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คํานํา
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก รู ป แบบ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ นการจั ด ทํ า บํ า รุ ง รั ก ษา
และใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซึ่งตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจาก
ส วนราชการให องค กรปกครองส วนท องถิ่ นเป นหน วยงานดํ าเนิ นการมากยิ่ งขึ้ น โดยยึ ดหลั กการว า
“ประชาชนจะตองไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึ้น
รวมทั้งสงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงานและ
ติดตามตรวจสอบ”
กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ในฐานะหน ว ยงานส ง เสริ ม สนั บ สนุน องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นและดวยความรวมมือจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดทํามาตรฐานสถานที่
พัก ผ อ นหย อ นใจ พร อ มกั บ ได ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะต า งๆ
จากผู แทนองคการบริห ารสว นจัง หวัด เทศบาล องคการบริห ารสว นตําบล สมาคมองคก รปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการบริหารและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและ
ความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อเปนหลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ
จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ําที่เทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ห ารและการบริ ก ารสาธารณะ สนองตอบความต อ งการ และสร า งความผาสุ ก
แกประชาชนสมดังคําที่วา “ทองถิ่นกาวไกล ชาวไทยมีสุข”

(นายสาโรช คัชมาตย)
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ในอดีตที่ผานมา การดําเนินการพัฒนาแหลงพักผอนหยอนใจของชุมชนในเขตภูมิภาค มักจะอยู
ในการดู แลของเทศบาลต างๆ อย างไรก็ ตาม ตามเจตนารมณ ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2540 ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดบริการสาธารณะตางๆ และกฎหมายไดกําหนดใหการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจเปนอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กลาวคือ
• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 “ภายใต บัง คับแห ง กฎหมาย เทศบาลตํา บลมีห นา ที่ต อ งทํา ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล”
มาตรา 54 “ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลเมือง อาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ”
มาตรา 57 “เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่นๆ ตามมาตรา 54 ได”
• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 68 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(4) ให มี แ ละบํ า รุ ง สถานที่ ป ระชุ ม การกี ฬ า การพั ก ผ อ นหย อ นใจและ
สวนสาธารณะ”
• พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
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(13) การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ”

1.2 วัตถุประสงค
การจัดทํามาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่ อ วิ เ คราะห บ ทบาทอํ า นาจหน า ที่ จั ด การบริ ก ารด า นสถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดอยางชัดเจน
2. เพื่อกําหนดกรอบมาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาในการบริการดานสถานที่
พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. เพื่ อ เสนอแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ เป น คู มื อ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นํ า ไปจั ด ทํ า
แผนงานกิจกรรมใหไดมาตรฐานตามตัวชี้วัดที่กําหนด

1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
ขอบเขตของมาตรฐาน ครอบคลุมประเด็น ดังตอไปนี้
1. สภาพป ญ หาการจั ด การสถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ สภาพป ญ หาด า น
การจัดบุคลากร งบประมาณ การจัดสภาพแวดลอมทั่วไปของสถานที่พักผอนหยอนใจ การจัดกิจกรรม
ในสถานที่พักผอนหยอนใจ
2. เกณฑมาตรฐานการจัดการสถานที่พักผอนหยอนใจ ประกอบดวยมาตรฐานสิ่งอํานวย
ความสะดวก มาตรฐานรูปแบบการสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ มาตรฐานการจัดกิจกรรม มาตรฐาน
การจัดการดานบุคลากร มาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน และมาตรฐานการประเมินและ
ติดตามผล

1.4 คํานิยาม
สถานที่พักผอนหยอนใจ หมายถึง สถานที่ที่สรางขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนที่พักผอน
หย อ นใจสํ า หรั บ ประชาชนทั่ ว ไป และเป น ที่ ป ระกอบกิ จ กรรมต า งๆ เช น การเดิ น เล น การพั ก ผ อ น
การออกกําลังกาย โดยมีการจัดแตงบริเวณไวอยางสวยงาม พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกไวคอย
บริการแกประชาชน
สภาพปญหา หมายถึง ปญหาขอขัดของที่เกิดขึ้นในสถานที่พักผอนหยอนใจ ในดานบุคลากร
ดานงบประมาณ ดานการจัดกิจกรรม และดานสภาพแวดลอมทั่วไป
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มาตรฐานการจั ด การสถานที่ พัก ผ อ นหยอ นใจ หมายถึ ง ข อกํ า หนดมาตรฐานของการจั ด
สถานที่พักผอนหยอนใจในชุมชน
มาตรฐานดานสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง เกณฑในการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกในสถานที่พักผอนหยอนใจ
มาตรฐานรูปแบบการสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ หมายถึง เกณฑในการกําหนดรายละเอียด
ขององคประกอบในการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ
มาตรฐานการจัดกิจกรรมในสถานที่พักผอนหยอนใจ หมายถึง เกณฑในการจัดกิจกรรมใน
สถานที่พักผอนหยอนใจ
มาตรฐานการจัดการดานบุคลากรของสถานที่พักผอนหยอนใจ หมายถึง เกณฑในการกําหนด
บุคลากรที่ทําหนาที่ตางๆ ในสถานที่พักผอนหยอนใจ
มาตรฐานดานการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง เกณฑในการมีสวนรวมของประชาชน
ในดานการเขารวม การดูแล และการพัฒนากิจกรรมในสถานที่พักผอนหยอนใจ
มาตรฐานดานการประเมินและติดตามผล หมายถึง เกณฑในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผูใชบริการและการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานที่พักผอนหยอนใจ
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและควรมีในสถานที่พักผอนหยอนใจ
เพื่อกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดบริการแกประชาชน
ตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พั ฒ นา หมายถึ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และเป น ภารกิ จ ที่ มี ก ารยกระดั บ การ
ใหบริการที่สูงขึ้นหรือกาวหนามากกวาตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจะกระทําหรือเลือกทําตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของรัฐในดาน
นโยบายและอํานาจหนาที่ในการปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังนี้
หมวด 9 การปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา 284 “องคก รปกครองส ว นทอ งถิ่ นทั้ ง หลาย ยอ มมี ความเป น อิ ส ระในการกํา หนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ
บทที่ 1 บทนํา
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การกําหนดอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดวยกันเอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติโดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้น
ใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ”
มาตรา 290 “เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่อยูในเขตพื้นที่
(2) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขต
พื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
(3) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพ สิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่”
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บทที่ 2
แนวทางการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ
2.1 ความหมายของสถานที่พักผอนหยอนใจ
สถานที่พักผอนหยอนใจ หมายถึง สถานที่ที่สรางขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนที่พักผอน
หยอนใจสํ าหรับประชาชนทั่ว ไป และเปนที่ประกอบกิ จกรรมตา งๆ เชน การเดินเลน การพั กผอ น
การออกกําลังกาย โดยมีการจัดแตงบริเวณไวอยางสวยงาม พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกไวคอย
บริการแกประชาชน

2.2 วัตถุประสงคของการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ
2.2.1 เพื่อการพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย และเพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดี รวมทั้ง
เปนเสมือนปอดของเมือง
2.2.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ
2.2.3 เพื่อเปนสถานที่ทองเที่ยว
2.2.4 เพื่อเปนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม

2.3 ความสําคัญของสถานที่พักผอนหยอนใจ
สถานที่พักผอนหยอนใจมีความสําคัญดังนี้คือ
2.3.1 เปนสถานที่ที่คนใชสรางความสมบูรณใหแกตนเองทั้งทางรางกายและจิตใจ
2.3.2 เปนสถานที่ปองกันการบุกรุกทําลายธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็เปนสถานที่ที่สงเสริม
ใหมีธรรมชาติที่สมดุลกันเอง
2.3.3 ชวยปองกันทรัพยากรธรรมชาติไมใหสูญหายไป
2.3.4 ความตองการที่วางสําหรับสถานที่พักผอนหยอนใจในเมืองใหญทําใหเกิดผลดี เชน
มีที่วางสําหรับปลูกตนไมมากๆ ตนไมจะทําหนาที่ปองกันมิใหเกิดอากาศเสีย
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2.3.5 ชวยใหคนในสังคมไดใกลชิดกับธรรมชาติ และรูซึ้งถึงความจําเปนที่จะตองรักษา
ธรรมชาติไว
2.3.6 สิ่งตางๆ ที่สรางไวในสถานที่พักผอนหยอนใจมีผลดีตอเศรษฐกิจของเมืองใหญๆ เชน
บริ เวณธรรมชาติ ประวั ติศ าสตร สถานที่เ ลน กลางแจง เป นต น ซึ่ ง เปน สิ่ง ที่ ดึง ดูด ผูคนจากบริเ วณ
ใกลเคียงและที่หางไกลใหเขามายังสถานที่พักผอนหยอนใจ
2.3.7 สถานที่ พักผอ นหยอ นใจมี ประโยชนต อการศึกษานอกสถานที่ ซึ่ง เปนสว นหนึ่ง ที่
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาในห อ งเรี ย น โดยเน น หนั ก ถึ ง การใช ป ระโยชน ข อง
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับคน

2.4 ลักษณะที่ดีและสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่พักผอนหยอนใจ
2.4.1 ดานการใหความสะดวกแกผูมาใชบริการ
1) มีปายบอกชื่อสถานที่พักผอนหยอนใจบริเวณประตูทางเขาทั่วไป ปายสัญลักษณ
เพื่อบอกกฎเกณฑการใชสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน หามสูบบุหรี่ หามเลนฟุตบอลในสนาม หามทิ้งขยะ
หามเดินลัดสนาม และปายบอกสถานที่ภายในสวน เชน หองสุขา อาคารตางๆ เชน อาคารหองสมุด และ
สนามเด็กเลน เปนตน
2) มีแผนที่หรือแผนผังแสดงขอบเขตและตําแหนงของสถานที่พักผอนหยอนใจ
เพื่อใหผูมาใชบริการสามารถทราบไดวาควรไปที่ใดกอน
3) มีมานั่ง เชน มานั่งเดี่ยว มานั่งยาว มานั่งเปนกลุม
4) ศาลาพักผอน ประกอบดวย ศาลานั่งชมสวน ศาลาจัดกิจกรรม/นิทรรศการ ศาลา
ริมน้ํา
5) สะพาน ประกอบด ว ย สะพานสํ า หรั บ ข า มทาง ข า มสระน้ํ า สะพานประดั บ
ตกแตงสวน
6) ถนนภายในสถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจควรมี ข นาด ความกว า ง ส ว นโค ง และ
สัดสวนตามมาตรฐาน เพื่อใหความปลอดภัยในการขับขี่ มีที่จอดรถ และมีตนไมรมรื่นสองขางทาง เพื่อ
ความสวยงามและความสบายใจของผูใชสถานที่
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7) มีถังขยะ สุขาชาย สุขาหญิง และสุขาสําหรับผูพิการใหเพียงพอตอความตองการ
ของผูใช
8) มีศูนยใหคําแนะนําและใหบริการประชาสัมพันธ เพื่อใหเปนที่ติดตอและศูนย
รวมขอมูลตาง ๆ แกประชาชนผูมาใชบริการในสถานที่พักผอนหยอนใจ
9) มีระบบงานไฟฟา และเครื่องเสียงในสถานที่พักผอนหยอนใจ
10) มีระบบรดน้ําตนไม
2.4.2 ดานความปลอดภัย
1)
2)
3)
4)

มียามรักษาการณ
มีแสงสวางในเวลากลางคืน
มีประตูเขาออกไมมากนัก ในเวลากลางคืนควรเปดประตูเดียว
ทํารั้วกั้นในบริเวณที่ไมปลอดภัย เชน รั้วกั้นริมแมน้ําหากสวนนั้นอยูใกลสนาม

เด็กเลน
5) ตรวจตราสายไฟและปลั๊กไฟ
6) ตัดตนไมที่มีกิ่งแหงหรือแตงพุมไมเสมอไมใหมืดทึบเกินไป
7) ควรมีหนวยพยาบาล
2.4.3 การดูแลรักษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ทําความสะอาดสม่ําเสมอ เชน เก็บขยะ กวาดถนน กวาดสนาม เปนตน
ตัดหญา ตัดแตงทรงพุมของตนไม
ใหปุย รดน้ํา พรวนดินและฉีดยากันแมลง
มีการปลูกตนไมทดแทนไมเดิมที่ตายไปหรือกําลังจะตาย
ซอมแซมอุปกรณ เชน ทาสีเกาอี้ ติดปายหรือทํารั้วใหม
ชักชวนใหประชาชนชวยกันรักษาความสะอาด
อนุรักษสภาพที่สวยงามตามธรรมชาติไวใหดียิ่งขึ้น
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2.5 บรรยากาศภายในสถานที่พักผอนหยอนใจ
บรรยากาศภายในสถานที่พักผอนหยอนใจควรมีลักษณะดังนี้
1) บรรยากาศภายในสถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ ควรเหมาะสมกั บ กิ จ กรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
เชน การเลนกีฬา ควรมีพื้นที่โปรงโลง การนั่งพักผอน ควรใหความเปนสวนตัวไดดี และมีบรรยากาศของ
ความเปนสวนตัว ซึ่งสภาพโดยรวมควรจะเหมาะสมกับความสบายของมนุษย ไมมีแดดจัดหรือลมพัด
แรงเกินไป ไมมีฝุนและควันมากเกินไป ไมมีกลิ่นเหม็นรบกวน ไมมองเห็นภาพที่ไมพึงประสงค เชน
กองขยะหรือความสกปรก
2) สภาพแวดลอม คนไทยไมนิยมอยูกลางแดด โดยเฉพาะในเวลากลางวัน มักพอใจอยูใต
รมไมชายคาหรือในศาลา แตเมื่อไมมีแดดหรือเวลาเย็น มักพอใจที่โลงมากกวา ดังนั้น กอนการออกแบบ
ผูออกแบบจึงควรศึกษาวาพื้นที่นั้นๆ จะใชเวลาใดมากนอยอยางไร
3) ความเปนสวนตัว ในที่นี้หมายถึงการไมมีการยุงเกี่ยวกับผูอื่น ไดแก การไมถูกจองมอง
โดยผูอื่น การไมตองสังสรรคกับผูอื่น การสรางมุมสวนตัวในพื้นที่สาธารณะ ดังนั้น จึงควรมีการสราง
พื้นที่แยกออกจากทางสัญจร เปนพื้นที่ที่ผูใชสามารถกําหนดขอบเขตของตนไดโดยไมถูกรุกล้ําโดยผูอื่น
แตในบางครั้งความเปนสวนตัว ผูใชพื้นที่อาจมีความตองการมองเห็นผูอื่นเคลื่อนไหวไปมา
4) บรรยากาศธรรมชาติ ในปจจุบันถึงแมวาสถานที่พักผอนหยอนใจในรุนหลังๆ จะเนนที่
กิจกรรมและพฤติกรรมของผูใชบริการ อยางไรก็ตามยังมีความเชื่ออยูวาการไดเห็นสิ่งที่เปนธรรมชาติ
สามารถใหผลดีแกจิตใจ
5) ความปลอดภัย การใชพื้นที่ สถานที่พักผอนหยอนใจ ทําใหผูใชเกิดความรูสึกสบาย
ในการใชสถานที่มากขึ้น ความปลอดภัยในสถานที่พักผอนหยอนใจแยกเปนความปลอดภัยในดานรางกาย
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม การจัดสถานที่ใหเกิดความรูสึกปลอดภัยในดานรางกาย ไดแก การใช
โครงสรางที่มั่นคงแข็งแรง มีการดูแลซอมบํารุงอยางสม่ําเสมอ เลือกวัสดุถูกตองกับสภาพการใชสอย
สําหรับความปลอดภัยดานอาชญากรรมทําไดโดยพยายามออกแบบพื้นที่ใหสามารถมองเห็นโดยไมมี
จุ ด ลั บ สายตา หากมี ค วามจํ า เป น ต อ งมี บ ริ เ วณที่ ลึ ก เข า ไปจากทางสั ญ จรที่ มี ค นเดิ น ผ า นไปมามาก
ควรพยายามจัดใหมีกิจกรรมที่จะดึงคนเขาไปในบริเวณนั้น เชน จัดเปนซุมขายเครื่องดื่ม หนังสือพิมพ
หรือทําเปนบริเวณที่ทําการที่มีเจาหนาที่อยูประจํา พยายามจัดใหเปนพื้นที่ที่เปดโลงมากที่สุด นอกจากนั้น
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ควรจัดใหมีการติดตั้งไฟใหความสวางเสมอในเวลากลางคืน ในเรื่องการเขาถึงบริเวณ หรือพื้นที่ตางๆ
ในสถานที่พักผอนหยอนใจ พยายามใหเขาถึงไดงายและมีลักษณะเปดโลงเพื่อความปลอดภัย
6) ความสวยงาม ความสวยงามของสถานที่พักผอนหยอนใจทําใหเกิดความรูสึกสบายใจ
รูปแบบที่สงเสริมความสวยงามในสวนและใหความงามพื้นฐานที่เหมือนๆ กันคือ
(1) การจั ด องค ป ระกอบของสถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ จะต อ งมี ค วามเป น อั น หนึ่ ง
อันเดียวกัน หมายถึงองคประกอบในเรื่องรูปราง สี เสน ผิวสัมผัส โดยรวมมีความเปนไปดวยกันไดดี
คือดูภาพโดยรวมแลวทุกสวนสามารถสงเสริมซึ่งกันและกัน ทําใหผูใชสถานที่เกิดความสบายใจ
(2) การจัดองคประกอบของสถานที่พักผอนหยอนใจตองมีขนาดสัดสวนอยางเดียวกัน
ขนาดสัดสวนหมายถึง ขนาดองคประกอบที่ใชเมื่อเปรียบเทียบกับงานโดยรวม ปกติแลวงานสถานที่
พักผอนหยอนใจจะใชขนาดสัดสวนปกติคือขนาดสัดสวนของมนุษย เพราะมนุษยตองเปนผูเขามาใช
บริการ และความรูสึกนาเกรงขามมักไมเหมาะสมกับการนําเอามาใชงานในสถานที่พักผอนหยอนใจ
แตถาสถานที่พักผอนหยอนใจมีขนาดใหญมาก จุดเดนแตละจุดก็ไมควรเปนจุดเล็กกระจายหลายๆ จุด
ควรสรางจุดเดนใหญๆ เพียงไมกี่จุด ซึ่งอาจจะดูเหมาะสมกับขนาดสัดสวนของสถานที่พักผอนหยอนใจ
มากกวา

2.6 ประเภทของสถานที่พักผอนหยอนใจ
สถานที่พักผอนหยอนใจสามารถจําแนกตามลักษณะพื้นที่ วัตถุประสงคของการใชพื้นที่และ
ตามลําดับขั้นออกเปน 4 ประเภทดังนี้คือ
1) สถานที่พักผอนหยอนใจขนาดยอม คือสถานที่พักผอนหยอนใจมีขนาดพื้นที่ไมเกิน 2 ไร
มีรัศมีบริการเปนวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร การใหบริการระยะเดินถึงใชเวลา 5-10 นาที สามารถ
เขาถึงสะดวกและปลอดภัย อาจจะอยูในระหวางอาคารและกลุมอาคาร มีแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยที่
เวนวางขนาดเล็กที่ทิ้งราง ใชเปนที่สําหรับเด็กเลน ที่ออกกําลังกายและสังสรรคพักผอนหยอนใจของ
ประชาชน แบงเปน 2 ประเภทไดแก สวนหยอม และสวนถนน
(1) สวนหยอม หมายถึง บริเวณพื้นที่ขนาดเล็กริมถนน กลางถนน ที่จัดตกแตงขึ้นเพื่อ
ความสวยงามแกบริเวณใกลเคียงและเพื่อความสวยงามแกผูพบเห็นที่ผานไปมา บางแหงสามารถให
ประชาชนเขาไปใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ
บทที่ 2 แนวทางการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ
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(2) สวนถนน คือสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีความกวางของพื้นที่ไมนอยกวา 5 เมตร
ความยาวไมจํากัด แบงเปน 3 ประเภท ไดแก สวนไหลทางหรือทางจักรยาน สวนเกาะกลาง และสวนทางแยก
2) สวนละแวกบาน มีขนาดพื้นที่ 2-25 ไร รัศมีการใหบริการในวงรอบประมาณ 1 - 3 กิโลเมตร
เปนสวนสําหรับผูที่อาศัยในละแวกนั้น มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวาสถานที่พักผอนหยอนใจขนาดยอม
3) สถานที่พักผอนหยอนใจขนาดเล็ก คือสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ไร
แตไมเกิน 124 ไร มีรัศมีการบริการเปนวงรอบประมาณ 3-8 กิโลเมตร มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น
มากกวาสวนหยอมและสวนละแวกบาน และมีที่เลนกีฬา พื้นที่สําหรับการพักผอนแบบเพลิดเพลิน
สวยงาม เชน ไมดอกไมประดับ
4) สถานที่พักผอนหยอนใจขนาดกลางหรือสวนระดับเขตหรือยาน คือสถานที่พักผอน
หยอนใจที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต 125 ไร แตไมเกิน 500 ไร มีรัศมีการบริการเปนวงรอบมากกวา 8 กิโลเมตร
ขึ้นไป โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางที่ไมมีในสวนหยอม สวนละแวกบานและสวนขนาดเล็ก
เชน บริเวณปคนิค ที่จอดรถ ลานอเนกประสงค บริเวณที่มีลักษณะเฉพาะ เชน สวนดอกไมขนาดใหญ
สระน้ํา จักรยาน บึงตกปลา ฯลฯ
5) สถานที่พักผอนหยอนใจขนาดใหญ คือสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีพื้นที่มากกวา 500 ไร
ขึ้นไป มีรัศมีการบริการเปนวงรอบแกคนทั้งเมืองและพื้นที่ใกลเคียงในเขตรอบเมือง มีลานกวางสําหรับ
การจัดงานประเพณี และกิจกรรมที่มีความหลากหลาย

2.7 มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจตอประชากร
ในการศึ กษามาตรฐานพื้น ที่ส ถานที่พั กผ อ นหยอ นใจต อ ประชากรนั้น การกํ า หนดเกณฑ
มาตรฐานในแตละประเทศจะแตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร วัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นฐานทางโครงสรางของชุมชน ลักษณะกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น
รวมทั้งกฎหมายขอกําหนดตางๆ ของแตละประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานเนื้อที่สถานที่พักผอนหยอนใจตอประชากรในประเทศตางๆ
ประเทศ
มาตรฐานสากล
สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
เม็กซิโก
โปแลนด
สิงคโปร
ญี่ปุน
มาเลเซีย(กัวลาลัมเปอร)
ไทเป

เนื้อที่สถานที่พักผอนหยอนใจตอ
ประชากร 1,000 คน
(หนวย : ไร)
9.38
25
17.5
9.4
9.4
6.8
3.37
1.80
0.25

เนื้อที่สถานที่พักผอนหยอนใจ
ตอประชากร 1 คน
(หนวย : ตารางเมตร)
15
40
23
15
15
10.9
5.4
2.90
0.40

(ที่มา: Park and Greenery Space Planning in a Large City : Laboratory of Urban Landscape Design,
Nobura Masuda, Prefecture, College of Agriculture , 2003 )
สําหรับประเทศไทย มีการกําหนดมาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจโดยหนวยงานตางๆ
ดังแสดงไวในตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2
แสดงมาตรฐานเนื้อที่สถานที่พักผอนหยอนใจตอประชากรสําหรับประเทศไทยโดย
หนวยงานตางๆ

หนวยงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
JICA

เนื้อที่สถานที่พักผอน
หยอนใจตอประชากร
1,000 คน
(หนวย:ไร)
10

เนื้อที่สถานที่
พักผอนหยอนใจตอ
ประชากร 1 คน
(หนวย:ตารางเมตร)
16

10

16

10

16

10

16

2
1.80

3.20
2.88

บริษัท Litchfield
Whiting Brown &
Associate
สํานักผังเมือง
การเคหะแหงชาติ
ผังนครหลวงฉบับ
ปรับปรุง

(ที่มา : นาตยา ทรงวิจิตร , 2545)
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หมายเหตุ
ใชเปนมาตรฐานสําหรับ
ประเทศไทย
ใชสําหรับพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ใชสําหรับพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ใชสําหรับพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
เพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย
รวมเนือ้ ที่สนามกีฬา
0.40 ไรตอ1,000 คน และ
สนามเด็กเลน 0.30 ไร
ตอ1,000 คน เปนมาตรฐาน
ที่ผังเมืองนิยมใช
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2.8 สนามเด็กเลน
สนามเด็กเลนเปนบริการสังคมที่มีเปาหมายสําหรับเด็กเล็ก ซึ่งอยูในวัยกอนเขาเรียน หรืออยู
ในวัยขั้นประถมศึกษา โดยจัดใหเปนสถานที่เลน และออกกําลังกายกลางแจง
ที่ตั้ง
1) ควรตั้ ง อยู ใ นละแวกบ า นหรื อ ชุ ม ชนย า นพั ก อาศั ย ในรั ศ มี ก ารเดิ น 150-300 เมตร
จากบานพักอาศัย และใหบริการชุมชนขนาด 500-1,000 คน
2) ที่ตั้งควรหางจากบริเวณที่จอดรถ สี่แยก ชายทะเล ฝงแมน้ําหรือที่ที่อาจจะเกิดอันตราย
แกเด็ก
3) สถานที่ควรรับแสงรอยละ 50
4) เขาถึงงายดวยทางเดินเทาเปนหลัก และไมควรตองขามถนนหรือหากจําเปน ควรมีจุด
ขามนอยที่สุด และเปนถนนสายรองที่ไมพลุกพลาน
5) สามารถใชพื้นที่พรอมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนระดับประถมศึกษา
หรือสวนสาธารณะได
ขนาดพื้นที่
1) มีพื้นที่ 0.5 ไร : ประชากร 1,000 คน
2) สําหรับในยานชุมชนหนาแนน มีพื้นที่จํากัด อาจพิจารณาใชพื้นที่เล็กลงไดโดยขนาด
พื้นที่เล็กที่สุด ไมควรนอยกวา 20 ตารางวา (0.125 ไร)
องคประกอบภายในสนามเด็กเลน
1) มีอุปกรณเครื่องเลน ติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรง เชน กระดานลื่น ราวโหน กระดานหก
มาหมุนชิงชา บันได บอทราย
2) มีที่พักสําหรับผูปกครองในตําแหนงที่มองเห็นเด็กแตไมรวมอยูในสนามเด็กเลน
3) มีปายเตือนเกี่ยวกับการใชเครื่องเลนและมีปายอธิบายวิธีการใชเครื่องเลน
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2.9 วิเคราะหบทบาท อํานาจ หนาที่การจัดบริการดานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
จากการศึกษากฎหมายที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและหนาที่ในการ
บริหารและการบริการดานสถานที่พักผอนหยอนใจตางๆ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และ พระราชบั ญญัติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งคก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เปนตน สามารถสรุปบทบาทอํานาจหนาที่การจัดบริการดานสถานที่พักผอน
หยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังตอไปนี้
1) บทบาทในการวางแผน จัดตั้งสถานที่พักผอนหยอนใจ
2) บทบาทในการดําเนินงานบริหารสถานที่พักผอนหยอนใจ
3) บทบาทในการกํากับติดตาม
4) บทบาทในการประเมิน
5) บทบาทในการระดมแหลงเงินทุนสนับสนุน
6) บทบาทในการประสานประโยชนรวมกัน
7) บทบาทในการใหคําปรึกษา
8) บทบาทในการใหการสนับสนุน
9) บทบาทในการทําใหมี คงไว ซึ่งวัฒนธรรมในทองถิ่น
1) บทบาทในการวางแผน จัดตั้งสถานที่พักผอนหยอนใจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทสําคัญในการวางแผนจัดตั้งสถานที่พักผอนหยอนใจ
ในชุมชนใหเกิดขึ้น เพื่อประโยชนของประชาชนในชุมชนไดใชเปนแหลงพักผอนหยอนใจ และแหลง
ความรูในชุมชนอยางเต็มที่
2) บทบาทในการดําเนินงานบริหารสถานที่พักผอนหยอนใจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการตามแผนงานที่ไดกําหนดไว โดยอาศัยความ
ชวยเหลือจากผูนําชุมชน กรรมการหมูบาน รวมทั้งประชาชน นอกจากนี้ควรตองเปดโอกาสใหเอกชนได
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามความเหมาะสม
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3) บทบาทในการกํากับติดตาม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรกํากับดูแลการดําเนินงานสถานที่พักผอนหยอนใจ
ในทุกสวน ไมวาจะเปนดานบุคลากร สถานที่ ตนไม เครื่องอํานวยความสะดวก เปนตน เพื่อใหเปนไป
ตามแผนงานที่ไดวางไว
4) บทบาทในการประเมิน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรรวมประเมินการดําเนินงานของสถานที่พักผอนหยอนใจ
เป น ระยะๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ได ทั น ท ว งที และประเมิ น ภาพรวมของสถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ
ตลอดจนความพึงพอใจของผูมาใชบริการอยางตอเนื่อง
5) บทบาทในการระดมแหลงเงินทุนสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปดโอกาสใหเอกชนเขามารวมสนับสนุนทรัพยากร และ
งบประมาณ ในการดําเนินงานของสถานที่พักผอนหยอนใจ รวมทั้งการระดมเงินทุนดวยวิธีการตางๆ ไมวา
จะเปนการประชาสัมพันธ การรณรงคการจัดกิจกรรมหาทุนตางๆ เชน Walk Rally การวิ่งการกุศล เปนตน
6) บทบาทในการประสานประโยชนรวมกัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรเปนผูประสานประโยชนระหวางภาครัฐและเอกชน
โดยการเปดประมูลรานคาเขามาขายสินคาในสถานที่พักผอนหยอนใจ โดยแบงรายไดจากการขายสินคา
ใหกับสถานที่พักผอนหยอนใจตามสัดสวนที่เหมาะสม
7) บทบาทในการใหคําปรึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีบทบาทในการใหคําปรึกษาแกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ ไมวาจะเปนกลุมองคกรเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เขามาใชบริการ
ตลอดจนการมีสวนชวยในการแกปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที
8) บทบาทในการสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรใหการสนับสนุนใหมีการพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ
อยางสม่ําเสมอ เชน การจัดอบรมใหแกบุคลากรในสถานที่พักผอนหยอนใจตามความตองการ อันจะนําไปสู
การสงเสริมใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
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9) บทบาทในการคงไวซึ่งวัฒนธรรมทองถิ่น
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการผดุ ง ไว ซึ่ ง เอกลั ก ษณ แ ละ
วัฒนธรรมทองถิ่นตนเอง โดยการสนับสนุน รวบรวมขอมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมทองถิ่น
ของตน โดยรวบรวมไวในศูนยขอมูลประจําสถานที่พักผอนหยอนใจ และจัดแสดงใหแกประชาชนที่
เขามาใชสถานที่พักผอนหยอนใจ นอกจากนี้สถานที่พักผอนหยอนใจยังควรเปนศูนยกลางในการจัดการ
แสดงทางวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ

2.10 ปญหาของสถานที่พักผอนหยอนใจ
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและการศึกษาจากกรณีศึกษา สามารถสรุปปญหาของสถานที่
พักผอนหยอนใจไดดังนี้คือ
1) ดานบุคลากร จํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนพื้นที่ของ
สถานที่พักผอนหยอนใจ รวมทั้งเมื่อขาดบุคลากรก็ไมสามารถหามาทดแทนได การไมมีสวัสดิการ
เพียงพอ นอกจากนี้ปญหาการประสานงานระหวางหนวยงานในบางเรื่องยังพบวาขาดการประสานงาน
จึงทําใหงานลาชา และไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
2) ดานงบประมาณ ขาดงบประมาณในการดูแลสถานที่พักผอนหยอนใจ หรือในกรณีที่
จัดกิจกรรมในสถานที่พักผอนหยอนใจ ขาดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยตรง
3) ดานการจัดกิจกรรม
(1) ดานวิทยากร ขาดวิทยากรในการใหความรูโดยตรง ขาดความตระหนัก และเขาใจ
เกี่ยวกับการใชแหลงการเรียนรูในชุมชน พรอมทั้งขาดทักษะการถายทอดความรูในลักษณะตางๆ และ
การใชสื่อ เปนตน
(2) ดานการจัดกิจกรรม กรณีที่สถานที่พักผอนหยอนใจไมมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยตรง หากแตเปดโอกาสใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกเขามาจัดกิจกรรม ปรากฏวากิจกรรมการ
เรียนรูที่จัดขาดความหลากหลาย และอาจทําใหประชาชนไมเขารวมกิจกรรมมากนัก
4) ดานสภาพแวดลอมทั่วไป
(1) ความสะอาด ประชาชนที่มาใชบริการ ไมชวยรักษาความสะอาด ประชาชนนําอาหาร
มารับประทานแลวไมทิ้งตามถังขยะที่ไดจัดไวให จึงเปนภาระของเจาหนาที่ในการทําความสะอาด
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ในขณะที่มี เจ าหนา ที่จํ านวนน อ ย เมื่อ เปรีย บเทียบกับเนื้ อที่ ของสถานที่ พักผ อนหย อ นใจที่ต อ งดูแ ล
และยังมีปญหาคนมั่วสุมในสถานที่พักผอนหยอนใจ การดูแลไมทั่วถึงของเจาหนาที่ และการรวมกลุม
ของวัยรุนหรือประชาชนบางกลุม ซึ่งมีพฤติกรรมไมเหมาะสมดวย
(2) อุปกรณชํารุด

อุปกรณของสถานที่พักผอนหยอนใจบางแหงชํารุด เนื่องจาก

ประชาชนทําชํารุดเสียหาย เชน ปายติดตามทางเดินและปายแสดงชื่อและพันธุไม เปนตน
(3) งบประมาณในการบํารุงรักษา เนื่องจากงบประมาณที่ไดมีจํานวนจํากัด จึงไมเพียงพอ
ตอการบํารุงรักษาและพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
(4) ความปลอดภัย เนื่องจากสถานที่พักผอนหยอนใจเปนที่พักผอนของคนทั่วไป
ดังนั้นการควบคุมมิจฉาชีพ จึงเปนเรื่องคอนขางยาก นอกจากนี้ยังมีปญหาการมั่วสุมในสถานที่พักผอน
หยอนใจ การดูแลไมทั่วถึงของเจาหนาที่ และการรวมกลุมของวัยรุน หรือประชาชนบางกลุม ซึ่งมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม

2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสถานที่พักผอนหยอนใจมีดังนี้
พีรวรรณ พงษไพบูลย (2538) ศึกษาแนวการจัดเตรียมสวนสาธารณะระดับชุมชน ระดับเขต
หรือยาน และระดับเมือง กรณีศึกษาผังเมืองรวมชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวา สวนสาธารณะในระดับ
ปจจุบันยังไมเปนไปตามระบบ Central Place Theory และแนวคิด Hierarchy Spatial จํานวนสวนสาธารณะ
ที่มีอยูจึงไมสามารถที่จะรองรับประชาชนไดทั้งชุมชนเมืองชลบุรี ดังนั้นจึงควรหาที่วางเพื่อนํามาพัฒนา
เปนสวนสาธารณะ แตเนื่องจากขอจํากัดของขนาดพื้นที่ และราคาที่ดินที่สูงในชุมชนชลบุรี ทําใหความ
เปนไปในการพัฒนาสวนสาธารณะจึงเปนไปแคเพียงสวนสาธารณะระดับชุมชน สวนละแวกบานและ
สนามเด็กเลน
รุจิร า เปรมานนท (2538) ศึกษาปญหาการจัดการความตองการใชบริการสวนสุขภาพใน
ภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบวา 1. ปญหาการจัดการสวนในดานการวางแผน การจัดการบริหาร
บุคลากร การเปนผูนําและการควบคุมดูแลของผูใหบริการอยูในระดับปานกลางทุกดาน 2. ความตองการ
ใชบริการของผูรับบริการอยูในระดับปานกลาง สวนความตองการดานความปลอดภัยดานสถานที่ตั้ง
และดานรูปแบบการจัดการสวนสุขภาพและดานรูปแบบการจัดบริการสวนสุขภาพอยูในระดับมาก
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3. การเปรียบเทียบความตองการใชบริการสวนสุขภาพของผูรับบริการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนระหวาง
กลุ ม อายุ พบว า มี ค วามแตกต า งกั น 4. การเปรี ย บเที ย บความต อ งการใช บ ริ ก ารสวนสุ ข ภาพของ
ผูรับบริการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนระหวางกลุมระดับการศึกษา พบวามีความแตกตางกันในดานความ
ปลอดภัยและสถานที่ตั้ง
อาชั ญ ญา รั ต นอุ บ ลและคณะ (2548) ศึ ก ษาเรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู ข องแหล ง การเรี ย นรู
ตลอดชีวิต: สวนสาธารณะ โดยศึกษาครอบคลุมนโยบายและแผนของหนวยงาน วัตถุประสงค ในการ
จัดการศึกษา วิธีการจัดการศึกษา บุคลากร สาระและกิจกรรมการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู
การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการเรียนรู สภาพปญหาและขอเสนอแนะในการวิจัย ผลการวิจัยพบวา
ในดานของนโยบายหลักในการจัดสวนสาธารณะโดยสวนใหญ คือ เพื่อใหเปนแหลงนันทนาการของ
ประชาชน เปนแหลงพักผอนเปนหลัก และสวนสาธารณะบางแหง จัดเปนแหลงวิทยาการ เปนศูนยกลาง
การจัดกิจกรรมตางๆ ในทองถิ่น ดานการดําเนินการของสวนสาธารณะนั้น ดําเนินการโดยหนวยงาน
ที่ดูแลเฉพาะการดูแลสภาพทั่วไปของสวนสาธารณะ แตไมมีหนวยงานที่จัดการศึกษาลงไปดูแลโดยตรง
ดังนั้น จึงมีปญหาดานการจัดการเรียนรู ทั้งในดานบุคลากร ดานวิชาการ และงบประมาณ
สวนดานมาตรฐานการเรียนรูของสวนสาธารณะ พบวาสวนใหญมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูตามอัธยาศัย เปนที่พักผอนของประชาชน มีการจัดกิจกรรมของชุมชน และบางแหงมีการจัด
การศึกษาตอเนื่อง คือการอบรมฝกอาชีพและมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม

18

บทที่ 2 แนวทางการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3
มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 มาตรฐานการบริหาร/การบริการสถานที่พักผอนหยอนใจ
สําหรับมาตรฐานของการจัดตั้งสถานที่พักผอนหยอนใจ สรุปไดดังนี้
1) มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่พักผอนหยอนใจ
2) มาตรฐานรูปแบบการสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ
3) มาตรฐานการจัดกิจกรรมในสถานที่พักผอนหยอนใจ
4) มาตรฐานการจัดการดานบุคลากรของสถานที่พักผอนหยอนใจ
5) มาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน
6) มาตรฐานการประเมินและติดตามผล
1) มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่พักผอนหยอนใจ
•

ลักษณะที่พึงประสงค
มีสิ่งอํ านวยความสะดวกไว บริการผูใช โดยสอดคลองกับความตองการและมีจํ านวน
ในสัดสวนที่เพียงพอกับประชากรในชุมชน

บทที่ 3 มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตัวชี้วัด
สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่พักผอนหยอนใจขั้นพื้นฐาน
รายละเอียด
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1. ศูนยบริการขอมูลขาวสาร
2. แผนที่
3. บริเวณที่จอดรถ
4. เกาอี้นั่งพักผอน
5. โตะสําหรับนําอาหารมานั่งรับประทานอาหาร
6. โทรศัพทสาธารณะ
7. สนามเด็กเลน
8. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
9. บริเวณสําหรับการออกกําลังกายกลางแจง
10. เจาหนาที่ใหคําแนะนํา
11. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
12. ระบบไฟฟา
13. ระบบน้ํารดตนไม
14. หองน้ํา สุขา
15. หองน้ํา/สุขาสําหรับผูพิการ
16. รานจําหนายอาหาร/เครื่องดื่ม
17. รานขายสินคา เชน สินคาที่ระลึก
18. ศาลาที่พัก
19. ตนไม/ความรมรื่น
20. การจัดแสดงนิทรรศการ
21. สนามหญาสําหรับพักผอน
22. สนามกีฬากลางแจง
23. สนามกีฬาในรม
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ประเภทของสถานที่พักผอนหยอนใจ
ยอม ละแวก เล็ก กลาง ใหญ
บาน

*
*
3

3

3
3

*
*
*
3
*

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

*
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

*
*
*
3
3
3
*
*

*
3
3
3
3
3
*
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

*
3
3
3
*
*

3
3

*
3
3
*
*

บทที่ 3 มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด
24.
25.
26.
27.

จุดติดตั้งน้ําดื่มสาธารณะ
การติดตั้งเครื่องกระจายเสียงตามจุดตางๆ
ลานอเนกประสงค
ปายสัญลักษณเพื่อบอกกฎเกณฑของการใช
สถานที่พักผอนหยอนใจ
28. ปายบอกสถานที่ภายในสถานที่พักผอนหยอนใจ
29. รั้ว
30. สถานที่เพาะชําตนไม
31. ทางวิ่ง / ทางเดิน
32. ทางจักรยาน
ดานองคประกอบภายในสถานที่พักผอนหยอนใจ
1. ไมยืนตน
2. ไมพุม
3. ไมคลุมดิน
4. สนามหญา
ดานการดูแลรักษา
1. การเก็บขยะ
2. การกวาดถนน
3. การดูแลตนไม เชนการปลูก การตัดแตง ใหปุย
4. การซอมแซมอุปกรณภายในสวน
5. การระบายน้ํา/บําบัดน้ําเสีย

ประเภทของสถานที่พักผอนหยอนใจ
ยอม ละแวก เล็ก กลาง ใหญ
บาน
3
3
*
*
3
3
3
3
3
*
*
3
3
3
3
3
*
*

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3

3
*

*
*
*
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

หมายเหตุ 3 หมายถึง กําหนดใหตองจัดหาหรือใหมีสิ่งเหลานี้
* หมายถึง อาจจัดหาใหมี หรือไมมีสิ่งเหลานี้ในสถานที่พักผอนหยอนใจก็ได ในกรณี
ที่สามารถจัดใหมีไดจะเปนตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

บทที่ 3 มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ

ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
การจัดหาหรือพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้ใหเปนสวนหนึ่งภายในสถานที่พักผอน
หยอนใจ เพื่อการเรียนรู และการนันทนาการแกประชาชน ไดแก
รายละเอียด
1. การจัดสวนตามลักษณะพืชพันธุไม เชน สวนสมุนไพร
สวนพรรณไมในวรรณคดี สวนปาลม สวนไผ สวนไมดอก
ไมประดับ ฯลฯ
2. สวนสุขภาพ
3. ลานอเนกประสงค เพื่อจัดกิจกรรม
4. บึงน้ํา โดยอาจจัดใหมีสิ่งเหลานี้ประกอบ เชน
กลุมพันธุไมน้ํา เครื่องเลนทางน้ํา การใหอาหารปลา
5. น้ําพุ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เชน น้ําพุเพื่อความสวยงาม น้ําพุ
ประกอบดนตรี น้ําพุประกอบแสง สี เสียง ฯลฯ

พักผอน

เรียนรู

3

3

3
3
3

3
3
3

3

นันทนาการ

3
3
3
3

ในสถานที่พักผอนหยอนใจแตละแหง ไมสามารถกําหนดจํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกได
แนนอนชัดเจนทั้งนี้เพราะ ตองคํานึงถึง ลักษณะพื้นที่ งบประมาณ จํานวนผูใชบริการ วัฒนธรรมของ
ชุมชนในบริเวณรอบๆ สถานที่พักผอนหยอนใจ วิถีชีวิตของคนในชุมชน ความชอบ และความตองการ
ของคนในชุมชนที่จะเปนผูใชสถานที่พักผอนหยอนใจเปนหลัก อยางไรก็ดี เพื่อเปนแนวทางในการจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาว มีแนวทางปฏิบัติพอสรุปไดดังนี้
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บทที่ 3 มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแตละประเภท
ประเภท
1. ประตูเขาออก

-

2. แผนผังและปาย

-

-

-

ที่ตั้งและลักษณะ
ไมควรอยูใกลสี่แยกเพราะทําให
การจราจรติดขัด
บริเวณที่เขาออกควรแบงพื้นที่ของ
สวนใหเปนที่จอดรถประจําทาง
รถรับสง
ควรมีปายชื่อสถานที่พักผอน
หยอนใจ
ใกลประตูเขาออก
มีขนาดใหญ มองเห็นรายละเอียด
ไดชัดไมวาจะขับรถมาจอดดูหรือ
ยืนดู
อาจจะจัดสวนประกอบปายให
สวยงาม
ปายบอกทิศทางบริเวณตางๆ
ลักษณะของปายทุกชนิดใน
สถานที่พักผอนหยอนใจแตละ
แหงตองมีรูปแบบที่เหมือนกัน
ใชตัวอักษรขนาดพอเหมาะ
แบบเรียบงาย
ใกลประตูเขาออก

3. ปอมยาม

-

4. ที่จอดรถ

- ใกลทางเขาออก
- แยกถนนสําหรับรถและทางเดิน
ทางเทาเพื่อความปลอดภัย
- มีทิศทางการเขาและออกจาก
ลานจอด
- วัสดุทําจากคอนกรีต หรืออิฐ
หรือกรวด

ขนาดและจํานวน
ไมควรมีเกิน 1-2 ประตู เพราะจะทํา
ใหยุงยากในการควบคุมระบบความ
ปลอดภัย

- แผนผังรวมมีเพียง 1 อัน ตรง
บริเวณเขาออก (ถามีประตู 2 ดาน
ก็ควรมี 2 อัน)
- ปายบอกทิศทางควรติดตามความ
จําเปนเพื่อใหทราบตําแหนงตางๆ

- ประตูละ 1 ปอมยาม
- ควรมีจํานวนที่เพียงพอตอจํานวน
ผูใชสถานที่ในปจจุบัน และเผื่อ
บางสวนสําหรับอนาคต
- ขนาดที่จอดรถ 1 คัน
= 3.00 × 5.40 เมตร

บทที่ 3 มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ
ประเภท
5. อาคารที่ทําการ

6. เวทีกลางแจง

7. เรือนเพาะชํา

8. สนามกีฬากลางแจง

24

ที่ตั้งและลักษณะ
- ควรตั้งอยูในพื้นที่ราบมั่นคง
- เลือกมุมที่มีวิวหรือทิวทัศนนอก
สถานที่ไมสวยงาม สวนใหญจะ
ตั้งชิดริมรั้ว หันหนาเขาสถานที่
พักผอนหยอนใจ

- อยูในตําแหนงที่แสงอาทิตยไม
สองตาผูดู คืออยูในแนวเหนือ-ใต
- ไมมีเสียงรบกวนจากรอบดานเปน
บริเวณโลงมีอากาศบริสุทธิ์
- ควรอยูในพื้นที่ลับตา ไมจําเปน
ตองมีวิวสวยงาม
- ไดรับแสงแดดเต็มที่ ควรเปนเรือน
โปรงแสงและอากาศถายเทได
สะดวก วางอยูในแนวเหนือ - ใต
และตีไมระแนงเวนรองไว
- ควรจัดใหอยูในกลุมเดียวกันหรือ
อยูใกลๆกัน เพราะเปนการเลนที่
ตองมีเสียงดัง ใชกําลังมาก
- ตั้งอยูบนพื้นที่ราบมั่นคง ไมมี
น้ําขังในฤดูฝน

-

-

ขนาดและจํานวน
มีหองโถงเพื่อแสดงแผนผัง
หุนจําลอง และเจาหนาที่
ประชาสัมพันธ
หองทํางานสําหรับเจาหนาที่
หองน้ํา
หองเก็บเครื่องมือ
โรงรถ
ที่นั่งพักรอบอาคาร
ที่สําหรับสงของลงจากรถ
เวทีควรมีฉากหลังเพื่อใหเห็นการ
แสดงมากขึ้น
เกาอี้ / ที่นั่ง ควรไลระดับสูงต่ํา

- ขนาดของเรือนเพาะชํา ขึ้นอยูกับ
ความตองการในการใชงาน
- ควรมีที่เพาะชําตนไม มีที่พักเลี้ยง
กลาไม และไมที่เติบโตแลว
- มีหองสําหรับผูคุมเรือนเพาะชํา
หองน้ําและหองพักคนงาน
- จํานวนสนามขึ้นอยูกับประชาชน
หรือความตองการของประชาชน
ในทองถิ่นนั้น
- สนามเทนนิส ขนาด 14.40 ×
32.40 เมตร
- สนามแบดมินตัน ขนาด
6 × 14.40เมตร
- สนามบาสเกตบอลขนาด
12.60×22.20 เมตร
- สวนใหญมีชนิดละ 1 สนาม
ยกเวนการเลนเกมสบางอยางที่ใช
พื้นที่นอย เชน ปงปอง หมากรุก

บทที่ 3 มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภท
9. ศาลา ที่พัก

-

10. เกาอี้นั่งพัก

-

ที่ตั้งและลักษณะ
บริเวณที่มีวิวสวยงาม รมรื่น
มีอากาศถายเทอยูตลอดเวลา
อยูใกลแมน้ํา ทะเล ใหความ
สะดวกในการกันแดด กันฝน
อาจจะทําดวยวัสดุถาวรหรือซุม
ไมเลื้อย
ไมควรสรางในที่ลับตา
วางอยูบริเวณ 2 ขางทางเดิน
รมไม ริมแมน้ํา ลําธาร ทะเล
รอบเวทีกลางแจง

11. ถังขยะ

- ควรตั้งไวทุกๆ ระยะ 100-200 เมตร
2 ฟากถนน
- ตามตําแหนงของสถานที่ที่ใช
รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
เชน เกาอี้นั่งพัก ปคนิค แคมป
กราวน สนามกีฬา

12. หองน้ํา

- ตั้งอยูตามจุดตางๆ เชน บริเวณที่
ปคนิค เวทีกลางแจง ฯลฯ ที่มี
อากาศถายเทสะดวก
- อาจจะตั้งขึ้นเฉพาะ หรือรวมอยู
กับอาคารตาง ๆ และอยูในที่ลับตา
พอสมควร

ขนาดและจํานวน
- ไมควรเกิน 15 ศาลาตอพื้นที่
200 ไร
- บนศาลามีเกาอี้ติดตั้งตายตัวรอบ
ศาลา
- มีถังขยะ

- เกาอี้อาจจะทําดวยไม คอนกรีต
หรือเหล็ก และควรทาสีกันสนิม
- เกาอี้ตองวางยึดติดแนนกับพื้น
- สูงจากระดับพื้น 15-18 นิ้ว
กวาง 18-36 นิ้ว ยาว .45×1.00 เมตร
และควรมีพนักพิง
- มีขนาดพอเหมาะกับการเก็บ
รวบรวมทุกวันโดยเจาหนาที่ทํา
ความสะอาด ไมควรใชถังขนาด
ใหญมาก
- ควรมีถังรอบนอกติดตั้งอยูกับพื้น
เคลื่อนยายไมได และมีถัง
อลูมิเนียมหูหิ้วสวมอยูภายใน
เพื่อความสะดวกในการยกเททิ้ง
- ควรแบงแยกหองน้ํา ชาย – หญิง
- มีอากาศถายเทสะดวก
- มีพนักงานทําความสะอาดทุกวัน

บทที่ 3 มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ
ประเภท
13. ทางเดิน

-

14. รั้ว

15. ไฟฟา

16. ระบบประปา

17.การระบายน้ําของสวน
(ทอระบายน้ํา/บอพักน้ํา)

ที่ตั้งและลักษณะ
เปนทางเชื่อมแบบแยกหรือแบบ
ปูตอเนื่องก็ได
อาจใชวัสดุ เชน ศิลาแลง
กระเบื้องปูทางเทา หิน เปนตน
ทางวิ่งควรราดยาง
สรางจากสิ่งไมมีชีวิต เชน รั้วไม
หรือจากสิ่งมีชีวิต เชน รั้วตนไม
มีหลายแบบ เชน รั้วทึบ รั้วโปรง
รั้งทึบกึ่งโปรง

- ตั้งเปนระยะ โดยมีไฟหลายระดับ
ตามความเหมาะสมในการใชงาน
- มีไฟเสาสูงเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย
- กอกสนาม
- ระบบการรดน้ําในสนามควร
คํานึงถึงแหลงน้ํา เชน การใช
แหลงน้ําในพื้นที่และการใชน้ํา
จากแหลงอื่น เชน รถบรรทุกน้ํา
- มีระบบระบายน้ําภายในสวน

ขนาดและจํานวน
- กวาง 1.20 – 1.50 เมตร

- ความสูงไมควรเกิน 2.00เมตร
สวนความหนา ขึ้นอยูกับ
โครงสรางและความสูง
- ขนาดและจํานวนขึ้นอยูกับชนิด
โคมไฟ รัศมีการสองสวางและ
ความสูงของเสาไฟ
- จํานวนกอกน้ํา และระบบประปา
ขึ้นอยูกับการออกแบบและขนาด
ของสวน

- การระบายน้ําขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของสวนและขนาดของ
สวน

(ที่มา: เอื้อมพร วีสมหมาย , 2527)
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2) มาตรฐานรูปแบบการสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ
• ลักษณะที่พึงประสงค
มีการกําหนดมาตรฐานรูปแบบการสราง โดยมีองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของ คือ
(1) งานทั่วไป
- ปรับระดับ, เนินดิน
(2) งาน Hardscape
- ทางเดิน
- ลานทางเทา
- สนามเด็กเลน
(3) งานอาคาร
- ศาลาพักผอน
- หอปน (สนามเด็กเลน)
- อาคารบํารุงรักษา
(4) งานระบบ
- ระบบไฟฟาสองสวาง
- ระบบประปารดน้ํา
(5) งาน Softscape
- ไมยืนตน
- ไมพุม
- ไมคลุมดิน
- สนามหญา
(6) งาน Furniture
- ปายชื่อ
- มานั่ง
- ถังขยะ
ทั้งนี้สามารถศึกษาแนวทางในการกําหนดลักษณะและปริมาณงานดังกลาวตามขนาดพื้นที่ของ
สถานที่พักผอนหยอนใจ ไดจากภาคผนวก ข.
บทที่ 3 มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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3) มาตรฐานการจัดกิจกรรมในสถานที่พักผอนหยอนใจ
• ลักษณะที่พึงประสงค
มี กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม การพั ก ผ อ นหย อ นใจและส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต ามอั ธ ยาศั ย ของ
ประชาชนในชุมชน เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางกวางขวาง
และตอเนื่อง และตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
• ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
(1) มีกิจกรรมพักผอนที่มีความหลากหลาย เชน การลีลาศ การฟงดนตรี เปนตน
(2) มีการจัดกิจกรรมที่ใหความรู เชน การอาชีพ การสอนศิลปะ การสอนดนตรี
(3) เปนแหลงการเรียนรูประจําทองถิ่น เชน ลักษณะเฉพาะของทองถิ่น โดยประสาน
กับสถานที่พักผอนหยอนใจอื่นๆ ที่อ ยูในชุมชน เพื่อขอความรวมมือ โดยมุงเนนการพัฒนาสถานที่
พักผอนหยอนใจใหมีเอกลักษณประจําทองถิ่นของตน เปนตน
(4) เปนศูนยบริการขอมูลขาวสารดานพฤกษศาสตรแกประชาชนที่สนใจ ประชาชน
ทุกคนสามารถเขาไปศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตลอดเวลา และใหบริการขอมูลสารสนเทศ ไดแก
สิ่งพิมพตางๆ แผนพับ เปนตน รวมทั้งอนาคตอาจพัฒนาเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซดที่ประชาชน
สามารถเขาถึงไดจากทุกหนทุกแหง
(5) เปนแหลงวิทยาการสําหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในการแสวงหาความรู
เพิ่มเติมเพื่อเปนการเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
(6) เปนศูนยกลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
ประเพณีในเทศกาลตางๆ กิจกรรมทางวิชาการ / กิจกรรมนันทนาการ เปนตน
(7) พั ฒ นาให ส ถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจเป น ศู น ย ก ลางความร ว มมื อ ของชุ ม ชนและ
องคกรตางๆ ในชุมชน โดยสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาดวยตนเอง
(8) จัดสถานที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรมแตละประเภท เชน บริเวณสนามหญา บริเวณ
สังสรรคนันทนาการ บริเวณนิทรรศการ บริเวณบริการกิจกรรมพิเศษ บริเวณที่ฝกอบรมหรือฝกปฏิบัติ
เปนตน
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•

แนวทางการปฏิบัติ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรพิ จ ารณาจั ด ทํ า แผนงานและกิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการดังกลาว
4) มาตรฐานการจัดการดานบุคลากรของสถานที่พักผอนหยอนใจ
• ลักษณะที่พึงประสงค
บุคลากรที่ทําหนาที่ดูแลสถานที่พักผอนหยอนใจ มีความรูความเขาใจในการดําเนินงาน
สถานที่พักผอนหยอนใจและมีจํานวนเพียงพอ
• ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน
ดานเจาหนาที่ประจํา
(1) หัวหน าสวน มี หน าที่ ในการควบคุ มและวางแผนการดํ าเนิ นงานการจั ดกิ จกรรม
ภายในสถานที่พักผอนหยอนใจ จํานวน 1 คน คุณสมบัติ คือ มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการดูแล
สถานที่พักผอนหยอนใจ โดยไดรับการรับรองจากหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ
(2) คนสวน มีหนาที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสวนและตนไม ทําความสะอาด ดําเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ และรายงานผล รวมทั้งเสนอปญหาและอุปสรรค โดยจํานวนของคนสวนขึ้นอยูกับ
พื้นที่ คือ คนสวน 1 คน รับผิดชอบพื้นที่ 2-5 ไร อยางไรก็ดี ในการกําหนดจํานวนบุคลากร ควรพิจารณา
องคประกอบเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องทุนแรงอื่นๆ ในแตละสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน เครื่องตัดหญา
ระบบรดน้ําอัตโนมัติ ฯลฯ
(3) ยามรักษาการณ มีหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย คุณสมบัติ คือ เปนผูเคย
ทํางานทางดานนี้ โดยมีหนวยงานเดิมรับรอง และมีจํานวนเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของสถานที่พักผอน
หยอนใจ
• ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
(1) สงเสริมใหเจาหนาที่ใหมีความรูความเขาใจในภารกิจและปฏิบัติหนาที่ไดเปน
อยางดี มีประสิทธิภาพโดยมีการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร อยางนอยปละ 1 ครั้ง
• แนวทางการปฏิบัติ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรพิจารณาจัดบุคลากรเพื่อดําเนินการดูแล รับผิดชอบ
สถานที่พักผอนหยอนใจ ในจํานวนที่เหมาะสมตามขนาดของสถานที่พักผอนหยอนใจ และวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ
บทที่ 3 มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5) มาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน
• ลักษณะที่พึงประสงค
ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในสถานที่พักผอนหยอนใจ รวมไปถึง
การพัฒนาและการดูแลสถานที่พักผอนหยอนใจ
• ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
(1) มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความตองการหรือขอเสนอของประชาชน
(2) มี กิ จ กรรมที่ ป ระชาชนร ว มรั บ ผิ ด ชอบและดู แ ลสถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ เช น
ประชาชนอาสาผลัดเปลี่ยนทําหนาที่ครูผูนําเตนแอโรบิค การรณรงครวมกันทําความสะอาด ปลูกตนไม ฯลฯ
6) มาตรฐานการประเมินและติดตามผล
• ลักษณะที่พึงประสงค
มีการจัดระบบการประเมินผลการดําเนินงานของสถานที่พักผอนหยอนใจ
• ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ควรจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานทุกระยะ 6 เดือน หรือ 1 ป
ตามความเหมาะสมใน 2 ลักษณะคือ
(1) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน ของเจ า หน า ที่ /
ผู รั บ ผิ ด ชอบ และมี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปใช เ ป น แนวทางในการฝ ก อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
(2) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ และมีการนําผลการประเมิน
ไปดําเนินการแกไขปรับปรุงตามความตองการของประชาชน

3.2 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่พักผอนหยอนใจ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ในระดับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ควรกําหนดใหมีประเด็นการพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและนําเสนอประเด็นดังกลาวเพื่อสอบถาม ขอคิดเห็นของ
ประชาชนผานเวทีประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนา 3 ป
เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มาเปนแผนงาน/โครงการเพื่อนําไปสูการจัดตั้ง
งบประมาณ
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มีการกําหนดโครงการตามขั้นตอนการจัดทําแผน 3 ป โดย
(1) กําหนดขนาดพื้น ที่ส ถานที่พัก ผอ นหย อนใจ โดยมีสัด สวนโดยประมาณ 1.8 ไรต อ
ประชากร 1,000 คน หรื อ ตามความเหมาะสมขององค กรปกครองสวนท องถิ่นแต ละแห ง อันเนื่ องจาก
ขอจํากัดหรือปจจัยดานอื่น ๆ
(2) สํารวจและคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ อาศัยหลักเกณฑและ
วิธีการ คือ ตําแหนงที่ตั้ง ควรอยูใกลกับที่อยูอาศัยของประชาชนเพื่อใหผูใชบริการเขาถึงไดสะดวก
การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่เปาหมายที่จะพัฒนา เชน ความเปนธรรมชาติดั้งเดิม อาณาบริเวณสภาพ
ทางดานกายภาพและชีวภาพ ตลอดจนขอมูลผูมีกรรมสิทธิ์บนพื้นที่ดังกลาวและบริเวณโดยรอบ
(3) ศึ ก ษาความต อ งการของประชาชนในการใช ส ถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจตลอดจน
การวิเคราะหโครงสรางและทิศทางการเจริญเติบโตของชุมชน จํานวนประชากร อัตราการเจริญเติบโต
ลั ก ษณะการใช เ วลาว า งและประเมิ น ความต อ งการใช ส ถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ กิ จ กรรมต า งๆ ของ
ประชาชนทุกกลุม เพื่อนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพของ
พื้นที่และความตองการ
(4) จัดลําดับความสําคัญของความตองการของประชาชน เพื่อกําหนดกิจกรรมตามความ
ต อ งการและความสนใจของประชาชน โดยพิ จ ารณาขี ด ความสามารถด า นงบประมาณ กํ า ลั ง คน
การจัดการดูแลรักษา
(5) จัดทําแผนและออกแบบพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ จําเปนตองอาศัยความรวมมือ
จากผูชํานาญการตางๆ ที่มีประสบการณเกี่ยวกับการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ และประชาชนในพื้นที่
ตามความเหมาะสม ผลลัพธที่ไดจากการวางแผนและออกแบบ คือ แผนงานพัฒนา และจัดสถานที่
พั ก ผ อ นหย อ นใจ ซึ่ ง เป น แผนงานหลั ก และกํ า หนดกิ จ กรรมที่ จ ะดํ า เนิ น การ รวมทั้ ง ประมาณ
การงบประมาณที่จะใชเพื่อนําไปเปนแนวทางในการตั้งงบประมาณตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการตามแผน
นํากิจกรรมการพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ ซึ่งกําหนดไวในแผนพัฒนา 3 ป มาจัดทํา
แผนพัฒนาประจําป และจัดทําโครงการเพื่อบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณประจําป เพื่อดําเนินการตอไป
ดําเนินการตามแผน จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ตนไม พันธุไม อาคารสถานที่ตางๆ
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ขั้นตอนที่ 4 การติดตามประเมินผล
ระยะเวลาในการประเมินผล ควรมีการประเมินทุกระยะ 6 เดือน หรือ 1 ป โดยมีการประเมิน
2 ลักษณะ คือ
(1) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
(2) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ โดยตองกําหนดตัวชี้วัด เพื่อประเมินผล
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
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แนวทางและขัน้ ตอนการดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่พักผอนหยอนใจ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ในระดับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ควรกําหนดใหมีประเด็นการพัฒนาสถานที่
พักผอนหยอนใจในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและนําเสนอประเด็นดังกลาว
เพื่อสอบถาม ขอคิดเห็นของประชาชนผานเวทีประชาคม

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนา 3 ป
- การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มาเปนแผนงาน/โครงการเพื่อนําไปสู
การตั้งงบประมาณ
- การกําหนดโครงการตามขั้นตอนการจัดทําแผน 3 ป โดย
 กําหนดขนาดเนื้อที่
 สํารวจและคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดสราง
 ศึกษาความตองการของประชาชน
 จัดลําดับความสําคัญของความตองการของประชาชน โดยพิจารณา
ขีดความสามารถในเรื่อง งบประมาณ บุคลากร และการดูแลรักษา
 จัดทําแผนและออกแบบพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการตามแผน
- จัดทํางบประมาณรายจายประจําป สําหรับโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
สถานที่พักผอนหยอนใจ รวมทั้งคาใชจายในการดูแลรักษา
- ดําเนินการตามแผน

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามประเมินผล
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการ โดยตองกําหนด
ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
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บทที่ 4
ขอเสนอแนะการดําเนินงานสถานที่พักผอนหยอนใจ
4.1 ควรจัดสถานที่พักผอนหยอนใจใหสอดคลองและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของ
บุคคลในสังคม
ประชาชนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย การเรียนรูของบุคคลจากสถานที่
พักผอนหยอนใจ ถือไดวาเปนการเรียนรูตลอดชีวิต มีการเรียนรูทุกรูปแบบเกิดขึ้นในสถานที่พักผอน
หยอนใจ สถานที่พักผอนหยอนใจจึงตอบสนองตอธรรมชาติการเรียนรูของประชาชนในยุคแหงขาวสาร
เชนปจจุบัน ดังนั้นสถานที่พักผอนหยอนใจจึงควรจัดกิจกรรมใหมีความยืดหยุนตามความตองการของ
ประชาชนเปนสําคัญ โดยประชาชนสามารถกําหนดความตองการ เนื้อหากิจกรรมและการประเมินผลได
ดวยตนเอง กิจกรรมที่จัดจึงตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล มีกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสม
กับเพศ วัย สถานภาพทางอาชีพ เศรษฐกิจและสังคม อยางแทจริง

4.2 ควรจัดสถานที่พักผอนหยอนใจใหมีลักษณะเปนแหลงการเรียนรูในชุมชน
เนื่ อ งจากสถานที่ พัก ผ อ นหยอ นใจแตล ะแห ง ไดจั ด ตั้ง อยูใ นชุม ชนตามท อ งถิ่ น ตา งๆ ของ
ประเทศ ดังนั้นการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจแตละแหง จึงตองมีเอกลักษณของแตละทองถิ่นของตน
โดยจัดใหเปนแหลงการเรียนรูในชุมชนที่มีขอมูลตางๆ ของทองถิ่นนั้น เชน ขอมูลพันธุไมในทองถิ่น
เปนตน
นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับเอกลักษณของพันธุไมในชุมชนยังควรเผยแพรลงในเว็บไซดเพื่อให
ประชาชนไดแสวงหาขอมูลสารสนเทศไดอยางสะดวกสบายและรวดเร็ว รวมทั้งเปนขอมูลที่มีความ
ถูกตอง นาเชื่อถือดวย
การบริการของสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีลักษณะเปนแหลงการเรียนรูในชุมชน จึงควรมี
บริการความรูจากสื่อประเภทตางๆ รวมถึงการเชื้อเชิญผูรูในชุมชนมาใหความรูบรรยาย อภิปราย สัมมนา
ตามกําหนดการที่ประกาศไวลวงหนา เพื่อใหผูสนใจมาเขารวม ตลอดจนไดรวมลงมือปฏิบัติจริง และ
บทที่ 4 ขอเสนอแนะการดําเนินงานสถานที่พักผอนหยอนใจ
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ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูสนใจดวยกันเอง และจัดสถานที่พักผอนหยอนใจใหมี
ภูมิทัศนรมรื่น มีการปลูกตนไมโดยรอบ มีชองทางเดินสูสถานที่พักผอนหยอนใจ มีไมดอกไมประดับ
น้ําพุ และน้ําตกอยางสวยงาม เพื่อเสริมสรางบรรยากาศที่สดชื่นรมรื่นทั้งภายนอกและภายในสถานที่
พั ก ผ อ นหย อ นใจด ว ย รวมทั้ ง มี ส ว นของการแสดงนิ ท รรศการ แสดงข อ มู ล เอกลั ก ษณ ข องท อ งถิ่ น
นอกจากนี้แลวควรเปนแหลงการเรียนรูที่เนนการศึกษาตอเนื่อง มีการจัดการฝกอบรมและการสัมมนา
อยางสม่ําเสมอ เปนตน

4.3 ควรจัดสถานที่พักผอนหยอนใจใหมีความรื่นรมยและมีชีวิตชีวา
การจัดสถานที่พักผอนหยอนใจใหมีชีวิตชีวา หมายความวา การจัดกิจกรรมตางๆ ในสถานที่
พักผอนหยอนใจตองจัดอยางสนุกสนาน เปดโอกาสใหประชาชนไดลงมือปฏิบัติและขณะเดียวกัน
ตองไดรับความรูดวย โดยเปนการเรียนรูจากกิจกรรมที่เปนสาระบันเทิงอยางหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรูของประชาชน กลาวคือ ประชาชนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง และ
เนื้อหาในการจัดกิจกรรมตองใชเวลาสั้น ๆ ในการทํากิจกรรม ซึ่งจะทําใหประชาชนรูสึกถึงความสําเร็จ
ของตนเอง นอกจากนี้ กิจกรรมตองมีความหลากหลาย เปนกิจกรรมที่ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เชน การเตนแอโรบิค การเดิน การวิ่ง การขี่จักรยาน การเลนโยคะ การฟง
ดนตรีในสถานที่พักผอนหยอนใจ และการทํางานศิลปะ รวมทั้งการชื่นชมกับพันธุไมและพันธุนก เปนตน
นอกจากนี้ การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสถานที่พักผอนหยอนใจ
นับไดวามีความสําคัญยิ่งตอการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจใหมีชีวิตชีวา กิจกรรมบางอยางของชุมชน
สามารถนํามาจัดในสถานที่พักผอนหยอนใจไดอยางเหมาะสม เชน กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม และ
กิจกรรมวันเด็ก เปนตน รวมทั้งการจัดนิทรรศการใหความรูตางๆ แกประชาชน ตองจัดใหมีความนาสนใจ
ทันสมัยและสอดคลองกับเอกลักษณและสถานการณของชุมชน อีกทั้งแหลงที่ตั้งของสถานที่พักผอน
หยอนใจเองก็มีความสําคัญอยางยิ่ง สถานที่พักผอนหยอนใจตองตั้งอยูใจกลางชุมชน โดยเปนทางเลือก
ใหแกประชาชนในการใชเวลาวางแทนการไปซื้อสินคาหรือไปหางสรรพสินคา หรือสถานบันเทิง เทานั้น
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4.4 ควรสนับสนุนสถานที่พักผอนหยอนใจใหเปนเครือขายแหงการเรียนรู
ควรส ง เสริ ม เครื อ ขา ยที่ เกี่ ย วขอ งกั บ สถานที่พั ก ผ อ นหย อ นใจ เพื่ อ เชื่อ มโยงให เ ปน แหล ง
การเรียนรูอยางแทจริง ประสานกับสถานที่พักผอนหยอนใจและเครือขายอื่นที่มีอยูในชุมชน เพื่อขอ
ความรวมมือทุกดาน โดยมุงเนนการพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจใหมีความเปนเอกลักษณของตนเอง
เช น เอกลั ก ษณ ป ระจํ า ท อ งถิ่ น ของตน วั ฒ นธรรมประจํ า ท อ งถิ่ น อาทิ การจั ด สวนสมุ น ไพรไทย
ตามสภาพของทองถิ่น หรือพันธุไมที่นํามาทําสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของชุมชน รวมทั้งพัฒนา
สถานที่พักผอนหยอนใจใหเปนสวนพฤกษศาสตร เปนตน

4.5 ควรมีการพัฒนาบุคลากร
ควรมีการพัฒนาหัวหนาสวนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ
เพื่อเปนแหลงการเรียนรู บทบาทหนาที่ของหัวหนาสวนและบุคลากรในการสนับสนุนการจัดแหลงการ
เรียนรู ดวยการจัดการฝกอบรมเชิงพัฒนาอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ อันจะนําไปสูความเขาใจและ
ตระหนักในความสําคัญของสถานที่พักผอนหยอนใจในฐานะของแหลงการเรียนรูของชุมชนอยาง
แทจริง โดยประสานงานการจัดการฝกอบรมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

4.6 ควรสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ควรส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน โดยการนํ า พั น ธมิ ต ร หุ น ส ว นในชุ ม ชน เครื อ ข า ย
ตลอดจนประชาชนในชุมชน ใหมีสวนรวมใหมากที่สุด เพื่อพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ ใหเปน
แหลงการเรียนรู
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม พฤติกรรมและความพึงพอใจของประชาชน
ตอสถานที่พักผอนหยอนใจ
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และ
แก ไ ขป ญ หาในด านต า งๆของสถานที่ พั ก ผอ นหยอ นใจ เพื่อ ให ตรงต อ ความต อ งการของประชาชน
ผูใชบริการยิ่งขึ้น

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
โปรดขีดเครื่องหมาย / ลงในชอง

ที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับทาน

1. เพศ

1. ชาย

2. หญิง

2. อายุ

1. ต่ํากวา 20 ป
3. 31-40 ป
5. 51-60 ป

2. 20-30 ป
4. 41-50 ป
6. 61 ปขึ้นไป

3. สถานภาพสมรส
1. โสด
2. สมรส
3. อื่นๆ (ระบุ) ........................................................
4. ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. อาชีวศึกษา
4. ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป
5. อื่นๆ (ระบุ) ......................................................

ภาคผนวก ก

43

มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ

5. อาชีพหลักของทาน
1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. คาขาย(เจาของกิจการ)
3. พนักงานบริษัท/หางราน
4. รับจางทั่วไป
5. อื่นๆ (ระบุ) .............................................................
6. ระดับรายไดของทาน
1. ต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน
3. 20,001-30,000 บาท/เดือน
5. 40,001-50,000 บาท/เดือน

2. 10,001-20,000 บาท/เดือน
4. 30,001-40,000 บาท/เดือน
6. มากกวา 50,000 บาท/เดือน

7. ลักษณะที่พักอาศัยของทานในปจจุบัน
1. บานเดี่ยว/บานจัดสรร
3. คอนโดมิเนียม
5. บานเชา/หองพัก/หอพัก

2. อาคารพาณิชย
4. ทาวนเฮาส
6. อื่นๆ (ระบุ) ...........................

สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการมาใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจ
1. วัตถุประสงคหลักในการมาใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจสวนใหญ คือ
1. พักผอนหยอนใจ
2. เขารวมกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้น
3. ออกกําลังกาย
4. อานหนังสือ
5. พบปะสังสรรค
6. อื่นๆ (ระบุ) ...............................
2. ทานมาใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจกับใครเปนสวนใหญ
1. มาคนเดียว
2. มากับครอบครัว
3. มากับเพื่อน
4. มากับแฟน/คนรัก
5. อื่นๆ (ระบุ)..........................................................
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3. สวนใหญทานเดินทางมาใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจโดยวิธีใด
1. รถยนตสวนตัว
2. รถประจําทาง
3. แท็กซี่/สามลอเครื่อง
4. เดิน
5. อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................
4. สวนใหญทานมาใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจในวันใดของสัปดาห
1. วันธรรมดา
2. วันหยุด
5. ทานมักจะมาใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจในชวงเวลาใดมากที่สุด
1. ชวงเชา (เวลาเปดทําการ-08.30 น.)
2. ชวงเวลากลางวัน (11.30-14.30 น.)
3. ชวงเย็น(17.30 น.- เวลาปดทําการ)
6. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ทานใชบริการในสถานที่พักผอนหยอนใจแตละครั้ง
1. นอยกวา 1 ชั่วโมง
2. 1-2 ชั่วโมง
3. 2-4 ชั่วโมง
4. มากกวา 4 ชั่วโมง
7. ความถี่ในการมาใชบริการในชวง 1 เดือนที่ผานมา
1. เกือบทุกวันธรรมดา
3. ทุกวันธรรมดา
5. นานๆ ครั้ง

2. เกือบทุกวันหยุด
4. ทุกวันหยุด
6. ไมเคยมาเลย

8. คาใชจายโดยเฉลี่ยแตละครั้งที่มาสถานที่พักผอนหยอนใจ ทานจายเงินจํานวนทั้งสิ้นประมาณ
1. 0-100 บาท/ครั้ง
2. 101-200 บาท/ครั้ง
3. 201-300 บาท/ครั้ง
4. 301-400 บาท/ครั้ง
5. 401-500 บาท/ครั้ง
6. มากกวา 500 บาท/ครั้งขึ้นไป
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สวนที่ 3 ความพึงพอใจในสถานที่พักผอนหยอนใจที่ทานไปบอยที่สดุ
ทานมีความพึงพอใจในการมาใชบริการของสถานที่พักผอนหยอนใจในลักษณะตอไปนี้ระดับใด

3.1 ดานสภาพแวดลอม
ระดับความพึงพอใจ
เรื่อง
1. ขนาดพื้นที่ของสถานที่พักผอนหยอนใจ
2. ขนาดพื้นที่เฉพาะสวนที่เปนสนามหญา
3. การตัดแตงตนไมภายในสถานที่พักผอน
หยอนใจ
4. ลักษณะการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ
5. ความกลมกลืนกับธรรมชาติของสถานที่
พักผอนหยอนใจ
6. ประเภทของไมดอก ไมประดับและพันธุ
ไมตางๆ
7. ความเงียบสงบภายในสถานที่พักผอน
หยอนใจ
8. ความรมรื่นของตนไมภายในสถานที่
พักผอนหยอนใจ
9. ความสวยงามของสถานที่พักผอนหยอนใจ
โดยรวม
10. ความสวยงามของสิ่งกอสรางตางๆ เชน
รูปปน สะพาน ศาลา
11. ปายชื่อสถานที่พักผอนหยอนใจ
12. อื่นๆ (ระบุ)..........................................
สภาพแวดลอมโดยรวม
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พอใจ
มากที่สุด

พอใจ
มาก

พอใจ
ปานกลาง

พอใจ
นอย

พอใจ
นอยที่สุด

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3.2 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
เรื่อง
มากที่สุด
1. แผนผังแสดงตําแหนงและการเดินทาง
ภายในสถานที่พักผอนหยอนใจ
2. ความชัดเจนของเครื่องหมาย/ปาย /
สัญลักษณที่บอกตําแหนงและทิศทาง
3. ปริมาณถนน/ทางเดินในสถานที่พักผอน
หยอนใจ
4. ความสะดวกของถนน/ทางเดินในสถานที่
พักผอนหยอนใจ
5. ความสะดวกในการจอดรถ
6. บริเวณสถานที่จอดรถ
7. จํานวนศาลาที่พักผอนหรือซุมพักผอน
8. ทางเขา-ออกศาลาที่พักหรือซุมพักผอน
9. จํานวนรานอาหาร/เครื่องดื่ม
10. ความสะดวกในการใชโทรศัพทสาธารณะ
11. ปริมาณถังขยะ
12. จุดที่ตั้งถังขยะ
13. จํานวนหองน้ํา/หองสุขา

พอใจ
มาก

พอใจ
ปานกลาง

พอใจ
นอย

พอใจ
นอยที่สุด

14. จุดที่ตั้งหองน้ํา/สุขา
15. จํานวนกอกน้ําที่ติดตั้ง
16. ความเพียงพอของแสงสวางภายใน
สถานที่พักผอนหยอนใจ
17. การจัดตั้งเครื่องกระจายเสียง
18. การบริการกระจายเสียงและประชาสัมพันธ
19. ความสะดวกในการใชประตูเขา-ออก
สถานที่พักผอนหยอนใจ
20. อื่นๆ (ระบุ)............................................
สิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม
ภาคผนวก ก
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มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ

3.3 ดานความสะอาด
ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
เรื่อง
มากที่สุด
1. ความสะอาดของสถานที่พักผอนหยอนใจ
โดยรวม
2. ความสะอาดของสนามหญา
3. ความสะอาดของศาลาที่พักหรือซุมพักผอน
4. ความสะอาดของรานอาหาร
5. ความสะอาด ของโทรศัพทสาธารณะ
6. ความสะอาดของถังขยะ
7. ความสะอาดของหองน้ํา/สุขา
8. ความสะอาดของที่จอดรถ
9. จํานวนเจาหนาที่ดูแลความสะอาด
10. ความสม่ําเสมอในการประชาสัมพันธ
ชักชวนผูมาใชบริการใหรักษาความสะอาด
11.อื่นๆ (ระบุ) ...........................................
ความสะอาดโดยรวม

พอใจ
มาก

พอใจ
ปานกลาง

พอใจ
นอย

พอใจ
นอยที่สุด

พอใจ
มาก

พอใจ
ปานกลาง

พอใจ
นอย

พอใจ
นอยที่สุด

3.4 ดานความปลอดภัย
ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
เรื่อง
มากที่สุด
1. จํานวนยามรักษาการณที่เหมาะสม
2. ความเหมาะสมของเวลาเปด-ปดไฟภายใน
สถานที่พักผอนหยอนใจ
3. ความสวางของไฟทางเดิน
4. อื่นๆ (ระบุ) ...........................................
ความปลอดภัยโดยรวม
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สวนที่ 4 ปญหาในการใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจ
ระดับความพึงพอใจ
เรื่อง
1. สภาพแวดลอม
2. สิ่งอํานวยความสะดวก
3. ความสะอาด
4. ความปลอดภัย
ปญหาโดยรวม

พอใจ
มากที่สุด

พอใจ
มาก

พอใจ
ปานกลาง

พอใจ
นอย

พอใจ
นอยที่สุด

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงบริการสถานที่พักผอนหยอนใจ
5.1 ดานสภาพแวดลอม ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5.2 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5.3 ดานความสะอาด ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5.4 ดานความปลอดภัย ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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49

มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ

ภาคผนวก ข
แบบมาตรฐานพื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจ
(ที่มา : กรมการผังเมือง, 2543)
แบบมาตรฐานที่ – 1 พื้นที่โครงการ 1.5 ไร (ประชากร 835 คน)
มาตรฐาน พื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจ 1.8 ไร ตอประชากร 1,000 คน
รายการ
1. งานทั่วไป
1.1 ปรับระดับ, เนินดิน
2. งาน Hardscape
2.1 ทางเดิน
2.2 ลานทางเขา
2.3 สนามเด็กเลน
2.4 ลานออกกําลังกายหรือสวนสุขภาพ
3. งานอาคาร
3.1 ศาลาพักผอน 3.00 x 3.00 ม.
3.2 หอปน (สนามเด็กเลน)
3.3 อาคารบํารุงรักษา 4.00 x 6.00 ม.
4. งานระบบ
4.1 ระบบไฟฟาสองสวาง
4.2 ระบบประปารดน้ํา
5. งาน Softscape
5.1 ไมยืนตน
5.2 ไมพุม
5.3 ไมคลุมดิน
5.4 สนามหญา
6. งาน Furniture
6.1 ปายชื่อ
6.2 มานั่ง
6.3 ถังขยะ
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จํานวน

หนวย

1,800

ม3

660

ม2

1
1
-

หลัง
หลัง

1
1

รายการ
รายการ

1

รายการ

1,540

ม2

1
3
8

ปาย
ตัว
ใบ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐานที่ – 2

พื้นที่โครงการ 2.5 ไร (ประชากร 1,390 คน)
มาตรฐาน พื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจ 1.8 ไร ตอประชากร 1,000 คน
รายการ

1. งานทั่วไป
1.1 ปรับระดับ, เนินดิน
2. งาน Hardscape
2.1 ทางเดิน
2.2 ลานทางเขา
2.3 สนามเด็กเลน
2.4 ลานออกกําลังกายหรือสวนสุขภาพ
2.5 ที่จอดรถยนต
3. งานอาคาร
3.1 ศาลาพักผอน 3.00 x 3.00 ม.
3.2 หอปน (สนามเด็กเลน)
3.3 อาคารบํารุงรักษา 4.00 x 6.00 ม.
4. งานระบบ
4.1 ระบบไฟฟาสองสวาง
4.2 ระบบประปารดน้ํา
5. งาน Softscape
5.1 ไมยืนตน
5.2 ไมพุม
5.3 ไมคลุมดิน
5.4 สนามหญา
6. งาน Furniture
6.1 ปายชื่อ
6.2 มานั่ง
6.3 ถังขยะ

จํานวน

หนวย

3,000

ม3

1,100

ม2

1
1
-

หลัง
หลัง

1
1

รายการ
รายการ

1

รายการ

2,650

ม2

1
3
10

ปาย
ตัว
ใบ
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มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ

แบบมาตรฐานที่ – 3

พื้นที่โครงการ 3.5 ไร (ประชากร 1,950 คน)
มาตรฐาน พื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจ 1.8 ไร ตอประชากร 1,000 คน
รายการ

1. งานทั่วไป
1.1 ปรับระดับ, เนินดิน
2. งาน Hardscape
2.1 ทางเดิน
2.2 ลานทางเขา
2.3 สนามเด็กเลน
2.4 ลานออกกําลังกาย
2.5 ลานอเนกประสงค
2.6 ที่จอดรถยนต
3. งานอาคาร
3.1 ศาลาพักผอน 3.00 x 3.00 ม.
3.2 หอปน (สนามเด็กเลน)
3.3 อาคารบํารุงรักษา 4.00 x 6.00 ม.
4. งานระบบ
4.1 ระบบไฟฟาสองสวาง
4.2 ระบบประปารดน้ํา
5. งาน Softscape
5.1 ไมยืนตน
5.2 ไมพุม
5.3 ไมคลุมดิน
5.4 สนามหญา
6. งาน Furniture
6.1 ปายชื่อ
6.2 มานั่ง
6.3 ถังขยะ
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จํานวน

หนวย

4,200

ม3

1,540

ม2

2
1
1

หลัง
หลัง
หลัง

1
1

รายการ
รายการ

1

รายการ

3,760

ม2

1
5
12

ปาย
ตัว
ใบ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐานที่ – 4

พื้นที่โครงการ 4.5 ไร (ประชากร 2,500 คน)
มาตรฐาน พื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจ 1.8 ไร ตอประชากร 1,000 คน
รายการ

1. งานทั่วไป
1.1 ปรับระดับ, เนินดิน
2. งาน Hardscape
2.1 ทางเดิน
2.2 ลานทางเขา
2.3 สนามเด็กเลน
2.4 ลานออกกําลังกายหรือสวนสุขภาพ
2.5 ลานอเนกประสงค
2.6 ที่จอดรถยนต
3. งานอาคาร
3.1 ศาลาพักผอน 3.00 x 3.00 ม.
3.2 หอปน (สนามเด็กเลน)
3.3 อาคารบํารุงรักษา 4.00 x 6.00 ม.
4. งานระบบ
4.1 ระบบไฟฟาสองสวาง
4.2 ระบบประปารดน้ํา
5. งาน Softscape
5.1 ไมยืนตน
5.2 ไมพุม
5.3 ไมคลุมดิน
5.4 สนามหญา
6. งาน Furniture
6.1 ปายชื่อ
6.2 มานั่ง
6.3 ถังขยะ

จํานวน

หนวย

5,400

ม3

1,950

ม2

3
1
1

หลัง
หลัง
หลัง

1
1

รายการ
รายการ

1

รายการ

5,000

ม2

1
8
15

ปาย
ตัว
ใบ
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มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ

แบบมาตรฐานที่ – 5

พื้นที่โครงการ 5.5 ไร (ประชากร 3,055 คน)
มาตรฐาน พื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจ 1.8 ไร ตอประชากร 1,000 คน
รายการ

1. งานทั่วไป
1.1 ปรับระดับ, เนินดิน
2. งาน Hardscape
2.1 ทางเดิน
2.2 ลานทางเขา
2.3 สนามเด็กเลน
2.4 ลานออกกําลังกาย
2.5 ลานอเนกประสงค
2.5 ที่จอดรถยนต
3. งานอาคาร
3.1 ศาลาพักผอน 3.00 x 3.00 ม.
3.2 หอปน (สนามเด็กเลน)
3.3 อาคารบํารุงรักษา 4.00 x 6.00 ม.
4. งานระบบ
4.1 ระบบไฟฟาสองสวาง
4.2 ระบบประปารดน้ํา
5. งาน Softscape
5.1 ไมยืนตน
5.2 ไมพุม
5.3 ไมคลุมดิน
5.4 สนามหญา
6. งาน Furniture
6.1 ปายชื่อ
6.2 มานั่ง
6.3 ถังขยะ
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จํานวน

หนวย

6,600

ม3

2,350

ม2

3
1
1

หลัง
หลัง
หลัง

1
1

รายการ
รายการ

1

รายการ

6,150

ม2

1
10
18

ปาย
ตัว
ใบ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐานที่ – 6

พื้นที่โครงการ 6.5 ไร (ประชากร 3,610 คน)
มาตรฐาน พื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจ 1.8 ไร ตอประชากร 1,000 คน
รายการ

1. งานทั่วไป
1.1 ปรับระดับ, เนินดิน
2. งาน Hardscape
2.1 ทางเดิน
2.2 ลานทางเขา
2.3 สนามเด็กเลน
2.4 ลานออกกําลังกายหรือสวนสุขภาพ
2.5 ลานอเนกประสงค
2.6 ที่จอดรถยนต
3. งานอาคาร
3.1 ศาลาพักผอน 3.00 x 3.00 ม.
3.2 หอปน (สนามเด็กเลน)
3.3 อาคารบํารุงรักษา 4.00 x 6.00 ม.
4. งานระบบ
4.1 ระบบไฟฟาสองสวาง
4.2 ระบบประปารดน้ํา
5. งาน Softscape
5.1 ไมยืนตน
5.2 ไมพุม
5.3 ไมคลุมดิน
5.4 สนามหญา
6. งาน Furniture
6.1 ปายชื่อ
6.2 มานั่ง
6.3 ถังขยะ

จํานวน

หนวย

7,800

ม3

2,800

ม2

4
1
1

หลัง
หลัง
หลัง

1
1

รายการ
รายการ

1

รายการ

7,250

ม2

1
14
20

ปาย
ตัว
ใบ
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มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ

แบบมาตรฐานที่ – 7

พื้นที่โครงการ 7.5 ไร (ประชากร 4,170 คน)
มาตรฐาน พื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจ 1.8 ไร ตอประชากร 1,000 คน
รายการ

1. งานทั่วไป
1.1 ปรับระดับ, เนินดิน
2. งาน Hardscape
2.1 ทางเดิน
2.2 ลานทางเขา
2.3 สนามเด็กเลน
2.4 ลานออกกําลังกายหรือสวนสุขภาพ
2.5 ที่จอดรถยนต
3. งานอาคาร
3.1 ศาลาพักผอน 3.00 x 3.00 ม.
3.2 หอปน (สนามเด็กเลน)
3.3 อาคารบํารุงรักษา 4.00 x 6.00 ม.
4. งานระบบ
4.1 ระบบไฟฟาสองสวาง
4.2 ระบบประปารดน้ํา
5. งาน Softscap
5.1 ไมยืนตน
5.2 ไมพุม
5.3 ไมคลุมดิน
5.4 สนามหญา
6. งาน Furniture
6.1 ปายชื่อ
6.2 มานั่ง
6.3 ถังขยะ
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จํานวน

หนวย

8,400

ม3

3,000

ม2

4
1
1

หลัง
หลัง
หลัง

1
1

รายการ
รายการ

1

รายการ

8,650

ม2

1
15
22

ปาย
ตัว
ใบ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐานที่ – 8

พื้นที่โครงการ 8.5 ไร (ประชากร 4,720 คน)
มาตรฐาน พื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจ 1.8 ไร ตอประชากร 1,000 คน
รายการ

1. งานทั่วไป
1.1 ปรับระดับ, เนินดิน
2. งาน Hardscape
2.1 ทางเดิน
2.2 ลานทางเขา
2.3 สนามเด็กเลน
2.4 ลานออกกําลังกายหรือสวนสุขภาพ
2.5 ที่จอดรถยนต
3. งานอาคาร
3.1 ศาลาพักผอน 3.00 x 3.00 ม.
3.2 หอปน (สนามเด็กเลน)
3.3 อาคารบํารุงรักษา 4.00 x 6.00 ม.
4. งานระบบ
4.1 ระบบไฟฟาสองสวาง
4.2 ระบบประปารดน้ํา
5. งาน Softscape
5.1 ไมยืนตน
5.2 ไมพุม
5.3 ไมคลุมดิน
5.4 สนามหญา
6. งาน Furniture
6.1 ปายชื่อ
6.2 มานั่ง
6.3 ถังขยะ

จํานวน

หนวย

9,520

ม3

3,400

ม2

4
1
1

หลัง
หลัง
หลัง

1
1

รายการ
รายการ

1

รายการ

9,850

ม2

1
16
25

ปาย
ตัว
ใบ
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แบบมาตรฐานที่ – 9

พื้นที่โครงการ 9.5 ไร (ประชากร 5,220 คน)
มาตรฐาน พื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจ 1.8 ไร ตอประชากร 1,000 คน
รายการ

1. งานทั่วไป
1.1 ปรับระดับ, เนินดิน
2. งาน Hardscape
2.1 ทางเดิน
2.2 ลานทางเขา
2.3 สนามเด็กเลน
2.4 ลานออกกําลังกายหรือสวนสุขภาพ
2.5 ที่จอดรถยนต
3. งานอาคาร
3.1 ศาลาพักผอน 3.00 x 3.00 ม.
3.2 หอปน (สนามเด็กเลน)
3.3 อาคารบํารุงรักษา 4.00 x 6.00 ม.
4. งานระบบ
4.1 ระบบไฟฟาสองสวาง
4.2 ระบบประปารดน้ํา
5. งาน Softscape
5.1 ไมยืนตน
5.2 ไมพุม
5.3 ไมคลุมดิน
5.4 สนามหญา
6. งาน Furniture
6.1 ปายชื่อ
6.2 มานั่ง
6.3 ถังขยะ
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จํานวน

หนวย

10,640

ม3

3,800

ม2

4
1
1

หลัง
หลัง
หลัง

1
1

รายการ
รายการ

1

รายการ

11,000

ม2

1
18
28

ปาย
ตัว
ใบ
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กรณีศึกษา
จากขอมูลการศึกษากรณีศึกษาสวนสาธารณะ จํานวน 3 แหง สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ
ไดแก สวนหลวง ร. ๙ สวนสาธารณะขนาดกลาง ไดแก สวนบวกหาด และสวนสาธารณะขนาดเล็ก
ไดแก สวนสราญรมย สามารถสรุปไดตามหัวขอตอไปนี้

1. การบริหารจัดการสวนสาธารณะและงบประมาณในการจัดการ
สวนหลวง ร. ๙ เปนสวนสาธารณะขนาดใหญที่อยูในความดูแลรวมกันระหวางกรุงเทพมหานคร
กั บ มู ล นิ ธิ ส วนหลวง ร.๙ ดั ง นั้ น นโยบายในการดู แ ล ได ใ ช น โยบายของกรุ ง เทพมหานคร ดั ง นี้ คื อ
ดําเนินการจัดหา รักษา บริหาร และพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว พื้นที่โลงแจงและพื้นที่
นันทนาการของเมือง เพื่อประโยชนสูงสุดของคนกรุงเทพฯ และผูมาเยือน สําหรับโครงสรางการบริหารงาน
สํานักงานสวนสาธารณะ อยูในความดูแลของสํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร โดยไดแบง
หน ว ยงานออกเป นฝ า ยบริ ห ารงานทั่ว ไป กลุม งานวิ ช าการและสวนต นไม กลุม งานออกแบบสวน
สวนสวนและตนไม 1 และ 2 สวนหลวง ร.๙ ไดรับงบประมาณบางสวนจากสํานักงานสวนสาธารณะ
และบางสวนไดรับจากมูลนิธิสวนหลวง ร.๙
สวนบวกหาด เป น สวนสาธารณะขนาดกลางที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลนคร
เชียงใหม ไดรับการสนับสนุนจากทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก เชน ธนาคารแหงประเทศไทย
ไดสรางอาคารอเนกประสงค สมาคมยุวชนแหงชาติใหรูปปนตกแตงสวนบวกหาด เปนตน
สวนสราญรมย เป น สวนสาธารณะขนาดเล็ ก อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลของกองช า ง
งานสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธในการดําเนินการจัดกิจกรรมและดําเนินการของสวนสราญรมยและมี
หนวยงานภายนอกสนับสนุนการจัดทําปายแสดงขอมูลเพื่อประโยชนในการเรียนรู เชน การทองเที่ยว
แหงประเทศไทยไดจัดทําแผนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ และปายแสดงขอมูลแหลงทองเที่ยวตางๆ
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ภายในสวนสราญรมย เปนตน
ภาคผนวก ค
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2. การจัดสภาพแวดลอมของสวนสาธารณะ
สวนหลวง ร.๙ เป น สวนสาธารณะประกอบด ว ยสวนพฤกษศาสตร สวนรมณี ย ฯลฯ
ลวนประดับและตกแตงดวยพันธุไมหลายประเภท และพันธุไมหายากในประเทศไทย รวมทั้งเปนที่รวม
การจัดสวนสวยงามเลียนแบบตางประเทศ เชน สวนอังกฤษ สวนฝรั่งเศส สวนญี่ปุน เปนตน ดังนั้น
ประชาชนที่สนใจก็สามารถหาความรูในเรื่องดังกลาวได ภายในสวนหลวง ร.๙ มีสภาพทั่วไป คือ มีปาย
บอกชื่อสวนบริเวณประตูทางเขา มีแผนที่หรือแผนผังแสดงตําแหนงตางๆ ของสวนสาธารณะ ปายบอก
ชื่อตนไม ปายชักชวนใหรักษาความสะอาด ถนนภายในกวาง มีสวนโคงและสัดสวนตางๆ ตรงตาม
มาตรฐานทั่วไป มีถังขยะ รวมทั้งมีศูนยใหคําแนะนําและใหบริการแกผูที่มาใชบริการ

สวนบวกหาด มีปายบอกชื่อบริเวณประตูทางเขา เมื่อเขาไปภายในสวนบวกหาด มีถนนกวาง
ประมาณ 3 เมตร เพื่อใหประชาชนไดมาออกกําลังกายในชวงเชาและชวงเย็น ไดรับความสะดวก และมี
ลานอเนกประสงค เพื่อใชรํามวยจีนและเลนกีฬา โดยกิจกรรมที่ประชาชนมาใชบริการ ไดแก การพักผอน
นั่งเลน การอานหนังสือ และการออกกําลังกาย เชน วิ่ง เดิน มีสํานักงานสวน อยูทางดานหนา มีสนามหญา
ปูดวยหญานวลนอย มีตนไมยืนตนที่ใหรมเงาและความรมรื่น หลายชนิด เชน อินทนิลน้ํา แสก แค พิกุล
ตนมะพราว และตนอโศกอินเดีย เปนตน นอกจากนี้ยังมีไมสกุลปาลมอีกมากมายหลายชนิด สภาพสวนทั่วไป
มีบรรยากาศรมรื่นตลอดวัน มีไมดอกไมประดับที่สวยงาม ในสระน้ํามีปลาหลากหลายชนิด มีอากาศบริสุทธิ์
ตามทางเดินมีไฟถนนเปนระยะ มีถังขยะ สุขา มีรั้วกั้นรอบบริเวณสวน และมีที่จอดรถเปนจํานวนมาก
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สวนสราญรมย เปนสวนสาธารณะขนาดเล็กที่ทอดยาวขนานไปกับหาดของอาวประจวบคีรีขันธ
เปนสวนสาธารณะเปด ประชาชนสามารถไปใชบริการของสวนแหงนี้ไดตลอดเวลา ในสวนมีปายชื่อ
สวนหันหนาออกทะเล มีตนไมขนาดเล็ก เปนไมแนวเตี้ย และมีตนไมสูงบาง เพื่อใหเกิดรมเงา มีสนาม
หญาที่มีความสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย มีมาหินตั้งไวเปนระยะ มีทางเดินปูดวยอิฐซึ่งสามารถใชเปน
ลูวิ่งได มีการตกแตงสถานที่ใหดูสวยงามดวยรูปปนสัตวตางๆ มีศาลาไทยเพื่อใชพักผอนในสวน มีลาน
แอโรบิคอยูขางสวน
สวนมีความปลอดภัยและมีความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการเพื่อพักผอน เนื่องจากเปน
สวนเปด อยูใกลถนน มีเสาไฟฟาใหแสงสวางเพียงพอ มีการตรวจตราความเรียบรอยจากตํารวจ ซึ่งตั้งอยู
ใกลกับสถานีตํารวจ ใกลกับสวนมีรานขายของ และรานขายอาหาร ไวใหบริการแกประชาชนผูที่มาพักผอน
ภายในสวนมีแผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ และขอมูลแหลงทองเที่ยวจังหวัดที่สําคัญ มีแทนเกาะหลัก
และแผนปายใหความรูเกี่ยวกับอาวประจวบฯ รวมทั้งมีรูปปนของตัวละครเรื่องตามองลายและเขานมสาว
ที่เปนนิทานพื้นบานของจังหวัดประจวบคีรีขันธอีกดวย

3. การจัดกิจกรรมของสวนสาธารณะ
สวนหลวง ร. ๙ ใหบริการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน จัดเปนสถานที่ถายทําภาพยนตร และ
กิจกรรมอื่นๆ ไดจัดสวนใหเปนแหลงวิทยาการใหนักเรียนนักศึกษาไดแสวงหาความรูเพิ่มเติมเปน
สถานที่ใชในการทัศนศึกษาเพื่อศึกษาพันธุไมของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆ ซึ่งมีทั้งนักเรียน
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเปนสถานที่สําหรับการฝกงานดานพืช
และสวนของนักศึกษาสถาบันตางๆ เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน
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สวนบวกหาด จัดกิจกรรมดังตอไปนี้
1. ทัศนศึกษา โดยโรงเรียน ไดนํานักเรียนมาทัศนศึกษาเกี่ยวกับพันธุไม หรือทํากิจกรรม
ประกอบการศึ ก ษาในวิ ชาต า งๆ โดยผู ส อนให นั กเรี ย นมาศึ ก ษาพั นธุ ไ ม สว นประชาชนเขา มาร ว ม
กิจกรรมการออกกําลังกาย เชน การรํามวยจีน การรํากระบอง การเตนแอโรบิค เปนตน
2. ฝกงาน โดยเปนสถานที่ฝกงานทางดานพืชและสวน โดยมีสถาบันตางๆ เชน วิทยาลัย
เกษตรกรรมจากจังหวัดลําปาง วิทยาลัยเกษตรกรรมสายใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงนักศึกษา
มาฝกงาน เปนตน
3. จัดกิจกรรมในวันสําคัญ เชน มหกรรมไมดอกไมประดับ เปนวันที่จัดเกี่ยวกับพันธุไม
งานวันเด็ก และงานดนตรีในสวน เปนตน ซึ่งจัดโดยเทศบาลหรือหนวยงานภายนอกเปนผูจัดในบางโอกาส
สวนสราญรมย จัดกิจกรรมหลายกิจกรรมดวยกัน เชน
1. ใชเปนสถานที่ทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว
2. เอื้อเฟอสถานที่ใหกับชมรมตางๆ จัดกิจกรรมแอโรบิคตอนเชา และทํากิจกรรมศิลปะ
เชน วาดรูป ระบายสี เปนตน
3. เอื้อเฟอสถานที่แกโรงเรียนในเขตเทศบาลนําเด็กมาเรียนรูนอกหองเรียน และทํากิจกรรม
ในสวนสราญรมย
4. เปนสถานที่จัดงานประเพณีตามเทศกาลตางๆ
5. จัดทําแทนประวัติเกาะหลักแสดงประวัติศาสตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ

4. การจัดการดานบุคลากรของสวนสาธารณะ
สวนหลวง ร.๙ มีบุคลากรดําเนินงานดังนี้คือ ขาราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 24 อัตรา
และ ลูกจางจํานวน 441 อัตรา
สวนบวกหาด การบริ ห าร ได ม อบหมายให เ จ า หน า ที่ ส วนสาธารณะ เป น ผู บ ริ ห ารสวน
สวนบวกหาดมีบุคลากรดําเนินงานดังนี้คือ เจาหนาที่สวนสาธารณะ จํานวน 1 คน และลูกจางจํานวน 7 คน
สวนสราญรมย มีเจาหนาที่ทั้งหมดจํานวน 8 คน
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5. การประเมินผลการจัดการสวนสาธารณะ
สวนหลวง ร.๙ ใชวิธีการสอบถามดวยวาจาถึงความพึงพอใจผูเขามาใชสวน และบางครั้งก็จะ
ใชแบบสอบถามประกอบกัน สวนในการฝกอบรมใหความรูในเรื่องตางๆ ใชผลจากการฝกปฏิบัติจริง
และการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
สวนบวกหาด มี ก ารประเมิ น การดํ า เนิ น งานของสวนบวกหาดด ว ยกั น หลายวิ ธี กล า วคื อ
การประเมินผลความพึงพอใจการใชบริการ ดวยการสอบถามทางวาจา สวนการประเมินการปฏิบัติงาน
ของลูกจาง ทําการประเมินโดยหัวหนางาน โดยเฉลี่ยปละ 1 ครั้ง นอกจากนั้น สวนบวกหาดไดรับ
การตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก โดยคณะกรรมการจากภายนอกหนวยงานเปนผูประเมินการดําเนินการ
เชน ธนาคารแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฯลฯ
สวนสราญรมย มีการประเมินผลการดําเนินงานการใหบริการโดยการสอบถามดวยวาจา
เกี่ยวกับความพึงพอใจการใชสวน ความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เทศบาลเปนผูจัดขึ้นรวมทั้ง
มีการรับฟงประชาพิจารณจากประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการดําเนินการใหบริการสวนสราญรมยและ
มีการรับฟงคําวิจารณของผูมาใชสวนสราญรมยอีกดวย ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เจาหนาที่สวน
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหนางานอยางสม่ําเสมอ

6. การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน
6.1 การจัดกิจกรรม
สวนหลวง ร.๙ มีการรวมทํากิจกรรมกลุม โดยการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายเปนกลุม
โดยตั้งเปนชมรม เชน ชมรมโยคะ ชมรมแอโรบิค
สวนบวกหาด กิจกรรมสวนใหญที่ประชาชนมีสวนรวม คือ การพักผอน นั่งเลน อานหนังสือ
และออกกําลังกาย ใหขอคิดเห็นดานการบริการของสวน
สวนสราญรมย กิจกรรมสวนใหญที่ประชาชนมีสวนรวม คือ การพักผอน นั่งเลน อานหนังสือ
และออกกําลังกาย ใหขอคิดเห็นดานการบริการของสวน
6.2 การพัฒนาและดูแลสวนสาธารณะ
สวนหลวง ร.๙ ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอม เชน การรักษาความสะอาด
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สวนบวกหาด ประชาชนไมมีสวนรวมในการพัฒนาสวนโดยตรง แตใหความรวมมือในการ
เขารวมกิจกรรมเมื่อสวนสาธารณะจัดงานตางๆ
สวนสราญรมย ประชาชนทํ า ประชาพิ จ ารณ ใ นการจั ด บริ ก ารของสวนและเสนอความ
ตองการที่เปนประโยชนในการดําเนินการของสวนสาธารณะ

7. สภาพปญหาของสวนสาธารณะ
สวนหลวง ร.๙ มีงบประมาณในการบํารุงรักษาไมเพียงพอ ขาดงบประมาณในการซอมแซม
อุปกรณที่เสียหาย สวนในดานบุคลากร พบวาปญหาดานสวัสดิการของลูกจางไมเพียงพอ รวมทั้งปญหา
การประสานงานระหวางหนวยงาน เนื่องจากแตละสวนมักทํางานในสวนของสวนที่ตนดูแล ยังไมมีการ
เชื่อมโยงระหวางกันเทาที่ควร
สวนบวกหาด
1. มีปญหาเกี่ยวกับผูใชบริการนําสัตวเลี้ยงเขามาบุกรุกแปลงไม ทําใหแปลงไมเสียหาย
2. มีปญหาเรื่องความสะอาด ประชาชนไมชวยกันรักษาความสะอาด
3. มีปญหาขาดงบประมาณในการบํารุงรักษา งบประมาณที่ไดรับมีจํานวนไมเพียงพอใน
การบํารุงรักษาและพัฒนาสวนบวกหาด
4. มีปญหาเรื่องผูมั่วสุมในตอนกลางคืน เนื่องจากพื้นที่ในการดูแลกวาง แตมีเจาหนาที่
จํานวนนอย จึงทําใหดูแลสวนบวกหาดไดไมทั่วถึง บางครั้งมีวัยรุนมาจับกลุมมั่วสุม
5. มีปญหาบุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ รวมทั้งเมื่อขาดคนก็ยังไมสามารถหามาทดแทนได
สวนสราญรมย
1. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการชวยกันรักษาความสะอาด มีการทิ้งขยะเปนประจําและ
ไมชวยกันรักษาสวน
2. ตนไมในสวนตายและเสียหายเมื่อถึงฤดูมรสุมและประสบปญหาน้ําเค็ม
3. งบประมาณในการดูแลสวนไมเพียงพอ
4. จํานวนเจาหนาที่มีจํากัด กลาวคือ กองชาง งานสวนสาธารณะมีเจาหนาที่สวน 8 คน
จึงตองแบงเจาหนาที่ออกไปดูแลแตละสวนสาธารณะ ซึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีสวนสาธารณะ
หลายแหง เพราะฉะนั้น เจาหนาที่ที่ดูแลสวนสราญรมยนี้มีเพียง 2 คน จึงไมเพียงพอตอการทํางาน
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8. ขอเสนอแนะ
สวนหลวง ร.๙
ควรประชาสัมพันธใหชุมชนมาใชสวนหลวง ร.๙ มากขึ้น เชน การจัดใหผูเรียนในชุมชน
ใกลเคียงมาทัศนศึกษา เปนตน
สวนบวกหาด
ควรสรางสวนใหมีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเอง เนื่องจากเชียงใหมมีสวนสาธารณะหลายแหง
จึงควรจัดสวนใหมีจุดเดน เชน การทําใหเปนสวนปาลมทั้งสวน เพื่อใหเกิดจุดเดนจูงใจใหประชาชน
เขามาเที่ยวสวนมากยิ่งขึ้น และเปนแหลงการเรียนรูเกี่ยวกับพันธุไมประเภทปาลมไดดวย
สวนสราญรมย
1. กรณี ผู ใ ช บริ ก ารสวนทิ้ ง ขยะและขาดจิ ต สํ า นึ ก ในการช ว ยกั น รั ก ษาความสะอาดนั้ น
เจาหนาที่ไดพยายามประชาสัมพันธและดูแลเก็บขยะ อีกทั้งยังดูแลรักษาตนไมใหมีสภาพสมบูรณ
2. กรณีปญหาตนไมตายเนื่องจากภัยธรรมชาติ ควรเลือกตนไมที่สามารถทนทานตอปญหาได
เชน เลือกตนไมที่เปนหัว ไดแก พลับพลึงและวานตางๆ
3. กรณีที่งบประมาณและจํานวนเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลสวนมีจํากัด ตองคํานึงถึง
งบประมาณของเทศบาลที่จัดสรรให เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับ ตองนําไปบริหารใหครอบคลุม
ทั้งเมือง มิใชนําไปใชเฉพาะบางสวนเทานั้น
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ภาคผนวก ง
พันธุไมในสวนสาธารณะ
พันธุไมที่เหมาะกับเขตชุมชนเมือง
ในการเลื อ กพั นธุ ไม ที่ เหมาะสมและสามารถขึ้ นได ดีในเขตชุ มชนเมื อง ซึ่ง พัน ธุ ไม ที่เ ป น
องคประกอบหลักของพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง ควรเปนพันธุไมยืนตน เนื่องจากไมยืนตน มีอายุ
ที่ ยื น นาน มี คุ ณ ค า ทางจิ ต ใจสู ง และเสริ ม คุ ณ ค า ทางด า นสิ่ ง แวดล อ มได ดี ก ว า ไม พุ ม หรื อ ไม ล ม ลุ ก
ซึ่ ง ข อ พิ จ ารณาในการเลื อ กพั น ธุ ไ ม ยื น ต น ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย หลายประการ อาทิ ความสวยงามคงทน
วัตถุประสงคของการปลูก ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดลอม รวมทั้งคาใชจายในการพัฒนา
และบํารุงรักษา หลักทั่วไปในการคัดเลือกชนิดพันธุไม ควรคํานึงถึงนิเวศวิทยาของพันธุไม โดยเนนการ
คัดเลือ กพันธุไมถิ่ นเดิม อยางไรก็ ตาม เนื่ องจากระบบนิเ วศระหว างเขตชุ มชนเมือ งในประเทศไทย
มีความแตกตางกันไมมากนักในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีการจัดการและดูแล
อยางประณีต ขอจํากัดเรื่องนิเวศวิทยาของพันธุไมจึงมีไมมากนัก การพิจารณาคัดเลือกพันธุไมจึงควร
เนนไปที่บทบาท หนาที่และความหลากหลายของพืชพันธุ อายุและขนาด มากกวาถิ่นกําเนิดเดิม โดยอาจ
พิจารณาตามหมวดหมูดังนี้
1.

พันธุไมใหรม

ไดแก ไมยืนตนที่มีเรือนยอดขนาดใหญ สามารถใหรมเงาไดดี เหมาะสําหรับปลูกใน
พื้นที่สาธารณะที่มีบริเวณกวาง เชน สวนสาธารณะ ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา ลานจอดรถยนต และ
พื้นที่ของเอกชนที่มีบริเวณกวาง
ตัวอยางชนิดไมที่ใหรมเงาไดดี ไดแก กันเกรา จามจุรี ตะเคียนทอง ทองกวาว นนทรี
บุนนาค พิกุล ประดูปา ประดูแดง มะเกลือ มะฮอกกานี สะเดา สัตบรรณ สารภี หางนกยูงฝรั่ง ยางนา และ
หูกวาง ไมผลยืนตนบางชนิดสามารถใหรมเงาไดดี และใหผลรับประทานได เชน กระทอน ขนุน ชมพู
นอยหนา มะขาม มะมวง มังคุด ลําไย ลิ้นจี่ และสาเก
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2.

พันธุไมใหดอก

ไดแก ไมยืนตนที่ ใหดอกที่มีสีสันสวยงาม บางชนิดอาจมีกลิ่นหอม สรางความรมรื่ น
สวยงาม ซึ่งอาจแบงตามสีสันและกลิ่นหอมของดอก สามารถเลือกปลูกไดตามวัตถุประสงคของผูปลูก
ไมวาจะเปนสวนสาธารณะ ริมถนน ริมทางเดิน ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ และ
พื้นที่ของเอกชน ดังตอไปนี้
-

กลุมดอกสีขาว เชน กันเกรา กระทิง แคฝรั่ง จําป บุหงาสาหรี และสารภี

-

กลุมดอกสีครีม เชน กุมน้ํา กุมบก จันทนกะพอ ตะเคียนทอง บุนนาค พฤกษ พิกุล

มะมวง สะเดา สัตบรรณ และอโศกอินเดีย
-

กลุมดอกสีสม เชน คอเดีย แคแสด งิ้ว ถอน ทองกวาว ทองหลางดาง ปบทอง โสกน้ํา

และหางนกยูงฝรั่ง
-

กลุมดอกสีชมพู เชน กัลปพฤกษ กาฬพฤกษ จามจุรี ชงโค ชมพูพันธุทิพย ชัยพฤกษ

ตะแบก แตว และลั่นทม
-

กลุมดอกสีแดง เชน ชงโค ประดูแดง พูจอมพล ลั่นทม สาละลังกา โสกพวง โสกระยา

และโสกสปน
- กลุมดอกสีมวง เชน แกวเจาจอม กระพี้จั่น ตะแบก เลี่ยน ศรีตรัง เสลา อินทนิลน้ํา
อินทนิลบก และอินทรชิต
-

กลุ ม ดอกสี เ หลื อ ง เช น กระถิ น ณรงค กั น เกรา ขี้ เ หล็ ก อเมริ น กั น จํ าปา ตั น หยง

นนทรี ประดูบาน ฝายคํา พะยอม รัตมา ราชพฤกษ ลั่นทม แสมสาร โสกเหลือง สุพรรณิการ และเหลือง
อินเดีย
-

กลุมดอกหอม เชน กระดังงาไทย กระถินณรงค กระทิง กระทุม กฤษณา กันเกรา

ปบแกวเจาจอม จันทนกะพอ จําป จําปา จําปูน ชงโค พะยอม พิกุล ลั่นทม ลําดวน สารพี สาละลังกา โสกน้ํา
และโสกเหลือง
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3.

พันธุไมในสวนสาธารณะ

การปลูกไมยืนตนในสวนสาธารณะ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรมรื่น สวยงาม
เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ นอกจากนั้นยังชวยรักษาสิ่งแวดลอม ลดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง
ลดกระแสลม เปนองคประกอบของการจัดภูมิทัศนใหสวยงาม สําหรับการคัดเลือกพันธุไมเพื่อปลูกใน
บริเวณสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะขนาดใหญ สามารถนํ า พั น ธุ ไ ม ยื น ต น มาปลู ก ได ห ลากหลายชนิ ด
ไมแตกตางกัน ซึ่งการปลูกพันธุไมในบริเวณสวนสาธารณะนี้ ควรจะเนนในเรื่องของความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ โดยคัดเลือกใหเหมาะสมกับสภาพดิน ลักษณะพื้นที่ บทบาทการใชประโยชน ตลอดจน
ความสวยงาม โดยอาจแบงออกเปนกลุมไมใหรมเงา กลุมไมดอกหอม หรือตามสีสันของดอกก็ได
สวนหยอม หรือสวนสาธารณะขนาดเล็ก การคัดเลือกชนิดพันธุไม ควรจะเนนในเรื่อง
ของลักษณะทรงพุมที่สวยงาม ไมแผกวางเกินไป ใหรมเงาไดดี ใหดอกสวยงาม ใหดอกหอม ไมมียาง
ที่เปนพิษ ไมมีโรคและแมลงที่อาจกอใหเกิดอันตราย โดยคํานึง ถึงสภาพดิน และลักษณะของพื้น ที่
การคั ด เลื อ กชนิ ด พั น ธุ ไ ม จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ภาระในการดู แ ลรั ก ษาด ว ย เนื่ อ งจากในสวนหย อ มนั้ น
ประชาชนในชุมชนจะตองชวยกันดูแลรักษา ซึ่งไมตนขนาดกลางถึงขนาดเล็กอาจจะมีความเหมาะสม
มากกวาไมตนขนาดใหญ เชน กระทิง กุมบก แกวเจาจอม ขอย คอเดีย จําปา จําป ชงโค ชัยพฤกษ ตะแบก
แตรชมพู น้ําเตาตน บุหงาสาหรี รัตมา ลําดวน ไมตระกูลหมากหรือไมตระกูลไผ
4.

พันธุไมตามริมถนนและเกาะกลางถนน
ควรเปนพันธุไมที่ทนตอมลพิษทางอากาศและฝุนละออง ทนตอความรอนและความแลง
ไมผลัดใบ ปลูกไดงาย มีการเติบโตรวดเร็ว ไมควรมีขนาดใหญและสูงจนเกินไป กิ่งกานเหนียว ไมเปราะ
หัก ง า ย ใบเล็ ก ฝอย ใหด อกสวยงามและอยู ไ ดน าน ไม มี ผ ลขนาดใหญที่ จ ะหล น กอ ให เกิ ด อั นตราย
แกผูสัญจร มีระบบรากลึก ไมทําลายพื้นผิวจราจร หากมีพื้นที่แคบ ควรเลือกพันธุไมที่มีขนาดเล็ก แตหากมี
พื้นที่กวาง ควรเลือกพันธุไมที่มี่เรือนยอดกวางเพื่อใหเกิดรมเงา และเสริมสรางภูมิทัศนตลอดแนวสัญจร
ชนิดไมที่ควรปลูกตามริมถนน ไดแก กระทิง ขี้เหล็ก มะเกลือ พิกุล มะขาม มะฮอกกานี
สะเดา เสลา สารภี ประดู แคแสด ตะแบก ปบ พะยอม
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5.

พันธุไมตามริมทางเทา

เปนการสรางความรมรื่น สวยงามแกผูใชทางเดิน โดยปกติ ริมทางเทาจะมีพื้นที่ในการ
ปลูกตนไมที่คอนขางจํากัด เนื่องจากมักมีสิ่งกอสรางและระบบสาธารณูปโภคกีดขวางพันธุไมที่เหมาะสม
ควรมีทรงพุมที่ไมกวางใหญมาก ไมควรมีขนาดใหญและสูงจนเกินไป เติบโตชา มีลําตนเดี่ยว ไมแตกกิ่ง
ในระดับต่ํา ดอกมีกลิ่นหอม และมีสีสันสวยงาม ระบบรากไมลึกจนทําลายระบบน้ําและระบบระบายน้ํา
ใตผิวดิน
ชนิดไมที่ควรปลูกตามริมทางเทา ไดแก กันเกรา ตะแบก ตะเคียนทอง พิกุล มะเกลือ
สะเดา สารภี อินทนิลน้ํา และอินทนิลบก
6.

พันธุไมตามริมน้ํา

เปนการปลูกตน ไมตามริม แมน้ํ า ลํ าคลอง ที่ อยูในเขตชุมชนเมือ ง สรางความรมรื่ น
สวยงามแกผูสัญจรและยังใชเปนที่พักผอนหยอนใจได พันธุไมที่ปลูก จะตองเปนพันธุไมที่ชอบขึ้นริมน้ํา
ไมมีใบ ดอก ผลที่รวงงาย เพราะจะทําใหลําน้ําสกปรก
พันธุไมที่สามารถขึ้นไดบริเวณริมน้ํา ไดแก กุมน้ํา จามจุรี จิกน้ํา ตีนเปดน้ํา ทองโหลง
แปรงลางขวด มะกอกน้ํา โสกพวงและหลิว หากอยูริมทะเล ควรเลือกปลูกพันธุไมที่ทนตอน้ําเค็ม เชน
กระทิง ตะบูน ตีนเปดทะเล นนทรี โปรง ฝาด ลําพู ลําแพน สนทะเล และแสม เปนตน
7.

พันธุไมตามศูนยการคา อาคารพาณิชยและยานธุรกิจ

การเลือกปลูกตนไม จะมุงเนนความสวยงาม เพื่อการพักผอนหยอนใจ พันธุไมที่เลือกใช
จึงควรมีดอกที่สวยงาม ใหรมเงา ลําตนตรง ใบรวงนอย กิ่งกานไมเปราะ แตกหักงาย ไมมีผลขนาดใหญ
ที่จะหลน กอใหเกิดอันตรายตอยานพาหนะและผูสัญจร
พันธุไมที่เหมาะสมกับพื้นที่ศูนยการคา อาคารพาณิชยและยานธุรกิจ ไดแก กัลปพฤกษ
ทองหลาง ตะแบก นนทรี บุนนาค ประดู พิกุล ราชพฤกษ ศรีตรัง เสลา อินทนิลน้ํา
8.

พันธุไมบริเวณลานจอดรถยนต
พื้นที่ลานจอดรถยนตเปนพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวได โดยการปลูกตนไม
แทนการทําหลังคาเพื่อใหรมเงา พันธุไมที่เลือกใชในบริเวณลานจอดรถยนต ควรมีเรือนยอดที่ใหรมเงาได
ใบมีขนาดใหญ ไมเล็กฝอย เพื่อใหงายตอการเก็บกวาดทําความสะอาดเมื่อตกลงมา ไมผลัดใบ กิ่งกาน
ภาคผนวก ง

69

มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ

เหนียว ไมเปราะหักงาย ไมมีน้ํายางที่จะหยดลงมาทําความเสียหายแกรถยนต ทนตอมลพิษทางอากาศ
และความรอน มีระบบรากลึกไมทําลายพื้นผิวจราจร
พั น ธุ ไ ม ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ล านจอดรถยนต ได แ ก กระทิ ง กระพี้ จั่ น จํ า ป จํ า ปา
ตะเคียนทอง ตะแบก ประดู พะยอม พิกุล มะเกลือ ยางนา สะเดา เสลา อินทนิลน้ํา และอินทนิลบก
(ที่มา: กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547)
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