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 การจัดทำาแผนงาน/โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างเป็น 

รปูธรรมและมปีระสทิธภิาพสอดคล้องกบันโยบายและวตัถปุระสงค์ทีก่ำาหนดไว้ใน ผงัเมอืงรวมทีช่ีน้ำาแนวทางการพฒันาพืน้ที ่สงวน

รกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิและดำารงรกัษาสิง่ทีม่คีณุค่าทางศลิปวฒันธรรมต่างๆ ของเมอืง การกำาหนดแผนงาน/โครงการทีท่ำาให้เกดิ

การพฒันาตามผงัเมอืงรวมเกีย่วข้องกบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบหลายหน่วย ทัง้ทีเ่ป็นหน่วยงานภายในกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเอง  

และหน่วยงานราชการภายนอก ซึ่งจำาเป็นต้องบูรณาการในการดำาเนินการร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดผลสำาเร็จในการนำา

ผังไปสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลและสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับ โดยในปีงบประมาณ 2555 

กลุม่งานจดัและวเิคราะห์โครงการ สำานกัผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะได้จดัทำาแผนงาน/โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวม จำานวน 

15 ผังเมืองรวม ในพื้นที่ 12 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 99 โครงการ ดังนี้ 

ชื่อผังเมืองรวม
จำ�นวน

โครงก�ร
ชื่อผังเมืองรวม

จำ�นวน

โครงก�ร

1. ผังเมืองรวมชุมชนปากนำ้าหลังสวน

   จังหวัดชุมพร
3

  9. ผังเมืองรวมชุมชนเชียงของ           

     จังหวัดเชียงราย
17

2. ผังเมืองรวมชุมชนกำาแพงเพชร – 

   นาสีทอง จังหวัดสงขลา
4

10. ผังเมืองรวมเมืองอ่างทอง             

     จังหวัดอ่างทอง
5

3. ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 5 11. ผังเมืองรวมเมืองป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 4

4. ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง

   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9

12. ผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ  

     จังหวัดสระแก้ว
5

5. ผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย-แม่จั๊วะ   

   จังหวัดแพร่
8

13. ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน         

     จังหวัดสมุทรสาคร
2

6. ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา 9
14. ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว          

     จังหวัดสมุทรสาคร
3

7. ผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก         

    จังหวัดพิจิตร
10

15. ผังเมืองรวมชุมชนแม่จัน–สันทราย  

     จังหวัดเชียงราย
6

8. ผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง – 

   ขามเรียง  จังหวัดมหาสารคาม
9 รวม 99

การจัดท�าโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม 

: โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาชุมชนเมือง

บ้านหมี ่และปรบัปรงุภมูทิศัน์วดัทุง่ทะเลหญ้า

 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาชุมชนเมืองบ้านหมี่ และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดทุ่งทะเลหญ้า เป็น 1 ในจำานวน 6 พื้นที่ที่กลุ่มงานจัด

และวเิคราะห์โครงการได้เน้นจดัทำาโครงการพฒันาทีม่ศีกัยภาพทีน่่าสนใจในปี2555 เพือ่ผลกัดนัให้เกดิการดำาเนนิการได้จรงิเป็นรปูธรรม

กลุ่มงานจัดและวิเคราะห์โครงการ ส�านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
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1.  พื้นที่โครงการ   

 วดัและโรงเรยีนทุง่ทะเลหญ้า การใช้ทีด่นิประเภทสถาบนัศาสนา หมายเลข 7.2 และการใช้ทีด่นิประเภทสถาบนัการศกึษา 

หมายเลข 6.2

 รูปแสดงที่ตั้งโครงก�ร

2.  หลักการและเหตุผล

 ชุมชนเมืองบ้านหมี่เป็นชุมชนใหญ่ขนาดกลางใน

ลำาดับที่ 2 ของจังหวัดลพบุรี มีจำานวนประชากรอยู่อาศัยใน

เขตผังเมืองรวมกว่า 20,000 คน แนวความคิดของโครงการ

ศูนย์พัฒนาชุมชนเมืองบ้านหมี่เกิดขึ้นภายใต้หลักการว่า วัด

เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาความเข้ม

แข็งของคนในสังคม วัดทุ่งทะเลหญ้าเป็นวัดที่มีศักยภาพและ

มีบทบาทความสำาคัญในชุมชนบ้านหมี่มาแต่อดีตมีที่ตั้งอยู่ใน

ศูนย์กลางชุมชนเขตตำาบลโพนทอง  เป็นศูนย์วัฒนธรรมตำาบล  

มีอุโบสถไม้สักเก่าที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  มีสระนำ้า

เพื่อใช้กิจกรรมของประชาชนชาวตำาบลโพนทอง  และโรงเรียน

วัดทุ่งทะเลหญ้า นอกจากนี้ในช่วงเกิดเหตุการณ์นำ้าท่วมเมื่อ

ปี 2554 ยังใช้เป็นสถานที่อพยพของผู้ประสบภัย  ดังนั้น เพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพของวัดให้มีบทบาทสนับสนุนชุมชนให้มี

ความเข้มแข็ง  มีภูมิคุ้มกันต่อสภาวะแวดล้อมของสังคมไทย

ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

พฒันาด้านการศกึษา  การฝึกอาชพี การพฒันาจติใจให้ยดึมัน่

อยูใ่นความถกูต้อง ความดงีาม และการอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม 

เพื่อเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งแก่คนในสังคม

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ก่อสร้างศูนย์กลางการพัฒนาทางกายและใจ แหล่งการเรียน

รู้ของชุมชน  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมสำาหรับชุมชน เช่น ลานวัฒนธรรม  สำาหรับการแสดง/

การละเล่น พบปะสังสรรค์  งานประเพณีต่างๆ  การก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงค์สำาหรับกิจกรรมของวัดและชุมชน  

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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 โบร�ณสถ�น  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนเมือง

บ้�นหมี่ที่ควรอนุรักษ์ไว้ อุโบสถหลังเก่� ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวน

ของ ต.โพนทอง
 คนพวนอพยพเข้�ม�ตั้งถิ่นฐ�น

อยู่ในอำ�เภอบ้�นหมี่เมื่อประม�ณ 200 ปี 

ที่ผ่�นม� ชื่อบ้�นหมี่เป็นชื่อดั้งเดิมที่

คนพวนนำ�ม�จ�กชื่อหมู่บ้�นเดิมที่

เมืองพวนเชียงขว�ง

• รูปร่�งหน้�ต�

• ภ�ษ�พูด

• ที่อยู่อ�ศัย

• อ�ห�รก�รกิน

• ก�รแต่งก�ย

• อ�ชีพ ลงช่วง

• ก�รละเล่นผีน�งกวัก ลำ�พวน

• ประเพณีคว�มเชื่อ

 แสดงสภ�พปัจจุบันของที่ตั้งโครงก�ร

 ก�รวิเคร�ะห์พื้นที่และแนวคว�มคิดก�รออกแบบโครงก�รก่อสร้�งศูนย์พัฒน�ชุมชนฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดทุ่งทะเลหญ้�

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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4. เป้าหมายการด�าเนินงาน    

4.1) งาน Hardscape

 (1) ก่อสร้างอาคารสำาหรับบริการชุมชนหลายวัยบริเวณโรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 

ดดัแปลงการใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์ในพืน้ที ่ลกัษณะอาคารทีค่่อนข้างเกบ็เสยีงเพือ่ป้องกนัการรบกวนต่อพระสงฆ์ โดยมพีืน้ที่

ใช้สอยไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลกัษณะเป็นอาคารซึง่มรีปูแบบทางสถาปัตยกรรมสอดคล้องกบัรปูแบบสถาปัตยกรรมเดมิของ

ท้องถิ่น ซึ่งเป็นชุมชนไทยพวนมาแต่อดีต การออกแบบควรใช้วัสดุที่สอดคล้อง และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาคารเดิมในชุมชน 

และกลมกลืนกับลักษณะสถาปัตยกรรมภายในวัด และเอกลักษณ์ชุมชน    

3. วัตถุประสงค์

 3.1)  เพือ่ให้วดัทุง่ทะเลหญ้าเป็นศนูย์กลางการพฒันาของชมุชนเมอืงบ้านหมีใ่นการพฒันาทางด้านสขุภาพกายและจติใจ

ของคนในชุมชน

 3.2)  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์วัดทุ่งทะเลหญ้า  ก่อสร้างและปรับปรุงองค์ประกอบของพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณวัดให้อยู่ใน

สภาพสวยงาม เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ดึงดูดให้คนในชุมชนเข้ามาใช้บริการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และหวงแหน

 3.3)  เพือ่จดัให้มสีถานทีศ่นูย์รวมสำาหรบัชมุชนทีใ่ช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เป็นศนูย์พกัพงิผูป้ระสบภยัสำาหรบัคนในชมุชน

เมืองบ้านหมี่  และบริเวณโดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยธรรมชาติเป็นศูนย์อบรมและพัฒนาจิตใจ ศูนย์ประชุม เป็นต้น

 3.4)  อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี  ศิลปะและสถาปัตยกรรมของพื้นที่ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน

6. ปรับปรุงอุโบสถหลังเก่�ให้อยู่ใน

สภ�พดีและปรับปรุง 

ภูมิทัศน์บริเวณด้�นหน้�เป็นท�งเดิน

เชื่อม ศ�ล� ม้�นั่ง

7. ประดิษฐ�นพระพุทธรูป 

1. ก่อสร้�งล�นวัฒนธรรม

2. ก่อสร้�งศ�ล�ริมนำ้�

3. ก่อสร้�งสวนส�ธ�รณะขน�ดเล็ก

พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ ปลูกไม้ยืนต้น

ไม้ดอก ไม้ประดับ ติดตั้งไฟส่องสว่�ง

ถังขยะ บริเวณท�งเดินรอบสระนำ้�

ไปจนถึงอ�ค�รศูนย์วัฒนธรรม

4.ปรับปรุงพื้นที่จอดรถ 

5. ก่อสร้�งอ�ค�รเอนกประสงค์สำ�หรับ

ปฏิบัติธรรม/ศูนย์ประชุม/ศูนย์พักพิง

ผู้ประสบภัย คว�มสูง 2-3 ชั้น พร้อมทั้ง

ปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ ปลูกไม้ยืนต้น 

ไม้ดอก ไม้ประดับ  ติดตั้งไฟส่องสว่�ง 

ถังขยะ 

8. ปรับปรุงสน�มกีฬ�โรงเรียน

 ตัวอย่�งรูปแบบอ�ค�รคอนกรีตหรือรูปแบบอ�ค�รไม้

 รูปแสดงร�ยละเอียดโครงก�ร

 พื้นที่ก่อสร้�งอ�ค�รบริก�รชุมชนหล�ยวัย
ตั้งอยู่ระหว่�งอุโบสถและโรงเรียน

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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 (2) ก่อสร้างศาลารมินำา้บรเิวณรมิสระสาธารณะในวดั

ทุง่ทะเลหญ้า  เพือ่ใช้เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของประชาชน

ในพื้นที่ โดยมีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร

 - ออกแบบศาลาให้มีความสอดคล้องกับลักษณะ

สถาปัตยกรรมภายในวัดเพื่อให้เกิดความกลมกลืน โดยจะมี

ลักษณะเป็นศาลาทรงไทยภาคกลาง ตัวศาลาใช้วัสดุเป็นไม้

 -  ออกแบบลกัษณะศาลาให้มคีวามแขง็แรงเพยีงพอ 

สำาหรับรองรับกิจกรรมได้หลากหลาย เช่น 

เป็นท่านำ้าสำาหรับประเพณีลอยกระทง และประเพณีสงกรานต์  

เป็นต้น

 สภ�พพื้นที่ปัจจุบันของบริเวณที่จะก่อสร้�งล�นวัฒนธรรม 

ซึ่งควรมีก�รอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่ในพื้นที่ไว้เป็นองค์ประกอบ

สำ�คัญของก�รออกแบบ

 แสดงโครงสร้�งปัจจุบันและตัวอย่�งศ�ล�ทรงไทยกล�งนำ้�สำ�หรับพักผ่อนหย่อนใจ

           ห้องสมุดธรรมะ             ห้องปฏิบัติธรรม      ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย      ห้องประชุม/ศูนย์ฝึกอ�ชีพ

แสดงก�รใช้สอยพื้นที่ภ�ยในอ�ค�รเน้นก�รออกแบบเพื่อก�รประยุกต์ใช้ง�นหล�กหล�ย

 (3)  ปรบัปรงุอโุบสถหลงัเก่าให้อยูใ่นสภาพทีด่ ีมัน่คง 

แข็งแรง  การบูรณะ (Restoration) การปรับปรุงฟื้นฟูโดยเน้น

ให้คงวสัดแุละรปูร่างเดมิเพือ่เน้นเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม

พืน้ถิน่สอีาคาร ควรใช้สใีห้กลมกลนื เช่น สนีำ้าตาล เทา ดำา หรอื

สจีากวสัดธุรรมชาตใิช้วสัดทุ้องถิน่กลมกลนืกบัสภาพแวดล้อม 

จำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเร่งดำาเนนิการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟอูโุบสถหลงั

เก่านี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นสืบไป โดย

ประสานงานกับกรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะต่อไป 

 (4)  ก่อสร้างลานวฒันธรรม เพือ่ใช้ในการจดักจิกรรม

ของประชาชนในพืน้ทีแ่ละเพือ่ให้เป็นตวัเชือ่มกจิกรรมระหว่าง

พื้นที่ภายในบริเวณวัดทุ่งทะเลหญ้า   เป็นลานอเนกประสงค์

สำาหรับการแสดงและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดย

ส่งเสริมการจัดงานและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

เสริมสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่  โดยใช้พื้นที่เฉพาะ

บรเิวณลานวฒันธรรมเป็นหลกั    จดักจิกรรมในช่วงวนัประเพณี

สำาคัญ  วันหยุด  เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา วิถีชีวิต  

และวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน  เช่น  การบรรเลงดนตรีไทย  

การแสดงศลิปวฒันธรรม  การเสวนาพดูคยุ  กจิกรรม งานออก

ร้านแสดงสนิค้า  งานถนนคนเดนิ  งานแสดงดนตร ี และการละ

เล่นพื้นบ้าน เพื่อเป็นสถานที่พบปะสำาหรับชุมชนเมืองบ้านหมี่  

ในทุกเพศทุกวัย  เป็นสถานที่แสดงกิจกรรมสำาหรับเยาวชน 

เชือ่มความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน และก่อให้เกดิความสำานกึ 

รักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย

วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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4.2)  งาน Softscape

 - บรเิวณรอบสระนำ้าสาธารณะควรปอูฐิบลอ็กเพือ่ใช้เป็นทางเดนิ-วิง่ ปลกูไม้ยนืต้นเป็นระยะเพือ่เพิม่ความร่มรืน่ และปลกู

หญ้าที่ช่วยในการดูดซับนำ้าได้ดี และช่วยในการยึดเกาะหน้าดิน เช่น หญ้านวลน้อย หรือหญ้ากระดุมทอง เป็นต้น 

 - ก่อสร้างสวนหย่อมขนาดเล็ก บริเวณหน้าลานวัฒนธรรม เพื่อเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ สร้างพื้นที่ 

สีเขียวลดความแข็งกระด้างให้แก่พื้นที่ และสามารถเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมภายในพื้นที่โครงการ

 - ปลูกไม้พุ่มบริเวณขอบทางเพื่อกั้นอาณาเขตพื้นที่ใช้แทน Bollard เช่น ชาฮกเกี้ยน โมกพุ่ม เป็นต้น

4.3) ส่วนประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น ที่จอดรถจักรยาน ม้านั่ง ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว

บริเวณใกล้เคียง เป็นต้น
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5)  ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินการ 

 5.1)  สำารวจพื้นที่เพื่อกำาหนดขอบเขตของโครงการ

 5.2)  ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง

 5.3)  ประมาณราคาและจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง

 5.4)  ดำาเนินการก่อสร้าง

 5.5)  ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ และประชาสัมพันธ์

6)  ระยะเวลาดำาเนินการ   ในปีงบประมาณ  2556-2558

7)  หน่วยงานที่ดำาเนินการ   

 - องค์การบริหารส่วนตำาบลโพนทอง

 - กรมโยธาธิการและผังเมือง

 - วัดทุ่งทะเลหญ้า

8)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

 - สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

 -  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า

 -  กรมศิลปากร

 -  สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

9)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

 9.1)  มีสถานที่สวยงาม ใกล้แหล่งชุมชน สามารถเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน ทำาให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่าง 

คุ้มค่า ไม่เกิดความเสื่อมโทรมหรือถูกทิ้งร้าง

 9.2)  เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนรวมถึงคนนอกพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้ทั้งการพัฒนาสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตใจ

 9.3)  เป็นศนูย์รวมทำากจิกรรมต่างๆ ของคนในชมุชน  เป็นแหล่งสร้างปฏสิมัพนัธ์ในสงัคมของคนในชมุชนเมอืงบ้านหมี่

 9.4)  สามารถอนุรักษ์โบราณสถานที่สำาคัญของพื้นที่ที่สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้มีความสวยงาม เป็น

ระเบียบและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

 9.5)  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมที่สำาคัญของจังหวัดลพบุรีได้ในอนาคต และดึงดูดให้

คนนอกพื้นที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมในโครงการ  ซึ่งจะเกิดการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนมากขึ้น
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