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บทที ่5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 งานศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยืน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาส่ีประการ คือ 1) เพื่อศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่  2) เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัประสิทธิภาพของโครงการพฒันาพื้นท่ีสี
เขียว และพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  3) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อส่ิงบริการของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  และ 4) เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวอยา่งย ัง่ยืนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  โดยไดท้ าการ
ทบทวนแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  แนวคิดเก่ียวกบัพื้นท่ีสีเขียว  การบริหารจดัการพื้นท่ีสีเขียวในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่  แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน
และพื้นท่ีสีเขียว  และเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการศึกษาในคร้ังน้ี   
 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งส าหรับการเก็บขอ้มูล
แบบสอบถาม จ านวน 504 ตวัอยา่ง  และกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการเก็บขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ จ านวน 20 
ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจขอ้มูล
ภาคสนาม การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ และการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) ค่าการ
กระจายร้อยละ (Percentage Distribution) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยรายละเอียดแต่ละส่วนสรุปไดด้งัน้ี   
 ส่วนท่ี 1 เก่ียวกับนโยบาย แผนงาน และโครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการทบทวนเอกสาร พบว่า ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมามีขอ้มูล
เก่ียวกบันโยบายการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว จ านวน 3 นโยบาย คือ นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559,  นโยบายการพฒันาและผลกัดนัเมืองเชียงใหม่เป็นเมือง
สีเขียวอยา่งย ัง่ยนืของเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 และนโยบายการพฒันาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2555 ส่วนแผนงานการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว พบว่ามีจ  านวน 2 แผนงาน คือ แผนจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2550-2554 และแผนปฏิบติัการ 21 ระดบัทอ้งถ่ิน และส าหรับโครงการหรือกิจกรรม
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พฒันาพื้นท่ีสีเขียว พบว่ามีจ  านวนทั้ งหมด 18 โครงการท่ีด าเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน 
ประกอบดว้ย โครงการน าร่องแนวคิดใหม่สู่การเป็นเมืองสีเขียว: เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นท่ี
เมืองโดยรอบ, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ตน้ไม้ใหญ่และจดัการพื้นท่ีสีเขียวเมืองเก่า
เชียงใหม่  ตามแนวคิดนิ เวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม, โครงการเมืองสี เขียวเนเธอแลนด์-เชียงใหม่ ,                  
โครงการปรับภูมิทศัน์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่, โครงการปรับปรุงและพฒันาสวนสาธารณะใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่, โครงการจดัท าสวนแนวตั้งในสถานท่ีราชการ, โครงการประกวดตน้ไม้
ใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่, โครงการละอ่อนเจียงใหม่ฮ่วมใจ๋อนุรักษ์ต้นไม้ในเวียงเก่า, 
กิจกรรมส ารวจและท าแผนท่ีต้นไม้ในโรงเรียน, โครงการแผนท่ีสีเขียวเทศบาลนครเชียงใหม่, 
กิจกรรมปลูกตน้ไมเ้พิ่มเติมบริเวณคูเมือง, โครงการตดัแต่งก่ิงไม/้ตน้ไมบ้ริเวณพื้นท่ีเลียบถนนสาย
ต่างๆ, โครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตเมือง, กิจกรรม "เขียวกินได"้, โครงการ "เยาวชน หมอตน้ไม้
อาสา", กิจกรรม "ฟ้ืนคืนชีวิตตน้ไมใ้หญ่กบัหมอตน้ไม"้, กิจกรรม "หน้าบา้น น่ามอง" และ กิจกรรม 
"เขียวออกแบบได"้    
 
 ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานและประสบการณ์การใช้ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียวของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีสัดส่วนเพศหญิงกบัเพศชายใกล้เคียงกนั มีอายุต  ่าสุด 15 ปี อายุ
สูงสุด 82 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  41-59 ปี  ระดบัการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบัประถมศึกษามาก
ท่ีสุด ประกอบอาชีพพ่อคา้หรือนักธุรกิจมากท่ีสุด  ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000- 
10,000 บาท  ส าหรับท่ีพกัอาศยัพบว่าเกือบทั้ งหมดพกัอาศยัอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่  และส าหรับ
ลกัษณะท่ีพกัอาศยัพบวา่ส่วนใหญ่พกัอาศยัในลกัษณะบา้นเด่ียว ส่วนประสบการณ์การใชป้ระโยชน์
พื้นท่ีสีเขียว พบว่ากลุ่มตวัอย่างเขา้ไปใช้บริการสวนสาธารณะหนองบวกหาด เป็นประจ ามากท่ีสุด 
และเข้าไปใช้บริการสวนกาญจนาภิเษกเป็นประจ าน้อยท่ีสุด  โดยส่วนใหญ่เข้าไปใช้บริการ
สวนสาธารณะมากท่ีสุดคือช่วงเย็น (16.31-21.00 น.) ของวนัธรรมดาหรือวนัท างานปกติ คือวนั
จนัทร์-วนัศุกร์  โดยความถ่ีท่ีมาใช้บริการมากท่ีสุดคือมาเกือบทุกวนั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเดินทางไปโดย
ล าพงั  ทั้งน้ีโดยส่วนใหญ่เดินทางโดยรถจกัรยานยนต ์  ผูใ้ชบ้ริการสวนสาธารณะส่วนใหญ่ใชเ้วลาอยู่
ในสวน 30 นาที-1 ชัว่โมง โดยไปใชบ้ริการเพื่อการออกก าลงักายมากท่ีสุด  ในส่วนของประสบการณ์
การใชบ้ริการพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ พบวา่ เคยใช้บริการพื้นท่ีสีเขียวประเภทลานกีฬาหรือสนาม
กีฬามากท่ีสุด โดยใชบ้ริการเพื่อการพกัผอ่นมากท่ีสุด  
 
 
 



 

 

166 

 

 ส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัประสิทธิภาพของโครงการพฒันาพื้นท่ี
สีเขียว และพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  
 1) ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียว  พบว่า กลุ่มตวัอย่างรู้จกั
โครงการปรับภูมิทศัน์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มากท่ีสุด และรู้จกัโครงการ "เยาวชน หมอตน้ไม้
อาสา" น้อยท่ีสุด  โครงการท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงมีจ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม เรียง
ตามล าดับดงัน้ี กิจกรรม "หน้าบ้านน่ามอง"  โครงการปรับภูมิทศัน์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  
กิจกรรม "ฟ้ืนคืนชีวิตตน้ไมใ้หญ่กบัหมอตน้ไม"้  โครงการประกวดตน้ไมใ้หญ่ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ กิจกรรมปลูกตน้ไมเ้พิ่มเติมบริเวณคูเมือง  โครงการปรับปรุงและพฒันาสวนสาธารณะใจ
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่  กิจกรรม "เขียวกินได"้  และโครงการจดัท าสวนแนวตั้งในสถานท่ีราชการ  
ส่วนโครงการท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัปานกลางมีจ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม คือ โครงการ 
"เยาวชน หมอตน้ไมอ้าสา" และโครงการตดัแต่งก่ิงไม/้ตน้ไมบ้ริเวณพื้นท่ีเลียบถนนสายต่างๆ ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียรวมของประสิทธิภาพของทั้ง 10 โครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดบัปาน
กลาง 
 2) ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของการพัฒนาพืน้ท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
รู้จกัพื้นท่ีสีเขียวประเภทลานกีฬาหรือสนามกีฬามากท่ีสุด ส่วนพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
หรือพืชผลทางการเกษตร เป็นพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มตวัอยา่งรู้จกันอ้ยท่ีสุด โดยพื้นท่ีสีเขียว
ประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการพฒันาสูงท่ีสุด คือ พื้นท่ีสีเขียวของเอกชน เช่น สนาม
กอล์ฟ  พิพิธภณัฑ์ สวนของโรงแรม  ส่วนพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการพฒันาต ่าท่ีสุด คือ 
พื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นร้ิวยาว เช่น เลียบขา้งถนน เกาะกลางถนน โดยค่าเฉล่ียรวมของประสิทธิภาพการ
พฒันาพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
 ส่วนท่ี 4 เก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อส่ิงบริการของสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่  พบว่า สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด 14 แห่ง ไม่มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกครบถ้วนทั้ ง 23 รายการตามเกณฑ์มาตรฐานไว้ส าหรับบริการประชาชน  โดย
สวนสาธารณะท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกไวบ้ริการมากท่ีสุดคือ สวนสาธารณะหนองบวกหาดสวน
ลา้นนา ร.9  และสวนสาธารณะบนท่ีดินของการรถไฟฯ มีจ านวน 21 รายการ  ส่วนสวนขา้งจวนผูว้่า
ราชการจงัหวดัมีส่ิงบริการอ านวยความสะดวกนอ้ยท่ีสุดคือ มีจ านวน 8 รายการ  ส าหรับค่าเฉล่ียความ
พึงใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพภูมิทศัน์ของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
พบวา่  สวนสาธารณะท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดบัสูงซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนั จ  านวน 
2 สวน คือ สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสวนรุกขชาติห้วยแกว้ มีค่าเฉล่ีย
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รวมเท่ากบั 2.34  สวนสาธารณะท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดบัปานกลาง จ านวน 9 แห่ง  
และท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดบัต ่า จ  านวน 3 แห่ง ซ่ึงสวนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือสวน
เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติโดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมต่อสวนสาธารณะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
 ส่วนท่ี 5 เก่ียวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวอย่างย ัง่ยืนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ พบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพฒันาใน 4 ประเด็น คือ  
 1) โครงการพัฒนาพื้ น ท่ี สี เขี ยวใน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่  พบปัญหาด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นท่ีแพร่หลาย และโครงการไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน โดย
เสนอแนะให้มีการประชาสัมพนัธ์โครงการท่ีมีอยู่เดิมให้เป็นท่ีรู้จกั เพิ่มเติมโครงการและกิจกรรม
ใหม่ๆ และเสนอให้ปรับปรุงและพัฒนาโครงการท่ีมีอยู่เดิมท่ีประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพนัธ์ 
และร่วมด าเนินงานโครงการต่างๆ   
 2) การพฒันาสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 
มิติ คือ มิติดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นกิจกรรม ดา้นความปลอดภยั และดา้น
ภูมิทศัน์ และมิติด้านการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ด้านบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ดา้นงบประมาณ 
ดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน และดา้นเทคโนโลยี/องค์ความรู้  พบปัญหาอุปสรรค คือ ส่ิงอ านวย
ความสะดวกไม่ครบถว้นตามมาตรฐาน ขาดแคลนพื้นท่ีให้เด็กเล็กมาท ากิจกรรม ความเส่ือมสภาพ
ของอุปกรณ์ ยามรักษาความปลอดภยัมีไม่ครบทุกสวน ปัญหาการดูแลภูมิทศัน์ให้สวยงาม ปริมาณ
บุคลากรไม่ เพียงพอกับพื้นท่ี รับผิดชอบ ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการดูแลรักษา
สวนสาธารณะ และปัญหาในด้านเทคโนโลยีองค์ความรู้ในการดูแลรักษาสวนสาธารณะ โดยมี
ขอ้เสนอแนะ คือ เพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกให้ครบตามมาตรฐานหรือท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ
กิจกรรมของแต่ละสวน จดัให้มีสนามเด็กเล่นให้ครบทุกสวน บ ารุงรักษาและเปล่ียนอุปกรณ์ให้
สามารถใชก้ารได ้จดัให้มียามรักษาความปลอดภยัหรืออาสาสมคัรในชุมชน ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์
ให้สวยงาม ร่มร่ืน  เพิ่มอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีและให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
อาสาสมคัร เพิ่มงบประมาณในการดูแลรักษาหรือให้เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาค
เงินสมทบ และการให้ผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือ แนะน าองค์
ความรู้ เทคนิควธีิท่ีถูกตอ้งเหมาะสม   
 3) พื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ดา้น 
คือ ดา้นภายภาพ/ท าเลท่ีตั้ง/การเขา้ถึง และดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงพบปัญหาอุปสรรค คือ พื้นท่ีมี
ความเฉพาะของการใชป้ระโยชน์ คือ ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายกิจกรรม  การเขา้ถึงเพื่อ
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ใชบ้ริการค่อนขา้งยาก และการตกแต่งภูมิทศัน์ท่ีมีลกัษณะแข็งกระดา้ง  โดยมีขอ้เสนอแนะ คือ ให้แต่
ละองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของพื้นท่ีปรับปรุงและพฒันาให้สวยงามและมีศกัยภาพในการ
ให้บริการอยู่เสมอ และเทศบาลนครเชียงใหม่ให้การสนบัสนุนงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ในการ
ดูแลรักษา และสนบัสนุนการจดัโครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ ดว้ย  
 4) การมีส่วนร่วมของชุมชน เอกชน ในการดูแล รักษา และพฒันาพื้นท่ีสีเขียว พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 248 คน ไม่เคยมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา และพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ (49.21%)  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีส่วนร่วมพบวา่เกือบทั้งหมดมีส่วนร่วมในระดบัของ
การปฏิบติัการเม่ือเขา้ไปใชบ้ริการพื้นท่ีสีเขียว ไม่พบการมีส่วนร่วมในระดบัการแสดงความคิดเห็น 
ร่วมวางแผนในการพฒันา หรือการติดตามประเมินผล โดยมีข้อเสนอแนะให้ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา และพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับ
ปฏิบติัการ การดูแลรักษา การเป็นอาสาสมคัร ช่วยประชาสัมพนัธ์ ด าเนินงานโครงการต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมสนบัสนุนงบประมาณและ
เทคโนโลย ี และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
 
5.2 อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาท่ีตั้งไวไ้ดอ้ย่างครบถว้น ซ่ึงใน
งานศึกษาน้ีเป็นการน าเสนอขอ้มูลความคิดเห็นของภาคประชาชนในภาพรวมท่ีสามารถน าประเด็น
ส าคญัท่ีพบไปศึกษาต่อยอดให้มีความละเอียดชดัเจนยิ่งข้ึน โดยประเด็นส าคญัท่ีพบในงานศึกษาได้
ดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบันโยบาย แผนงาน และโครงการดา้นการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีความสอดคล้องสัมพนัธ์กนั ซ่ึงพบว่าผลการด าเนินโครงการท่ีเป็นของ
ภาครัฐมีทั้งส่วนท่ีช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองท่ีตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชน  และส่วนท่ีขดัแยง้กบัความตอ้งการประชาชนท่ีไม่เห็นด้วยกบัวิธีการ
ด าเนินงานเน่ืองจากเห็นวา่เป็นการด าเนินงานท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการท่ีกลบักลายเป็นการท าลาย
ตน้ไมท้  าให้ขาดความร่มร่ืน ไม่ส่งเสริมการอนุรักษ์ดอกไมแ้ละพนัธ์ุไมพ้ื้นถ่ิน และใช้งบประมาณ
อยา่งไม่คุม้ค่า ทั้งน้ีเน่ืองภาคประชาชน ชุมชน และเอกชนไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆ จึงส่งผลให้บางโครงการเหล่าน้ีไม่ไดช่้วยหนุนเสริมให้เกิดการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวอยา่ง
ย ัง่ยืน ส าหรับโครงการท่ีด าเนินการโดยภาคเอกชนเป็นกิจกรรมเล็กๆ ท่ีช่วยเสริมในส่วนงานท่ีภาครัฐ
ไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งคล่องตวัและทัว่ถึง ท่ีมีลกัษณะของกิจกรรมเชิงจิตอาสา โดยโครงการ
หรือกิจกรรมเหล่าน้ีขบัเคล่ือนโดยใชง้บประมาณของภาคเอกชนและอาศยัความร่วมมือของภาคส่วน
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ต่างๆ จึงเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีใชง้บประมาณนอ้ย และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมมากกวา่
โครงการท่ีด าเนินการโดยภาครัฐ 
 2. ด้านสารสนเทศข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว พบว่ามีหลากหลายฐานข้อมูล ทั้ งนิยามความหมาย 
ประเภทของพื้นท่ีสีเขียว เกณฑ์สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวท่ีแต่ละหน่วยงานก าหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีมี
หลากหลาย รวมถึงขนาดพื้นท่ีสีเขียวซ่ึงเทศบาลนครเชียงใหม่รายงานขอ้มูลไม่ตรงกบังานศึกษาวิจยั
ของพวงเพชร์ ธนสิน (2552) ท่ีให้ความหมายและประเภทพื้นท่ีสีเขียวแตกต่างไปจากเทศบาลนคร
เชียงใหม่ และใช้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีท่ีไดจ้ากการแปลจากภาพดาวเทียม จึงท าให้การค านวณสัดส่วนของ
พื้นท่ีสีเขียวต่อหัวประชากรไม่ตรงกัน ซ่ึงปัญหาท่ีพบดังกล่าวสอดคล้องกบัรายงานสถานการณ์
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2546 (เพิ่งอา้ง) ไดก้ล่าวถึงปัญหาในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและ
ชุมชนวา่ประสบปัญหาดา้นระบบสารสนเทศท่ีเกิดจากความไม่ชดัเจนของความหมายของพื้นท่ีสีเขียว
ในเขตเมือง ท าให้เทศบาลแต่ละแห่งให้ความหมายพื้นท่ีสีเขียวท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้การรวบรวม
ขอ้มูลพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั ส่งผลให้การเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นท่ีสีเขียว
ต่อประชากรของแต่ละทอ้งถ่ินจะแตกต่างกนัมาก  
 3. การรับรู้โครงการด้านการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ พบว่าประชาชนรับรู้เก่ียวกับโครงการด้านการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ค่อนขา้งน้อย โดยการสอบถามทั้งหมด 10 โครงการ มีเพียงโครงการเดียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัเกิน
ร้อยละ 80 ส่วนโครงการท่ีประชาชนรู้จกันอ้ยกวา่ร้อยละ 50 มีถึงคร่ึงหน่ึงคือ 5 โครงการ ซ่ึงโครงการ
ท่ีรู้จกัน้อยท่ีสุดมีประชาชนรู้จกัไม่ถึงร้อยละ 20  และส าหรับการรับรู้เก่ียวกบัสวนสาธารณะจากการ
สอบถามทั้งหมด 14 แห่ง พบวา่ ประชาชนรู้จกัสวนธารณะมากกวา่ร้อยละ 70 มีอยู่เพียง 3 แห่ง และ
สวนท่ีประชาชนรู้จกันอ้ยกวา่ร้อยละ 50 มีอยูเ่กินคร่ึงหน่ึงคือ 8 แห่ง ซ่ึงสวนสาธารณะท่ีรู้จกันอ้ยท่ีสุด
มีประชาชนรู้จกัไม่ถึงร้อยละ 20 เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีโดยประชาชนไดเ้สนอแนะวา่ควรประชาสัมพนัธ์
โครงการท่ีมีอยู่เดิมให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน ให้คนในเมืองไดท้ราบทัว่กนัโดยกระจายข่าวสารให้มาก
ยิง่ข้ึนและให้ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพราะเป็นโครงการท่ีมีความส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง
วิธีการและเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมของส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (2548-ข) ท่ีระบุว่าขั้นตอนแรกของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนคือต้องให้
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทั้งในลกัษณะของเอกสารส่ิงพิมพ ์เอกสารรายงาน
ผลการศึกษา การจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร การให้ขอ้มูลผ่านส่ือมวลชน หอกระจายข่าวชุมชน การ
ทศันศึกษาและเยี่ยมชมโครงการ รวมถึงการช้ีแจงประชาชนในการประชุมของทางราชการ จึงจะ
น าไปสู่การมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่อไปได ้
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 4. การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินความพึงพอใจ และประเด็นปัญหาอุปสรรค พบวา่
ประชาชนเห็นดว้ยกบัโครงการพฒันาดา้นพื้นท่ีสีเขียวและเห็นดว้ยกบัการมีสวนสาธารณะและพื้นท่ีสี
เขียวอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เน่ืองจากเห็นถึงประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตเมือง แต่ทั้งน้ีพบขอ้มูลการประเมินประสิทธิภาพของโครงการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีสีเขียว
ประเภทอ่ืนๆ ว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดบัพอใช้ ส่วนการประเมินความถึงพอใจของ
สวนสาธารณะในภาพรวมพบวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นเฉยๆ และรองลงมาคือไม่พอใจ โดย
ได้เสนอว่ามีปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังท่ีสรุปเป็นประเด็นไวใ้นบทท่ี 4 ซ่ึง
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของพวงเพชร์ ธนสิน (2552) ท่ีพบว่าสวนสาธารณะและพื้นท่ีเปิดโล่ง
ส าคญัในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่หลายๆ แห่ง ก าลงัประสบปัญหาในดา้นศกัยภาพการให้บริการไม่
ดา้นใดก็ดา้นหน่ึง  และรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2546 (เพิ่งอา้ง)  ท่ีระบุวา่ปัญหา
ของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนเมืองประการหน่ึงคือขาดแหล่งเงินทุนในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
เน่ืองจากการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนจะตอ้งมีการลงทุนและดูแลอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นแหล่ง
เงินทุนหรืองบประมาณเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่  
 ทั้ งน้ีส าหรับประเด็นร่วมของข้อเสนอแนะของประชาชนประการหน่ึงท่ีพบเก่ียวกับส่ิง
อ านวยความสะดวกในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ คือความคิดเห็น ท่ีว่า 
สวนสาธารณะแต่ละแห่งไม่จ  าเป็นตอ้งมีส่ิงบริการครบถ้วน แต่ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
สามารถประเมินร่วมกนัถึงลกัษณะการใชง้านท่ีเหมาะสมกบัชุมชนและปรับปรุงพฒันาให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการและบริบทของพื้นท่ี เช่น สวนหายยา อาจเนน้กิจกรรมการออกก าลงักายในช่วงเยน็
และกลางคืน ดงันั้นอาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีอาคารอ านวยการ สระน ้ า หรืองานศิลปะสนามตกแต่งพื้นท่ี 
แค่ควรมีเพิ่มเติมศาลาพกัผ่อน ไฟฟ้าให้แสงสวา่ง และน ้ าด่ืมสะอาดไวบ้ริการ ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวคิด
เก่ียวกับมาตรฐานของส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพภูมิทัศน์ของพื้นท่ีสีเขียวของกองงาน
สวนสาธารณะ ส านกัสวสัดิการสังคม กรุงเทพมหานคร ท่ีก าหนดว่าสวนสาธารณะท่ีไดม้าตรฐาน
จะตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกทั้ง 4 ดา้น ครบทั้งหมด 23 อยา่ง   

 5. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเอกชนในการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวพบว่ามีส่วนร่วม
นอ้ยมากโดยประชาชนร้อยละ 49.21 ไม่เคยมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา และพฒันาพื้นท่ีสีเขียว ส่วน
ผูท่ี้เคยมีส่วนร่วมเกือบทั้งหมดอยู่ในระดบัของการปฏิบติัการเม่ือเขา้มาใช้บริการ เช่น มีส่วนร่วมใน
การเก็บขยะ ดูแลรักษาความสะอาด และไม่พบการมีส่วนร่วมในระดบัของการร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมวางแผนในการพฒันา  มีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการ หรือการติดตามประเมินผล ดงัท่ี
แนวคิดของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2548-ข) ได้ระบุไว้
เก่ียวกบัวธีิการและเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม   



 

 

171 

 

 แต่ทั้งน้ีในส่วนของขอ้เสนอแนะภาคประชาชนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมพบว่ามีหลายระดบั
และหลายประเด็น ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาขณะท่ีเขา้ไปใชบ้ริการพื้นท่ีสีเขียว การมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน และร่วมเป็นคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล การมีส่วนร่วมโดยการสนบัสนุนงบประมาณ การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ มีส่วนร่วมโดย
การจดัท าโครงการหรือกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีท่ีจ  าเป็น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานศึกษาของบลัลงัก์ วิเศษศรี (2543) ท่ีระบุวา่เทศบาลควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจดัท าโครงการร่วมรับผิดชอบดูแลและบริหารสวนสาธารณะ และงานศึกษาของวิราณี 
สุขกาย (2547) ท่ีระบุวา่ประชาชนตอ้งการมีส่วนร่วมในการคิด การตดัสินใจในการปรับปรุงออกแบบ
พื้นท่ีสวนสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้เต็มศกัยภาพมากท่ีสุด โดยท่ีผ่านมา
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการท างานกบัภาครัฐเก่ียวกบัพื้นท่ีสวนสาธารณะ จึงเห็นวา่ตนเองไม่ส่วน
เก่ียวขอ้งในการดูแลรักษาพื้นท่ี  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะต่อการน าผลการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาพื้นท่ีสีเขียว 

1. จากการวิจยัท่ีพบวา่ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศของพื้นท่ีสีเขียวมาหลากหลายและ
ขดัแยง้กนั จึงควรมีการทบทวนฐานขอ้มูลและพฒันาการจดัเก็บขอ้มูลพื้นท่ีสีเขียวอย่างเป็นระบบ 
จดัท าเกณฑม์าตรฐานของเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ี และควรจดัเก็บขอ้มูล
โดยละเอียด รวมถึงมีการเผยแพร่ขอ้มูลในวงกวา้ง 

2. จากผลการวิจยัท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างรู้จกัสวนสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ 
รวมถึงโครงการกิจกรรมค่อนขา้งนอ้ย  จึงควรมีการประชาสัมพนัธ์โครงการเก่ียวกบัการพฒันาพื้นท่ี
สีเขียวและสวนสาธารณะให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะโครงการท่ีเป็นท่ีรู้จกัน้อย 
ไดแ้ก่ โครงการ "เยาวชน หมอตน้ไมอ้าสา" กิจกรรม "เขียวกินได"้ และกิจกรรม "ฟ้ืนคืนชีวิตตน้ไม้
ใหญ่กบัหมอต้นไม้"  ส่วนสวนสาธารณะท่ีเป็นท่ีรู้จกัน้อยท่ีควรได้รับการประชาสัมพนัธ์มากข้ึน 
ไดแ้ก่ สวนสุขภาพบา้นเด่น  สวนเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ  สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี  สวนโครงการพฒันาเมืองหลกั  สวนขา้งจวนผูว้า่ราชการจงัหวดั  สวนหายยา  และสวน
กาญจนาภิเษก เพื่อใหป้ระชาชนเห็นความส าคญัของพื้นท่ีสีเขียวและเขา้มาใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

3. น าผลการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิภาพ การประเมินความพึงพอใจ และ
ประเด็นปัญหาอุปสรรคส าคญัท่ีพบในแต่ละดา้นต่อการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวทั้งประเภทสวนสาธารณะ
และพื้นท่ีสีเขียวประเภทอ่ืนๆ มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการปรับปรุงและพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ใหย้ ัง่ยนืต่อไป ดงัน้ี 
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3.1 ควรปรับปรุงการด าเนินงานโครงการตดัแต่งก่ิงไม/้ตน้ไมบ้ริเวณพื้นท่ีเลียบ
ถนนสายต่างๆ เน่ืองจากพบว่าเป็นโครงการท่ีมีค่าเฉล่ียการประเมินประสิทธิภาพต ่าท่ีสุด ประชาชน
เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ส่งผลใหข้าดความร่มร่ืน ตน้ไมใ้หญ่ถูกท าลาย 

3.2 ควรพิจารณาดูแล รักษา และพัฒนาสวนเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติเป็น
อนัดบัแรก เน่ืองจากพบวา่เป็นสวนสาธารณะท่ีมีค่าเฉล่ียรวมของการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้
เขา้ไปใช้บริการต ่าท่ีสุดอยู่ในระดบัไม่พอใจทั้ง 4 ดา้น คือ ส่ิงบริการอ านวยความสะดวก ส่ิงบริการ
ดา้นกิจกรรม ส่ิงบริการดา้นความปลอดภยั และส่ิงบริการดา้นการตกแต่งภูมิทศัน์   

3.3 ควรเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกในสวนสาธารณะท่ีมีไม่ครบ ทั้งน้ีโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อประเภทของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของลักษณะการใช้งานของแต่ละสวน  และควรพิจารณาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของส่ิงอ านวยความสะดวกในสวนสาธารณะท่ีมีค่าเฉล่ียของการประเมินความพึงพอใจ
ต ่าท่ีสุดสามล าดบัของแต่ละสวน ไดแ้ก่ 

- สวนบวกหาด ควรปรับปรุงด้านบริการน ้ าด่ืม ท่ีจอดรถ และยามรักษาความ
ปลอดภยั 

- สวนอนุสาวรียส์ามกษตัริย ์ควรปรับปรุงดา้นพื้นท่ีส าหรับปิกนิก ถงัขยะ และ
สนามหญา้หรือลานหญา้ 

- สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ควรปรับปรุงดา้นสระน ้า ไฟ
สนามใหแ้สงสวา่งในเวลากลางคืน และพื้นท่ีส าหรับปิกนิก 

- สวนหายยา ควรปรับปรุงดา้นสนามหญา้หรือลานหญา้ ฐานออกก าลงักาย หรือ
เคร่ืองออกก าลงักาย และมา้นัง่ 

- สวนข้างจวนผูว้่าราชการจงัหวดั ควรปรับปรุงด้านสวนไม้ดอกไม้ประดับ 
(สวนหยอ่ม) สนามหญา้หรือลานหญา้ และงานศิลปะสนามตกแต่งพื้นท่ี 

- สวนโครงการพฒันาเมืองหลกั ควรปรับปรุงดา้นงานศิลปะสนามตกแต่งพื้นท่ี 
พื้นท่ีส าหรับปิกนิก มา้นัง่ และไฟสนามใหแ้สงสวา่งในเวลากลางคืน 

- สวนลา้นนา ร.9 ควรปรับปรุงดา้นยามรักษาความปลอดภยั ป้ายแสดงแผนผงั 
ลานกีฬา และไฟสนามใหแ้สงสวา่งในเวลากลางคืน 

- สวนเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ ควรปรับปรุงด้านถังขยะ งานศิลปะสนาม
ตกแต่งพื้นท่ี และสวนไมด้อกไมป้ระดบั (สวนหยอ่ม) 

- สวนค่ายกาวิละ ควรปรับปรุงด้านงานศิลปะสนามตกแต่งพื้นท่ี  ห้องน ้ า
สาธารณะ และพื้นท่ีส าหรับปิกนิก 
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- สวนกาญจนาภิเษก ควรปรับปรุงดา้นท่ีจอดรถ ยามรักษาความปลอดภยั และไฟ
สนามใหแ้สงสวา่งในเวลากลางคืน 

- สวนสุขภาพบา้นเด่น ควรปรับปรุงด้านสระน ้ า ฐานออกก าลงักาย หรือเคร่ือง
ออกก าลงักาย และงานศิลปะสนามตกแต่งพื้นท่ี 

- สวนสาธารณะบนท่ีดินของการรถไฟฯ ควรปรับปรุงด้านสระน ้ า ยามรักษา
ความปลอดภยั และงานศิลปะสนามตกแต่งพื้นท่ี 

- สวนรุกชาติห้วยแกว้ ควรปรับปรุงดา้นไฟสนามให้แสงสว่างในเวลากลางคืน 
ยามรักษาความปลอดภยั ร้านขายของ และศาลาพกัผอ่น 

- ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ควรปรับปรุงด้านห้องน ้ าสาธารณะ พื้นท่ี
ส าหรับปิกนิก และมา้นัง่  

4. เพิ่มอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการดูแลและ
พฒันาพื้นท่ีสีเขียว และใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการหรืออาสาสมคัร  

5. เพิ่มงบประมาณในการดูแลรักษาและพฒันาพื้นท่ีสีเขียว ทั้งงบประมาณจากเทศบาล
นครเชียงใหม่ และงบประมาณสนบัสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนในลกัษณะของการตั้งกองทุน 
เงินบริจาคสมทบ และการเก็บค่าธรรมเนียมเขา้ใชบ้ริการ  

6. จากผลการวิจยัทีพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวน้อยมาก จึง
ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ให้เข้ามามี
บทบาทในการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มากยิ่งข้ึนในลกัษณะของเครือข่าย
อาสาสมคัร และ/หรือคณะกรรมการ โดยมีเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผูป้ระสานงานกลางให้การ
สนบัสนุน ส่งเสริมให้เขา้มามีส่วนร่วมในทุกระดบั ทุกขั้นตอน ตามศกัยภาพและความเหมาะสม เพื่อ
เป็นประโยชน์ในแง่ของการช่วยลดงบประมาณของเทศบาล ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ี
รับผิดชอบดูแลพื้นท่ีสีเขียว  ช่วยเสริมด้านเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษา และเพิ่ม
ความรู้สึกเป็นเจา้ของ รู้สึกผกูพนั หวงแหน ตอ้งการปรับปรุงใหดี้ข้ึน และมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นท่ี
เมืองใหน่้าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืต่อไป    
 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีเน้นศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวมในระดบัเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการสวนสาธารณะท่ีได้เก็บขอ้มูลเม่ือจ าแนกเป็นรายสวนสาธารณะจึง
ค่อนข้างน้อย  การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างในการเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้ใช้
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บริการสวนสาธารณะแต่ละแห่งมากข้ึน โดยท าการศึกษาร่วมกบัการพฒันาแต่ละสวนในลกัษณะของ
สวนสาธารณะน าร่อง  

2. ควรเพิ่มประเด็นศึกษาท่ีเป็นลกัษณะเชิงลึกหรือเฉพาะพื้นท่ีเพื่อน าผลการศึกษาวิจยั
มาการพฒันาพื้นท่ีแต่ละแห่งเป็นรายกรณีไป ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการตดัแต่งก่ิงไม/้
ตน้ไมบ้ริเวณพื้นท่ีเลียบถนนสายต่างๆ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
โครงการดังกล่าว โดยให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นทีมงานศึกษาวิจยัและร่วมสนับสนุนขอ้มูล องค์
ความรู้ เทคโนโลย ีบุคลากร และอ่ืนๆ  

2.2 ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงและพฒันาสวน
เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติใหมี้ศกัยภาพในการใหบ้ริการประชาชนมากยิง่ข้ึน 

2.3 ศึกษาวจิยัเก่ียวกบักระบวนการและแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และภาคเอกชนในการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในทุกระดบัเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การพฒันาพื้นท่ีสีเขียวท่ีย ัง่ยนืต่อไป  

2.4 ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนหรือการหางบประมาณเพื่อพฒันาพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
สวนสาธารณะเพื่อการบ ารุงรักษาสถานท่ี   
 


