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บทที่  2 
แนวทางการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 
2.1   ความหมายของสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 สถานที่พักผอนหยอนใจ หมายถึง  สถานที่ท่ีสรางขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนที่พักผอน
หยอนใจสําหรับประชาชนทั่วไป  และเปนที่ประกอบกิจกรรมตางๆ เชน การเดินเลน การพักผอน      
การออกกําลังกาย โดยมีการจัดแตงบริเวณไวอยางสวยงาม พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกไวคอย
บริการแกประชาชน 

2.2   วัตถุประสงคของการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 2.2.1 เพื่อการพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย และเพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีดี รวมท้ัง 
เปนเสมือนปอดของเมือง 
 2.2.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ 
 2.2.3 เพื่อเปนสถานที่ทองเที่ยว 
 2.2.4 เพื่อเปนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม 

2.3   ความสําคัญของสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 สถานที่พักผอนหยอนใจมีความสําคัญดังนี้คือ  

2.3.1 เปนสถานที่ท่ีคนใชสรางความสมบูรณใหแกตนเองทั้งทางรางกายและจิตใจ 
2.3.2 เปนสถานที่ปองกันการบุกรุกทําลายธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็เปนสถานที่ท่ีสงเสริม

ใหมีธรรมชาติท่ีสมดุลกันเอง 
2.3.3 ชวยปองกันทรัพยากรธรรมชาติไมใหสูญหายไป  
2.3.4 ความตองการที่วางสําหรับสถานที่พักผอนหยอนใจในเมืองใหญทําใหเกิดผลดี เชน     

มีท่ีวางสําหรับปลูกตนไมมากๆ ตนไมจะทําหนาท่ีปองกันมิใหเกิดอากาศเสีย 
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2.3.5 ชวยใหคนในสังคมไดใกลชิดกับธรรมชาติ และรูซึ้งถึงความจําเปนที่จะตองรักษา
ธรรมชาติไว   

2.3.6 สิ่งตางๆ ท่ีสรางไวในสถานที่พักผอนหยอนใจมีผลดีตอเศรษฐกิจของเมืองใหญๆ เชน 
บริเวณธรรมชาติ  ประวัติศาสตร  สถานที่เลนกลางแจง เปนตน ซึ่งเปนสิ่งท่ีดึงดูดผูคนจากบริเวณ
ใกลเคียงและที่หางไกลใหเขามายังสถานที่พักผอนหยอนใจ  

2.3.7 สถานที่พักผอนหยอนใจมีประโยชนตอการศึกษานอกสถานที่ ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ี
สนับสนุนการศึกษาที่ เกี่ยวของกับการศึกษาในหองเรียน โดยเนนหนักถึงการใชประโยชนของ
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับคน  

2.4   ลักษณะที่ดีและสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 2.4.1 ดานการใหความสะดวกแกผูมาใชบริการ 

1) มีปายบอกชื่อสถานที่พักผอนหยอนใจบริเวณประตูทางเขาท่ัวไป 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 ประกอบดวย สะพานสําหรับขามทาง ขามสระน้ํา สะพานประดับ

ตกแตงสวน 
6) ถนนภายในสถานที่พักผอนหยอนใจควรมีขนาด ความกวาง สวนโคง และ

สัดสวนตามมาตรฐาน เพื่อใหความปลอดภัยในการขับข่ี มีท่ีจอดรถ 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) มียามรักษาการณ 
  2) มีแสงสวางในเวลากลางคืน 
  3) มีประตูเขาออกไมมากนัก ในเวลากลางคืนควรเปดประตูเดียว 
  4) ทํารั้วกั้นในบริเวณที่ไมปลอดภัย เชน รั้วกั้นริมแมน้ําหากสวนนั้นอยูใกลสนาม
เด็กเลน   
  5) ตรวจตราสายไฟและปลั๊กไฟ 
  6) ตัดตนไมท่ีมีกิ่งแหงหรือแตงพุมไมเสมอไมใหมืดทึบเกินไป 
  7) ควรมีหนวยพยาบาล 
 2.4.3 การดูแลรักษา 
  1) ทําความสะอาดสม่ําเสมอ เชน เก็บขยะ กวาดถนน กวาดสนาม เปนตน 
  2) ตัดหญา ตัดแตงทรงพุมของตนไม 
  3) ใหปุย รดน้ํา พรวนดินและฉีดยากันแมลง 
  4) มีการปลูกตนไมทดแทนไมเดิมท่ีตายไปหรือกําลังจะตาย 
  5) ซอมแซมอุปกรณ เชน ทาสีเกาอี้ ติดปายหรือทํารั้วใหม 
  6) ชักชวนใหประชาชนชวยกันรักษาความสะอาด 
  7) อนุรักษสภาพที่สวยงามตามธรรมชาติไวใหดียิ่งข้ึน 
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2.5   บรรยากาศภายในสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 บรรยากาศภายในสถานที่พักผอนหยอนใจควรมีลักษณะดังนี้ 

1) บรรยากาศภายในสถานที่พักผอนหยอนใจ  ควรเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน      
เชน การเลนกีฬา ควรมีพื้นที่โปรงโลง การนั่งพักผอน ควรใหความเปนสวนตัวไดดี และมีบรรยากาศของ
ความเปนสวนตัว ซึ่งสภาพโดยรวมควรจะเหมาะสมกับความสบายของมนุษย ไมมีแดดจัดหรือลมพัด
แรงเกินไป ไมมีฝุนและควันมากเกินไป ไมมีกลิ่นเหม็นรบกวน ไมมองเห็นภาพที่ไมพึงประสงค เชน 
กองขยะหรือความสกปรก 

2) สภาพแวดลอม คนไทยไมนิยมอยูกลางแดด โดยเฉพาะในเวลากลางวัน มักพอใจอยูใต
รมไมชายคาหรือในศาลา แตเมื่อไมมีแดดหรือเวลาเย็น มักพอใจท่ีโลงมากกวา ดังนั้น กอนการออกแบบ 
ผูออกแบบจึงควรศึกษาวาพื้นที่นั้นๆ จะใชเวลาใดมากนอยอยางไร 

3) ความเปนสวนตัว ในที่นี้หมายถึงการไมมีการยุงเกี่ยวกับผูอื่น ไดแก การไมถูกจองมอง
โดยผูอื่น การไมตองสังสรรคกับผูอื่น การสรางมุมสวนตัวในพื้นที่สาธารณะ ดังนั้น จึงควรมีการสราง
พื้นที่แยกออกจากทางสัญจร เปนพื้นท่ีท่ีผูใชสามารถกําหนดขอบเขตของตนไดโดยไมถูกรุกล้ําโดยผูอื่น 
แตในบางครั้งความเปนสวนตัว ผูใชพื้นที่อาจมีความตองการมองเห็นผูอื่นเคลื่อนไหวไปมา 

4) บรรยากาศธรรมชาติ ในปจจุบันถึงแมวาสถานที่พักผอนหยอนใจในรุนหลังๆ จะเนนที่
กิจกรรมและพฤติกรรมของผูใชบริการ อยางไรก็ตามยังมีความเชื่ออยูวาการไดเห็นสิ่งท่ีเปนธรรมชาติ
สามารถใหผลดีแกจิตใจ 

5) ความปลอดภัย การใชพื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจ ทําใหผูใชเกิดความรูสึกสบาย      
ในการใชสถานที่มากขึ้น ความปลอดภัยในสถานที่พักผอนหยอนใจแยกเปนความปลอดภัยในดานรางกาย 
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม การจัดสถานที่ใหเกิดความรูสึกปลอดภัยในดานรางกาย ไดแก การใช
โครงสรางที่มั่นคงแข็งแรง มีการดูแลซอมบํารุงอยางสม่ําเสมอ เลือกวัสดุถูกตองกับสภาพการใชสอย  
สําหรับความปลอดภัยดานอาชญากรรมทําไดโดยพยายามออกแบบพื้นที่ใหสามารถมองเห็นโดยไมมี  
จุดลับสายตา  หากมีความจําเปนตองมีบริเวณที่ลึกเขาไปจากทางสัญจรที่มีคนเดินผานไปมามาก         
ควรพยายามจัดใหมีกิจกรรมที่จะดึงคนเขาไปในบริเวณนั้น เชน  จัดเปนซุมขายเครื่องดื่ม หนังสือพิมพ 
หรือทําเปนบริเวณที่ทําการที่มีเจาหนาท่ีอยูประจํา พยายามจัดใหเปนพื้นที่ท่ีเปดโลงมากที่สุด นอกจากนั้น
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ควรจัดใหมีการติดตั้งไฟใหความสวางเสมอในเวลากลางคืน ในเรื่องการเขาถึงบริเวณ หรือพื้นที่ตางๆ  
ในสถานที่พักผอนหยอนใจ พยายามใหเขาถึงไดงายและมีลักษณะเปดโลงเพื่อความปลอดภัย 

6) ความสวยงาม  ความสวยงามของสถานที่พักผอนหยอนใจทําใหเกิดความรูสึกสบายใจ 
รูปแบบที่สงเสริมความสวยงามในสวนและใหความงามพื้นฐานที่เหมือนๆ กันคือ 

(1) การจัดองคประกอบของสถานที่พักผอนหยอนใจ จะตองมีความเปนอันหนึ่ง     
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  มีแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยท่ี
เวนวางขนาดเล็กที่ท้ิงราง ใชเปนที่สําหรับเด็กเลน ท่ีออกกําลังกายและสังสรรคพักผอนหยอนใจของ
ประชาชน แบงเปน 2 ประเภทไดแก สวนหยอม และสวนถนน 

(1) สวนหยอม หมายถึง บริเวณพื้นที่ขนาดเล็กริมถนน กลางถนน  ท่ีจัดตกแตงข้ึนเพื่อ
ความสวยงามแกบริเวณใกลเคียงและเพื่อความสวยงามแกผูพบเห็นที่ผานไปมา บางแหงสามารถให
ประชาชนเขาไปใชพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ 
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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 
เปนสวนสําหรับผูท่ีอาศัยในละแวกนั้น มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวาสถานที่พักผอนหยอนใจขนาดยอม 

3) สถานที่พักผอนหยอนใจขนาดเล็ก  คือสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ไร   
แตไมเกิน 124 ไร  มีรัศมีการบริการเปนวงรอบประมาณ 3-8 กิโลเมตร มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มข้ึน
มากกวาสวนหยอมและสวนละแวกบาน และมีท่ีเลนกีฬา พื้นที่สําหรับการพักผอนแบบเพลิดเพลิน
สวยงาม เชน ไมดอกไมประดับ 

4) สถานที่พักผอนหยอนใจขนาดกลางหรือสวนระดับเขตหรือยาน คือสถานที่พักผอน
หยอนใจที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต 125 ไร  แตไมเกิน 500 ไร มีรัศมีการบริการเปนวงรอบมากกวา 8 กิโลเมตร
ข้ึนไป โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางที่ไมมีในสวนหยอม สวนละแวกบานและสวนขนาดเล็ก 
เชน บริเวณปคนิค ท่ีจอดรถ ลานอเนกประสงค บริเวณที่มีลักษณะเฉพาะ เชน สวนดอกไมขนาดใหญ 
สระน้ํา  จักรยาน  บึงตกปลา ฯลฯ 

5) สถานที่พักผอนหยอนใจขนาดใหญ  คือสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีพื้นที่มากกวา 500 ไร 
ข้ึนไป มีรัศมีการบริการเปนวงรอบแกคนทั้งเมืองและพื้นที่ใกลเคียงในเขตรอบเมือง มีลานกวางสําหรับ
การจัดงานประเพณี และกิจกรรมที่มีความหลากหลาย 

2.7   มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจตอประชากร 
 ในการศึกษามาตรฐานพื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจตอประชากรนั้น การกําหนดเกณฑ
มาตรฐานในแตละประเทศจะแตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประชากร วัฒนธรรม  การเมือง 
การปกครอง สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นฐานทางโครงสรางของชุมชน ลักษณะกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
รวมท้ังกฎหมายขอกําหนดตางๆ ของแตละประเทศ  ดังแสดงในตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1  แสดงมาตรฐานเนื้อที่สถานที่พักผอนหยอนใจตอประชากรในประเทศตางๆ 

ประเทศ 
เนื้อที่สถานที่พักผอนหยอนใจตอ

ประชากร 1,000 คน 
(หนวย : ไร) 

เนื้อที่สถานที่พักผอนหยอนใจ
ตอประชากร 1 คน 

(หนวย : ตารางเมตร) 
มาตรฐานสากล 9.38 15 
สหรัฐอเมริกา 25 40 
อังกฤษ 17.5 23 
เม็กซิโก 9.4 15 
โปแลนด 9.4 15 
สิงคโปร 6.8 10.9 
ญ่ีปุน 3.37 5.4 
มาเลเซีย(กัวลาลัมเปอร) 1.80 2.90 
ไทเป 0.25 0.40 

 
(ท่ีมา: 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 

เนื้อที่สถานที่พักผอน
หยอนใจตอประชากร 

1,000 คน 
(หนวย:ไร) 

เนื้อที่สถานที ่
พักผอนหยอนใจตอ
ประชากร 1 คน   

(หนวย:ตารางเมตร) 

หมายเหตุ 

สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

10 16 ใชเปนมาตรฐานสําหรับ
ประเทศไทย 

JICA 10 16 ใชสําหรับพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท Litchfield 
Whiting Brown & 
Associate 

10 16 ใชสําหรับพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

สํานักผังเมือง 10 16 ใชสําหรับพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

การเคหะแหงชาติ 2 3.20 เพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย 
ผังนครหลวงฉบับ
ปรับปรุง 

1.80 2.88 รวมเนือ้ท่ีสนามกีฬา    
0.40 ไรตอ1,000 คน และ
สนามเด็กเลน 0.30 ไร    
ตอ1,000 คน เปนมาตรฐาน 
ท่ีผังเมืองนิยมใช 

 

(ท่ีมา : นาตยา ทรงวิจิตร , 2545) 
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2.8   สนามเด็กเลน 

 สนามเด็กเลนเปนบริการสังคมที่มีเปาหมายสําหรับเด็กเล็ก ซึ่งอยูในวัยกอนเขาเรียน หรืออยู
ในวัยข้ันประถมศึกษา โดยจัดใหเปนสถานที่เลน และออกกําลังกายกลางแจง 
 ที่ต้ัง 

1) ควรตั้งอยูในละแวกบานหรือชุมชนยานพักอาศัยในรัศมีการเดิน 150-300 เมตร          
จากบานพักอาศัย และใหบริการชุมชนขนาด 500-1,000 คน 

2) ท่ีตั้งควรหางจากบริเวณที่จอดรถ  สี่แยก  ชายทะเล  ฝงแมน้ําหรือท่ีท่ีอาจจะเกิดอันตราย
แกเด็ก 

3) สถานที่ควรรับแสงรอยละ 50 
4) เขาถึงงายดวยทางเดินเทาเปนหลัก และไมควรตองขามถนนหรือหากจําเปน ควรมีจุด

ขามนอยท่ีสุด 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) มีท่ีพักสําหรับผูปกครองในตําแหนงท่ีมองเห็นเด็กแตไมรวมอยูในสนามเด็กเลน 
3) มีปายเตือนเกี่ยวกับการใชเครื่องเลนและมีปายอธิบายวิธีการใชเครื่องเลน 
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2.9 วิเคราะหบทบาท อํานาจ หนาที่การจัดบริการดานสถานที่พักผอนหยอนใจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 จากการศึกษากฎหมายที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและหนาท่ีในการ
บริหารและการบริการดานสถานที่พักผอนหยอนใจตางๆ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    
พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง      
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เปนตน สามารถสรุปบทบาทอํานาจหนาท่ีการจัดบริการดานสถานที่พักผอน
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 จัดต้ังสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทสําคัญในการวางแผนจัดตั้งสถานที่พักผอนหยอนใจ
ในชุมชนใหเกิดข้ึน เพื่อประโยชนของประชาชนในชุมชนไดใชเปนแหลงพักผอนหยอนใจ และแหลง
ความรูในชุมชนอยางเต็มท่ี 
 2) บทบาทในการดําเนินงานบริหารสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการตามแผนงานที่ไดกําหนดไว โดยอาศัยความ
ชวยเหลือจากผูนําชุมชน กรรมการหมูบาน รวมท้ังประชาชน นอกจากนี้ควรตองเปดโอกาสใหเอกชนได
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามความเหมาะสม 
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 3) บทบาทในการกํากับติดตาม  
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรกํากับดูแลการดําเนินงานสถานที่พักผอนหยอนใจ    
ในทุกสวน ไมวาจะเปนดานบุคลากร สถานที่ ตนไม เครื่องอํานวยความสะดวก เปนตน เพื่อใหเปนไป
ตามแผนงานที่ไดวางไว 
    4) บทบาทในการประเมิน  
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรรวมประเมินการดําเนินงานของสถานที่พักผอนหยอนใจ
เปนระยะๆ เพื่อปรับปรุง แกไข ไดทันทวงที และประเมินภาพรวมของสถานที่พักผอนหยอนใจ 
ตลอดจนความพึงพอใจของผูมาใชบริการอยางตอเนื่อง 
 5) บทบาทในการระดมแหลงเงินทุนสนับสนุน  
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปดโอกาสใหเอกชนเขามารวมสนับสนุนทรัพยากร และ
งบประมาณ ในการดําเนินงานของสถานที่พักผอนหยอนใจ รวมท้ังการระดมเงินทุนดวยวิธีการตางๆ ไมวา
จะเปนการประชาสัมพันธ การรณรงคการจัดกิจกรรมหาทุนตางๆ เชน Walk Rally การวิ่งการกุศล เปนตน 
 6) บทบาทในการประสานประโยชนรวมกัน 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรเปนผูประสานประโยชนระหวางภาครัฐและเอกชน
โดยการเปดประมูลรานคาเขามาขายสินคาในสถานที่พักผอนหยอนใจ โดยแบงรายไดจากการขายสินคา
ใหกับสถานที่พักผอนหยอนใจตามสัดสวนที่เหมาะสม 
 7) บทบาทในการใหคําปรึกษา  
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีบทบาทในการใหคําปรึกษาแกผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ ไมวาจะเปนกลุมองคกรเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เขามาใชบริการ  
ตลอดจนการมีสวนชวยในการแกปญหาที่เกิดข้ึนไดทันทวงที 
 8) บทบาทในการสนับสนุน 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรใหการสนับสนุนใหมีการพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ
อยางสม่ําเสมอ เชน การจัดอบรมใหแกบุคลากรในสถานที่พักผอนหยอนใจตามความตองการ อันจะนําไปสู
การสงเสริมใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
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 9) บทบาทในการคงไวซ่ึงวัฒนธรรมทองถิ่น  
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีบทบาทสําคัญในการผดุงไวซึ่งเอกลักษณและ
วัฒนธรรมทองถิ่นตนเอง โดยการสนับสนุน รวบรวมขอมูลสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทองถิ่น
ของตน โดยรวบรวมไวในศูนยขอมูลประจําสถานที่พักผอนหยอนใจ และจัดแสดงใหแกประชาชนที่   
เขามาใชสถานที่พักผอนหยอนใจ นอกจากนี้สถานที่พักผอนหยอนใจยังควรเปนศูนยกลางในการจัดการ
แสดงทางวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ 

2.10   ปญหาของสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 จากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยและการศึกษาจากกรณีศึกษา สามารถสรุปปญหาของสถานที่
พักผอนหยอนใจไดดังนี้คือ 

1) ดานบุคลากร  จํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนพื้นที่ของ
สถานที่พักผอนหยอนใจ รวมท้ังเมื่อขาดบุคลากรก็ไมสามารถหามาทดแทนได การไมมีสวัสดิการ
เพียงพอ นอกจากนี้ปญหาการประสานงานระหวางหนวยงานในบางเรื่องยังพบวาขาดการประสานงาน 
จึงทําใหงานลาชา และไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

2) ดานงบประมาณ  ขาดงบประมาณในการดูแลสถานที่พักผอนหยอนใจ หรือในกรณีท่ี  
จัดกิจกรรมในสถานที่พักผอนหยอนใจ ขาดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยตรง 

3) ดานการจัดกิจกรรม  
(1) ดานวิทยากร  ขาดวิทยากรในการใหความรูโดยตรง ขาดความตระหนัก และเขาใจ

เกี่ยวกับการใชแหลงการเรียนรูในชุมชน พรอมท้ังขาดทักษะการถายทอดความรูในลักษณะตางๆ และ
การใชสื่อ เปนตน 

(2) ดานการจัดกิจกรรม กรณีท่ีสถานที่พักผอนหยอนใจไมมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยตรง  หากแตเปดโอกาสใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกเขามาจัดกิจกรรม ปรากฏวากิจกรรมการ
เรียนรูท่ีจัดขาดความหลากหลาย และอาจทําใหประชาชนไมเขารวมกิจกรรมมากนัก   
 4) ดานสภาพแวดลอมทั่วไป 

(1) ความสะอาด ประชาชนที่มาใชบริการ ไมชวยรักษาความสะอาด ประชาชนนําอาหาร
มารับประทานแลวไมท้ิงตามถังขยะที่ไดจัดไวให จึงเปนภาระของเจาหนาท่ีในการทําความสะอาด 
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ในขณะที่มีเจาหนาท่ีจํานวนนอย เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อท่ีของสถานที่พักผอนหยอนใจที่ตองดูแล       
และยังมีปญหาคนมั่วสุมในสถานที่พักผอนหยอนใจ การดูแลไมท่ัวถึงของเจาหนาท่ี และการรวมกลุม
ของวัยรุนหรือประชาชนบางกลุม ซึ่งมีพฤติกรรมไมเหมาะสมดวย 

(2) อุปกรณชํารุด อุปกรณของสถานที่พักผอนหยอนใจบางแหงชํารุด เนื่องจาก
ประชาชนทําชํารุดเสียหาย เชน ปายติดตามทางเดินและปายแสดงชื่อและพันธุไม เปนตน  

(3) งบประมาณในการบํารุงรักษา เนื่องจากงบประมาณที่ไดมีจํานวนจํากัด จึงไมเพียงพอ
ตอการบํารุงรักษาและพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 

(4) ความปลอดภัย  เนื่องจากสถานที่พักผอนหยอนใจเปนที่พักผอนของคนทั่วไป 
ดังนั้นการควบคุมมิจฉาชีพ จึงเปนเรื่องคอนขางยาก นอกจากนี้ยังมีปญหาการมั่วสุมในสถานที่พักผอน
หยอนใจ การดูแลไมท่ัวถึงของเจาหนาท่ี และการรวมกลุมของวัยรุน หรือประชาชนบางกลุม ซึ่งมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม 

2.11   งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสถานที่พักผอนหยอนใจมีดังนี้ 
 พีรวรรณ  พงษไพบูลย (2538)  ศึกษาแนวการจัดเตรียมสวนสาธารณะระดับชุมชน  ระดับเขต
หรือยาน และระดับเมือง กรณีศึกษาผังเมืองรวมชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวา สวนสาธารณะในระดับ
ปจจุบันยังไมเปนไปตามระบบ Central Place Theory และแนวคิด Hierarchy Spatial จํานวนสวนสาธารณะ 
ท่ีมีอยูจึงไมสามารถที่จะรองรับประชาชนไดท้ังชุมชนเมืองชลบุรี  ดังนั้นจึงควรหาที่วางเพื่อนํามาพัฒนา
เปนสวนสาธารณะ  แตเนื่องจากขอจํากัดของขนาดพื้นที่ และราคาที่ดินที่สูงในชุมชนชลบุรี  ทําใหความ
เปนไปในการพัฒนาสวนสาธารณะจึงเปนไปแคเพียงสวนสาธารณะระดับชุมชน  สวนละแวกบานและ
สนามเด็กเลน 
 รุจิรา  เปรมานนท (2538) ศึกษาปญหาการจัดการความตองการใชบริการสวนสุขภาพใน
ภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบวา 1. ปญหาการจัดการสวนในดานการวางแผน การจัดการบริหาร
บุคลากร  การเปนผูนําและการควบคุมดูแลของผูใหบริการอยูในระดับปานกลางทุกดาน 2. ความตองการ
ใชบริการของผูรับบริการอยูในระดับปานกลาง สวนความตองการดานความปลอดภัยดานสถานที่ตั้ง 
และดานรูปแบบการจัดการสวนสุขภาพและดานรูปแบบการจัดบริการสวนสุขภาพอยูในระดับมาก        
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3. การเปรียบเทียบความตองการใชบริการสวนสุขภาพของผูรับบริการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนระหวาง
กลุมอายุ  พบวามีความแตกตางกัน 4. การเปรียบเทียบความตองการใชบริการสวนสุขภาพของ
ผูรับบริการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนระหวางกลุมระดับการศึกษา พบวามีความแตกตางกันในดานความ
ปลอดภัยและสถานที่ตั้ง 
 อาชัญญา  รัตนอุบลและคณะ (2548) ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรูของแหลงการเรียนรู     
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     
ท่ีดูแลเฉพาะการดูแลสภาพทั่วไปของสวนสาธารณะ แตไมมีหนวยงานที่จัดการศึกษาลงไปดูแลโดยตรง  
ดังนั้น จึงมีปญหาดานการจัดการเรียนรู ท้ังในดานบุคลากร  ดานวิชาการ  และงบประมาณ  
 สวนดานมาตรฐานการเรียนรูของสวนสาธารณะ พบวาสวนใหญมีการจัดกิจกรรมสงเสริม   
การเรียนรูตามอัธยาศัย เปนที่พักผอนของประชาชน  มีการจัดกิจกรรมของชุมชน และบางแหงมีการจัด
การศึกษาตอเนื่อง  คือการอบรมฝกอาชีพและมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 


