
นโยบายสวนสาธารณะ
ของกรงุเทพมหานคร



นโยบายการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะ
ตามแผนปฏบิตัริาชการกรงุเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560

 ประชาชนมสีวนสาธารณะและสวนหยอ่มอยา่งเพยีงพอ

 กอ่สรา้งสวนสาธารณะ

 บรกิารสวนสาธารณะ

 บ ารงุรักษาสวนหยอ่ม

 พัฒนาสวนประเภทอืน่ๆ รว่มกบัภาคสว่นตา่งๆ

 สง่เสรมิการรกัษาพืน้ทีส่เีขยีวอืน่นอกจากสวนสาธารณะและสวนหยอ่ม

 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟแูละรักษาพืน้ทีส่เีขยีวรว่มกบัภาคสว่นตา่งๆ

 รณรงคป์ระชาสมัพันธส์รา้งจติส านกึเกีย่วกบัพืน้ทีส่เีขยีวของเมอืง

ภารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
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กราฟแสดงอตัราสว่นพืน้ทีส่เีขยีวตอ่ประชากร (ตร.ม./คน)

อตัราสว่นพืน้ที่

สเีขยีว/ประชากร 

(ตร.ม./คน) 

Linear (อตัราสว่นพืน้ที่

สเีขยีว/ประชากร 

(ตร.ม./คน) )

ผลการด าเนนิการในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว

ขอ้มลู ณ วนัที ่8 พ.ย.2559

มาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) เสนอใหก้รงุเทพมหานครมพีืน้ทีส่เีขยีว 9 ตร.ม./คน



กอ่สรา้งสวนสาธารณะ

อยูร่ะหวา่ง
การ

กอ่สรา้ง 

4 แหง่

1. สวนสาธารณะบงึล าไผ่
2. สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเนือ่ง
ในโอกาสพระราชพธิมีหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ
3. สวนสาธารณะภายในสถานี
พฒันาทีด่นิกรงุเทพมหานคร 
4. สวนสาธารณะบรเิวณซอยเพชร
เกษม 69



1. สวนสาธารณะบงึล าไผ ่เขตมนีบรุ ี ระยะที ่1

ผลการด าเนนิการ
1. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้ง งบประมาณ 

94,600,000.-บาท ระยะเวลากอ่สรา้ง 300 วนั 
เริม่สญัญา 25 ธ.ค. 58 สิน้สดุสญัญา 19 ต.ค. 59

2. ความกา้วหนา้ในการกอ่สรา้ง 23%

แนวคดิในการออกแบบสวน
ใหเ้ป็นสวนสาธารณะทีม่ปีระโยชนใ์ชส้อยทีค่รบถว้น
ทัง้การออกก าลังกายและการพักผอ่นหยอ่นใจ เนน้
การปลกูตน้ไมใ้หญเ่พือ่ใหค้วามร่มรืน่ และปลูกตน้ไม ้
ในโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชื

องคป์ระกอบ
ทางเดนิวิง่ ทางจักรยาน สวนสขุภาพและสถานอีอก
ก าลังกาย ทางเดนิศกึษาพรรณไม ้บันไดทา่น ้า 
อฒัจันทรร์มิน ้า ศาลาพักผอ่น ลานกฬีา ลานสนามหญา้
อเนกประสงค ์สนามเด็กเลน่ ส านักงานและโรงเก็บ
อปุกรณ์ ทีจ่อดรถยนต ์50 คัน สขุาสาธารณะ 2 หลัง

สถานที่
ถ.ประชารว่มใจ เขตมนีบรุี พืน้ทีร่วม 78 ไร ่2งาน 57 
ตารางวา 

ปญัหาอปุสรรค
ขณะนีม้มีผีูอ้า้งสทิธใินพืน้ที่ 8 ไร ่ท าใหไ้ม่
สามารถด าเนนิการกอ่สรา้งในสว่นนัน้ได ้



2. สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 
รอบ (บางบอน)

ผลการด าเนนิการ
1. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้ง งบประมาณ   

366,500,000.- บาท ระยะเวลากอ่สรา้ง 600 วนั    
เริม่สญัญา 24 ธ.ค. 58 สิน้สดุสญัญา 14 ส.ค.60

2. ความกา้วหนา้ในการกอ่สรา้ง 37%

แนวคดิในการออกแบบสวน
ออกแบบภายใตแ้นวความคดิ “๙ เนนิเดนิตามรอยพอ่” ซึง่
เป็นแนวทางการพัฒนา ตามพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั เชน่ โครงการแกม้ลงิ โครงการบ าบัดน ้าเสยี
ดว้ยวธิธีรรมชาต ิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นตน้

สถานที่
ถ. เอกชยั 101 เขตบางบอน พืน้ที ่100 ไร่

องคป์ระกอบ
ทางเดนิวิง่ ทางจักรยาน ลานเอนกประสงค ์อฒัจันทรร์มิน ้า  
อาคารนทิรรศการ ลานจอดรถ อาคารสขุา ด าเนนิการเสร็จ
แลว้ ลานกฬีา สวนสขุภาพ ทางเดนิรมิเนนิ สวน 9 เนนิ ยัง
อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ



3. สวนสาธารณะภายในสถานพีฒันาทีด่นิ
กรงุเทพมหานคร

ผลการด าเนนิการ
1. กรงุเทพมหานครไดม้กีารลงนามบันทกึขอ้ตกลงกบักรมพัฒนาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่
พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2556 โครงการ 4 ปี (ปี 2557 – 2560) งบประมาณจ านวน 
115,000,000.-บาท 
2. อยูร่ะหวา่งรอรปูแบบรายการฉบับสมบรูณ์ตามโครงการจา้งทีป่รกึษาออกแบบ และรวบรวมเอกสารเบกิจ่าย
3. อยูร่ะหวา่งขออนุมัตติัง้แตง่คณะกรรมการจัดท าราคากลางตน้ไม ้คาดวา่กอ่สรา้งแลว้เสร็จ ส.ค. 2560

สถานที่
สถานพัีฒนาทีด่นิกรุงเทพมหานคร ส านักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 1 กรมพัฒนาทีด่นิ  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ถ.บางขนุเทยีนชายทะเล เขตบางขนุเทยีน 
พืน้ที ่37 ไร ่

แนวคดิในการออกแบบสวน
เนน้การรักษาสภาพแวดลอ้มเดมิไวใ้หม้ากทีส่ดุ และ
สอดแทรกองคค์วามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งการพัฒนาปรับปรุง
คณุภาพดนิ เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรูใ้หก้ับประชาชน

องคป์ระกอบ
ทางเดนิ-วิง่ ทางจักรยาน สนามเด็กเลน่ สวนสขุภาพ
สนามกฬีา ทีจ่อดรถ พืน้ทีศ่กึษาระบบนเิวศป่าชายเลน 
เสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิDog Park สขุาสาธารณะ



4. สวนสาธารณะบรเิวณซอยเพชรเกษม 69 
(บางบอน3)

ผลการด าเนนิการ
1. ส านักสิง่แวดลอ้มไดด้ าเนนิการท าสญัญาเชา่พืน้ทีจ่ากส านักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิเ์ริม่สัญญา
เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2556  รวมระยะเวลาเชา่ 30 ปี
2. โครงการ 4 ปี (ปี 2557 – 2560)
3. ระยะเวลากอ่สรา้ง 360 วนั ไดผู้รั้บจา้งแลว้ งบประมาณ 209,100,000.- บาท อยูร่ะหวา่งตรวจรา่งสญัญา 
4. คาดวา่กอ่สรา้งแลว้เสร็จ ส.ค. 2560

สถานที่
บรเิวณซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน3) เขตบางแค 
พืน้ทีก่อ่สรา้งสวนสาธารณะ 70 ไร ่

แนวคดิในการออกแบบสวน
ภายใตแ้นวความคดิ “สวนแหง่ประชาคมอาเซยีน”

องคป์ระกอบ
ทางเดนิวิง่ ทางจักรยาน สวนสขุภาพ ลานตดิตัง้เครือ่ง
ออกก าลังกายกลางแจง้ ศาลาพักผอ่น 5 หลัง  สนาม
กฬีา สนามเด็กเลน่ แกนอาเซยีน เกาะลอย บอ่น ้า
ธรรมชาต ิอาคารสขุา พืน้ทีส่วนสนัุข Dog Park



การบรกิารสวนสาธารณะ
ของกรงุเทพมหานคร

32 แหง่



สวนสาธารณะหลกั
ของกรุงเทพมหานคร  จ านวน 32 แห่ง 

กลุ่มกรุงเทพกลาง

1. สวนสราญรมย์  
2. สวนนาคราภริมย์  
3. สวนรมณนีาถ  
4. สวนสันติชัยปราการ  
5. สวนสันติภาพ  
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กลุ่มกรุงเทพใต้
1. สวนลุมพนีิ
2. สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตพิระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในวโรกาสมหา 
มงคลพระชนพรรษา 80 พรรษา

3. สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ
พระชนมพรรษา

4. อุทยานเบญจสิริ
5. สวนเบญจกติ ิ เ

กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก
1. สวนเสรีไทย  
2. สวนนวมินทร์ภิรมย ์ 
3. สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
4. สวนพระนคร 
5. สวนหนองจอก 
6. สวนหลวง ร.๙  
7. สวน 50 พรรษา มหาจกัรีสิรินธร
8. สวนวนธรรม
9. สวนวารีภิรมย์

กลุ่มกรุงเทพเหนือ
1. สวนจตุจกัร  
2. สวนสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิฯ  
3. สวนวชิรเบญจทศั
4. สวนสาธารณะบึงน ้าลาดพร้าว 
5. สวนกีฬารามอินทรา
6. สวนรมณียท์ุ่งสีกนั
7. สวนวชัราภิรมย์

กลุ่มกรุงธนเหนือ
1. สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ เขตบางกอกนอ้ย  
2. สวนหลวงพระราม 
3. สวนทวีวนารมย ์ 
4. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัเน่ืองในวโรกาสมหามงคลพระชน พรรษา 
80 พรรษา

5. สวนจรัญภิรมย์
กลุ่มกรุงธนใต้
1. สวนธนบุรีรมย ์ 



สวนลุมพินี

ที่ตั้ง : ถ.พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน
แนวคิดของสวน : สวนอเนกประสงค์
ขนาด : 360 ไร่       
ประเภทของสวน : สวนระดับย่าน 

สวนจตุจักร

ที่ตั้ง : ถ.ก าแพงเพชร 1  เขตจตุจักร
แนวคิดของสวน : สวนไม้หอม
ขนาด : 155 ไร่  56.60 ตารางวา
ประเภทของสวน : สวนระดับย่าน

สวนสราญรมย์

ที่ตั้ง : ระหว่างถนนเจริญกรุงตัดกบัถนนราชินี 
แนวคิดของสวน : สวนศิลปวัฒนธรรม
ขนาด : 23 ไร่
ประเภทของสวน : สวนหมู่บ้าน 

สวนเสรีไทย

ที่ตั้ง : ถ. เสรีไทย  เขตบึงกุ่ม
แนวคิดของสวน : สวนน้ า
ขนาด : 350 ไร่  
ประเภทของสวน : สวนระดับย่าน



สวนรมณีนาถ

ที่ตั้ง : ถ.ศิริพงษ์  เขตพระนคร
แนวคิดของสวน : สวนสุขภาพ
ขนาด : 29 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา 
ประเภทของสวน : สวน ชุมชน 

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ที่ตั้ง : ถ.ก าแพงเพชร 2  เขตจตุจักร
แนวคิดของสวน : สวนพฤกษศาสตร์
ขนาด : 196 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา  
ประเภทของสวน : สวนระดับย่าน

ที่ตั้ง : ระหว่างถนนราชวิถีและถนนรางน้ า  เขตราชเทวี
แนวคิดของสวน : อุทยานดนตรี
ขนาด : 20 ไร่ 80 ตารางวา
ประเภทของสวน : สวนหมู่บ้าน

สวนสันติภาพ

ที่ตั้ง : ถ.ก าแพงเพชร 3  เขตจตุจักร
แนวคิดของสวน สวนแห่งครอบครัว
ขนาด : 375 ไร่ 
ประเภทของสวน : สวน สวนระดับย่าน

สวนวชิรเบญจทัศ



สวนกีฬารามอินทรา

ที่ตั้ง : เขตบางเขน
แนวคิดของสวน : สวนกีฬา
ขนาด : 59 ไร่
ประเภทของสวน : สวนชุมชน

สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

ที่ตั้ง : เขตดอนเมือง
ขนาด : 15 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา  
ประเภทของสวน : สวนหมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ถ.สุขุมวิท 103 เขตประเวศ
แนวคิดของสวน  : สวนพฤกษศาสตร์
ขนาด : 500 ไร่  
ประเภทของสวน : สวนระดับเมือง

สวนหลวง ร.๙

ที่ตั้ง : ถ.สุขุมวิท  เขตคลองเตย
แนวคิดของสวน : สวนประติมากรรม
ขนาด : 29 ไร่  
ประเภทของสวน : สวนชุมชน

อุทยานเบญจสิริ



สวนพระนคร

ที่ตั้ง : หมู่ 1 ถ.อ่อนนุช เขตลาดกระบัง
แนวคิดของสวน : สวนไม้ดัด
ขนาด : 50 ไร่
ประเภทของสวน : สวนชุมชน

ที่ตั้ง : หมู่ 2 ถ.เลียบวารี เขตหนองจอก
แนวคิดของสวน : สวนน้ า
ขนาด : 35 ไร่ 2 งาน 
ประเภทของสวน : สวนชุมชน

สวนหนองจอก

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบ พระชนมพรรษา

ที่ตั้ง : ฝั่งพระนคร เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม
แนวคิดของสวน : สวนสุนทรีวิถีไทย
ขนาด : 29 ไร่
ประเภทของสวน : สวนชุมชน 

สวนธนบุรีรมย์

ที่ตั้ง : ม.2  ถ.ประชาอุทิศ  เขตทุ่งครุ
แนวคิดของสวน : สวนสมุนไพรเมืองร้อน
ขนาด : 63 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา  
ประเภทของสวน : สวนชุมชน  



สวนวนธรรม

ที่ตั้ง : บริเวณด้านหลังสวนหลวง ร.๙   เขตประเวศ
แนวคิดของสวน : สวนธรรมมะ
ขนาด : 48 ไร่  23 ตารางวา  
ประเภทของสวน : สวนชุมชน

สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

ที่ตั้ง : เขตประเวศ
ขนาด : 20 ไร่    
ประเภทของสวน : สวนหมู่บ้าน

สวนทวีวนารมย์

ที่ตั้ง : เขตทวีวัฒนา
ขนาด : 54 ไร่
ประเภทของสวน  สวนชุมชน

สวน 60 พรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ

ที่ตั้ง : ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง
ขนาด : 52 ไร่ 1งาน 69 ตารางวา
ประเภทของสวน : สวนชุมชน



สวนสันติชัยปราการ

ที่ตั้ง : ถนนพระอาทิตย์ บางล าพู   เขตพระนคร
ขนาด : 10 ไร่
ประเภทของสวน : สวนเฉพาะทาง  

สวนนาคราภิรมย์

ที่ตั้ง : แขวงบางยี่ขัน   เขตบางพลัด
ขนาด : 24 ไร่
ประเภทของสวน : สวนหมู่บ้าน 

สวนหลวงพระราม 8

ที่ตั้ง : เขตบึงกุ่ม
ขนาด : 76 ไร่ 39.30 ตารางวา 
ประเภทของสวน  สวนชุมชน 

สวนนวมินทร์ภิรมย์

ที่ตั้ง : เขตพระนคร
ขนาด : 3 ไร่ 3 งาน 69.9 ตารางวา 
ประเภทของสวน : สวนหมู่บ้าน



สวนเบญจกิติ 

ที่ตั้ง : เขตคลองเตย 
ขนาด : 130 ไร่
ประเภทของสวน : สวนระดับย่าน

ที่ตั้ง : เขตพระนคร
ขนาด : 3 ไร่ 3 งาน 69.9 ตารางวา 
ประเภทของสวน : สวนหมู่บ้าน

สวนนาคราภิรมย์

สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ

ที่ตั้ง : เขตบางกอกน้อย
ขนาด : 3 ไร่ 16 ตารางวา 
ประเภทของสวน : สวนหมู่บ้าน

สวนบึงน้ าลาดพร้าว 71

ที่ตั้ง : เขตลาดพร้าว
ขนาด : 21 ไร่ 68 ตารางวา
ประเภทของสวน : สวนหมู่บ้าน

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 
80 พรรษา (บางกอกน้อย) 

ที่ตั้ง : เขตบางกอกน้อย
ขนาด : 21 ไร่
ประเภทของสวน : สวนหมู่บ้าน



สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 
80 พรรษา (สาทร) 

ที่ตั้ง : เขตสาทร
ขนาด : 17 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา 
ประเภทของสวน : สวนหมู่บ้าน

สวนจรัญภิรมย์

สวนวารีภิรมย์

ที่ตั้ง : เขตคลองสามวา
ขนาด : 121 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา 
ประเภทของสวน : สวนชุมชน

ที่ตั้ง : เขตบางพลัด
ขนาด : 3 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา 
ประเภทของสวน : สวนหมู่บ้าน

สวนวัชราภิรมย์

ที่ตั้ง : เขตบางเขน
ขนาด : 34 ไร่  
ประเภทของสวน : สวนชุมชน



การบ ารงุรกัษาสวนหยอ่ม



สวนหยอ่มรอบพระบรมมหาราชวงั

สวนหยอ่มเชงิสะพานพระป่ินเกลา้สวนหยอ่มพระแมธ่รณีบบีมวย

ตวัอยา่งสวนหยอ่มในพืน้ทีเ่ขตพระนคร
ทีส่ านกังานสวนสาธารณะ ส านกัสิง่แวดลอ้มดแูล

สวนหยอ่มอนุสาวรยีท์หารอาสา

สวนหยอ่มเชงิสะพานผา่นพภิพลลีา
สวนหยอ่มอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย



สวนหยอ่มอณุากรรณ ถนนอณุากรรณ 
(สวนหยอ่มคลองถมวดัสทัุศนฯ์) 

สวนหยอ่มหนา้ส านักงานเขตพระนคร

ตวัอยา่งสวนหยอ่มในพืน้ทีเ่ขตพระนคร
ทีส่ านกังานเขตพระนครดแูลเอง

สวนหยอ่มรมิคลองผดงุกรงุเกษม

สวนหยอ่มวดัมกฎุกษัตรยิ์ สวนหยอ่มรมิคลองหลอดทัง้สองฝ่ัง สวนหยอ่มสบิสามหา้ง



สวนหยอ่มหนา้กระทรวงกลาโหม

ตวัอยา่งสวนหยอ่มในพืน้ทีเ่ขตพระนคร
ทีเ่อกชน หนว่ยงาน สว่นราชการอืน่ดแูล

สวนหยอ่มพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาติ สวนหยอ่มพพิธิภัณฑก์ารเรยีนรูแ้หง่ชาติ
(มวิเซยีมสยาม)

สวนหยอ่มโรงเรยีนวดัชนะสงคราม สวนหยอ่มคณะเศรษฐศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร์สวนหยอ่มบรษัิท ฮันนี ่แอนด ์แฟรนด์
เอ็นเทอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากัด



การก าหนดสดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม
ในอาคารทีพ่กัอาศยั ศาสนสถาน สถานศกึษา 
และอาคารตา่งๆ ท ัง้ภาครฐัและเอกชน

ขอ้ก าหนดของผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร

“ใหม้พี ืน้ทีน่ า้ซมึผา่นไดเ้พือ่ปลกูตน้ไม้
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีว่า่ง”

ใชก้บัอาคารทกุประเภท

- อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมตอ่พืน้ทีด่นิ (Floor Area Ratio) (FAR)

- อตัราสว่นพืน้ทีว่า่งตอ่พืน้ทีอ่าคารรวม (Open Space Ratio) (OSR)

- อตัราสว่นพืน้ทีช่วีภาพ (Biotope Area Factor)(BAF) * * พืน้ทีน่ ้าซมึผา่นไดเ้พือ่ปลกูตน้ไม ้



หมายถึง พื้นท่ีในระดับดินที่จัดไว้
เพื่อให้น้้ำบนผิวดินซึมผ่ำนลงสู่ใต้ดิน
ได้โดยสะดวกและต้องมีกำรปลูก
ต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นเป็น
องค์ประกอบหลักในพื้นที่ส่วนนี้ 
ผังเมืองรวมฯ ก้ำหนดว่ำ “ให้มีพื้นที่
น้ าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง” 
(พื้นที่ว่ำง ในที่นี้หมำยถึง OSR 
เท่ำนั้น)

24

พื้นที่น้ าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ 

ขอ้ก าหนดของแผนผงัก าหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิฯ

รายละเอยีดขอ้ก าหนดของผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร



พื้นที่น้ าซึมผ่าน ได้เพื่อปลูกต้นไม้ เป็นพื้นที่ซึ่งน้ าสามารถซึมผ่านลงสู่ใต้ดินได้ตามธรรมชาติ 
และไม่มีส่วนของอาคารอยู่ใต้ผิวดิน

OSR OSR

ลักษณะของพื้นที่ว่างที่ปราศจากสิ่งปกคลุม และพื้นที่น้ าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ 

25

ขอ้ก าหนดของแผนผงัก าหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิฯ

รายละเอยีดขอ้ก าหนดของผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร



26

ลักษณะของพื้นที่ว่างที่ปราศจากสิ่งปกคลุม และพื้นที่น้ าซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ 

ขอ้ก าหนดของแผนผงัก าหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิฯ

รายละเอยีดขอ้ก าหนดของผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร



การจดัสวนสาธารณะใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

ดา้นพฤกษศาสตร์



การจดัสวนสาธารณะใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

ดา้นนเิวศวทิยา

นกอวีาบต ัก๊แตน สถานะภาพ นกประจ าถิน่ 

นกเขาใหญ่ สถานะภาพ นกประจ าถิน่ 



ศนูยเ์รยีนรูด้า้นการเกษตร

การจดัสวนสาธารณะใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

ศนูยเ์รยีนรูด้า้นการจัดการขยะ ปุ๋ ยหมัก เลีย้งไสเ้ดอืน ปลกูผักปลอดสารพษิ แปลงนาสาธติ ในสวนสาธารณะ 



ดา้นการอนุรักษ์พันธกุรรมพชื

การจดัสวนสาธารณะใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม



จบการน าเสนอ


