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ณ หองประชุมเทศบาลเมืองทุงสง



ประเด็นการนําเสนอ

1. ทบทวนโครงการและขอมูลเมืองทุงสง

2. การจัดทาํแผนและผังชุมชน

3. การจัดทาํแผนแมบทและการจัดภูมิทัศนเมือง

4. แนวทางการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ



1. ทบทวนโครงการ



วัตถุประสงค

“เพื่อสรางกระบวนการพัฒนาเมืองและชุมชน 

โดยการมสีวนรวมจากภาคีทุกภาคสวน 

กอใหเกิดเครอืขายการเรยีนรูการพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่สามารถขยายผลสูเมืองทุงสงที่นาอยูและยั่งยืนตอไป”

ขอบเขตงาน
แผนงาน 1  การวางผังชุมชนอยางมีสวนรวม (ชมุชนรอบนอก)

แผนงาน 2  การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่และจัด

ภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม (บริเวณยานการคา

และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง)



พื้นที่เปาหมาย
แผนงานที ่1

ชุมชนเขาปรีดี

ชุมชนทาแพใต
แผนงานที ่2

บรเิวณยานการคา

ชุมชนตลาดสด

ชุมชนบานพกัรถไฟ

ชุมชนทุงสง-นาบอน
ชุมชนสะพานเหล็ก



แผนและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

วิสัยทัศนการพัฒนาเมอืง
“ทุงสงเมืองแหงการเรียนรู เมืองชุมทางนาอยู 
สูชุมชนเขมแข็ง ผาสุกอยางยั่งยืน”



ผลการสํารวจความคิดเห็น 
จุดเดนและความภาคภูมิใจ

พื้นที่ที่มีคุณคาควรแกการอนุรักษ



ผลการสาํรวจความคิดเหน็ 
พื้นที่ที่ไมเปนระเบียบและวุนวาย

พื้นทีที่ควรพัฒนาและปรับปรุง



ความคดิเห็นตอการพัฒนาเมอืง

•ที่ผานมา: สวนใหญเคยรับรูขอมูลขาวสารการพัฒนาเมอืง 
และเห็นประโยชนของการมีสวนรวม แตไมเคยรวมกิจกรรม
ในอนาคต: 56% ตองการและพรอมมีสวนรวม 
(เรียงจากมากไปนอย)

- รับรูขอมูล 
- รวมใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นผานชองทางตางๆ  
- รวมประชุมแสดงความคิดเหน็ 
- รวมตัดสินใจ
- รวมทํากิจกรรม

•อีก 26% ไมพรอมมีสวนรวม และ 16% ไมตองการมีสวนรวม



2. การจัดทําแผน
และผังชุมชน



แผนงาน 1 วางผังชุมชนรอบนอก
พัฒนาขีดความสามารถของภาคี  
โดยเฉพาะอปท.และชุมชน ในการ
รวมกันจัดทําผังชุมชนอยางงาย 

เสริมสรางกระบวน การเรยีนรูและ
การใชนวัตกรรมและเครื่องมือที่ดี ใน
วางผังการพัฒนาพื้นที่ชุมชน 

จัดกระบวนการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาและผังชุมชนอยาง
บูรณาการ  และเชื่อมโยงสูการปฏิบัติ 

วิสัยทัศน เปาหมาย 
และยุทธศาสตร
แผนที่สีเขียว
ผังการพัฒนาชมุชน 
โครงการพัฒนาพื้นที่  



ชุมชนทาแพใต



น้ําทวม น้ําหลาก กองดินเพื่อเตรียมการกอสรางขนาดใหญ

การเปลีย่นสวนเปนทีอ่ยูอาศยั

บานจัดสรร สัญลักษณของเมือง





จุดแข็ง
• ตั้งใกลเมือง สะดวกดานบริการ
•มีทรพัยากร เขาแจม คลองทาแพ 
•มีพื้นทีส่าธารณะ 
•มีทุนทางสังคม บาน วัด โรงเรยีน
• ชุมชนเกาแก มีผูนําและผูนําอาวุโสเดน
•พชืผัก ผลไมปลอดสารพิษ

จุดออน
• คลองตื้นเขนิ มีการปลอยน้ําเสีย
• ขาดเวทสีื่อสารภายในชุมชน
• น้ําในคลอง และพนัธุปลาลดลง
• โครงการและกิจกรรมกอสราง 
• ขาดจัดการทรพัยากรและคลอง
• พึ่งพิงผูนําสูง

โอกาส
เปลี่ยนเปนชุมชนเมืองสูง
แผนพฒันาเมืองทุงสง
นโยบายการพฒันาของรัฐ 
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ขอจํากัด
การขยายตัวของเมือง 
การเขามาอยูอาศัยคนตางถิ่นมากขึ้น
โครงการของทีส่งผลกระทบฯ
ภยัธรรมชาติ  

ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่



วิสยัทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร

วิสัยทัศนชุมชนทาแพใต:
“ ชุมชนทาแพใตมีผักผลไมไรสารพิษ คุณภาพชีวติกายจิตสดใส 
ใสใจสิ่งแวดลอม พรั่งพรอมดวยธรรมชาติ”

เปาหมาย:
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชมุชนไดรับการจัดการและมี
ความสมบูรณขึ้น ชุมชนเปนแหลงผลิตผลทางเกษตรที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและผูบริโภค  ชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น และ
มีสวนรวมในกิจกรรมการพฒันามากขึน้



วิสยัทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรชุมชนทาแพใต:
1. การจดัการสิ่งแวดลอมชุมชนอยางมีสวนรวม
2.  การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ใหมีความสมบรูณ
3.  การสงเสริมพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม
4.  การเสริมสรางการมสีวนรวม

และพฒันาศักยภาพชุมชน



แผนที่ชุมชน
และ
แผนที่สีเขียว 

เขาแจม

ª

¶
K w "

ƒ
X

8

°

¤

PWo
B

W

4

x

¤

พื้นที่สาธารณะ/ปลอดยานยนต

พื้นที่สําหรับทํากิจกรรมทางน้ํา

พื้นที่ที่ถูกทําลาย/แหลงปนเปอน

แหลงมลพิษทางเสียง

ศูนยรวมชุมชนแหลงเกษตรกรรมยั่งยืน/ อินทรีย

สถานที่สําคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรม

อาคาร/ สถานที่สําคัญ

พื้นที่สําหรับเด็กที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ/์ สถานที่สงบทางศาสนา

แมน้ํา/สวนริมน้ํา

พื้นที่เปดโลง

พื้นที่นันทนาการ/สวนสาธารณะ

พื้นที่ธรรมชาติ/ปาชุมชน

แหลงอาศัยของสัตวน้ํา

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหชุมชนไดใชประโยชน
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ผังการพัฒนา
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สงวนและคุมครอง
พื้นที่เกษตร 

เพิ่มคุณคาและ
การใชประโยชน 

ฟนฟู อนรุักษ และ
ปรับปรุงภมูทิศัน
ริมคลอง

พัฒนาพื้นที่สีเขียว
และที่อยูอาศัย 



ผังการพฒันาพื้นที่สาธารณะของชุมชน



การพัฒนาพืน้ที่ชุมชนทาแพใต



โครงการพัฒนาพืน้ที่



โครงการที่สําคัญ
1. โครงการฟนฟู อนุรักษ  คลองทาแพ

รวมกันอนุรักษและฟนฟูลําน้ําคลองทาแพ เพิ่มความสมบูรณของระบบ
นิเวศ  วางแผนการจัดการคลองอยางมีสวนรวมและเปนระบบ เสริมสราง
ความตระหนัก และจิตสํานึกในการติดตาม เฝาระวังรักษาคลองทาแพ  

2.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะชุมชน
พัฒนาพื้นที่สาธารณะที่มีอยูในชุมชนใหสวยงาม เหมาะแกการใชประโยชน 
กระตุนใหเกิดการจดัการและดูแลรวมกัน

3.  โครงการเกษตรอินทรีย ชีวีมีสุข
สงเสริมคุณคาและความสําคัญตออาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาใหเกิดการ
จัดการที่เหมาะสม และสงวนคุมครองใหเปนพื้นที่เกษตรกรรม 



ชุมชน
เขาปรีดี





จุดแข็ง
•  ตั้งใกลเมือง 
• มีคลองทาเลาไหลผาน 
• มีพื้นทีส่าธารณะทํากิจกรรมรวม
• ชุมชนเกาแก  มีสายสัมพันธเครือญาติ

จุดออน
• พืน้ทีส่าธารณะเสือ่มโทรม  
• เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
• ขาดเวทสีื่อสารภายในชุมชนสม่ําเสมอ
• การมีสวนรวมในกิจกรรมลดลง  
• มีมลพษิทางเสยีงและน้ําเสีย 

โอกาส
•  การพฒันาเปนชุมชนเมือง
•  นโยบายภาครฐั การคมนาคม
•  แผนพฒันาเมืองทุงสง 
• นโยบายการพฒันาของรัฐ  
• แนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ขอจํากัด
• การขยายอุตสาหกรรมขนาดยอม
• คนตางถิน่เขามาอาศํยมากขึ้น
• โครงการของรฐัทีส่งผลกระทบ 
•  ขอจํากัดดานงบประมาณ
• การเปลีย่นสภาพภมูิอากาศ และ
ภยัธรรมชาติ

ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่



วิสยัทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร
วิสัยทัศนชุมชนเขาปรีดี: “เขาปรีดีตองมีสิ่งแวดลอมดี ประเพณี
งดงาม ธรรมชาติสดใส ใสใจในสุขภาพ ประชาชนมีความรู เชิดชู
คุณธรรม นําชุมชนเขมแข็ง

เปาหมาย: สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะของชุมชนไดรับ
การปรับปรุง ฟนฟู พัฒนาใหดีขึ้น แกนนําชุมชนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ที่เกี่ยวของและมีสวนรวมและรวมดําเนินกิจกรรมกันกบัสมาชิกในชุมชน  ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามไดรับการสืบสาน ฟนฟ ูและอนุรักษไว ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาสิ่งแวดลอมและใสใจ
ในการดูแลสุขภาพมากขึ้น 



ยุทธศาสตรชุมชนเขาปรีดี:
1. การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
2.  การสงเสริมการมีสวนรวม

และพฒันาศักยภาพชุมชน
3.  การอนุรักษและสืบสานประเพณี

วฒันธรรมที่ดีในชุมชน
4.  การพฒันากิจกรรมเพือ่เสริมสราง

สุขภาพที่ดีของชุมชน 

วิสยัทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร



โครงการพัฒนาพืน้ที่



แผนที่ชุมชนและ
แผนที่สีเขียว 



ผังการพฒันา
ชุมชน 

พัฒนาแหลงน้าํและคลอง

พัฒนาพื้นที่สาธารณะ 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ปรับภูมิทัศนเขตอยูอาศัย 



โครงการพัฒนาที่สําคัญ

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะชุมชน
พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะที่มีอยูของชุมชนใหสามารถเอื้ออํานวย
แกชุมชนในดานตางๆ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ชุมชนมีสวนรวม
ทํากิจกรรม สรางความตระหนักและการใชประโยชนรวมกันอยาง  
สม่ําเสมอ

2.  โครงการพัฒนาเครือขายชุมชนคนรักษสุขภาพเขาปรีดี
สงเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของชุมชน พัฒนากิจกรรม
ที่เหมาะสม และพัฒนาอาคารสถานที่ใหเอื้อตอการจัดกิจกรรม



มากกวา......การจัดทําแผนและผังชุมชน

กิจกรรมเรียนรูสายน้ํา...สายชีวิตทาแพ 
- พบพืชและสัตวที่เปนตัวชี้วัดวาคุณภาพน้ําอยูในระดับดี 
- แตพบวามีพยาธิใสเดือนในบริเวณตอนกลางน้ํา  
- เกิดแนวทางและความตองการเรียนรูสิ่งใกลตัวอื่นๆ 
- รวมถึงควรตองชวยกันดูแลรักษา และเฝาระวังสายน้ํา



ศึกษาดูงานกระบวนการพัฒนาชุมชน 
และสัมมนาไทย-จีน “การพัฒนาชนบทแบบไรมลพิษ”



มากกวา......การจัดทําแผนและผังชุมชน

กิจกรรมเรียนรูอยางมีสวนรวม 
• แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลคนในชุมชนที่เกี่ยวของ 
• เกิดเปนแนวทางการพัฒนาและอนุรักษตอทรัพยากรของทองถิน่
• การเชื่อมโยงสูการเรียนในระบบการศึกษาในอนาคต
• ไดแผนที่ชุมชนผลผลิตของการมีสวนรวม



มากกวาการจัดทําแผนและผังชุมชน

เห็นประเด็นรวมกัน ศึกษาดูงานตลาด เปดรับแนวทางทํางาน

เกิดวงเพื่อการพูดคุย เปดใจ และรับฟงกัน



มากกวาการจัดทําแผนและผงัชุมชน
กลุมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูและพึ่งตนเอง

กลุมออมทรัพย
สวัสดิการชุมชน
ทุงสง-นาบอน

กลุมออมทรัพยตลาดสด 

กลุมออมทรัพยสมัครใจ
ตลาดสด ชั้น 2



มากกวาการจัดทําแผนและผงัชุมชน
กลุมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูและพึ่งตนเอง

การรวมตัวของคนรักษสุขภาพและริเริ่มกิจกรรมดีดี  
ชมรมแพทยแผนไทยเขาปรีดี การออมทรัพย  นวด ฝาเทา นวดตัว   
ฝกอบรมและสาธิตการทําสมุนไพร



3. การจัดทําแผนแมบท
และการจัดภูมทิัศนเมอืง 



แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่
1) สรุปการวิ เคราะห  SWOT พื้น ที่ยานการคา
2) วิสัยทัศน  ทิศทาง  และยุทธศาสตรการพัฒนา
การจัดภู มิทัศน เ มืองอยางมีสวนรวม
1) หลักการในการจัดภู มิทัศน เ มือง
2) การคัดเลือกพื้น ที่และขอเสนอเบื้องตนในการพัฒนา

พื้น ที่
3) ขอเสนอการพัฒนาพื้น ที่หลัก
4) การใชพืชพรรณในการจัดภู มิ ทัศน เ มือง

26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ประเด็นสําคัญ



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

กระบวนการดําเนินงาน  

วิเคราะห SWOT

ความคิดเห็นของ

ประชาชน

ผังเมืองรวม

เมืองทุงสง

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการดําเนินงาน

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ

การจัดภูมิทัศนเมือง

- พื้นที่เสนอแนะ 6 แหง

- พื้นที่หลัก 2 แหง



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

1) แผนแมบทการพัฒนาพื้นที:่ สรุปการวิเคราะห SWOT พื้นทีย่านการคา

Strength Weakness
O
pp
or
tu
ni
t

y
Th
re
at

• ความไดเปรียบเชิงที่ตั้ง  ดานการคา-บริการ 
และระบบโลจิสติกส

• พัฒนาสาธารณปูโภค-การใหสมบูรณ

• สงเสริมพื้นที่ประวัติศาสตรชุมทางรถไฟ

• พัฒนาความเปนศูนยกลางดานการศึกษา 
อุตสาหกรรมเกษตร และอาหารพื้นถิ่นเลิศรส

• ฟนฟู อนุรักษระบบคลองที่เสื่อมโทรม

• การจัดการดานสิ่งแวดลอม ขยะ น้ําเสีย 

• การจัดการดานการใชประโยชนที่ดิน                
โครงขายคมนาคม การสัญจร และพื้นที่สีเขียว

• อนุรักษอาคารที่มคีุณคาทางประวัติศาสตร

• ควบคมุรูปแบบอาคารที่กอสรางใหม

• สรางความแตกตางจากคูแขงดานโลจิสติกส

ในระดับจังหวัด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี

และคูแขงดานการคา-บริการ ไดแก อบต.  

รอบนอก 

• สรางกิจกรรมและมูลคาทางเศรษฐกิจจาก

ความเปนเมืองผานระหวางภาค และจังหวัด  

• พัฒนาความเชือ่มโยงกบัพื้นที่รอบนอก  

เพื่อสงเสริมรวมกับนโยบายภาครัฐใน

ดานโลจิสติกส การทองเที่ยว การเกษตร 

อุตสาหกรรม

• สนับสนุนผูประกอบการในภาคเหมอืงแร 

และอุตสาหกรรมเกีย่วเนื่องกับการเกษตร



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

1) แผนแมบทการพัฒนาพืน้ที:่ สรุปผลความคิดเห็นของประชาชน

• บทบาทที่สําคัญ (ศักยภาพ) :  

   เมืองเศรษฐกิจศูนยกลางการคาและการบริการ   เมืองชุมทางรถไฟ

   เปนศูนยกลางกิจกรรมทางสังคมระดับอําเภอ

• เอกลักษณที่สําคัญ (โอกาส) : 

  ประวัติศาสตรการเปนชุมทางรถไฟทีส่ําคัญ และประวัติศาสตรดาน  

  พัฒนาการของเมือง

• ปญหาที่สําคัญ (จดุออน/ ภยัคกุคาม) : 

  การจัดระเบียบการใชพื้นที่และระบบการจราจรในยานการคา



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

2) แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่: วิสัยทัศนการพัฒนา

 วิสัยทัศนการพัฒนา (ระยะเวลา 10  ป)                              

การพัฒนาพื้นที่ยานการคาชั้นในและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง :     

“ศูนยกลางการคาและการบริการเพื่อรองรับกิจกรรมดาน

การศึกษา  การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรวัฒนธรรม อุตสาหกรรม

การเกษตรในระดับจังหวัด และการบริการเพื่อรองรับศูนยกระจาย

สินคาและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องในระดับกลุมจังหวัด โดยการพัฒนา

อยางมีสวนรวม”



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

2) แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่: ทิศทางการพัฒนา

ดานกายภาพ :     

• ระบบนิเวศอยูในระดับสมดุล

• การใชประโยชนที่ดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบคมนาคมขนสง

• ระบบโครงสรางพื้นฐานสามารถสนองตอความตองการของทุกภาคสวน

• สุนทรียภาพเมืองไดรับการพัฒนา

ดานสังคม วฒันธรรม : 

• คงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการสืบสานทางประวัติศาสตรของชุมชน

• ประชาชนเกดิความภาคภูมิใจและหวงแหนในประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น 

ดานเศรษฐกิจ : 

• คงบทบาทและความสําคญัในฐานะศูนยกลางการคาและการบริการในระดับอําเภอ 

• สงเสริมบทบาทใหมในฐานะศูนยกลางดานการศึกษา การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร

• วัฒนธรรม อุตสาหกรรมการเกษตรและการบริการ รองรับศูนยกระจายสินคาและ

กิจกรรมเกี่ยวเนื่องในระดับกลุมจังหวัด 



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

2) แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่: ยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนา : 

1) ฟนฟรูะบบนิเวศคลอง พื้นที่สีเขียว และสิ่งแวดลอม

2) สงเสรมิการใชระบบขนสงสาธารณะและการเดินเทาเปนหลัก

3) อนุรักษศิลปกรรมที่ทรงคุณคาทางประวัตศิาสตร และสรางบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

4) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมดานโลจิสติกส 

5) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา 

6) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมดานอุตสาหกรรมเกษตร 

7) สงเสรมิการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 

และใหความรวมมือในการดําเนินการ



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ยุทธศาสตรที่ 1: ฟนฟรูะบบนิเวศคลอง พื้นที่สีเขียว และสิ่งแวดลอม 

 • ฟนฟูระบบแหลงน้ําผิวดิน

• เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ํา

• เพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว

• รณรงคการบําบัดน้ําเสีย   
กอนปลอยจากครัวเรือน

• รณรงคการคัดแยกขยะ    
กอนทิ้ง และการนํากลับมา 
ใชใหม

• ริเริ่มการใชพลังงานสะอาด/ 
พลังงานทางเลือกใน
หนวยงานของรัฐ



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

 

ยุทธศาสตรที่ 2: สงเสรมิการใชระบบขนสงสาธารณะและการเดินเทาเปนหลัก

• ปรับปรุงสิง่อํานวยความ

สะดวกในระบบขนสง

สาธารณะใหมคีวามทันสมัย 

สะอาด สะดวก

• ปรับปรุงทางเดนิเทาตาม

เสนทางสายหลักใหเดินได

อยางสะดวก สบาย 

• ปรับปรุงทางเดนิเทาตาม

เสนทางสายยอยใหเดินได

อยางสะดวก สบาย และจัดสิง่

อํานวยความสะดวก เชน ที่นั่ง 

ไมใหรมเงา

• จัดใหมีพื้นที่จอดรถตามจุด

ตางๆ 

• กําหนดใหมีวันปลอดรถยนต
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ยุทธศาสตรที่ 3: อนุรกัษศิลปกรรมที่ทรงคุณคาทางประวตัิศาสตร และสราง
บรรยากาศที่เอือ้ตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

• สืบคนประวัติศาสตร สํารวจ

รายละเอียดของชุมชน 

• จัดลําดับความสําคัญยาน อาคาร

• ฟนฟูและอนุรักษอาคารเกาที่

ทรงคุณคา ทําปายสื่อความหมาย

เกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา 

ความสําคัญของยานและอาคาร

• ปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งอํานวยความ

สะดวกตามเสนทางทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของชุมชน

• จัดทําเทศบัญญัติกําหนดรูปแบบ

และการใชประโยชนอาคาร

• จัดทําแผนพับเสนทางทองเที่ยว

ชุมชน แนะนําสถานที่สําคัญ 

รานอาหาร ฯลฯ
• จัดเทศกาลทางวัฒนธรรม เชนอาหาร ดนตรีพื้นถิ่น ฯลฯ

• สรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับพื้นที่ขางเคยีง
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ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมดานโลจิสติกส

• ปรับปรุงพื้นที่สถานีรถไฟ

ทุงสงเพื่อรองรับ

กระบวนการขนถายสนิคา 

การบรรจุภัณฑ 

• ปรับปรุงความเชื่อมโยง

จากระบบรางใหตอเนื่อง

กับการเดินทางรูปแบบอื่น

• พัฒนาระบบฐานขอมูล

การคาและการเชื่อมโยง

ขอมูลการขนสง

• ผลิตบุคลากรดาน Logistics 

ในระดับอุดมศึกษาและ

บุคลากรภาคการผลิต
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ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดาน
การศึกษา 

• ปรับปรุงหองสมุดประชาชนใน

ดานสภาพแวดลอม อาคาร 

สถานที่ เพื่อใหผูใชเกิดความ

สะดวกสบาย

• จัดโครงการฝกอบรมวิชาชีพ/ 

กวดวิชาเพิ่มเติม (วัด โรงเรียน 

และอาสาสมัคร)

• ติดตั้งเครือขายอินเตอรเน็ต     

ไรสายบริเวณหองสมุด โรงเรียน 

สวนสาธารณะ และพัฒนา

ระบบสืบคน ยมืหนังสือทาง

อินเตอรเน็ต (E – Library/ E-

Book)



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

 

ยุทธศาสตรที่ 6:  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพือ่รองรับกิจกรรมดาน

อุตสาหกรรมเกษตร

• สรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิต

สินคาเกษตร โดยการคัด

คุณภาพสินคาภายใต

มาตรฐานความปลอดภัย และ

สนับสนุนการแปรรูป/บรรจุ

ภัณฑ ที่ดึงดูดใจผูบริโภคและ

ตลาด

• รวมมือกับสถาบันการศึกษาใน

พื้นที่เพื่อสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลย ีในการ

สรางนวัตกรรม และมูลคาเพิ่ม

ใหกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

แปรรูปการเกษตร



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

 

ยุทธศาสตรที่ 7: สงเสริมการมีสวนรวมของทกุภาคสวนในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนา และรวมมือในการดําเนินการ

• สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม    

ในการวางแผนตัดสินใจ        

ติดตามผลการพัฒนาอยางทั่วถึง

• จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ และ 

เปดรับอาสาสมัครในแตละชุมชน

• การจัดทําคายสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรมสําหรับเยาวชน

• รณรงคเรื่องความมีระเบียบ วินยั 

เคารพกฎจราจร ความสะอาด  

• ปลูกฝงจิตสํานึกการใชสาธารณ-

สมบัติ

• กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจ   

ใหชุมชนรวมกันดูแลรักษาพื้นที่

สาธารณประโยชน



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

2) การจัดภูมิทัศนเมือง: หลักการในการจัดภูมิทัศนเมือง

แยกตามองคประกอบหลัก

• ภมูิทัศนอาคาร กาํหนด
มาตรฐานการปลูกสรางอาคาร เพื่อ

สรางคุณภาพและเอกลักษณของ

พื้นที่เมืองและพื้นที่ปดลอม 

• ภมูิทัศนทางสัญจร เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 

และความสวยงาม 

แยกตามพื้นที่ 

• พื้นที่เฉพาะที่แสดงเอกลักษณ

ของเมอืง เนนการสรางความงดงาม

และความเปนเอกลักษณของพื้นที่

•พื้นที่ทั่วไปในเมือง เนน

ประสิทธิภาพการใชงานพื้นที่

สาธารณะ และความสะดวกปลอดภัย  

การสรางคุณภาพของจินตภาพหรือสารูปของเมือง (Images of city)

(ขอบเขตเมือง ทางสัญจรหลัก ยาน ที่รวมกิจกรรม และที่หมายตา)  
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2)  การจัดภูมิทัศนเมือง: การคัดเลือกพื้นที่และ              
ขอเสนอเบื้องตนในการพัฒนาพื้นที่

กรอบแนวคดิในการวิเคราะหพื้นที่ศึกษาและคัดเลือกพื้นที่  

1) บทบาทและความสําคัญของพื้นที่ และผลกระทบที่มีตอประชาชน โดยเฉพาะ   

อยางยิง่พื้นที่สําคญัทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม  

2) คุณคาเชิงประวัติศาสตร วฒันธรรมของพื้นที่เฉพาะซึ่งแสดงถึงเอกลักษณของเมือง  

3) จากผลการสํารวจความคิดเห็นและการรับรูของประชาชนในเมืองทุงสง 

4) ความเชือ่มโยงกับปญหาเรงดวนของเมอืง  

5) สงเสรมิใหเกิดการพัฒนาตามบทบาท ศักยภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตร  

การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุงสง

6) กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเมือง 
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2)  การจัดภูมิทัศนเมือง: การคัดเลือกพื้นที่และ              
ขอเสนอเบื้องตนในการพัฒนาพื้นที่

1) ตลาดสด

2) พื้นทีส่ีเขียวของเมือง: คลองทาเลา แยกหองสมุด และสวนหลวง

3) มุมมองสําคัญของเมือง: สถานีรถไฟ ทางแยกบนถนนชนปรีดา

4) สถานีขนสง

5) ชุมชนนาอยู (ชุมชนรถไฟ)

6) หนาที่วาการอําเภอ



ที่จอดรถ

เพิ่มพื้นที่สีเขยีว

ปรบัปรงุตนไม ทางเทา และที่จอดรถ

ตลาดเชา

ตลาดเชา (สวนขยาย)

ตลาดโตรุง

ตลาดโตรุง (สวนขยาย)

1) ตลาดสด

แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมสีวนรวม



27/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมสีวนรวม

2) พื้นที่สีเขียวของเมือง: แยกหองสมุด

• การขยายลานทางเทาหนาหองสมุดและสวนสาธารณะเหนือคลองทาเลา

• การปรับขนาดและมุมโคงของถนนตลาดในใหมีความกวางที่ตอเนื่องกัน
• การปลูกไมใหรมเงาตลอดแนวทางเทา
•
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2) พื้นที่สีเขียวของเมือง: สวนหลวง

• พัฒนาพื้นที่สีเขียวซึ่งสะทอนถึงความเปนไทยภายในสวน เชน การปลูกพันธุไม

ประจําถิ่น จัดสวนแบบปาเขตรอนชืน้ เปนตน

• เพิ่มพืน้ที่รับน้ําในสวน เชน การขุดบอ รองน้ํา เพิ่มเตมิ เพื่อใหเกิดความชุมชื้น 

และเพิม่พื้นที่รองรบัน้ําชุมชน



27/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมสีวนรวม

2) พื้นที่สีเขียวของเมือง: คลองทาเลา

• พัฒนาคุณภาพทางเดินรมิคลองและเพิม่สิ่งอํานวยความสะดวกใหแกคนเดินเทา

• ปลูกตนไมใหรมเงา และตนไมที่ชวยดดูซับน้ํา หรือพชืสวนครวัที่ชุมชนมีสวนรวม
ในการดแูลรักษา และใชประโยชน

• โครงการจดัประกวดหนาบานนามอง ในระดับบาน และระดับชุมชน



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

3) มุมมองสําคญัของเมือง: สถานีรถไฟ

• พัฒนาพื้นทีส่ีเขียวหนาสถานรีถไฟ ทําความสะอาด ปรบัปรงุทางเทาริมถนน และในสวน

• ปรบัปรุงบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ใหเกิดความรมรื่นมากขึน้

• แกไขทศันอุจจาดจากปายโฆษณา โดยปลดปายโฆษณาเดิมออก และจัดหาพื้นที่เฉพาะ

  สําหรบัปดประกาศโดยมีกําหนดระยะเวลา

• สรางความเชื่อมโยงจากสถานีรถไฟถึงอาคารพิพิธภัณฑ โดยพัฒนาคณุภาพทางเดินเทา 

  ปลกูตนไมใหรมเงา และเพิ่มสิง่อาํนวยความสะดวกใหแกคนเดินเทา



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

3) มุมมองสําคญัของเมือง: ทางแยกบนถนนชนปรีดา

• การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร introducing stoplights 

• พัฒนาคุณภาพทางเดินเทา ปลูกตนไมใหรมเงาประเภทเดียวกันตลอด

   แนวถนน และเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกคนเดินเทา  



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

4) สถานีขนสง

แนวทางการออกแบบสถานีขนสงแหงใหม:

• ขยายความกวางของคลองตมเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ําและลดความแรงของกระแสน้ํา

• อาคารชานชลาควรแสดงออกถึงการตอนรับและสรางความประทับใจแกผูโดยสาร

• อํานวยความสะดวกใหแกผูโดยสาร และคนเดนิเทาโดยออกแบบทางเทาที่มีความ

  กวางเพียงพอและเดินถงึกันไดอยางตอเนื่อง

• เพิม่พื้นที่สีเขียว เพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมใหแกสถานีและเมืองโดยรวม



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

5) ชุมชนนาอยู: ชุมชนบานพกัรถไฟ

• จัดระบบการจราจรเดินรถทางเดียวภายในชุมชน 

• พัฒนาพื้นที่นันทนาการ และพื้นที่สีเขียวที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

• ปรับปรุงความแข็งแรงและความสวยงามของอาคาร 

• พัฒนาคุณภาพทางเทา ปลูกไมใหรมเงา เพิม่สิ่งอํานวยความสะดวกใหคนเดนิเทา



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

6) หนาที่วาการอําเภอ

• ความรมรื่น สวยงามของพื้นที่โดยรอบอาคารที่วาการอําเภอ โดยเฉพาะพื้นที่ทางเทาริมถนน

ชัยชมุพลซึ่งเปนทิศตะวันตกมีแดดแรง ความสูงของรั้วที่ใหความรูสึกปดกั้นระหวางที่วาการ

อําเภอกับพื้นที่โดยรอบ

• อุปกรณประกอบถนนซึ่งกีดขวางทางสัญจร และสภาพพืน้ผิวทางเทาที่ขรุขระ 

• ลานหนาที่วาการอําเภอฯ ซึ่งเปนลานคอนกรีตขนาดใหญ สะทอนความรอนสูอาคารและ

ภูมิอากาศโดยรอบ ขาดการจัดระเบียบทางรถวิ่งและพื้นที่จอดรถ ทําใหการใชพื้นที่ขาด

ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังลดความสงางามของที่วาการอําเภอฯ อีกดวย 
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2) การจัดภูมิทัศนเมือง:  ขอเสนอการพัฒนาพื้นที่หลัก

    (1) ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศนยานตลาดสด
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ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงภูมทิัศนยานตลาดสด

• ทําความสะอาด และทาสีอาคารตลาดสดเทศบาล 

• จัดระเบียบถนนเดินรถทางเดียว และจัดเวลาใหรถยนตเขาออกสําหรับขนสินคา 

• จัดพื้นที่จอดรถมอเตอรไซคไวใกลๆ ทางเขาตลาด 

• ปรบัปรุงพื้นที่จอดรถหลัง และจัดระเบียบการเดินรถในลักษณะเปนลูป (Loop) 

จากที่จอดรถ เพื่อสงเสรมิใหผูซื้อเกิดความสะดวก

• ทดลองจดัใหมีพื้นที่ปลูกตนไม ทางเทาใหมในถนนธรรมสุนทรอุทิศ 

• ทดลองปรับปรงุถนนนิกรบํารุงซึ่งปจจุบันเงยีบเหงาใหมีตนไม ทางเทา และ        

ที่จอดรถเพื่อเปนตัวอยางใหกับถนนเสนอื่น

• จัดใหมีพื้นที่ปลูกตนไม ทางเทา ที่นั่งพัก หลังคากันแดด-ฝน และจุดทิ้งขยะใน

ถนนธรรมสุนทรอุทิศ และถนนศิลปนุสรณ       

• ขยายพื้นที่ตลาดโดยเพิ่มความยาวตามแนวถนนเดิม เพือ่ลดความหนาแนน

• ปรบัปรุงวัสดุปูพื้นและระบบระบายน้ําในพื้นที่ขายสินคา
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ผังแสดงเสนทางเดนิรถภายในพื้นทีต่ลาดสด
ลานจอดรถ
สาธารณะ

แผงคา

เดินรถทางเดียว

เดินรถสองทาง

ถนนชนปรีดา

ถน
น
ศิล

ป
นุ
ส
รณ



ถน
น
ผดุ

งร
าษ
ฎร



ถนนธรรมสุนทรอุทิศ
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ผังบริเวณถนนหนาอาคารตลาดสดเทศบาล- ลานจอดรถสาธารณะ

ปรับปรุงพื้นผิวจราจรเปนวัสดุสําหรับเนนการเดินเทา

จัดทําปายชื่อราน แผงคาใหแข็งแรง เปนระเบียบ ปรับปรุงพื้นที่จอดรถสาธารณะ

ปลูกไมยืนตนใหรมเงา

ทําความสะอาด

และทาสผีนัง

ดานหนาอาคาร

ตลาดสดเทศบาล 

และอาคารพาณชิย

ริมถนน



แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจุบัน 

• ทําความสะอาด ทาสี ปรบัปรุงความแข็งแรงอาคาร ทาํปายชื่อรานคา
• ปรบัปรุงวสัดุปูพื้นและระบบระบายน้ําในพื้นที่ขายสินคา
• จัดใหมีพื้นที่ปลูกตนไม ทางเทา ที่นั่งพัก หลังคากันแดด-ฝน



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ผังบริเวณถนนธรรมสุนทรอุทศิ
ติดตั้งกันสาด

โพลีคารบอเนต
รมผาใบทรงสี่เหลี่ยม

ถนนธรรมสุนทรอุทิศ

ปรับปรุงพื้นผิวจราจรเปนวัสดุสําหรับเนนการเดินเทา

ทําความสะอาดและทาสีผนัง

ดานหนาอาคารพาณิชยริมถนน



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน 
• ติดตั้งหลังคากันแดด-ฝน
• เปลี่ยนวัสดุปูพื้นและระบบระบายน้าํ
• ทาสี ทําปายชื่อรานคา 
• ยกระดับความสูงของแผงคา
• จัดเวลาใหรถยนตเขาออกสําหรับขนสินคา 



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน • ติดตั้งหลังคากันแดด-ฝนริมอาคารพาณิชย

• ติดตั้งรมพับเก็บไดกลางถนน

• เปลี่ยนวัสดุปูพื้นและระบบระบายน้ํา

• ทาสีอาคาร  ทําปายชื่อรานคา 

• จัดเวลาใหรถยนตเขาออกสําหรับขนสินคา 



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ผังบริเวณถนนภราดร
เพิ่มพื้นที่ทางเทาและ

ปลูกไมยืนตนใหรมเงา
ติดตั้งกันสาดโพลีคารบอเนต

ปรับปรุงพื้นผิวจราจรเปนวัสดุสําหรับเนนการเดินเทา

ทําความสะอาดและทาสีผนัง

ดานหนาอาคารพาณิชยริมถนน



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน 

• ทาสีผนังอาคาร

• ปลูกไมใหรมเงา 

• จัดใหมีพื้นที่ทางเทาเพิ่ม/สลับกับ

พื้นที่จอดรถ

• ทําหลังคากันแดด-ฝน

• เพิ่มงานเปลี่ยนวัสดุปูพื้น และระบบ

ระบายน้ํา



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ผังบริเวณถนนศลิปนุสรณ
เพิ่มพื้นที่ทางเทาและ

ปลูกไมยืนตนใหรมเงา
ติดตั้งกันสาดโพลีคารบอเนตทําความสะอาดและทาสีผนัง

ดานหนาอาคารพาณิชยริมถนน



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน 
•  จัดใหมีพื้นที่ทางเทาเพิ่ม และสลับกับพื้นที่จอดรถ 

•  จัดวางกระถางไมประดับ ปลูกไมใหรมเงา 

•  ทาสีผนังอาคาร

•  เปลี่ยนหลังคา

•  ปรับปรุงวัสดุปพูื้นและระบบระบายน้ํา

•  จัดระบบเดินรถทางเดียว



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

2) การจัดภูมิทศันเมือง:  ขอเสนอการพัฒนาพืน้ที่หลัก แยกหองสมุด



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ผังบริเวณแยกหองสมุด

ปลูกไมเลื้อย/ ไมประดับตลอดแนวพนังกั้นน้ํา

ปลูกไมคลุมดิน/  หญาแฝกยึดเกาะตลิ่ง บันได คสล.

ปลูกไมยืนตนใหรมเงารมิถนน



แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน 

- ซอมแซม ปรับปรุงพนังกัน้น้ําเดิม สรางบนัไดเดินลงคลองทาเลา

- ปลูกไมยืนตนเพื่อใหรมเงาลานหนาหอสมุด ปลกูไมพุมริมตลิ่งและขุดลอกคลองขางหอสมุด

- ปรับพื้นและวัสดุปูพืน้ลานหนาหอสมุด เปดมุมมองใหเห็นคลอง



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน 
แขวนกระถางเพื่อปลูกไมประดับผนังคอนกรีตริม

ถนน และปลูกแพไมน้ําภายในคลอง



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม 44

ปจจบุัน • ปรับพื้นทางเทาเพื่อกั้นพื้นที่สําหรับคนเดินเทา 
• จัดทํามานั่ง กระถามตนไม และไมใหรมเงา   

เพื่อสรางบรรยากาศ

• ทาสี ปรับปรุงอาคารหองสมุด และผนังกันตก

26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

2) การจัดภูมิทัศนเมือง: ขอเสนอการพัฒนาพื้นที่หลัก สวนหลวงฯ



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ผังบรเิวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ (สวนหลวงฯ)

สระน้ํารอบ

อนุสาวรีย

ลูวิ่งดานในรั้ว

ปรับพื้นทางเทา

ภายในใหม

ลานจอดรถ 1

ลานจอดรถ 2ลานกิจกรรมหนา

ทางเขา ปูพื้นผิวใหม

ลดความสูงรั้ว

โดยรอบสวน



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน • เปลี่ยนวัสดุถนนดานหนาในสวนที่เปนลานกิจกรรม

• ปลูกไมใหรมเงาและไมพุม เพื่อเปนฉนวนปองกัน

มลภาวะซึ่งเกิดจากยวดยานพาหนะ และเปนการ

แบงโซนของกิจกรรมไปดวยในตัว



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน • ปลูกไมใหรมเงาและไมพุม เพื่อเปนฉนวนปองกัน

มลภาวะซึ่งเกิดจากยวดยานพาหนะ และเปนการแบง

โซนของกิจกรรมไปในตัว

• เปลี่ยนวัสดุถนนดานหนากบัพื้นผิวทางเทาใหเหมาะกับ

การออกกาํลังกาย 



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน 

• ลดความสูงรั้วและเสาเดิม

• ปรับแตงรั้วเดมิเปนมานั่ง 

• จัดวางกระถางไมประดับ 

• เพิ่มตนไมใหรมเงาริมรั้ว



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน 

• เพิ่มลูวิ่งริมรั้วดานในสวน



แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน 

• เปลี่ยนวัสดุพื้นผิวทางเทาใหเหมาะกับการออกกําลังกาย 

• เพิ่มตนไมใหญใหรมเงาเปนแนวแกนเพื่อนําสายตามายังพระบรมรูป

• ปลูกไมดอกสีชมพ ูเพือ่เปนการสักการะพระบรมรูป



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

2) การจัดภูมิทัศนเมือง:ขอเสนอการพัฒนาพื้นที่หลัก คลองทาเลา

    (2) ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศนคลองทาเลา



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ผังบริเวณคลองทาเลา

ปรับระดับและปพูื้นทางเทา

จนถึงแนวกําแพงวัด

ปลูกไมเลื้อย/ ไมประดับ

ตลอดแนวพนังกั้นน้ํา

ปลูกไมยืนตน/ พืชสวนครัว

ตลอดแนวกําแพง

ปลูกพืชคลุมดินตลอดแนว

เขือ่นคอนกรีตเดิม



 

• ปลูกพืชคลุมดินบนพนังคอนกรีตเดมิ(ฝงวดั)

• ปลูกไมเลื้อยตลอดแนวผนังกันตกทางเดิน

   ฝงตะวันตก

แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน



 

• ทุบผนังกันตกออกและติดตั้งราวกันตก
   แบบโปรง

• ปลูกไมเลื้อยบางชวงที่ยังคงมีแนวผนังกันตก

  ทางเดินฝงตะวันตก

• ปลูกพืชคลุมดินบนพนังคอนกรีตเดิม (ฝงวัด)

แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน



•  ปลูกไมพุมตลอดแนวผนังกันตกรมิทางเดนิ

•  รมิรัว้บานปลูกไมใหรมเงา สลับดวยไมพุม              
  และไมประดับขนาดเล็กแขวนตลอดแนวกําแพง

แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน



 
• ทุบผนังกันตกออกและติดตั้งราวกนัตกแบบโปรง 
• รมิรัว้บานปลูกไมใหรมเงา สลับดวยไมพุม                  
   และไมประดับขนาดเล็กแขวนตลอดแนวกําแพง

แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน



 

• ปลูกพืชคลุมดินบนพนังคอนกรีตเดมิ(ฝงวดั)

• ปลูกไมเลื้อยตลอดแนวผนังกันตกทางเดิน

   ฝงตะวันตก

แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ปจจบุัน



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

2) การจัดภูมิทัศนเมือง: การใชพืชพรรณในการจัดภูมิทัศนเมือง

หลกัเกณฑทั่วไปในการเลือกพันธุไมสําหรบัปลูกขางถนน
(วิยดา เทพหัตถี, 2519)

 การใหรมเงา จํานวนใบดก ขนาดและรูปรางเรอืนยอดกลม 

 แตกกิง่กานสาขาในระดับสูงพนสายตาคน ตัดแตงงาย 

 มรีากแกวที่สามารถหยั่งลงในดินใหลึกเพื่อยึดและพยุงลําตน ไมมรีากลอยขึ้น

เหนือผิวดินหรือรากงัดพื้น โตเรว็พอสมควร 

 ไมผลัดใบ หรือปลิดใบชวงเวลาอันสั้นเพื่อใหรมเงาตลอดป ไมควรมแีมลงหรือ

ศัตรูอืน่ๆ รบกวน

 ไมมีดอกผลหรือยางซึ่งเมื่อรวงหลนลงไปในพื้นถนนจะเปนอันตรายตอการสัญจร

 ไมมีหนามเพราะอาจเปนอันตรายตอผูคน

 มีเนื้อไมเหนียว แข็งแรง ไมเปราะหรือหักงาย



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

หลกัเกณฑทั่วไปฯ (ตอ) (วิยดา เทพหัตถี, 2519)

 ไมควรเปนตนไมที่มีใบเล็กมากๆ ใบเปนเสนหรือหอยยอย 

 เปนตนไมพื้นเมืองของไทย ทนความแหงแลงไดพอสมควร และไมตองดูแลมาก

 ไมควรเปนตนไมที่มีผลรับประทานได

หลกัเกณฑอื่นๆ

 วงจรชีวิตของพันธุไม เชน การออกดอก ผล ในกรณีที่จะปลูกไมประดับเพือ่ชม

ความสวยงามของดอก ขนาดเมื่อโตเต็มที่

 ความงามในการปลูกตนไมรมิถนนใหสวยงามจะตองอาศัยทฤษฎอีงคประกอบ

ความงามอันไดแก องคประกอบทางดานผิวสัมผสั (Texture) จงัหวะ (Rhythm) สี

(Color) มาตราสวน (Scale) สัดสวน (Proportion) ลําดับความตอเนื่อง (Sequence) 

ความสอดคลอง (Unity) ความกลมกลืน (Harmony) และความตัดกัน (Contrast)

2) การจัดภูมิทศันเมือง: การใชพืชพรรณในการจัดภูมิทัศนเมือง



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ตัวอยางพืชพรรณเสนอแนะสําหรบัเมืองทุงสง: ไมยนืตน 30 ประเภท

ตะแบกนา พญาสัตบรรณ ลีลาวดี ราชพฤกษ

อินทนลิบก ประดู เสลา ปป



27/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมสีวนรวม

ตัวอยางพืชพรรณเสนอแนะสําหรบัเมอืงทุงสง: ไมยนืตน 30 ประเภท

ศรีตรัง ขี้เหล็กจําป จําปา

จิกนา แปรงลางขวด มะขาม ขี้เหล็กอเมริกัน



26/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมีสวนรวม

ตัวอยางพืชพรรณเสนอแนะสําหรบัเมืองทุงสง: ไมพุม33 ประเภท

ผกากรอง

แยมปนัง

พุดซอน

ซุมกระตายดางบานบรุี

บานเชาสีนวล พลับพลึงตีนเปด

หญาแฝก



27/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมสีวนรวม

ชบาดางสามส ี รางทอง โมก

ลิ้นกระบือ โกสน จั๋งจีน 

ประทัดไตหวัน

ไทรยอดทอง

เทียนทอง 

ตัวอยางพืชพรรณเสนอแนะสําหรบัเมอืงทุงสง: ไมพุม33 ประเภท



27/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมสีวนรวม

ตัวอยางพืชพรรณเสนอแนะสําหรบัเมอืงทุงสง:ไมระดับต่าํ 26 ประเภท

หลิวใบ ถั่วบราซิลแดงชาลี บุษบาริมทาง

ดาดตะกั่ว กามปหูลุด ปปฝรั่ง บัวดิน



27/05/53แผนงานที่ 2: แผนแมบทการพฒันาพื้นที่และจัดภูมิทัศนเมืองอยางมสีวนรวม

ตัวอยางพืชพรรณเสนอแนะสําหรบัเมอืงทุงสง:ไมระดับต่าํ 26 ประเภท

ผักเปดแดง กระดุมทองเลือ้ยผกากรองเลื้อย ฤาษีผสม

หนวดปลาดกุแคระ เศรษฐีเรือนนอก ระฆังทอง ฟาประดิษฐ



ขอคนพบและบทเรียน



ขอคนพบและบทเรียน

• เห็นดวยกับการปรับภูมิทัศน แตไมมีเงินทํา ???

• บางเรื่องนําไปสูการปฏิบัติยาก

• รวมกลุมเปนจุดเริ่ม 

• เนนพัฒนาคนใหมั่นใจในศักยภาพ 

• ชุมชนเปนเจาของ นําไปสูความยั่งยืน

• เริ่มกจิกรรมที่ใกลตัว- ออมทรัพย สุขภาพ ปลูกตนไม  

ทําความสะอาดพืน้ที่



• ความหลากหลายของอาชพี > ทํางานยืดหยุน

• ผังทําใหเห็นภาพรวม รูที่ตั้งทางสังคม สิ่งแวดลอม

• เยาวชนมีสวนรวม และเรียนรูชุมชน

• เกิดการบูรณาการโครงการ

• เพิ่มการมีสวนรวมและพัฒนาผูนํารุนใหม

• ความรวมมอื นําไปสูความภาคภูมิใจ

• อยากใหงานตอเนื่อง
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