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แบบฟอร์ม 
พจนานุกรมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Data Dictionary) 

1.  ชื่อชั้นข้อมูล 

 ที่ตั้งสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 

 1.1  ชื่อแฟ้ม public_park.shp 

 1.2  แหล่งที่มา 

  หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

  กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ ส านักงานสาธารณะ ส านักสิง่แวดล้อม โทร. 0 2245 3748  
ภายใน (2531) 

 1.3  วัน/เดือน/ป ี 20/03/2555 

 1.4  พื้นหลักฐาน 

   Indian1975  WGS1984 

 1.5  มาตราส่วนแผนที่ฐานที่ใชอ้้างอิง 

   1 : 1,000  1 : 4,000  1 : 20,000  1 : 50,000 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 1.6  รูปแบบชั้นข้อมูล 

   Coverage  Grid  Tin  Info 

   Shape file  อื่นๆ (ระบุ) 

 1.7  คุณลักษณะของชั้นข้อมูล 

   Point  Line  Polygon  

 หมายเหตุ : ชั้นข้อมูลสวนสาธารณะที่ท าการบ ารุงดูแลรักษาโดยโดยส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อมกทม. 

 มีลักษณะดังนี้ 
              1. สามารถรองรับและให้บริการประชาชนทั่วไป โดยไม่จ ากัดประเภทและข้อจ ากัดการใช้ 
              2.  มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป  
              3.  มีพันธ์ไม้หลากหลาย 
              4. มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งส่วนนันทนาการและการกีฬา เช่น สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ า ฯลฯ 
มีส่วนของการศึกษาหาความรู้ เช่น ห้องสมุดประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ 
              5. มีกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้บริการประชาชน 
              6. มีจ านวนประชาชนผู้มาใช้บริการอย่างต่ าวันละ 200 คน 
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              นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ยังมีพ้ืนที่สีเขียวส าหรับให้บริการประชาชน อีกมากกว่า23,378,4806 ตร.ม. 
  โดยจ าแนกลักษณะของพ้ืนที่สีเขียว และรัศมีการใช้บริการออกเป็น7 ประเภทคือ 
              1.สวนหย่อมขนาดเล็ก ส าหรับเด็กเล่น ที่ออกก าลังกาย และสังสรรค์พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
วัยต่างๆ  
              2. สวนหมู่บ้านมีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 2 ไร่แต่ไม่เกิน 25 ไร่ รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1-3 
กิโลเมตร เป็นสวนส าหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยในละแวกบ้านนั้น มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมมากกว่าสวนระดับที่ 1       
              3. สวนชุมชนมีขนาดพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ แต่ไม่เกิน 125 ไร่ รัศมีการให้บริการเป็นวงรอบประมาณ 3-8 
กิโลเมตร มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมมากกว่าสวนระดับที่1 และระดับที่2 มีที่เล่นกีฬา มีพ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อน
แบบเพลิดเพลินกับสิ่งสวยงาม เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ 
             4. สวนระดับย่าน ขนาดพื้นมากกว่า 125 ไร่ แต่ไม่เกิน 500 ไร่ รัศมีบริการเป็นวงรอบมากกว่า 8 
กิโลเมตรขึน้ไป การให้บริการผู้อยู่ใกล้มาด้วยการเดิน  ผู้ที่อยู่ไกลเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน รถยนต์ มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกบางอย่างที่ไม่มีในสวนระดับที่ 1,2 และ 3 เช่นบริเวณปิกนิก ที่จอดรถ ลานอเนกประสงค์ 
บริเวณท่ีลักษณะเฉพาะ เช่น สวนดอกไม้ขนาดใหญ่  สระเล่นเรือ จักรยาน บึงตกปลา ล าธาร 
             5. สวนระดับเมือง มีขนาดมากกว่า 500 ไร่ ขึ้นไปรัศมีบริการเป็นวงรอบแก่คนทั้งเมืองและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ในเขตอิทธิพลของเมือง มีลานกว้างส ากรับการจัดงานประเพณี ผู้มาใช้บริการเดินทางมาจากทั่วกรุงเทพและใช้เวลา
พักผ่อนนานเกินครึ่งวัน มีกิจกรรมในสวนหลากหลาย และเน้นหนักไปทางด้าน Active Recreation นอกเหนือจาก
กิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนระดับล่าง เป็นกิจกรรมสนุกสนาน ตื่นเต้น ดึงดูดใจ 
             6. สวนถนน สวนไหล่ทางหรือทางจักรยาน สวนเกาะกลาง สวนทางแยก 
             7. สวนเฉพาะทาง ไม่จ ากัดขนาด เช่น สวนอนุสาวรีย์ ลานอเนกประสงค์ สวนประวัติศาสตร์ สวน
วัฒนธรรม เช่น สวนอนุสาวรยี์ชัยสมรภูมิ สวนหย่อมลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร์ ฯลฯ  

2.  การเผยแพร่ข้อมูล 

 2.1  หน่วยงานที่ให้การเผยแพร่ข้อมูล กรุงเทพมหานคร(ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กองสารสนเทศภูมิศาสตร์) 

 2.2  เผยแพร่ทาง 

  Internet URL : http://203.155.220.179/wms 

3.  รายละเอียดประกอบข้อมูลเชิงต าแหน่ง (Attribute Data) 

 

ชื่อคอลัมน์ 
รูปแบบ
ข้อมูล 

ความ
กวา้ง 

จ านวนต าแหน่ง
ทศนิยม 

ค าอธิบาย 

id_park text 3 - รหัสสวนสาธารณะ 

park_name text 50 - ช่ือสวนสาธารณะ 
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dcode text 4 - รหัสเขต 

location text 100 - บริเวณทีต่ั้งสวนสาธารณะ 

tel text 20 - เบอร์โทรศัพท์ 

open_close text 50 - เวลาเปดิปิดการให้บริการ 

จ านวน  31 แห่ง  

4.  รายละเอียดของรหัส 

 

ชื่อฟิลด์ รหัส ค าอธิบายรหัส 

   

   

   
 

 

 


