม ต่ำง ๆ ขึ้นมำรองรับ และน ำเสนอโครงกำร/กิจกรรมนั้นเข้ำสู่
กระบวนกำรขออนุมัติงบประมำณ เพ่ือให้ผู้ที่ก ำหนดนโยบำยพิจำรณำอนุมัติต่อไป ซึ่งผู้ก ำหนด
นโยบำยจะต้องพิจำรณำปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของงำนให้ครอบคลุม ทั้งก ำลังคน งบประมำณ 
วัสดุอุปกรณ์ และกำรบริหำรจัดกำร ให้เหมำะสมและเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบทำงทฤษฎีของ
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติของ ตัวแบบของเอ็ดเวิดส์ที่สำม (Edwards III) ปี ค.ศ. 1980 ที่กล่ำวว่ำ 
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1. กำรสื่อสำร (Communication)  
2. ทรัพยำกร (Resources) 3. ท่ำทีของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ (Dispositions of the 
implementers) 4. โครงสร้ำงระบบรำชกำร (Bureaucratic structure) (Edwards III อ้ำงถึงใน 
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2551: 219 - 221) 

  4) มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา ผลกำรประเมินมิติด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำมี
ควำมส ำเร็จอยู่ในระดับดี แต่ในส่วนของกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และ
ประชำชนยังมีจ ำนวนน้อยถึงจะจัดเป็นประจ ำทุกปี แต่จัดเพียงรุ่นละไม่กี่คน และยังขำดกำรพัฒนำให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ ในกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว หรือแนวทำงใหม่ ๆ ในกำรดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้ อีก
ประกำรหนึ่งที่ส ำคัญคือ พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภำพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครตำม
แผนแม่บทพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร พ.ศ.2546 จ ำนวน 9 ประเภท มีเพ่ิมขึ้นและมีลดลง 
ตลอดเวลำ กำรเชิญชวนให้ภำคเอกชนในภำคอสังหำริมทรัพย์ให้ควำมร่วมมือในกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในพ้ืนที่ เรำได้พ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ของอสังหำริมทรัพย์มำ แต่เรำอำจจะต้องเสียพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบ
ของสวนผลไม้ไป เพรำะพ้ืนที่สวนผลไม้กลำยเป็นคอนโดมิเนียมไปแล้ว กำรหำแนวทำง/วิธีกำร ในกำร
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รักษำพ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่ให้สำมำรถคงอยู่ต่อไป โดยไม่ลดลง หรือสำมำรถเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทดแทนพ้ืนที่
สีเขียวที่ลดลงได้ ก่อให้เกิดควำมยั่งยืนได้ นอกจำกนี้ยังเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำพ้ืนที่สีเขียวใน
สถำนที่ต่ำง ๆ ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ ให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด เช่น ในสถำนศึกษำ ในศำสนสถำน 
เป็นต้น ก็เป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ จำรุวงศ์ เรืองสุวรรณ 
บุญทัน ดอกไธสง โอภำส รัตนบุรี และสอำด บรรเจิดฤทธิ์ (2556: 131-142) ที่สรุปได้ว่ำ วิธีกำรและ
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่สีเขียว เป็นวิธีกำรส ำคัญของส ำนักงำนเขตบำงกะปิที่ใช้ด ำเนินกำร
พัฒนำพ้ืนที่สีเขียวภำยในเขต โดยก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะพ้ืนที่เป้ำหมำย ได้แก่ 
พ้ืนที่สีเขียวนันทนำกำร พ้ืนที่สีเขียวส่วนบุคคล พ้ืนที่สีเขียวสำธำรณูปกำร พ้ืนที่สีเขียวสถำบัน และ
พ้ืนที่สีเขียวในศำสนสถำน เป็นต้น โดยจะมีรูปแบบกำรพัฒนำของพ้ืนที่สีเขียวที่แตกต่ำงกัน  

ข้อเสนอแนะ 

ผลจำกกำรศึกษำกำรประเมินผลกำรน ำนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนครไป
ปฏิบัติ ท ำให้ทรำบผลกำรน ำนโยบำยกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนครไปปฏิบัติ ซึ่งผลกำร
ประเมินมิติด้ำนประสิทธิผล และมิติด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย อยู่ในระดับดีมำก แต่ผลกำรประเมินมิติด้ำน
กระบวนกำรภำยใน และมิติด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ อยู่ในระดับดี และได้เสนอแนวทำง/กลยุทธ์  
กำรพัฒนำกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจ ำนวน 4 ข้อ เพ่ือขับเคลื่อนแนวทำง/กลยุทธ์ดังกล่ำวให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมจึงได้สรุปข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1) ส ำรวจว่ำพ้ืนที่สีเขียวอยู่ตรงไหน ภำครัฐ ภำคเอกชน รูปแบบในกำรพัฒนำควร
แตกต่ำงกัน และกำรดูแลรักษำก็ควรแตกต่ำงกันออกไป โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นหลัก 
เช่น พ้ืนที่สีเขียวในสถำนศึกษำ ควรส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษำ โดยแบ่งพ้ืนที่
และมอบหมำยให้เด็กนักเรียนรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน เพ่ือรักษำพ้ืนที่สีเขียวให้เกิดควำมยั่งยืน 
  2) หน่วยงำนควรมีกำรน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น หำวิธีกำรใหม่ ๆ ในกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนที่
ผ่ำนมำ 

3) ควรมีกำรท ำงำนอย่ำงบูรณำกำรหน่วยงำนภำยในสังกัดกรุงเทพมหำนคร และฝ่ำย
ต่ำง ๆ ภำยในส ำนักงำนเขต ให้สมำรถท ำงำนร่วมกัน ร่วมมือสนับสนุนกัน เช่น ควำมสัมพันธ์ของ
เจ้ำของที่ดินกับฝ่ำยรำยได้ จะมีควำมสัมพันธ์ที่ดีมำกกว่ำฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ 
ดังนั้นฝ่ำยรำยได้สำมำรถสนับสนุนกำรท ำงำนของฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะได้ หรือ
กำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจำกที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหำนครก่อน ซึ่งที่ดินนั้นอำจเป็นของ
หน่วยงำนอื่น ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
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