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บทคัดย่อ 
 

 โครงการออกแบบปรับปรุงวัดป่าสว่างบุญ ต้ังอยู่เลขท่ี 6/2 หมู่ท่ี 5 ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี พื้นท่ีโครงการมีเนื้อท่ีท้ังหมด 400 ไร่ภายในวัดมีพื้นท่ี 64 ไร่ พื้นท่ีท่ีออกแบบ
ปรับปรุงม 15 ไร่ มีพื้นท่ีปล่อยว่างยังไม่มีการจัดสรรภูมิทัศน์ พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (หลวงพ่อสมชาย 
ปุญญมโม) จึงเห็นให้ในการออกแบบปรับปรุงภายในวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ท่ีมาวัดท าบุญ 
 ท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นท่ีโครงการสามารถวางแนวทางคิดท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี เพื่อ
ท าการออกแบบตามหลักการและตามความต้องการของผู้ใช้โครงการ ซึ่งผลท่ีได้รับจากการศึกษาใน
การออกแบบโครงการจะท าให้เกิดการเรียนรู้ในด้านการค้นคว้าข้อมูล ท าให้เกดการวางแผนงานอย่าง
เป็นระบบซึ่งน าไปสู่การท างานได้ในอนาคต 

 Zone A เป็นส่วนบริเวณทางเข้ามีการจัดสวนเพื่อให้ชูจุดเด่นของเจดีย์  500 ยอด และจะ
เห็นลานจอดรถท่ีท าการจัดสรรอย่างเป็นระเบียบและมีพื้นท่ีนั่งพักผ่อนบริเวณจุดประชาสัมพันธ์    
 Zone B เป็นบริเวณพื้นท่ีโรงนอนท่ีจะถูกสกรีนด้วยพันธุไม้เพื่อปิดบังสายตาให้เกิดความเป็น
ส่วนตัวและติดกับสวนพันธุ์ไม้ทางพุทธศาสนาท าเป็นเส้นทางเดินและมีศาลานั่งพักผ่อนในส่วนนี้
 Zone C เป็นบริเวณจุดเดินจงกรมและท่ีนั่งสมาธิและมีพันธุ์ไม้เพื่อให้ร่มเงามีสวนทางเดิน
ปริศนาเพื่อให้ส าหรับผู้ท่ีมาเดินจงกรมและผู้ท่ีมาเท่ียวชมทางเดินสวนปริศนา 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 ในการจัดท าปัญหาพิเศษ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญ ฉบับนี้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ขอขอบพระคุณอาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ
ปัญหาพิเศษ ท่ีได้ให้ความกรุณาให้ค าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอด
มา นับต้ังแต่เริ่มต้นจนกระท่ังส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์  ผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็น
อย่างยิ่ง และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ท่ีประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้ คอยให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า  และให้ข้อคิดท่ีดีต่างๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการท าโครงการปัญหาพิเศษ  และให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด  ดังนั้นจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย  
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา  มารดา ท่ีคอยเป็นก าลังใจ รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ  ท่ีคอย
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็น ท้ังก าลังใจท่ีดีต่อกันเสมอมา และค่อยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความ
ต้ังใจในการศึกษาในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้วันท่ีข้าพเจ้าส าเร็จ
การศึกษาครั้งนี้และรวมถึงผู้ ท่ีไม่ได้กล่าวมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
 
 
                

        นางสาววาศินี   ถนอมสวย 
        นายทนงศักด์ิ   วริวงษ์ 
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 บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 วัดป่าสว่างบุญ ต้ังอยู่เลขท่ี 6/2 หมู่ท่ี 5 ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ก่อต้ัง
เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 โดยพระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ (หลวงพ่อสมชาย ปุญญมโม) มีพื้นท่ีท้ังหมด 
400 ไร่ เป็นท่ีดินของนายอรุณและนางบุญมี คงชุ่ม ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของพระครูสุทธิสุตวัฒน์ เมื่อ
เริ่มแรกหลังจากท่ี พระครูวิสุทธิสุควัฒน์ ได้ออกอุบสมบท ท่านได้ไปจ าพรรษาอยู่ท่ีวัดถ้ าเส้ือ จังหวัด
กระบี่ โดยจ าพรรษาอยู่ในถ้ าเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากได้ออกธุดงค์ขึ้นมาทางเหนือมา จนมาถึง
บริเวณท่ีต้ังของวัดป่าสว่างบุญในปัจุปัน 
 พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ มีความต้องการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้นเนื่องจากไม่มีการจัดการจัดสรร
ท่ีดินอย่างเป็นระบบ จึงท าให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างอย่างไม่เต็มท่ี  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปฎิบัติธรรม
และพระภิกษุ พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์จึงเล็งเห็นการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูมีระเบียบ มีการใช้สอย
พื้นท่ีอย่างเป็นระเบียบ  โดยพื้นท่ีท่ีจะท าการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มีท้ังหมด  15  ไร่ เป็นพื้นท่ีบริเวณ
จุดบริการในด้านทางเข้าของวัด ปัญหาท่ีพบในพื้นท่ีคือ  อุทกภัยน้ าป่า  จึงต้องมีการวิเคราะห์พื้นท่ีเพื่อ
น าไปสู่การออกแบบและการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 ดังนั้น จึงมีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ในรูปแบบของสวนธรรมชาติท่ีมีความร่มรื่น เหมาะสมกับ
การศึกษาปฏิบัติธรรม รองรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเยี่ยมชมภายในวัดเพื่อให้เกิดความสวยงาม  
 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

 1.2.1  เพื่อศึกษาแนวคิดหลักการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน 
 1.2 .2   เพื่อศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.2.3  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นท่ีท่ีโครงการและทางกายภาพ 
 1. 2.4  เพื่อน าเสนอผลงานในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญ จังหวัดสระบุรี 

 
1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาของโครงการอกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญ ต้ังอยู่เลขท่ี 6/2 หมู่ท่ี 5 
ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีเนื้อท่ีท้ังหมดโดยประมาณ 400 ไร่ อาณาเขตติดต่อมีดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดกับคลองบึงไม ้
  ทิศใต้  ติดกับภูเขา 
  ทิศตะวันออก ติดกับป่า 
  ทิศตะวันตก ติดกับป่า 
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ภำพที่ 1.1 ทิศเหนือด้านในของพื้นท่ีโครงการ 
 

 
ภำพที่ 1.2 ทิศใต้ด้านในของพื้นท่ีโครงการ 
 

 
ภำพที่ 1.3 ทิศตะวันออกด้านในของพื้นท่ีโครงการ 
 

 
ภำพที่ 1.4 ทิศตะวันตกด้านในของพื้นท่ีโครงการ 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญ                                   ภำพที่ 1.5 

แสดง : พื้นท่ีโครงการ        

สัญลักษณ์ :            พื้นท่ีท่ีออกแบบ                                                                                                                                        
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1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงแนวคิดหลักการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน 
 1.4.2 ทราบพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.4.3 ทราบข้อมูลพื้นท่ีท่ีโครงการและทางกายภาพ 

 1 .4. 4  น าเสนอผลงานในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญจังหวัดสระบุรี 
 
1.5  วิธีกำรด ำเนินกำร 

 1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ภายในวัด 
  1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์ 
  1.5.1.2 ศึกษาองค์ประกอบภายในวัดโดยท่ัวไป 
  1.5.1.3 ศึกษาส่ิงปลูกสร้างในเขตพุทธาวาส 
  1.5.1.4 ศึกษาวิธีการวิปัสสนา 
  1.5.1.5 สรุปแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญ 
 1.5.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ 
  1.5.2.1 ข้อมูลด้านกายภาพพื้นท่ีโครงการ 
  1.5.2.2 ลักษณะท่ีต้ัง และอาเขตติดต่อกับโครงการ 
  1.5.2.3 การเข้าถึงโครงการ 
  1.5.2.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
  1.5.2.5 ลักษณะภูมิอากาศ 
  1.5.2.6 ลักษณะสถาปัตยกรรม 
  1.5.2.7 ลักษณะโครงสร้างของดิน 
  1.5.2.8 ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
  1.5.2.9 ระบบสัญจรภายในโครงการ 
  1.5.2.10 มุมมองและทัศนียภาพของโครงการ 
 1.5.3 ข้อมูลผู้ใช้โครงการ 
  1.5.3.1 ลักษณะพฤติกรรมและจ านวนผู้ใช้โครงการ 
  1.5.3.2 ความต้องการผู้ใช้โครงการ 
  1.5.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
  1.5.3.4 วิเคราะห์ลักษณะของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีโครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี   

1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.4.1 ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
  1.5.4.2 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
  1.5.4.3 แนวความคิดด้านการวางผังและการสัญจรภายในโครงการ 
  1.5.4.4 แนวความคิดด้านการใช้พืชพรรณ 
  1.5.4.5 แนวความคิดด้านการใช้วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
  1.5.4.6 แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
  1.5.4.7 แนวความคิดด้านทัศนียภาพ 
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  1.5.4.8 ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
  1.5.4.9 ก าหนดในเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
  1.5.4.10 แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
  1.5.4.11 แสดงรายละเอียดผลการออกแบบ 
  1.5.4.12 แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงสร้างต่างๆ 
  1.5.4.13 แสดงทัศนียภาพ 
  1.5.4.14 ท าการประมาณราคา 
 1.5.5 สรุปผลการออกแบบ 
  1.5.6.1 สรุปผลการออกแบบ 
  1.5.6.2 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
 1.5.6 ข้อเสนอแนะ 
 1.5.7 จัดท ารูปเล่ม 
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1.6 ล ำดับข้ันตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลงานการศึกษา  

  

 

1. เหตุผลในกำรศึกษำโครงกำร 
- ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน ์
- ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์ภายในวัด 
- ศึกษาองค์ประกอบในการจัดภูมิทัศน์ภายในวัด 
- กรณีศึกษาพ้ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 
 

2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
- ลักษณะที่ต้ัง และอาเขตติดต่อกับโครงการ 
- การเข้าถึงโครงการ 
- ลักษณะภูมิประเทศ 
- ลักษณะภูมิอากาศ 
- ลักษณะสถาปัตยกรรม 
- ลักษณะโครงสร้างของดิน 
- ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- ระบบสัญจรภายในโครงการ 
- มุมมองและทัศนียภาพของโครงการ 
   

4. ขั้นตอนกำรออกแบบ 
- ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
- ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
- แนวความคิดด้านการวางผังและการสัญจรภายในโครงการ 
- แนวความคิดด้านการใช้พืชพรรณ 
- แนวความคิดด้านการใช้วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
- แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
- แนวความคิดด้านทัศนียภาพ 
- ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบ 
- ก าหนดในเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
- แสดงแบบแปลนข้ันสุดท้าย 
- แสดงรายละเอียดผลการออกแบบ 
- แสดงแบบรูปตัด รูปด้านของโครงสร้างต่างๆ 
- แสดงทัศนียภาพ 
- ท าการประมาณราคา 
 

3. สรุปข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพ้ืนที่
ข้างเคียงของพ้ืนที่โครงการ 
- วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพในพ้ืนที่โครงการ 
- วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
- วิเคราะห์ลักษณะของกิจกรรมที่เกิดข้ึนใน
พ้ืนที่โครงการเพ่ือก าหนดกิจกรรม 

 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

7. จัดท ำรูปเล่ม 

5. น ำเสนอ 
ผลงำนกำรออกแบบ 

 

ขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ 



บทที่ 2 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 

 
ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาทฤษฎี ข้อมูลด้านพื้นฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ วัดป่าสว่างบุญ ท้ังในเรื่องความหมายการแบ่งพื้นท่ีองค์ประกอบ และพรรณไม้ต่างๆเพื่อท าให้
บริเวณของวัดมีสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติมากขึ้น ช่วยส่งเสริมทัศนียภาพโดยมีการสร้างความเป็น
ระเบียบของพื้นท่ีให้ตรงกับกิจกรรมและความต้องการของผู้ใช้ให้มากท่ีสุด และให้เกิดความเหมาะสม
ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างดีจึงต้องศึกษา และค้นคว้าหา
ข้อมูลเพื่อน าแนวความคิดมาประยุกต์ใช้กับโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญ
ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 
2.1  ความหมายของวัด 
 2.1.1 วัด คือ สถานท่ีทางศาสนา ตามปกติแล้วจะมีเสนาสนะและอาคารถาวรวัตถุต่าง ๆ 
เป็นท่ีพ านักอยู่เพื่ออาศัยศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยและประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนเป็น
ท่ีบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของพุทธบริษัทโดยท่ัวไป นอกจากนี้ วัดยังเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา 
และทางสังคม 

2.1.2 วัดร้าง คือ วัดท่ีไม่มีพระภิกษุสงฆ์พ านักอาศัยประจ า ซึ่งทางราชการจะขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้างไว้ 
วัดร้างโดยสภาพยังเป็นนิติบุคคลอยู่โดยสมบูรณ์และมีโอกาสท่ีจะเป็นวัดท่ีมีพระภิกษุสงฆ์ได้อีก โดยด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ พุทธศักราช 2514 (ความหมายของวัด 
(2526) กรมศาสนา สืบค้นจาก https://www.phuttha.com) 

2.1.3 วัดราษฎร์ คือ วัดท่ีประชาชนท่ัวไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างวัด
และประกาศต้ังวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว และช่วยกันท านุบ ารุงวัด สืบต่อกัน
มาตามล าดับ วัดราษฎร์ หมายถึง วัดท่ีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและส านักสงฆ์ซึ่งมิได้นับเข้า
เป็นพระอารามหลวง 

2.1.4 พระอารามหลวง คือ วัดท่ีพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จยุพราชทรงสร้าง
และปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี พระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ท่ีต่ าศักด์ิลงมาหรือแก่วัด
เอง มีอยู่จ านวนหนึ่งท่ีพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ทรงสร้างหรือโปรดให้ปฏิสังขรณ์
และสร้างขึ้นแล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง รวมทั้งวัดท่ีประชาชนสร้างหรือ
ปฏิสังขรณ์ ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง 
 
2.2  องค์ประกอบภายในวัดโดยทั่วไป 

2.2.1 อุโบสถ ถือเป็นอาคารท่ีส าคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานท่ีท่ีพระภิกษุสงฆ์ใช้ท าสังฆ
กรรม ซึ่งแต่เดิมในการท าสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์จะใช้เพียงพื้นท่ีโล่งๆ ท่ีก าหนดขอบเขตพื้นท่ีสังฆ
กรรมโดยการก าหนดต าแหน่ง “สีมา” เท่านั้น แต่ในปัจจุบันจากการมีผู้บวชมากขึ้น อีกท้ังภายในพระ
อุโบสถมักประดิษฐาน พระประธานท่ีเป็นพระพุทธรูปองค์ส าคัญๆ ท าให้มีผู้มาสักการบูชาและร่วมท าบุญ

https://www.phuttha.com/
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เป็นจ านวนมาก พระอุโบสถจึงถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารถาวรและมักมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม 
(www.sawadee.co.th/thailand/temple/) 

2.2.2 วิหาร คือ อาคารท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปคล้ายเป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้า คู่กับอุโบสถ 
แต่ไม่มีวิสุงคามเหมือนพระอุโบสถ ค าว่า วิหาร แต่เดิมใช้ในความหมายว่า วัด เช่นเดียวกับค าว่า อาราม 
อาวาส เช่น เวฬุวัน วิหาร เชตวันมหาวิหาร วิหารมีหลายแบบ เช่น วิหารคด วิหารท่ีมีลักษณะคดอยู่ตรงมุม
ก าแพงแก้วของอุโบสถ อาจมีหลังเดียวก็ได้ โดยมากจะมี 4 มุม และประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายใน วิหาร
ทิศ คือวิหารท่ีสร้างออกท้ัง 4 ด้านของพระสถูปเจดีย์ อาจอยู่ตรงมุมหรือด้านข้าง วิหารยอด คือวิหารท่ีมียอด
เป็นรูปทรงต่าง  ๆเช่นวิหารยอดเจดีย์ อาจอยู่ตรงมุมหรือด้านข้าง วิหารหลวง คือ หารท่ีด้านท้ายเช่ือมต่อกับ
พระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์ ค าว่า “วิหาร” ยังก าหนดใช้เป็นค าลงท้ายสร้อยนามพระอารามหลวงต่างๆ 
เพื่อแสดงให้รู้ว่าวัดท่ีมีสร้อยนามอย่างนี้เป็นพระอารามหลวงส าคัญ 

2.2.3 หอไตร หรือ หอพระธรรม ใช้เป็นท่ีเก็บคัมภีร์ใบลานท่ีจารึกค าสอนทางพระพุทธศาสนา
ท่ีเรียกว่าพระไตรปิฎก หรือจารึกความรู้เรื่องอื่นๆ เช่นเรื่องต ารายาโบราณ วรรณคดีโบราณ เป็นต้น 
ซึ่งถือว่าเป็นของสูง เป็นของศักด์ิสิทธิ์ และหาได้ยาก และนิยมสร้างไว้กลางสระน้ าในวัด ท้ังนี้เพื่อ
ป้องกันมิให้มดปลวกและแมลงสาบ ขึ้นไปกัดแทะท าลายคัมภีร์เหล่านั้น ส่วนใหญ่นิยมสร้างเพื่อมุ่งบุญ
กุศลเป็นส าคัญ ด้วยถือคติว่าสร้างไว้เก็บรักษาพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ส าคัญ จึงนิยมสร้างอย่างวิจิตรงดงาม มีรูปทรงพิเศษแปลกตาด้วยฝีมือท่ีสุดยอดในยุคสมัยนั้นๆ 

2.2.4 หอระฆัง คือ อาคารประเภทหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งก่อสร้างในวัดทุกแห่ง ใช้เป็นอาคาร
ส าหรับแขวนระฆังเพื่อใช้ตีบอกสัญญาณ เวลาแก่พระสงฆ์ในการลงท าวัตร และประกอบกิจของสงฆ์ มีหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ หอระฆังโครงสร้างไม้ หอระฆังก่ออิฐถือปูน หอระฆังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และหอระฆัง
โครงสร้าง ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะรูปทรงอาคารของหอระฆังท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น แบบ 4 เหล่ียม แบบ 6 
เหล่ียม แบบ 8 เหล่ียม และแบบทรงกลม รวมท้ังมีลักษณะรูปทรงหลังคาของหอระฆังหลายรูปแบบ 
  2.2.4.1 ประเภทของหอระฆัง 

  1) หอระฆังโครงสร้างไม ้
  2) หอระฆังก่ออิฐถือปูน 
  3) หอระฆังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  4) หอระฆังโครงสร้าง 

2.2.4.2 ลักษณะรูปทรงอาคารของหอระฆัง 
  1) แบบ 4 เหล่ียม 
  2) แบบ 6 เหล่ียม 
  3) แบบ 8 เหล่ียม 
  4) แบบทรงกลม 

  2.2.4.3 ลักษณะรูปทรงหลังคาของหอระฆัง 
  1)   แบบจ่ัวธรรมดา  
  2)  แบบมณฑป 
  3)  แบบจตุรมุข 
  4)  แบบบุษบก 
  5)  แบบยอดมงกุฎ 
  6)  แบบยอดพระเกี้ยว 
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7)  แบบยอดเจดีย์ 
  8)  แบบยอดปรางค์ 
  9)  แบบทรงปราสาทเครื่องยอด 
  10)  แบบผสม เช่นทรงมณฑปยอดปรางค์ 
  11)  แบบหลังคาศิลปะต่างประเทศ จากอิทธิพลของสถาปัตยกรรม

ตะวันตก หรือจีน 
  2 . 2 .4 .4 ความหมายทางพุทธปรัชญา หมายถึง การต่ืน เข้าถึงสัจธรรม ให้ความรู้สึกแห่งสันติสุข 
 2.2.5  เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส 

 ภายในบริเวณวัดซึ่งมีก าแพงล้อมไว้โดยรอบนั้น ประกอบด้วยพื้นท่ี 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
“เขตพุทธาวาส” ส าหรับใช้เป็นท่ีประกอบสังฆกรรม และเป็นท่ีต้ังส่ิงปลูกสร้างประเภทปูชนียสถาน 
และศาสนสถาน “เขตสังฆาวาส” ส าหรับใช้เป็นท่ีพ านักของภิกษุและสามเณร และ “เขตธรณีสงฆ์” ท่ี
วัดก าหนดพื้นท่ีบางส่วนท่ีเหลือจากการจัดแบ่งเขตส าคัญ คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็นเขต
พื้นท่ีส าหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลักษณะต่าง  ๆของวัด เช่น ใช้เป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง 
เพื่อสร้างความร่มรื่นให้วัด หรือใช้เป็นสถานท่ีสร้างอาคาร เช่น สร้างเมรุส าหรับฌาปนกิจศพแก่ชุมชน  ต้ัง
โรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่สังคม  แบ่งเป็นพื้นท่ีให้คฤหัสถ์ให้เช่า เพื่อใช้เป็นแหล่งท ามาหากินภายในชุมชน 
การสร้างตึกแถวหรือท าเป็นตลาด เป็นต้น   
 
2.3  สิ่งปลูกสร้างในเขตพุทธาวาส 

2.3.1 ส่ิงปลูกสร้างประเภทปูชนียสถาน คือ สถานท่ีประดิษฐานส่ิงส าคัญอันควรแก่การนับ
ถือและการบูชาในพระพุทธศาสนา คือพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า  ซึ่งนิยม
สร้างขึ้นเป็น 2 ประเภท คือพระสถูปเจดีย์ และพระมหาธาตุเจดีย์ ปูชนียสถานท้ัง 2 ประเภทนี้  สร้าง
ขึ้นเพื่อถวายไว้เป็น “พุทธานุสรณ์” คือท่ีระลึกถึงพระพุทธจ้า โดยปูชนียสถานท้ัง 2 ประเภท นี้
ลักษณะรูปแบบแตกต่างกันดังนี้ 
  2.3.1.1 ปูชนียสถานประเภทพระสถูปเจดีย์ มีลักษณะของรูปแบบโดยรวมแตกต่างกัน 2 
แบบ คือ พระสถูปเจดีย์แบบทรงกรวยกลมประกอบด้วย “ฐานบัตร” รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสเป็นฐานช้ันต้น รองรับ       
“ฐานเขียง” ลักษณะทรงกระบอกหน้าตัด ถัดขึ้นไปเป็น “ฐานบัวถลา” บ้าง “ฐานบัวลูกแก้ว” ซ้อนกัน 3 ช้ัน
เป็นเถา จนถึง “ฐานปัทม์” ลักษณะเป็นรูปบัวคว่ าและบัวหงาย หรือบางทีเรียกว่า “บัวปากระฆัง” หลังฐาน
ช้ันนี้ก่อเป็น “พระสถูป” รูปทรงระฆังคว่ า ซึ่งในภาษาช่างเรียกว่า “องค์ระฆัง” เหนือช้ันนี้ก่อท าเป็นฐานบัว
เชิงบาตร ”สมมุติเรียกว่า“บัลลังก์หลังฐานตอนบนนี้ ก่อเสากลมเต้ียๆ ต้ังขึ้นเรียกว่า “ก้านฉัตร” เพื่อรองรับ
และเทินส่วน “ฉัตร” หรือในภาษาช่างเรียกว่า “บัวฝาละมี” เหนือขึ้นไปจาก “ฉัตร” ก่อท าส่วนยอดทรงกรวย
กลมปลายเรียวยาว ตอนต้นๆ ควั่นเป็นปล้องๆ กลมๆ  เรียกว่า “ฉัตรวลี” หรือ “ปล้องไฉน” ตอนปลายเรียว
แหลมและเกล้ียง เรียกว่า “ปลี” และปลายสุดปลี ท าเป็นตุ่มกลมๆเรียกว่า “ลูกแก้ว” หรือ “หยาดน้ าค้าง” 
พระสถูปเจดีย์แบบทรงกรวยกลมดังอธิบายมานี้มีช่ือเฉพาะแบบอย่างว่า พระสถูปเจดีย์แบบลังกา หรือสิงหล
เจดีย์ ตัวอย่างของพระสถูปเจดีย์แบบทรงกรวยกลมในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศรีรัตนมหาเจดีย์ วัดพระศรีรัตน
ศาสดารามพระสถูปเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร ส่วนในต่างจังหวัด ได้แก่ พระสถูปเจดีย์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  1) พระสถูปเจดีย์แบบทรงกรวยส่ีเหล่ียม เป็นพระสถูปเจดีย์แบบท่ีได้รับความนิยม
สร้างขึ้นต่อมาจากพระสถูปเจดีย์แบบทรงกรวยกลม พระสถูปเจดีย์ แบบนี้ประกอบขึ้นด้วย“ฐานบัตร”รูป
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ส่ีเหล่ียมจัตุรัสก่อเป็นฐานช้ันต้นถัดขึ้นมาท าเป็น “ฐานเท้าสิงห”์ ต้ังซ้อนกัน 3 ช้ัน เป็นเถาแล้วท าเป็น “ฐานบัว
จงกล” ขึ้นบนหลังฐานเท้าสิงห์ช้ันบนสุดเพื่อรับส่วน “องค์ระฆัง” ซึ่งท าอยู่ในรูปทรงส่ีเหล่ียมรับกันกับส่วนล่าง
แต่ละช้ัน ส่วนบนองค์ระฆังก่อเป็น “ฐานเชิงบาตร” สมมติเรียกว่า “บัลลังก์” เช่นเดียวกับพระสถูปเจดีย์แบบ
ทรงกรวยกลมหลังบัลลังก์ก่อเสาทรงกระบอกขนาดเต้ีย  ๆท าเป็น “ก้านฉัตร” ปลายเสาท า “ฉัตร” หรือ “บัวฝา
ละมี” ทับไว้ ถัดหลังฉัตรขึ้นไปเป็นฐานยอดทรงกรวยกลมปลายเรียวยาวตอนต้นๆท าเป็นรูปบัวแย้มเรียงต่อกัน
ขึ้นไปเป็นเถาอย่างน้อย 7 ช้ัน เรียกว่า บัวกลุ่มตอนปลายต่อขึ้นไปจากบัวกลุ่มท าปลายเรียวแหลมและเกล้ียง
เรียกว่า “ปลี” ปลายสุดปลี ท าเป็นตุ่มกลม เๆรียกว่า “ลูกแก้ว” หรือ “หยาดน้ าค้าง” พระสถูปเจดีย์แบบทรง
กรวยส่ีเหล่ียมนี้ตรงมุมท้ัง 4 มุม ต้ังแต่ “ฐานบตัร” ขึ้นไปจนถึงส่วน “บัลลังก์” ท าย่อมุมแต่ละมุมเข้าไป ให้เกิด
มุมเล็กๆขึ้น 3 มุม มุมท่ีได้รับการย่อเข้าไปท้ัง 4 มุมเมื่อรวมกันแล้วเป็น 12 มุม ท าให้เกิดเป็นลักษณะพิเศษขึ้น
ในพระสถูปเจดีย์แบบนี้ และลักษณะพิเศษนี้เป็นเหตุให้มีช่ือเฉพาะก าหนดเรียกว่า “พระสถูปเจดีย์ย่อมุมไม้ 
12”หรือ “พระเจดีย์ย่อไม้ 12” ตัวอย่างของพระสถูปเจดีย์แบบทรงกรวยส่ีเหล่ียม ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
พระสถูปเจดีย์เหล่ียม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ส่วนในต่างจังหวัด ได้แก่ พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย ท่ีวัดสวน
หลวงสบสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  2)  พระสถูปเจดีย์ท้ัง 2 แบบดังอธิบายมานี้ ยังอาจมีส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบต่างๆท่ี
สร้างเพิ่มเติมหรือผนวกขึ้น เช่น ท าให้มีซุ้มคูหา 4 ด้าน ท าให้มีรูปช้างยืนบ้างหมอบบ้างต้ังเรียงรายรอบฐาน
ตอนล่าง ท าเป็นรูปสิงห์ยืนย่อขาหลังเรียงรายรอบฐานและท าฐานตอนล่างยกเป็นเรือนรูปสีเหล่ียมมีซุ้มคูหา 4 ด้าน 
หนุนพระสถูปเจดีย์ไว้ข้างบนนอกจากพระสถูปเจดีย์ท้ัง 2 แบบท่ีได้รับความนิยมสร้างท่ัวไปแล้ว ยังมีพระ
สถูปเจดีย์อีกแบบหนึ่งต่างออกมา โดยเฉพาะเมื่อสมัยสุโขทัยมีพระสถูปเจดีย์แบบท่ีต่างกันนี้ เรียกว่า 
“พระสถูปเจดีย์แบบยอดทรงดอกบัวตูม” หรือ“พระสถูปเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์”พระสถูปเจดีย์แบบนี้
มีรูปทรงและแบบอย่างประกอบข้ึนด้วย ฐานบัตรรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสเป็นฐานล่าง บนหลังฐานบัตรก่อท า
เป็น “ฐานแว่นฟ้า” ซ้อนกัน 3 ช้ันเป็นเถา หลังฐานแว่นฟ้าก่อเป็นเสาส่ีเหล่ียมประกอบบัวเชิงเสาและ
ปลายเสาย่อมุม ตอนบนเหนือปลายเสานี้ ก่อท าเป็นรูปทรงดอกบัวตูม มี “บันแถลง”และกาบอย่าง
“บัวกาบขนุน” รับตรงเชิง ตอนปลายท าเป็นรูปฉัตรวลี ลักษณะคล้ายชามคว่ าซ้อนกันเป็นเถาขึ้นไป
ถัดขึ้นไปเป็นปลายสุดลักษณะเป็นกรวยกลมเรียวแหลมตัวอย่างของพระสถูปเจดีย์ยอดทรงดอกบัวตูม
มีให้เห็นท่ีจังหวัสุโขทัย คือพระสถูปเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพระ
สถูปเจดีย์ประธานวัดเจดีย์เจ็ดแถว ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 

  3) พระสถูปเจดีย์แต่ละแบบดังท่ีอธิบายมานี้ ตามปกติจะสร้างขึ้นเป็นประธาน
ตรงศูนย์กลางเขตพุทธาวาส โดยท าขนาดใหญ่และสูงเด่น บางแห่งมีการสร้างขนาดย่อมไม่สูงนักไว้ตามมุมท้ัง 
4 ของพระสถูปเจดีย์ท่ีต้ังเป็นประธานอยู่ตรงกลาง หรือสร้างเป็นพระสถูปเจดีย์ขนาดเล็กต้ังเรียงเป็นแถว 
เรียกว่า “พระเจดีย์ราย” เช่น พระเจดีย์ราย และพระเจดีย์ 4 มุม ท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
  2.3.1.2 ปูชนียสถานประเภทมหาธาตุเจดีย์ ปูชนียสถานประเภทนี้ ในปัจจุบันมัก
รู้จักในนามว่า “พระปรางค์” ส่วนค าว่า“มหาธาตุ”เป็นค าท่ีมีมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย หมายถึงพระ
อัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า และค าว่าพระมหาธาตุเจดีย์ หมายถึงพระเจดีย์ท่ีประดิษฐานพระอัฐิธาตุของ
พระพุทธเจ้าตัวอย่างได้แก่ พระปรางค์วัดราชบูรณะและพระปรางค์วัดไชยวัฒนาราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 

  4) พระมหาธาตุเจดีย์มีรูปทรงสัณฐานท่ีเลียนแบบมาจาก “ปราสาท” คือ
เรือนท่ีสร้างซ้อนกันขึ้นไปหลายๆ ช้ัน เดิมท าด้วยไม้เป็นที่ประทับส าหรับเจ้านายหรือท่ีอยู่ของคหบดี 
ภายหลังสร้างด้วยหินบ้างอิฐบ้างส าหรับประดิษฐานรูปเคารพทางศาสนา จึงสร้างแต่พอใช้ประโยชน์
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เฉพาะช้ันล่างเพียงช้ันเดียว ส่วนช้ันท่ีอยู่เหนือขึ้นไปก็ท าเป็นส่วนย่อจ าลองเพื่อให้ทราบว่า เดิมเป็น
เรือนหลายช้ัน แล้วก่อรวบตอนบนเป็นแท่งทึบ ซึ่ งอยู่ในรูปทรงคล้าย “ฝักข้าวโพด” ปูชนียสถาน
ประเภทมหาธาตุเจดีย์ในช้ันต้นๆก็มีรูปทรงดัง “ฝักข้าวโพด” นี้ โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ  ประกอบ
ร่วมกัน คือ ฐานช้ันต่ าสุดเป็นฐานแบบ “ฐานบัตร” รูปสีเหล่ียมจัตุรัสซ้อนกันขึ้นไป 1 หรือ 2 ช้ัน จึง
ก่อท าเป็น “ฐานชิงบาตร” ต้ังซ้อนกัน 3 ช้ันเป็นเถา หลังฐานช้ันบนสุดก่อท าเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม มี
ช่องประตูประจ าด้านละช่องพร้อมกับซุ้มคูหาประกอบช่องประตูแต่ละช่อง ประตูด้านหลังและ
ด้านข้างท้ัง 2 ด้านมักก่อผนังปิดไว้ แล้วจัดให้มีพระพุทธรูปมีอาการทรงยืนแสดงปา งต่างๆ 
ประดิษฐานไว้ช่องละองค์ ส่วนประตูทางด้านหน้าเปิดว่างไว้ ส าหรับเป็นทางเข้าออก ตอนท่ีเป็นเรือน
ดังกล่าวนี้เรียกว่า “เรือนธาตุ” หรือ “ครรภธาตุ ”ตอนหลังเรือนธาตุขึ้นไปคือส่วนยอดของพระ
มหาธาตุก่อท าเป็นแท่งทึบรูปทรง 4 เหล่ียม ตอนปลายสุดรวบเข้าหากันคล้ายรูปกรวยแหลมเต้ียๆ 
ส่วนยอดท่ีเป็นรูปแท่ง 4 เหล่ียมต้ังสูงขึ้นไปนี้ แบ่งเป็นช่วงๆ ค่ันด้วย “รัดประคด” ลักษณะเป็นแถบ
ยาวๆคาดขวางวงอยู่โดยรอบ ช่วงห่างระหว่างรัดประคดท่ีคาดค่ันอยู่แต่ละด้านประดับด้วย “บัน
แถลง” ท้ัง 4 ด้าน ส่วนท่ีเป็นมุมท้ัง 4 มุม ประดับด้วยกาบอย่าง “บัวกาบขนุน” ปลายบนสุดของ
มหาธาตุเจดีย์ก่อเป็นกลีบคล้ายกลีบบัวรวบเข้าด้วยกันเรียกว่า “จอมโมฬี” เหนือส่วนนี้ต้ัง “นภศูล”
โดยปักตรงขึ้นไว้เป็นส่วนปลายบนสุดของมหาธาตุเจดีย์ ด้านหน้ามหาธาตุเจดีย์มีบันไดก่อเป็นทางขึ้น
ไปยังประตูทางด้านหน้าท่ีเปิดเป็นช่องว่างไว้ มหาธาตุเจดีย์ลักษณะดังอธิบายนี้มักเรียกว่า “พระ
ปรางค์โดด” หรือ “ปรางค์โดด” ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะเป็นมหาธาตุเจดีย์องค์เดียว ตัวอย่างของ
มหาธาตุเจดีย์ในสมัยต้นๆนี้ ได้แก่ พระปรางค์วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  2.3.1.3 ลักษณะมหาธาตุเจดีย์รูปแบบต่างๆ มหาธาตุเจดีย์ท่ีได้รับการสร้างขึ้นในแต่ละ
สมัยมีรูปแบบและลักษณะโดยรวมไม่แตกต่างไปจาก “พระปรางค์โดด” ดังท่ีได้อธิบายแล้ว แต่จะมี
องค์ประกอบต่างๆสร้างเพิ่มเติมขึ้นบ้าง มีการเพิ่มจ านวนมหาธาตุเจดีย์เข้าด้วยกันบ้าง หรือสร้างขึ้นใน
ต าแหน่งและหน้าท่ีต่างกันบ้าง ก็จะท าให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ดังต่อไปนี้ 

  1) มหาธาตุเจดีย์มีมุขศาลา มหาธาตุเจดีย์แบบนี้จะมีลักษณะท่ัวไปเหมือนกับ  
“พระปรางค์โดด” แต่ทางตอนหน้าออกมาสร้างเป็น “มุขศาลา” คือเรือนรูปส่ีเหล่ียมหลังคาทรง  
“คฤห” มีจ่ัวอยู่ 4 ด้าน ซึ่งมักเรียกว่า “จัตุรมุข” มุขศาลานี้สร้างขึ้นบนฐานท่ีก่อยื่นออกมาจากฐานของ
มหาธาตุเจดีย์ ซึ่งก้นของมุขศาลานี้เสมอกันกับพื้นของ “เรือนธาตุ” เมื่อสร้างมุขศาลาต่อออกมาจาก
เรือนธาตุ จึงต้องเล่ือนบันไดออกมาข้ึนลงทางด้านหน้ามุขศาลา ส่วนตอนหลังมุขศาลากับเรือนธาตุท า
เป็นมุขกระสันคือ ทางเดินส้ันๆ ท่ีมีหลังคาคลุมเช่ือมต่อระหว่างมุขหน้าของเรือนธาตุ กับมุขหลังของมุข
ศาลา ตัวอย่างได้แก่พระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  2) มหาธาตุเจดีย์แบบ 3 องค์ มหาธาตุเจดีย์แบบนี้ คือ “พระปรางค์โดด” ต้ังเรียง
กัน 3 องค์ เป็นแถว มักเรียกกันว่าพระปรางค์ 3 องค์บ้าง พระปรางค์ 3 ยอดบ้าง มหาธาตุเจดีย์แบบท่ีเรียง
กันเป็นแถวจ านวน 3 องค์นี้ แบบหนึ่งเป็นอย่างพระปรางค์โดด ซึ่งต้ังเรียงกันเว้นระยะห่างแต่ละองค์
พอสมควร กับอีกแบบหนึ่งเป็นอย่างพระปรางค์โดดต้ังเรียงกัน เว้นช่วงว่างระหว่างพระปรางค์องค์กลางกับ
พระปรางค์องค์ท่ีอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาขนาดเท่าๆกัน ช่วงว่างระหว่างองค์พระปรางค์ท้ังด้านซ้ายและ
ด้านขวาจัดสร้าง “มุขกระสัน” เป็นทางเดินเช่ือมถึงกันได้  ตัวอย่างได้แก่ พระปรางค์วัดพระพายหลวง พระ
ปรางค์วัดศรีสวาย ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และพระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี 

  3) มหาธาตุเจดีย์แบบ 5 องค์ มหาธาตุเจดีย์แบบนี้ประกอบด้วยพระปรางค์
โดดจ านวน 5 องค์ รวมกัน โดยสร้างพระปรางค์ 1 องค์ ให้มีขนาดใหญ่และสูงมากตั้งไว้ตรงกลาง เป็น
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พระปรางค์ประธานในหมู่ และพระปรางค์ขนาดย่อมสูงน้อยกว่าพระปรางค์ประธาน จัดให้ต้ังอยู่ทาง
ด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้างท้ัง 2 ข้าง ด้านละ 1 องค์ ให้อยู่ห่างออกมาจากพระปรางค์องค์
ประธานพอสมควร พระปรางค์ท้ัง 5 องค์ ท่ีได้รับการจัดวางในลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า “พระปรางค์
หมู่” การจัดวางพระปรางค์ร่วมกันจ านวน 5 องค์นี้ ภายหลังได้มีการจัดเอาพระปรางค์ท่ีเป็นปรางค์
บริวาร 4 องค์ ไปต้ังขึ้นตรงมุมท้ัง 4 มุม บนฐานล่างสุดของพระปรางค์องค์ประธาน โดยมิให้ตรงกับ
ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างดังแบบแรก แม้กระนั้นก็ดี ก็ยังคงเรียกว่า “พระปรางค์หมู”่ ตัวอย่าง
ของมหาธาตุเจดีย์แบบ 5 องค์ ได้แก่ พระปรางค์วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.3.2 ส่ิงปลูกสร้างประเภทศาสนสถาน ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับพระสงฆ์ประชุมท าสังฆกรรม 
และท าพิธีต่างๆ ตามประเพณีท่ีเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  2.3.2.1 วิหาร คือ อาคารท่ีใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปค าว่า วิหาร แต่เดิม
หมายถึง “ท่ีอยู่” โดยไม่จ ากัดบุคคลช้ันใดต่อมาในสมัยพุทธกาลหมายถึง ท่ีอยู่ส าหรับพระพุทธเจ้า
และพระสงฆ์สาวก ครั้นพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานแล้ววิหารได้รับการสร้างขึ้นส าหรับเป็นท่ี
ประดิษฐาน “พระพุทธปฏิมากร” คือ รูปแทนองค์พระพุทธเจ้า ดังนั้น ค าว่า วิหาร ในความเข้าใจโดย
ประเพณีนิยม จึงมีความหมายจ าเพาะว่า “สถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป” วัดไทยแต่ละแห่งอาจมี
วิหารได้มากกว่า 1 หลัง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการท่ีจะใช้ประโยชน์ และสนองคติความเช่ือ ฉะนั้น
จึงมีส่ิงปลูกสร้างท าเป็นวิหารประเภทต่างๆ ในบริเวณพุทธาวาส ดังต่อไปนี้  
   1) วิหารหลวง คือ วิหารหลังท่ีสร้างบนพื้นท่ีท่ีอยู่ทางด้านหน้าพระสถูป
เจดีย์ หรือมหาธาตุเจดีย์ ออกไปทางทิศตะวันออกมักท าให้มีขนาดกว้างยาวและสูงเป็นพิเศษแต่ท้ังนี้
มิได้อาศัยค าว่า “หลวง” ซึ่งแปลว่าใหญ่ เป็นเครื่องก าหนดความใหญ่โตของวิหาร ค าว่า “วิหาร
หลวง” เป็นช่ือเฉพาะหรือวิสามัญนามของวิหารประเภทนี้ เท่านั้น ตัวอย่างเช่น วิหารหลวง วัด
มหาธาตุ ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
   2) วิหารทิศ คือ วิหารหลังท่ีสร้างขึ้นเป็นบริวารของปูชนียสถาน  และ
อุโบสถสถาน อยู่ต่อออกไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก  เว้นแต่ทางทิศตะวันออกซึ่งเป็น
ต าแหน่งท่ีต้ังวิหารหลวง ตัวอย่างเช่น พระวิหารทิศในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วิหารหลวง วัด
มหาธาตุ ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พระวิหารทิศหลังหนึ่งในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
   3)  วิหารคต คือ วิหารขนาดย่อมๆ ท่ีสร้างไว้ตามมุมใดมุมหนึ่งในเขต
พุทธาวาสลักษณะเป็นหลังยาวหักเป็นข้อศอกรับกับมุมในเขตพุทธาวาส ตัวอย่างเช่น พระวิหารคดใน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
   4) วิหารราย คือ วิหารขนาดย่อมๆ มีท้ังลักษณะอย่าง “วิหารโถง” และ “วิหาร
กั้นฝารอบ” สร้างเป็นหลังๆ เรียงรายอยู่รอบเขตพุทธาวาส ตัวอย่างเช่น วิหารรายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
   5) วิหารน้อย คือ วิหารหลังย่อมๆ ท่ีสร้างขึ้นส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป
ส าคัญ สร้างไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในเขตพุทธาวาส เช่น พระวิหารน้อยในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
   6) วิหารแกลบ คือ วิหารขนาดเล็กมาก ภายในวิหารมีพื้นท่ีขนาดพอรับรองพระภิกษุ
นั่งได้เพียงรูปเดียว วิหารแกลบใช้เป็นสถานท่ีส าหรับพระภิกษุเจริญกัมมัฏฐานตัวอย่างเช่น วิหารแกลบในวัด
มหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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   7) วิหารพระไสยาสน์ คือ วิหารท่ีสร้างขึ้นส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์ วิหารประเภทนี้มีท้ังท่ีสร้างขนาดใหญ่และขนาดย่อมตามส่วนท่ีต้องการบังแดดและฝนให้แก่
พระพุทธรูป  ซึ่งมีขนาดยาวต่างกัน ตัวอยา่งเช่น พระวิหารพระพุทธไสยาสน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
  2.3.2.2 มณฑป คือ อาคารท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นอย่างเรือนรูปส่ีเหล่ียม มัก
ท าหลังคาเป็นรูปทรงกรวยส่ีเหล่ียม ปลายเรียวแหลม ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป 
รอยพระพุทธบาท หรือพระไตรปิฎกท่ีส าคัญ ตัวอย่างเช่น พระมณฑปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
กรุงเทพมหานคร และพระมณฑปวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
  2.3.2.3 อุโบสถ คือ อาคารส าหรับพระสงฆ์ใช้ประโยชน์ในการท า “อุโบสถกรรม” 
เป็นประจ าทุกๆ กึ่งเดือน สถานท่ีประเภทนี้จึงได้รับการขนานนามตามกิจของพระสงฆ์ ดังกล่าวว่า 
“อุโบสถ” หรือเรียกโดยย่อว่าโบสถ์ การท าอุโบสถกรรมหมายถึง การท่ีพระสงฆ์มาประชุมร่วมกันเพื่อ
สวดปาติโมกข ์อันได้แก่ พุทธบัญญัติว่าด้วยวินัยของสงฆ์ 227 ข้อ  

สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นอุโบสถหรือโบสถ์นี้ต้องการพื้นท่ีเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างไปจากศาสนสถาน
ประเภทท่ีกล่าวมาแต่ข้างต้นกล่าวคือ พื้นท่ีบริเวณท่ีจะสร้างโบสถ์ต้องเป็นพื้นท่ีแยกต่างหากจากเขต
บ้าน เป็นเขตท่ีพระเจ้าแผ่นดินประกาศพระราชทานแก่พระสงฆ์เพื่อใช้เป็นท่ีสร้างอุโบสถเรียกว่า 
“วิสุงคามสีมา”อย่างไรก็ดี เพื่อความเป็นปกติในการท าสังฆกรรมในบริเวณวิสุงคามสีมา ให้เป็นส่วน
เฉพาะสงฆ์ จึงต้องก าหนดเขตกันพื้นท่ีขึ้นเฉพาะกิจ เรียกว่า “พัทธสีมา” คือ เขตสังฆกรรมท่ีพระสงฆ์
ได้ก าหนดไว้เป็นหลักฐานตามวิธีการในพุทธานุญาตเรื่องสีมาโดยจัดต้ัง “นิมิต” คือ ส่ิงท่ีเป็น
เครื่องหมายก าหนดเอาไว้ ดังนั้น เขตแดนอันเป็นท่ีต้ังอุโบสถจึงมีแผ่นหินจ าหลักรูปใบเสมาปักไว้เป็น
เครื่องหมายแต่ละด้านเพื่อแสดงให้ทราบว่า “นิมิต” คือเครื่องหมายก าหนดเขตได้ฝังไว้อยู่ข้างใต้ 
อุโบสถจึงเป็นส่ิงท่ีต่างไปกว่าศาสนาสถานอื่นๆ ตรงท่ีมีใบเสมาปักไว้ล้อมรอบ 

อุโบสถท่ีได้รับการก่อสร้างขึ้นในสมัยแรกมักท าเป็นอาคารโถง  ต่อมาสร้างแบบกั้นฝารอบ  
โดยเจาะฝาเป็นช่องระบายลมเล็กน้อย  ภายหลังวิทยาการการก่อสร้างเจริญขึ้น  จึงท าให้มีช่อ ง
หน้าต่างทางด้านข้างเพิ่มได้มากและช่องประตูท่ีกว้างและสูงกว่าแต่ก่อนภายในอุโบสถเป็น ท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูป เรียกว่า พระปฏิมาประธาน หรือ พระประธาน อยู่บนฐานชุกชี และรัตน
บัลลังก์ ตามล าดับ ซึ่งอยู่ตอนในสุดของอุโบสถ อุโบสถใช้เป็นสถานท่ีส าหรับพระสงฆ์ท าสังฆกรรม 
เช่น การสวดปาติโมกข์ การอุปสมบท และการกรานกฐิน  
  2.3.2.4 หอพระธรรม หรือ หอไตร คืออาคารส าหรับเก็บรักษา พระไตรปิฎก  
เปรียบเสมือน หอสมุด ของวัดแต่ละ แห่งเป็นท่ีเก็บรักษาคัมภีร์ค าสอนของพระพุทธศาสนา  ซึ่ง
พระสงฆ์ใช้ส าหรับศึกษาและเผยแผ่แก่บรรดาพุทธศาสนิกชน หอพระธรรมหรือหอไตรเป็นอาคาร
ขนาดเล็กๆ ยกพื้นสูงมักท าเฉลียงรอบ และปลูกสร้างหอข้ึนในสระ โดยใช้น้ าหล่อเสาเพื่อกันมด ปลวก
และหนู มิให้ไปท าลายพระคัมภีร์ต่างๆ วัดส่วนมากมีหอไตรเพียงหลังเดียว แต่วัดใหญ่ๆ โดยเฉพาะวัด
ท่ีเป็นพระอารามหลวงจะมีหอพระธรรมหรือหอไตรมากกว่า 1 หลัง 
  2.3.2.5 ระเบียง คือ ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีลักษณะอย่างโรงยาวๆ ด้านหน้าเปิดโล่ง
ด้านหลังกั้นฝาทึบ มีหลังคาคลุมตลอดระเบียงมักท าขึ้นล้อมพระสถูปเจดีย์ มหาธาตุเจดีย์ อุโบสถ และ
วิหาร  อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยสร้างขึ้นเป็น 2 ลักษณะ ระเบียงเหล่ียมมีลักษณะเป็นโรงยาววงเป็นรูป
กรอบส่ีเหล่ียมล้อมรอบส่ิงท่ีอยู่ภายใน ระเบียงลักษณะนี้รียกว่าระเบียงเหล่ียมหรือระเบียงส่ีเหล่ียม  
ตัวอย่างเช่น  พระระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนารามระเบียงกลม  มีลักษณะเป็นโรงยาววงเป็นรูปวงกลมล้อมรอบส่ิงท่ีอยู่ภายในระเบียงท่ีมี
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ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ระเบียงกลม เช่น พระระเบียงล้อมรอบองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม ระเบียง
ท้ัง 2 ลักษณะนี้ ด้านท่ีชิดฝาผนังมักก่อ “ฐานชุกชี” ต้ังเรียงเป็นแถวต่อเนื่องกันไปแต่ละด้านหรือโดยรอบ
ระเบียงบนฐานชุกชีแต่ละฐานจัดต้ังพระพุทธรูปนั่งเรียงรายกัน พระพุทธรูปซึ่งได้รับการจัดต้ังประจ าอยู่ใน
ระเบียงนี้เรียกว่า “พระห้อง” คือ พระพุทธรูปประจ าห้องของแต่ละระเบียงและระเบียงท่ีได้จัด
พระพุทธรูปมาต้ังประจ าเรียงรายกันไปโดยรอบนี้ ได้รับการก าหนดให้เรียกว่า “พระระเบียง”  ซึ่งหมายถึง
ระเบียงท่ีไว้พระพุทธรูป อนึ่ง ระเบียง และพระระเบียงส่วนมากมีเฉพาะวัดขนาดใหญ่และพระอารามหลวง 
  2.3.2.6 ก าแพงแก้ว คือ ส่ิงก่อสร้างส าหรับกั้นเขตแดนออกเป็นสัดส่วน มีลักษณะ
เป็นก าแพงขนาดเต้ียๆ ท่ีท าขึ้นส าหรับล้อมเขตท่ีต้ังอุโบสถ วิหาร สถูปเจดีย์ มหาธาตุเจดีย์ 
  2.3.2.7 ศาลาราย  คือ ส่ิงปลูกสร้างลักษณะอย่างโรงรูปทรงส่ีเหล่ียม โดยมากยกพื้นเต้ียๆ  
มีหลังคาทรงจ่ัวและมักท าเป็นศาลาโถง ไม่นิยมกั้นฝา ปลูกเรียงรายไปโดยรอบออุโบสถหรือวิหารส าหรับ
พุทธศาสนิกชนใช้เป็นท่ีเตรียมการบ าเพ็ญกุศล  หรือนั่งพักผ่อนขณะมาปฏิบัติธรรมในวัด  ตัวอย่างเช่น  
ศาลารายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศนเทพวรารามใน
กรุงเทพมหานคร 
 
2.4 ศึกษาธุระหรือกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
       ธุระในพระศาสนา คือ ธุระท่ีผู้บวชในศาสนาต้องท ามี 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก คันถธุระ 
(คัน - ถะ - ทุ - ระ) หมายถึง การศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งการเทศนาส่ังสอนการสร้างวัดวาอาราม บ ารุง
พระศาสนา ให้คงอยู่ต่อไป ประการท่ี สอง วิปัสสนาธุระ หมายถึง ธุระหรืองานอย่างสูงในพระศาสนา
ซึ่งเป็นงานท่ีจะช่วยให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้รู้จักการดับทุกขห์รือการปล่อยวางซึ่งเป็นเหตุท าให้
คนพ้นจากความทุกข ์ได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และการหลดพ้นจากกิเลสเป็นทางปฏิบัติท่ีมีอยู่ ใน
ศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งการท าสมาธิหรือการสงบใจ ทางพระพุทธศาสนามี  2 ประเภท คือ 
  2.4.1 สมถกรรมฐาน เป็นการท าจิตใจสงบโดยพิจารณาส่ิงใดส่ิงหนึ่งด้วยความรู้สึกปราศจากกิเลส  
 2.4.2 วิปัสสนากรรมฐาน เป็นการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ตามเป็นจริงด้วย ปัญญา จุดหมาย
ของการท าวิปัสสนา คือ ให้จิตรู้เห็นความไม่แน่นอน ความเป็นทุกข์ เพื่อปล่อยวางไม่ยึดติด รูปกายสังขาร
ภายนอก การฝึกอบรมปัญญาให้รู้จักการปล่อยวาง มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี ้
  2.4.2.1 การเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐาน การเรียนรูว้ิปัสสนากรรมฐานสามารถเรียนได้ 
2 ประการ ดังนี้ประการแรก การเรียนอันดับ คือ การเรียนให้รู้จักขันธ์ 5 ได้แก่ รูปขันธ์ (ร่างกาย 
พฤติกรรม) เวทนาขันธ์ (ความรู้สึกทุกข์ สุข ดีใจ พอใจ) สัญญาขันธ์ (การจ าส่ิงท่ีได้รับ) สังขารขันธ์ (การ
คิดปรุงแต่ง) และวิญญาณขันธ์ (การรู้แจ้งถึงส่ิงต่างๆ ผ่านทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ) นอกจากนี้
ก็ต้องเรียนให้รู้เรื่องในอายตนะ 12 ธาตุ 18 อินทรีย์ 22 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท 12 โดยละเอียด
เสียก่อน เรียกว่า เรียนภาคปริยัติ วิปัสสนาภูมินั่นเอง แล้วจึงจะลงมือปฏิบัติได้ ประการท่ีสอง การ
เรียนสันโดษ คือ การเรียนในระยะส้ัน เช่น สอนการเดินจงกรม สอนวิธีนั่งก าหนด สอนวิธีก าหนดเวทนา 
สอนวิธีก าหนดจิต แล้วลงมือปฏิบัติเลย  
          2.4.2.2 การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คือการต้ังสติก าหนดจิตเพื่อค้นหาความเป็น
จริงเพื่อพิจารณาหาเหตุผลและแก้ไขได้ตรงตามความเหมาะสม สติ ท่ีเกิดขึ้นขณะปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานนั้น นอกจากจะคอยสกัดกั้นกิเลสไม่ให้เข้ามาในรูปแบบอารมณ์แล้ว ยังพิจารณาอยู่ท่ีรูปกับ
นาม เมื่อพิจารณาอยู่ก็จะเห็นความเกิด ดับ ของรูปนามนั้น จะน าไปสู่การเห็นพระไตรลักษณ์ คือ 



 
 

15 
 

ความไม่เท่ียง ความเป็นทุกข์ ความไม่มีตัวตนของร่างกาย อย่างชัดเจน ซึ่งการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานนั้น จะมีผลน้อยมากเพียงใด อยู่ท่ีหลักใหญ่ 3 ประการ ดังนี้ 

                    1) “อาตาปี” ท าความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน คือจะต้องมีความพยายาม
ต้ังต้นแต่เริ่มปฏิบัติ และเมื่อเริ่มปฏิบัติแล้วก็ต้องต้ังใจด าเนินปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และต้องปฏิบัติให้
ก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ คือปฏิบัติตามท่ีพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไว้เสมอว่า “ปฏิบัติบ่อยๆ ปฏิบัติให้
มาก” ถ้าหากว่ามีความเกียจคร้านอยู่ก็เริ่มปฏิบัติไม่ได้ ด าเนินไปไม่ได้ ก้าวหน้าไปไม่ได้ ต้องหมั่น
ปฏิบัติให้ตลอด คือจะต้องเผาเกียจคร้านให้ตลอดไป 
   2) สติมา มีสติ คือระลึกอยู่เสมอว่าขณะนี้เราท าอะไร คือ ต้ังสติก าหนด
พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม เช่น การก าหนดลมหายใจเข้า - ออก โดยท่ีแสวงหาสถานท่ีๆ เงียบ
สงบ เช่น ป่า โคนไม้ เรือนว่าง ถ้าหากไม่ได้ต้องอาศัยท่ีว่างในเรือนว่าง เช่นห้องพระ หรือในท่ีใดท่ีหนึ่ง
ท่ีไม่พลุกพล่าน ในเวลาท่ีไม่พลุกพล่าน หากว่าสามารถมีความเพียรเผากิเลสคือตัวความเกียจคร้านได้ 
สร้างความขยันคือตัวความเพียรให้บังเกิดขึ้น การปฏิบัติก็ย่อมจะเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีข้อนี้
เป็นประการแรกคือเพียรเผากิเลส     
            3) สัมปชาโน มีสัมปชัญญะ คือขณะนี้ท าอะไรอยู่นั้นต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา คือ 
มีสัมปชัญญะ มีสติ หมายความว่าต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ในการปฏิบัติ คือในจิตภาวนาท่ีประกอบการ
ปฏิบัติ เช่น ก าหนดลมหายใจเข้า - ออก ก็ต้องมีสติจับอยู่ท่ีลมหายใจ มีสัมปชัญญะคือ รู้ตัว เมื่อมีสติจับ
ก าหนดอยู่ ว่าเราหายใจเข้า เราหายใจออก ตามท่ีร่างกายปฏิบัติตามกลไกลธรรมชาตินั่นเอง 
  2.4.2.3 การเดินจงกรม คือ การเดินเป็นเส้นตรงระยะไม่เกิน 3 เมตร กลับไปกลับมา 
ขณะท่ีเดินนั้น จะต้องมีสติก าหนดอิริยาบถก้มหน้าทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณ 1 ศอก สติจับอยู่ท่ีเท้า 
การเดิน โดยก าหนดว่า“ขวา” “ย่าง” “หนอ” ก าหนดในใจ ค าว่า “ขวา” ต้องยกส้นเท้าขวาขึ้นจากพื้น
ประมาณ 2 นิ้ว เท้ากับใจ ต้องให้พร้อมกัน“ย่าง”ต้องก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าช้าท่ีสุดเท้ายังไม่เหยียบพื้น ค า
ว่า“หนอ” เท้าลงถึงพื้นพร้อมกัน เวลายกเท้าซ้ายก็เหมือนกัน ก าหนดว่า“ซ้าย”“ย่าง”“หนอ” คงปฏิบัติ 
เช่นเดียวกันกับ “ขวา”“ย่าง”“หนอ”ระยะก้าวในการเดิน ห่างกันประมาณ 1 คืบ เป็นอย่างมากเพื่อการ
ทรงตัว ขณะก้าวจะได้ดีขึ้น เมื่อเดินสุดสถานท่ีใช้แล้ว ให้น าเท้ามาเคียงกัน เงยหน้าหลับตา ก าหนด “ยืน
หนอ” ช้าๆ อีก 5 ครั้ง ท าความรู้สึกโดยจิต สติ รู้อยู่ ต้ังแต่กลางกระหม่อม ต้ังตรง ๆ เอาจิตปักไว้ท่ี
กระหม่อม เอาสติตาม ดังนี้ “ยืน” (ถึงสะดือ) “หนอ” (ถึงปลายเท้า) หลับตาอย่าลืมตา นึกมโนภาพ เอาจิต
มอง ไม่ใช่มองเห็นด้วยสายตา “ยืน” (จากปลายเท้าถึงสะดือ หยุด) แล้วก็ “หนอ” ถึงปลายผม คนละครึ่ง 
พอท าได้แล้ว ภาวนา “ยืน หนอ” จากปลายผม ถึงปลายเท้าได้ทันที ไม่ต้องไปหยุดท่ีสะดือ หากฝึกจน
ช านาญแล้วเราสามารถก าหนดให้ละเอียดขึ้น โดยการหมุนตัวจาก 90 องศา เป็น 45 องศา จะเป็นการกลับ
หนอท้ังหมด 8 ครั้ง เมื่ออยู่ในท่ากลับหลังแล้วต่อไปก าหนด “ยืน หนอ” ช้าๆ อีก 5 ครั้ง ลืมตาก้มหน้า แล้ว
ก าหนดเดินต่อไป กระท าเช่นนี้จนหมดเวลาท่ีต้องการ 
  2.4.2.4 การนั่ง กระท าต่อจากการเดินจงกรม อย่าให้ขาดตอนลง เมื่อเดินจงกรมถึงท่ีจะ
นั่ง ให้ก าหนด “ยืน หนอ” อีก 5 ครั้ง ตามท่ีกระท ามาแล้วเสียก่อน แล้วก าหนดปล่อยมือลงข้างตัวว่า 
“ปล่อยมือหนอ” ช้าๆ จนกว่าจะลงสุดเวลานั่งค่อยๆ ย่อตัวลงพร้อมกับก าหนดตามอาการท่ีท าไปจริงๆ เช่น 
“ย่อตัวหนอ” “เท้าพื้นหนอๆ” “คุกเข่าหนอๆ” “นั่งหนอๆ” เป็นต้น 
           วิธีนั่ง ให้นั่งขัดสมาธิ คือ ขาขวาทับขาซ้าย นั่งตัวตรง หลับตา เอาสติมาจับอยู่ท่ี
สะดือท่ีท้องพองยุบ เวลาหายใจเข้าท้องพอง ก าหนดว่า “พอง หนอ” ใจกับท้องท่ีพองต้องให้สัมพันกัน 
หายใจออกท้องยุบ ก าหนดว่า “ยุบ หนอ” ใจกับท้องท่ีพองต้องให้สัมพันกัน ข้อส าคัญ ให้สติจับอยู่ท่ีพอง 
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ยุบ เท่านั้น อย่าดูลมท่ีจมูก อย่าตะเบ็งท้องให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าท้องพองไปข้างหน้า ท้องยุบ
มาทางหลัง จนกว่าจะถึงเวลาท่ีก าหนด 

           2.4.2.5 เวลานอน ค่อยๆ เอนตัวนอนพร้อมกับก าหนดตามไปว่า “นอนหนอ” จนกว่าจะ
อยู่ในท่านอน ขณะนอนให้เอาสติจับอยู่กับการเคล่ือนไหวของร่างกาย เมื่อนอนเรียบร้อยแล้วให้เอาสติมา
จับท่ีท้อง และก าหนดว่า “พอง หนอ” “ยุบ หนอ” ต่อไป คอยสังเกตว่า จะหลับไปตอนพองหรือตอนยุบ 
(การวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น สืบค้นจาก https://www.baandhamnamjai com.) 
             2.4.2.6 การก าหนดลมหายใจเข้าออก ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมฏฐาน ท่านให้
พิจารณาอาการท่ีท้องพองออก หรือยุบเข้า เนื่องจากการหายใจเข้าหรือหายใจออก ซึ่งมีลักษณะ
ท านองเดียวกับการชักเชือกกลึง การก าหนดรู้อาการพองอาการยุบของท้องนี้เป็นหลักส าคัญยิ่งในการ
ปฏิบัติวิปัสสนา เพราะเป็นการก าหนดรูปหยาบ ซึ่งรู้ได้ง่ายกว่าการก าหนดรูปนามอย่างอื่น ๆ และมี
ปรากฏอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก โดยไม่ต้องไปแสวงหาเหมือนอาการท่ีปรากฏทางกายอย่างอื่นหรือ
ทางนามธรรม เป็นการปฏิบัติท่ีสะดวกและง่ายแก่สามัญชนท่ัวไป ส่วนอาการท่ีปรากฏทางกายอย่าง
อื่นหรือทางนามธรรมอันได้แก่ เวทนา จิต และธรรมนั้น ให้ก าหนดเมื่อสภาวะเหล่านี้ ปรากฏชัดเจน
กว่าอาการพองอาการยุบ โดยการก าหนดว่า พองหนอ ยุบหนอ 

        2.4.2.7 ก าหนดอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อย นอกจากการก าหนดอาการพองยุบของ
ท้องแล้ว ผู้ปฏิบัติยังจะต้องก าหนดรู้อาการท่ีปรากฏท้ังหลายอื่นอีกด้วย เช่น การเคล่ือนไหวอิริยาบถต่าง 
ๆ มี ยืน เดิน นั่ง นอน การแลดู การเหลียวดู การคู้อวัยวะ ฯลฯ ในทุกขณะ การท ากิจประจ าวันต่าง ๆ ก็
ต้องก าหนดรู้อยู่ทุกขณะเช่นเดียวกัน เช่น การกิน การด่ืม การเค้ียว การนุง่ห่ม การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ
การดู การได้ยิน การได้กล่ิน การรู้รส การสัมผัส 

                  2.4.2.8 พิจารณาอาการ 32 ซึ่งมีอยู่ในร่างกาย ได้แก่อวัยวะส่วนต่าง ๆ มี ผม ขน เล็บ 
ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ 
อาหารเก่า มันสมอง ดี เสลด น้ าเหลือง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ าตา น้ ามันเหลว น้ าลาย น้ ามูก ไขข้อ  
และน้ ามูตร ในการพิจารณาอาการ 32 นี้ ให้พิจารณาลักษณะของอาการนั้น ๆ ให้เห็นว่า เป็นของไม่
เท่ียง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน ถ้าจะพิจารณาให้เห็นอาการเหล่านี้เป็นของปฏิกูลล้วนแต่ไม่สะอาด ก็
เป็นการเจริญสมถกัมมัฏฐาน 

         2.4.2.9 พิจารณาธาตุท้ัง 4 ในร่างกาย ธาตุท้ัง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไฟ และธาตุ
ลม ธาตุดินมีลักษณะแข็งและอ่อน ธาตุน้ ามีลักษณะไหลและเกาะกุม ธาตุไฟมีลักษณะร้อนและเย็น 
ธาตุลมมีลักษณะเคล่ือนไหวและเคร่งตึง ในการพิจารณา ให้ใช้สติพิจารณาว่าร่างกายนั้นไม่ใช่สัตว์ 
บุคคล เรา เขา เป็นเพียงแต่ธาตุดิน น้ า ไฟ ลม ประกอบกันอยู่เท่านั้น แต่ละอย่างเป็นของไม่เท่ียง 
เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน 

         2.4.2.10 พิจารณาศพ ศพนี้มีลักษณะแตกต่างกัน แล้วแต่ท้ิงไว้เร็วหรือช้า ตลอดจนเป็น
กระดูกและเถ้าถ่าน รวม 9 ชนิด ในการพิจารณา จะต้องใช้สติพิจารณาเปรียบเทียบกับกายของเราว่า 
จะต้องเน่าเปื่อยไปอย่างนั้นเป็นธรรมดา เป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน (หลักการปฏิบัติพระ
กัมมัฏฐานในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สืบค้นจาก http://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu2/Article/article_02.htm.) 
 
 
 

https://www/
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2.5 กรณีศึกษา  
 2.5.1 กรณีศึกษา วัดถ้ าเขาวง ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วัดถ้ าเขาวงแต่เดิมช่ือ 
ธรรมสถานถ้ าเขาวง คือโดยภูมิประเทศแล้วเป็นสถานท่ีท่ีมีภูเขาล้อมรอบ ด้านบนมีถ้ าหลายแห่ง ในหน้าฝนจะ
มีน้ าตกไหลให้ความร่มเย็นชุ่มช่ืน พระภิกษุท่ีมาอยู่อาศัยก็มีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาสถานท่ีให้เป็นท่ีปฏิบัติธรรม
จึงได้ต้ังช่ือว่า ธรรมสถานถ้ าเขาวง วัตถุประสงค์ของวัด วัดถ้ าเขาวง คือ ธรรมสถาน เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม
ต้ังอยู่บนเชิงเขาวง ในท้องท่ีอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปเห็นแล้วก็นึกไม่ถึงว่า จะมีการสร้างธรรมสถานไว้
เพื่อปฏิบัติธรรมอยู่บนเขา มีถ้ า มีน้ าตก มีลักษณะเป็นศาลาทรงไทยประยุกต์ อยู่ห่างไกลในป่าเช่นนี้ ไปเห็น
แล้วก็ติดใจสงบสุขกิจกรรม นักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปกันท่ีสะพานไม้ และอาคารนี้กันมาก ตัววัดเป็นอาคาร 
4 ช้ัน มีลักษณะสถาปัตยกรรมเปน็แบบไทย ใต้ถุนเป็นลานอเนกประสงค์รวมท้ังร้านขายของ ช้ันท่ี 2 เป็นวิหาร 
ช้ันท่ี 3 เป็นกุฏิ ส่วนโบสถ์จะอยู่ช้ันท่ี 4 สร้างด้วยไม้สัก และไม้มะค่า รวมท้ังไม้เก่าจากเรือนไทยแถวอยุธยา 
อ่างทอง หลังคาน ามาจากล าพูน ช่างท่ีเข้าตัวเรือนรวมท้ังท าส่วนตัวเหงา ป้านลม และจ่ัว มาจากอยุธยา (วัดถ้ า
เขาวง (2560) สืบค้นจาก https://www.touronthai.com) 
 2.5.2 ตัวอย่างท่ีดีของโครงการ 

    2.5.2.1 สะพานท่ีประกอบข้ึนจากไม้หลายช้ินมีรูปร่างให้เข้ากับธรรมชาติ 
   2.5.2.2 ส่ิงแวดล้อมภายในวัดโดยรอบๆมีความเป็นธรรมชาติโดยส่วนมาก 
   2.5.2.3 การจัดโซนภายในวัด แบบธรรมชาติ 

2.5.3 สรุปแนวคิดและจุดเด่นของโครงการ 
  2.5.4.1 ส่ิงก่อสร้างกลมกลืนกับธรรมชาติ 
  2.5.4.2 ปลูกต้นไม้ร่มรื่นในทุกโซน โดยเน้นความเป็นธรรมชาติท่ีจอดรถออกจากวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แผนท่ีวัดถ้ าเขาวง 
ที่มา : https://www.touronthai.com 

https://www.touronthai.com/
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ภาพท่ี 2.2 น้ าตกประดิษฐ์ 
ที่มา : https://www.touronthai.com 

 

ภาพที่ 2.3 กุฏิและโบสถ์ 
ที่มา : https://www.touronthai.com 
 
 
 
 

https://www.touronthai.com/article/1500
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2.6 การสรุปแนวคิดและกรณีศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในโครงการ 
ตารางที่ 2.1 การสรุปแนวคิดและกรณีศึกษา เพื่อน าไปใช้ในโครงการ 

หัวข้อในการศึกษา รายละเอียด 
1. แนวคิดในการอนุรักษ์
และการท่องเท่ียว 

 

การท่องเท่ียว 

 

 

 

 

การปรับปรุงและส่งเสริมสภาพแวดล้อม ต้องเลือกวิธีเหมาะสมไม่ให้
โบราณวัตถุท่ีถูกท าลายการจัดภูมิทัศน์ต้องรักษาลักษณะด้ังเดิมของ
สถานท่ี 
 
พื้น ท่ี จัดภูมิ ทัศน์สามารถใช้ประโยชน์ ไ ด้และเหมาสม  ส่ิง ท่ี
นักท่องเท่ียวคาดหวังคือสะดวกสบายเส้นทางของนักท่องเท่ียวต้องมี
ขนาดท่ีเหมาะสมสามารถรับรองนักท่องเท่ียวที่มาเป็นกลุ่มได้ มีการ
มีการบอกทิศ เช่น ป้ายบอกทาง แผนท่ี เป็นต้น อยู่ในต าแหน่งท่ี
เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปความสะดวกสบายในบริเวณ เช่น 
บริเวณพักคอย ห้องน้ า ห้องส้วม มีปริมาณเพียงพอมีความสะดวก
และปลอดภัยในการเข้าถึงจุดต่างๆ การจัดภูมิทัศน์สามารถช่วยลด
ภาพอากาศร้อน ลดปัญหาเสียงและฝุ่นรบกวนจากยานพาหนะ 

2. แนวทางการพัฒนาเพื่อ
การท่องเท่ียว 
 
แนวทางการพัฒนา
โบราณสถาน 

 ต้องก าหนดพื้นท่ีโบราณสถานท่ีให้ชัดเจน 
 
 
วัสดุพืชพรรณ ต้องส่งเสริมทัศนียภาพและช่วยบ่งช้ีพื้นท่ีกิจกรรม
ต่างๆ พรรณไม้ควรปลูกตามลักษณะพันธุ์ไม้เดิมสมัยโบราณ มีการ
ตอบสนองใช้สอยมุมมอง หลักเล่ียงการปลูกไม้คลุมดินและไม้พุ่ม
ขนาดเล็กในพื้นท่ีรอบๆ 

3. แนวคิดการพัฒนา
โบราณสถาน 

 

แนวคิดในการพัฒนา
โบราณสถาน 

 การปลูกพืชพรรณเป็นกลุ่มและน้อยชนิดง่ายต่อการดูแล
ส่ิงก่อสร้างใหม่ ดึงความสนใจ หรือบดบังทัศนียภาพอาคาร
โบราณสถานรูปแบบของส่ิงก่อสร้างต้องมีลักษณะสีสันท่ีกลมกลืน
กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

ออกแบบวัสดุพืชพรรณให้เป็นกลุ่มก่อนและมีการจัดองค์ประกอบ
ท่ีไม่ควรใช้สีสันฉูดฉานเกินไปควรมีป้ายช่ือหรือป้ายแสดงข้อมูล
โบราณ บรรยากาศของพื้นท่ีควรเป็นระเบียบส่ิงอ านวยความ
สะอาดต่างๆ 
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ตารางที่ 2.1 การสรุปแนวคิดและกรณีศึกษา เพื่อน าไปใช้ในโครงการ (ต่อ) 
หัวข้อในการศึกษา รายละเอียด 

4. แนวทางการพัฒนา
โบราณสถานเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

 

หลักการพัฒนาภูมิทัศน์
เพื่อการท่องเท่ียว 

การเข้าถึงโบราณสถานต้องเข้าถึงได้สะดวกมีการจัดเตรียมพื้นท่ีเพื่อ
รองรับนักท่องเท่ียว เช่น ท่ีจอดรถ ลานพักคอย บริเวณพื้นท่ีนี้ควรอยู่
ห่างจากโบราณสถานส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ศาลา เก้าอี้นั่งพัก ป้าย 
ควรมีต าแหน่งท่ีเหมาะสมเส้นทางสัญจรควรเลือกเส้นทางท่ีส่งเสริม
มุมมองท่ีดีท่ีสุด 

พันธุ์ไม้ท่ีใช้ควรเป็นพันธุ์ไม้พื้นเมือง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรมรื่น 

 
5. วัดไทย 
 
 
องค์ประกอบพื้นฐาน
ภายในวัด 

 

 

พื้นท่ีภายในวัดควรมีบรรยากาศท่ีรมรื่น มีความสงบ การปลูกต้นไม้ต้องมีความ
กลมกลืนและมีระยะท่ีเหมาะสมกับตัวอาคาร 

  
เขตพุทธาวาส เป็นบริเวณท่ีใช้ส าหรับประกอบกิจกรรมและพิธีต่างๆ 
ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสะอาดเขตสังฆาวาสเป็น
บริเวณท่ีใช้ส าหรับเป็นท่ีพักและนอนของพระสงฆ์ต้องการความสงบรมรื่น
เขตธรณีสงฆ์ เป็นบริเวณท่ีใช้ส าหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะ
ประโยชน์ 

6 .  แ น ว ก า ร พั ฒ น า
องค์ประกอบภูมิทัศน์ 

พืชพันธุ์ 

 

 

การใช้ในระดับพื้น ได้แก่การใช้ระดับผนังการใช้ระดับเพดานและ
ลักษณะของการน ามาใช้ในการตกแต่ง 

วิธีการท่ีจะน าวัสดุพืชพันธุ์ต่างๆ มารวมกันเพื่อให้เกิดความสวยงามได้
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสมดุลความขัดแย้งและความเรียบ
ง่ายการเลือกใช้ชนิดของต้นไม้  ได้แก่ ชนิดของต้นไม้ท่ีไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม 
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ตารางที่ 2.1  การสรุปแนวคิดและกรณีศึกษา เพื่อน าไปใช้ในโครงการ (ต่อ) 
หัวข้อในการศึกษา รายละเอียด 

7. แนวทางการพัฒนา
องค์ประกอบ 
ม้านั่ง เก้าอี้ ท่ีใช้งาน
สาธารณะ 
 
 
 

มีข้อจ ากัดในการใช้สอยเพียงในเรืองความรู้ และขนาดความกว้างของท่ีนั่ง
อยู่ในระหว่าง 0.40 - 0.50 เมตร และความกว้างมีขนาด 0.25 เมตรเป็น
อย่างน้อยตรงตามการใช้สอยมีความทนทานต่อการใช้สอยและสภาพ
อากาศมีสภาพท่ีกลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบหากเป็นไปได้ควรใช้วัสดุท่ี
เป็นวัสดุพื้นเมืองท่ีนั่งพักผ่อนคลายจ าเป็นต้องเว้นระยะห่างจากขอบเขต
ทางสัญจรออกประมาณ 1.50 เมตร เป็นอย่างน้อยความชัดเจน ได้แก่ 
ขนาด สี ความสูงและฉากหลังของป้ายรวมถึงตัวอักษร 

ป้าย 

 

ป้ายควรจะอยู่ในระดับสายตา หรือระดับเหนือศรีสะมนุษย์ มักมีความสูง 
1.70 - 1.20 เมตร พื้นระดับขอบล่างของป้ายต าแหน่งของป้ายควรจัด
ระยะและเรียบ ไม่ให้กีดขวางทางสัญจรเป็นอุปสรรคต่อผู้ท่ีผ่านมา 

ถังขยะ  มีรูปแบบท่ีกลมกลืน เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหรือบริเวณ และเป็นส่วน
ประดับทางเดินเท้าให้ดูสวยงาม ถ้าสามารถรวมถังขยะเข้ากับส่ิงประกอบ
ภูมิทัศน์อื่นๆ ความสูงท่ีพอเหมาะส าหรับการท้ิงขยะระหว่าง 0.80 - 1.00 
เมตรท่ีต้ังของถังขยะ ควรอยู่ในต าแหน่งท่ีมีคนใช้งานมาก การจัดวางต้อง
ไม่ขีดขวางจราจร และเข้าถึงได้ง่ายด้วย 

8. แนวทางการพัฒนา
องค์ประกอบภูมิทัศน์  

การเลือกชนิดต่างๆ ของไฟฟ้า เช่น ระดับความสูง - ต่ าของไฟฟ้าให้แสง
สว่างการใช้งานและความกลมกลืนกับส่ิงประกอบภูมิทัศน์ 

ไฟฟ้าให้แสงสว่าง สามารถจะออกแบบเสาไฟฟ้าให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่น  ๆ

หมอนคอนกรีตกั้นล้อ 

 

ควรมีความมั่นคงแข็งแรงและให้แลดูหนักแน่น เป็นวัสดุผิวเรียบไม่ขรุขระหรือ
หยาบเกินไปขนาดความสูงควรมีความสูง ไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร และระยะห่าง
ห่างกันอย่างน้อย 1.30 เมตร 

9. การสัญจร 
 
 
การจัดรูปแบบการ
สัญจรยวดยาน 

ระยะห่างอย่างน้อยท่ีสุดระหว่างดาดพื้นแข็งกับต้นไม้กับต้นไม้เดิม
จะต้องไม่ต่ ากว่า 2.5 เมตร 
 
มาตรฐานทางจักรยาน ความกว้างสุทธิ ช่องเด่ียว ไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร 
ช่องคู่ ไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร มาตรฐานทางเดินเท้า ความกว้างสุทธิ ช่อง
เด่ียว ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ช่องคู่ ไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร มุมท่ีรถจะจอด
ควรเป็น 90 องศา 60 องศา หรือ 45 องศาความกว้างของช่องจอด 2.40 
เมตร 2.70 เมตร หรือ 3.00 เมตร 

 



 
 

บทที่ 3 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งกับพื้นที่โครงการ 

 
3.1  สภาพท่ีต้ังโครงการ 
 3.1.1 ขนาดท่ีต้ังจังหวัดสระบุรี 
  จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีต้ังอยู่ ในภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 107 กิโลเมตร และเป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่ใกล้เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีพื้นท่ี
ประมาณ 3,580 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,237,000 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี  
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดนครนายก  
   ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดนครนายกและจังหวัดปทุมธานี  
    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ภาพที่ 3.1 แผนท่ีต้ังของจังหวัดสระบุรี 
ที่มา : https://www.saraburi.go.th 

 
3.1.2 ค าขวัญจังหวัดสระบุรี 
          พระพุทธบาทสูงค่า เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรน าล้ าแหล่ง

ท่องเท่ียว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บ นมดีประเพณีตักบาตร ดอกไม้งามเหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือล่ัน
เมืองชุมทาง 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์จังหวัดสระบุรี 
ที่มา : https://sites.google.com 
 

https://www.saraburi.go.th/
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3.1.3 สภาพภูมิประเทศ 
  มีลักษณะเป็นเขาลูกโดด ท่ีมีกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณท่ีราบตอนกลางของจังหวัด 
และท่ีเป็นแผ่นดินท่ีมีลักษณะเป็นคล่ืนลอนต่ า ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดซึ่งอยู่ใน
เขตอ าเภอมวกเหล็กเป็นส่วนใหญ่ มีความสูงประมาณ 200 - 400 เมตร จากระดับน้ า เป็นพื้นท่ีส่วนท่ี
เหลือจากท้ังสองบริเวณท่ีกล่าวแล้ว มีแนวการวางตัวของเทือกเขาตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - 
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนจงอยู่ ด้านตะวันตกของทิวเขาดงพญาเย็น จากทิวเขานี้ทิวเขาจะติดกัน 
และโค้งไปตามแนวตะวันตกเฉียงใต้ - ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วจึงต่อด้วยแนวประมาณเหนือทิศใต้ 
ของทิวเขาดงพญาเย็นอีกทีหนึ่ง และจะต่อกับทิวเขาเพชรบูรณ์ อันเป็นทิวเขาล้อมรอบด้านทิศ
ตะวันตกของท่ีราบสูงโคราช พื้นท่ีส่วนใหญ่มีระดับความสูงประมาณ 500 - 1,000 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล ยอดเขาสูงสุดของบริเวณนี้คือ ยอดเขาสูง 1,050 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
 3.1.4 ภูมิอากาศ 
  มีฝนท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่เป็นฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้และร่องความ กดอากาศต่ าท่ีพัดผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน โดยตลอดท้ังปีมี
จ านวนวันฝนตกเฉล่ียประมาณ 70 - 90 วัน นอกจากนี้ในบางปีอาจมีพายุดีเปรสช่ันเคล่ือนผ่านเข้ามา
ในบริเวณจังหวัดสระบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงท าให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น 
 3.1.5 การคมนาคม 
   จังหวัดสระบุรีห่างจากกรุงเทพมหานคร 107 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางคมนาคมท่ี
ส าคัญของจังหวัดสระบุรี คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ท่ีตัดผ่านขึ้นไปยังภาคเหนือ 
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ท่ีตัดผ่านขึ้นไปยังจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขณะเดียวกัน ยังมีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายเหนือตัดผ่านด้วย 

 

ภาพที่ 3.3 เส้นทางการเดินทางของจังหวัดสระบุรี 
ที่มา : http://www.ndhos.net/webnongdon/aboutam.html 
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3.1.6 ประชากร 
  จังหวัดสระบุรี มีประชาชน จ านวน 633,460 คนโดยประมาณ 
 3.1.7 การปกครอง 
  จังหวัดสระบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ 111 ต าบล 965 หมู่บ้าน 
เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 34 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 71 แห่ง เขตการปกครอง 13 
อ าเภอได้แก่ อ าเภอเมืองสระบุรี อ าเภอแก่งคอย อ าเภอหนองแค อ าเภอวิหารแดง อ าเภอหนองแซง 
อ าเภอบ้านหมอ อ าเภอดอนพุด อ าเภอหนองโดน อ าเภอพระพุทธบาท อ าเภอเสาไห้ อ าเภอมวกเหล็ก 
อ าเภอวังม่วง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.4 อ าเภอในจังหวัดสระบุรี 
ที่มา : https://www.missvilitt.blogspot.com 
 

3.1.8 วิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรม 
    ผลิตภัณฑ์อาหารและนม มีผลิตภัณฑ์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย (อ.ส.ค.) สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก บริษัทเอกชนต่างๆ และยังมีเนื้อหวาน เนื้อเค็ม กระหรี่ปั๊บ ผัก 
และผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ มะม่วงหนองแซง ส้มเขียวหวาน น้อยหน่า ทับทิม แก้วมังกร องุ่น เป็น
ต้น หาซื้อได้ท่ีอ าเภอมวกเหล็ก และตามท้องตลาดท่ัวไป 

3.1.9 การเดินทาง 
  3.1.9.1 รถยนต์ จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่าน
อ าเภอวังน้อย อ าเภอหนองแค ต าบลหินกอง ถึงส่ีแยก สะพานต่างระดับสระบุรี ให้เล้ียวขวาเข้าสู่ทาง
หลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ตรงไปจนถึงตัวเมืองสระบุรี 
  3.1.9.2 รถโดยสารประจ าทาง มีรถประจ าทางปรับอากาศสายกรุงเทพ - สระบุรี ออกจาก
สถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 ถนนก าแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเท่ียว สอบถามรายละเอียดได้ท่ี
บริษัท ขนส่ง จ ากัด โทร.1490 ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จ ากัด ได้เปิดให้บริการจองต๋ัวรถโดยสารออนไลน์ 
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  3.1.9.3 รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ ไปยัง
จังหวัดสระบุรีทุกวัน ท้ังรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ และรถพิเศษชานเมือง ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 - 3 ช่ัวโมง นักท่องเท่ียวสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและราคาต๋ัวโดยสารของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือทางเว็บไซต์ และจองต๋ัวรถไฟก่อน 
วันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02 220 4444 ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น. 
  

3.2 วัดท่ีมีช่ือเสียงในจังหวัดสระบุรี 
 3.2.1 พระพุทธฉาย 

 เป็นท่ีประดิษฐาน พระพุทธฉาย (เงาพระพุทธเจ้า) คือเงาเลือนลางท่ีเป็นรอยประทับ
อยู่ท่ีหน้าผา เชิงเขา บริเวณวัดพระพุทธฉาย มีลักษณะคล้าย พระพุทธรูปยืน สันนิษฐานว่าค้นพบใน
สมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา ต านานพระพุทธฉายโดยย่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาท่ีเขาฆาฏกะ 
(เขาพระพุทธฉาย) เพื่อโปรดนายพรานฆาฏกะจนส าเร็จพระอรหันต์ ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ พระ
ฆาฏกะได้ทูลขอให้ ประทานส่ิงอันเป็นอนุสรณ์ เพื่อสักการะกราบไหว้ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพุทธ
ปาฏิหาริย์ให้เงาของพระองค์ติดอยู่ในเนื้อหิน ท่ีเงื้อมเขาพระพุทธฉายบรรพต ในบริเวณใกล้เคียงมี
มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเบ้ืองขวา มณฑปหลังนี้สร้างขึ้นในสมัย สมเด็จพระเจ้าเสือ และมี
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากลังกา ทุกปีจะมีงานนมัสการพระพุทธฉาย พร้อมกับงานนมัสการ
รอยพระพุทธบาทท่ีจังหวัดสระบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.5 พระพุทธฉาย 
ที่มา : https://thaiculturebuu.wordpress.com 
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3.2.2 วัดพระพุทธบาท 
         เป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ประกอบเครื่องยอดรูปปราสาท 7 ช้ัน มุงกระเบื้อง

เคลือบ สีเขียว มีซุ้มบันแถลงประดับ ทุกช้ัน มีเสาย่อมุมไม้สิบสอง ปิดทองประดับกระจกโดยรอบฝา
ผนัง ด้านนอกปิดทอง ประดับกระจกเป็นรูปเทพพนม พุ่มข้าวบิณฑ์ บานประตูพระมณฑปเป็นงาน
ศิลปกรรม ประดับมุกช้ันเยี่ยม ของ เมืองไทย พื้นภายในปูด้วยเส่ือเงินสาน ทางขึ้นพระมณฑปเป็น
บันไดนาค สามสายซึ่งหมายถึง บันไดเงิน บันได ทอง และบันไดแก้ว ท่ีทอดลงจากสวรรค์หัวนาคท่ีเชิง
บันไดหล่อด้วยทองส าริด เป็นนาค 5 เศียร บริเวณรอบ พระมณฑปมีระฆังแขวนเรียงราย เพื่อให้ผู้
ท่ีมานมัสการได้ตีแผ่ส่วนกุศลแก่เพื่อนท้ังหลาย ส่วนพระอุโบสถ และพระวิหารต่างๆ 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.6 วัดพระพุทธบาท 
ที่มา : https://www.fotobug.net/forum/thread-108-1-1.html 

 
3.2.3 วัดเขาวง (ถ้ านารายณ์) 
 สถานท่ี แห่งนี้เป็นศาสนาสถานมาเป็นเวลายาวนาน สืบความไปถึงสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช ทรงเสด็จจากวังนารายณ์เมืองละโว้ (ลพบุรี) ไปว่าราชการท่ีกรุงศรีอยุธยา ทรงผ่าน
ประทับแรม ณ ถ้ านารายณ์  และสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งทรงเสด็จมานมัสการรอยพระพุทธบาท ก็
ได้เสด็จประทับพักแรมในถ้านารายณ์ ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดปี และจากจารึกอักษรผนังปากถ้ าก็
ปรากฏหลักฐานว่า ถ้ านี้ได้เคยเป็นท่ีบ าเพ็ญกุศลมาต้ังแต่สมัยอนุราธปุระ เมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.7 วัดเขาวง (ถ้ านารายณ์) 
ที่มา : https://www.bansuan-resort.com 
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3.2.4 วัดป่าสว่างบุญ 
 วัดป่าสว่างบุญยังมีส่ิงน่าสนใจอาทิ พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 84,000 องค์ 

พระอุโบสถอาศรมรูปทรงสถูปดับขันธ์ปรินิพาน พระสัจจะเจดีย์รวมถึงพระพุทธรูปท่ีมีความโดดเด่นท้ัง
พุทธลักษณะ และวัสดุการก่อสร้างจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหินปางปรินิพพานยาว 10.59 
เมตร ท่ีสร้างด้วยหินช้ินเดียวใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทย พระพุทธมหาทานสว่างบุญ ปางเชียงแสนหนึ่ง หน้า
ตักกว้าง 109 นิ้ว ท่ีประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ พระพุทธรูปแกะหินหนัก 30 ตัน พระยืนบนเขาพระหินทราย 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.8 วัดป่าสว่างบุญ 
ที่มา : https://www.sites.google.com 

 
3.2.5 วัดถ้ าพระโพธิ์สัตว์ 
 ถ้ าพระโพธิสัตว์มีถ้ าหินท่ีสวยงามหลายถ้ ามีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในท่ีนี้จะขอ

แนะน าถ้ าท่ีให้ท่านชมความงามได้คือ ถ้ าพระโพธิสัตว์ ถ้ าพระธรรมทัศน์ ถ้ าลุมพินีสวนหิน และถ้ าสงัด
เจดีย์  บรรยากาศรอบวัดต้นไม้ร่มรื่น สงบ เน้นความเป็นธรรมชาติตามต้นไม้ในบริเวณวัด มีป้ายค าท่ี
เป็นคติเตือนใจ ให้ได้คิด ให้ได้ เตือนสติภายในวัดมีทางเดินขึ้นไปยังถ้ าพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นถ้ าขนาด
เล็กภายในถ้ าอากาศเย็นสบาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.9 วัดถ้ าพระโพธิ์สัตว์ 
ที่มา : https://www.reviewthaitravel.com 
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3.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
 3.3.1 จังหวัดสระบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิดคือ 
  3.3.1.1 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่ามรสุตะวันออกเฉียงเหนือ 
อิทธิพลของลมนี้จะท้าให้บริเวณจังหวัดสระบุรีมีอากาศหนาวเย็น และความแห้งแล้ง 
  3.3.1.2 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ท า
ให้อากาศชุ่มช้ืน และมีฝนตกท่ัวไป 
 3.3.2 อุณหภูมิเนื่องจากจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางและอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินปกติ
มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด โดยมี
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32 - 34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ
ต่ าสุดเฉล่ีย 22 - 24 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนจัดท่ีสุดในรอบปี ส่วนฤดู
หนาวอากาศจะหนาวท่ีสุดในเดือนมกราคม 
 3.3.3 การศึกษาสภาพภูมิอาการท่ีเกี่ยวข้องกับฤดูกาลท่ีทีผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการสามรถ
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
  3.3.3.1 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมเย็น และแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ท าให้มีอากาศ
เย็นท่ัวไป โดยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นบางวันในเดือนธันวาคม และมกราคม 
  3.3.3.2 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้
เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าว
ท่ัวไป เดือนท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุดคือเดือนเมษายน 
  3.3.3.4 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จะมีลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมท่ีพัดจากมหาสมุทรอินเดียน าเอาไอน้ า     
และความชุ่มช้ืนเข้ามายังประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีร่องความกดอากาศต่ าพัดผ่านประเทศไทย
ตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน จึงท าให้บริเวณจังหวัดสระบุรีมีฝนชุกท่ัวไป โดยเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด
คือเดือนกันยายน 
 3.3.4 ฝน จังหวัดสระบุรีพิจารณาจากสถานีฝนอ าเภอในจังหวัดสระบุรีพบว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่
ของจังหวัดมีปริมาณฝนรวมตลอดปี 1,200 - 1,400 มิลลิเมตร เว้นแต่บริเวณทางตอนล่างของจังหวัดท่ี
มีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,400 มิลลิเมตร ส่วนบริเวณตอนบนของอ าเภอหนองโดน และบาง
พื้นท่ีของอ าเภอวังม่วงท่ีปริมาณฝนรวมตลอดปีต่ ากว่า 1,200 มิลลิเมตร ซึ่งฝนท่ีเกิดขึ้นในจังหวัด
สระบุรีส่วนใหญ่เป็นฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และร่องความกดอากาศต่ าท่ีพาดผ่าน
ประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน โดยตลอดท้ังปีมีจ านวนวันฝนตกเฉล่ียประมาณ        70 - 
90 วัน นอกจากนี้ในบางปีอาจมีพายุดีเปรสช่ันเคล่ือนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดสระบุรีหรือจังหวัด
ใกล้เคียงท าให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นได้อีก พายุหมุนเขตร้อนท่ีเคล่ือนผ่านเข้ามาในบริเวณภาคกลาง ส่วนมาก
เป็นพายุดีเปรสช่ันซึ่งไม่มีความรุนแรงมาก จึงท าให้มีฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้างแต่อาจมีฝนตกหนักถึง
หนักมาก และลมกระโชกแรงเป็นอาจท าให้เกิดน้ าท่วมได้ ส าหรับพายุดีเปรสช่ันท่ีเคยเคล่ือนผ่านเข้ามา
ในจังหวัดสระบุรี ส่วนมากเป็นพายุดีเปรสช่ันท่ีอ่อนก าลังลงจากพายุโซนร้อนท่ีมีถิ่นก าเนิดจาก
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้เคล่ือนตัวผ่านประเทศเวียดนามและลาวโดย
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ในช่วงเดือนกันยายน และตุลาคมเคยมีพายุดีเปรสช่ันท่ีอ่อนก าลังลงจากไต้ฝุ่น “เอลซี่” เคล่ือนผ่าน
จังหวัดสระบุรี ในช่วงวันท่ี 5 - 6 กันยายน 2515 และพายุดีเปรสช่ันซึ่งอ่อนก าลังลงจากพายุโซนร้อน 
“อีร่า” เคล่ือนผ่าน เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2533 จากสถิติท่ีบันทึกตั้งแต่ปี 2494 ถึง 2556 พบว่ามีพายุ
หมุนเขตร้อนเคล่ือนผ่านจังหวัดสระบุรี ในขณะมีก าลังแรงเป็นพายุดีเปรสช่ันท้ังหมด 7 ลูก โดยเคล่ือน
เข้ามาในเดือนกันยายน 5 ลูก ในปี พ.ศ.2506, 2515, 2528, 2548, 2552 และในเดือนตุลาคม 2 ลูก 
ในปี พ.ศ.2503, 2533   
 3.3.5 ความช้ืนสัมพัทธ์ จากการศึกความช้ืนสัมพัทธ์ ปี พ.ศ.2555 - 2559 ค่าเฉล่ียของ
ความช้ืนสัมพัทธ์ของ แต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันมาก พบว่า เดือนสิงหาคมมีความช้ืนสัมพัทธ์ 
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 90.60 และเดือนมีนาคม มีค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุด 56.30 ดังนั้น จึงควร
ค านึงถึงการเลือกใช้พืชพรรณ ท่ีมีความทนทานกับความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ ของพื้นท่ีโครงการพื้นท่ี
โครงการ (ศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดสระบุรี 
สืบค้นจาก https://www.hydro - 5.com/.html, 2559) 

 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงค่าเฉล่ียความช้ืนสัมพัทธ์ปี (2555 - 2559) 
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี จังหวัดสระบุรี กรมอุตุนิยมวิทยา (2555 - 2559) 
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จากลักษณะภูมิอากาศของพื้นท่ีท่ีได้รับอิทธิพลจากมรสุมต่างๆ ท าให้สภาพภูมิอากาศในจังหวัด
ของแต่ละเดือนไม่เหมือนกัน (ดังตารางท่ี 3.1) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 3.1 สถิติอุณหภูมิอากาศเฉล่ีย ปี 2555 - 2559 

เดือน ปริมาณ
น้้าฝน 
(ม.ม.) 

อุณหภูมิ
สูงสุด (ซ.) 

อุณหภูมิ
ต่้าสุด (ซ.) 

ความยาวนาน
แสงแดด  
(ชม./วัน) 

ความชื้น
สัมพัทธ์ (%) 

ความเร็ว
ลม  

(กม.-วัน) 

การคาย
ระเหยน้้า 
(ม.ม.) 

ม.ค. 8.01 35.37 16.92 8.46 62.30 59.15 116.56 

ก.พ. 5.89 36.44 19.51 8.78 64.90 51.59 119.00 

มี.ค. 42.11 37.80 21.30 8.15 67.10 50.70 144.77 

เม.ย. 93.86 38.42 23.09 8.83 70.15 53.37 156.90 

พ.ค. 152.34 37.53 23.62 7.49 74.80 48.47 148.80 

มิ.ย. 114.78 36.16 23.96 6.31 75.85 52.03 131.10 

ก.ค. 114.47 35.94 23.55 5.43 76.50 49.36 126.17 

ส.ค. 147.52 35.76 23.59 5.08 78.05 44.92 122.76 

ก.ย. 275.49 34.78 23.22 5.43 81.00 30.24 114.90 

ต.ค. 132.46 34.69 22.27 6.98 76.00 43.14 124.62 

พ.ย. 28.13 34.79 19.35 8.12 65.95 75.60 117.60 

ธ.ค. 4.37 34.82 16.88 8.56 59.90 88.94 121.21 

รวม 1,119.40 - - - - - 1,544.39 

เฉลี่ย - 36.04 21.44 7.31 71.04 53.96 - 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี จังหวัดสระบุรี กรมอุตุนิยมวิทยา (2555 - 2559) 
จากตารางท่ี 3.1 แสดงสถิติอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาในรอบปี (2555 - 2559)  จังหวัดลพบุรีได้

น ามาใช้พิจารณาเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอากาศในพื้นท่ี ต าบลหนองปลาไหลอ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ปริมาณน้ าฝน มีปริมาณน้ าฝนเฉล่ียท้ังปีประมาณ 1 ,119.40 มิลลิเมตร เดือนท่ีมี
ปริมาณฝนตกเฉล่ียสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉล่ีย 275.49 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีปริมาณฝน
ตกเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เดือนธันวาคม มีปริมาณฝนเฉล่ีย 4.37  มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝนพบว่า
ฝนจะเริ่มตกมากขึ้น จากนั้นปริมาณฝนจะลดลง 
  อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.75 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน มีอุณหภูมิ
เฉล่ียสูงสุด 38.42 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุด 16.88 องศาเซลเซียส 
  ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี 71.04 เปอร์เซ็นต์ โดยท่ี
เดือนกันยายนมีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด 81.00 เปอร์เซ็นต์ และเดือนธันวาคมมีความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุด 
59.90 เปอร์เซ็นต์ 
  ดังนั้น สรุปการศึกษาสภาพอากาศโดยเฉล่ียต่อปีสามารถน าไปใช้ในการพิจารณา
เลือกพรรณไม้ ซึ่งท าให้รู้ว่าในเดือนไหนท่ีเราต้องดูแลพืชพรรณเป็นพิเศษ อัตราท่ีพืชพรรณได้รับ
ปริมาณน้ าฝนในแต่ละเดือนเดือนมากน้อยเพียงใด ทิศทางลมมีผลต่อการออกแบบ และการค านวณหา
ปริมาณน้ าฝนตกในพื้นท่ีว่ามีเพียงพอต่อการใช้ในงานภูมิทัศน์ ดังนั้นการศึกษาสภาพอากาศจึงมีผลต่อ
การออกแบบ การเลือกใช้พืชพรรณ รวมถึงการดูแลรักษาพืชพรรณ 
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ภาพที่ 3.10 แผนท่ีแสดงชุดดินจังหวัดสระบุรี 
ที่มา : https:.//www.klg.brrd.in.th 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 4 การจ าแนกดิน Very - fine mixed active nonacid isohyperthermic Vertic 
(Aeric) Endoaquepts การก าเนิด ตะกอนน้ าพาบนส่วนต่ าของตะพักขั้นต่ าหรือพื้นท่ีรอยต่อของท่ีราบน้ า
ท่วมกับตะพักขั้นต่ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0 - 1 % การระบายน้ า 
ค่อนข้างเลวถึงเลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ าพืชพรรณธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ท านาการแพร่กระจาย ท่ีราบลุ่มภาคกลางและท่ีสูงตอนกลางของประเทศ การจัดเรียงช้ัน
ดิน Apg - Bag - Bg ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวสีเทาเข้ม หรือสีน้ าตาล
ปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ าตาลแก่และสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง(pH 6.0) ดินล่าง
เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีออกน้ าตาล มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแก่ 
ปฏิกิริยาเป็นด่างแก่(pH 8.5) พบรอยไถล ผิวหน้าอัดมัน และพบการสะสมก้อนเหล็กและแมงกานีสในดิน
ล่าง อาจพบเม็ดปูนสีขาวอยู่ในดินล่างลึกลงไป ในฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหง 
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ตารางที่ 3.2 ความเป็นกรด - ด่างของดิน จังหวัดสระบุรี 
ความลึก 

(ซม.) 
อินทรีย์วัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ 

โพเทสเซี่ยมที่
เป็นประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

0 - 25 ต่ า สูง สูง ต่ า สูง ปานกลาง 
0 - 50 ต่ า สูง สูง ต่ า สูง ปานกลาง 
0 - 100 ต่ า สูง สูง ต่ า สูง ปานกลาง 

ที่มา : https://www.oss101.ldd.go.th 
 

 

ภาพที่ 3.11 ชุดดินจังหวัดสระบุรี 
ที่มา : https://www.oss101.ldd.go.th 
 
 3.4.3 ชุดดินท่ีคล้ายคลึงกัน ชุดดินนครปฐม ชุดดินราชบุรี และชุดดินสิงห์บุรี  
  3.4.3.1 ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ มีน้ าท่วมขังในฤดูฝนลึก 50 เซนติเมตร นาน 4 - 5 เดือน 
  3.4.3.2 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก  
 3.4.4 ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยเคมีเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น 
 3.4.5 ผลกระทบของดินภายในโครงการ 
         ดินมีการระบายน้ าท่ีไม่ดี น้ าไหลลงสู่ช้ันดินได้ช้าซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปลูกพืชพันธุ์
ในงานภูมิทัศน์ท าให้พืชได้รับน้ าในปริมาณท่ีไม่เหมาะสม 
 3.4.6 วิธีแก้ไข 
         ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ก่อนท่ีจะท าการปลูก หลังจากนั้นท าการ
พรวนดินรอบๆ บริเวณหลุมปลูกเพื่อให้น้ าซึมลงสู่ช้ันดินช้ันล่างได้ดีขึ้น 

 

 

 

 

https://www.oss101.ldd.go.th/
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ภาพที่ 3.12 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย่างดินจังหวัดสระบุรี 
ที่มา : https://www.klg.brrd.in.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.klg.brrd.in.th/
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าสว่างบุญ         ภาพที่ 3.13     

แสดง : การเข้าถึงโครงการ  

สัญลักษณ์ :                  ทางสัญจร                                                
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3.4  สภาพโดยทั่วไปของโครงการ  
 โครงการวัดป่าสว่างบุญ ต้ังอยู่เลขท่ี 6/2 หมู่ท่ี 5 ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 

 
ภาพที่ 3.14 เส้นทางเข้าวัด บริเวณข้างทางมีสภาพรกร้างท าให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม 

 
ภาพที่ 3.15 ถนนในโครงการมีการสัญจรแบบไม่เป็นระเบียบ รถวิ่งสวนทางท าให้เกิดความวุ่นวาย 
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ภาพที่ 3.16 พื้นท่ีบริเวณนี้ไม่มีการจัดสรรอย่างเป็นระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.17 บริเวณด้านหน้าศาลาการเปรียญขาดพื้นท่ีนั่งในการพักผ่อน 
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ภาพที่ 3.18 บริเวณทางทิศตะวันตกติดกับป่ามีความรกร้างและไม่ถูกจัดสรรอย่างเกิดประโยชน ์
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ตารางที่ 3.3 องค์ประกอบของวัด  
องค์ประกอบของวัด รายละเอยีด 

 

 
  

 
พื้นท่ีบริเวณถนนภายในวัดไม่มีการจัดการสัญจรจึงมี
การวิ่งสวนทางของรถท่ีเข้ามา และไม่มีการจัดภูมิทัศน์
ท่ีสวยงาม 
 
 
 

 

 

 
พื้นท่ีบริเวณรอบจุดประชาสัมพันธ์เป็นส่วนท่ี
จ าหน่ายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องหมู่บูชา ยังขาดป้าย
บอกจุดบริการต่างๆอย่างชัดเจน 
 
 
 

 

    

 
พื้นท่ีบริเวณรอบลานเจดีย์ 500 ยอด ยังไม่มีการ
จัดสรรภูมิทัศน์โดยรอบอย่างสวยงาม 
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ตารางที่ 3.3 องค์ประกอบของวัด (ต่อ) 
องค์ประกอบของวัด รายละเอียด 

 

 
 

 
พื้นท่ีบริเวณนี้ของวัดเป็นลานจอดรถภายในวัดซึ่ง
ภายในวัด มีสถานท่ีกว้างมาก แต่ยังไม่มีการ
จัดสรรการจอดรถอย่างเป็นระเบียบ  

 

 
 

 
พื้นท่ีบริเวณหน้าศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งมีพื้นท่ี
ในการนั่งพักผ่อนไม่เพียงพอ และรับแดดมาก
ขาดร่มเงา 
 
 
 

 

 

 
พื้นท่ีบริเวณของเรือนนอนภายในวัด ซึ่งมีท่ี
พ ัก ค ้า งค ืนภายในว ัดส าหร ับ ผู ้ม าปฏ ิบัติ
ธรรม สามารถเข้ามาพักผ่อนและยังไม่มี
การจัดภูมิทัศน์ภายนอกของโรงนอนท่ียังไม่
เป็นระเบียบ 
 

 

 

 

 
ในส่วนนี้เป็นส่วนของห้องอาบน้ า - ห้องสุขา 
ยังมีจ านวนท่ีไม่เพียงพอส าหรับผู้ท่ีเข้ามาใช้
งานภายในวัด 
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3.5  ศึกษาข้อมูลทัศนียภาพภายในโครงการ  

ทิศตะวันตก เป็นพื้นท่ีป่าเชิงภูเขา อยู่ทางด้านข้างของวัดทางทิศตะวันตกเป็นพื้นท่ีรกร้าง 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.19 บริเวณทางทิศตะวันตก 

                  ทิศเหนือ เป็นพื้นท่ีติดกับคลองน้ าเป็นพื้นท่ีว่างเปล่าไม่มีการใช้งานให้เกิดประโยชน์กับ
ทางวัดและไม่มีความสวยงามในการมอง 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.20 บริเวณด้านหน้าของวัด 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญ    ภาพที่ 3.21     

แสดง : สภาพภูมิอากาศ  

สัญลักษณ์ :     ทิศทางลม                                                
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ทิศตะวันตก บริเวณนี้ติดกับทางเข้าของวัดไม่มีการจัดสรรอย่างเป็นระเบียบ 

 
ภาพที่ 3.22 ท่ีจอดรถ 
 

ทิศใต้ บริเวณส่วนของข้างหลังวัดจะติดกับพระนอน 

 
ภาพที่ 3.23 พื้นท่ีหน้าพระนอน 
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3.6  การส้ารวจพ้ืนท่ีโครงการ 
 มุมมองจากภายนอกและภายในโครงการ 

ทิศเหนือจะเป็นทางเข้าโครงการอยู่ติดกับถนนชะอมเป็นสามแยกทางเข้าวัด มีป้ายบอก
ทางเข้าวัดอย่างชัดเจน 

 
ภาพที่ 3.24 เส้นทางเข้าวัด 
 

ทิศตะวันออก ติดกับป่าและภูเขาเป็นพื้นท่ีโล่งกว้าง มีส่ิงปลูกสร้างช่ัวคราวและปล่อยท้ิงไว้ไม่
มีการใช้งานของพื้นท่ีในส่วนนี ้

 
ภาพที่ 3.25 พื้นท่ีติดกับป่าและภูเขา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญ    ภาพที่ 3.26 

แสดง : มุมมองจากภายในพื้นท่ีโครงการ  

สัญลักษณ์ :         แสดงมุมมอง 
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3.7  การศึกษาพ้ืนท่ีโครงการวัดป่าสว่างบุญ 
          ทิศตะวันตกติดกับป่า เป็นพื้นท่ีโล่งมีส่ิงปลูกสร้างเดิมคือ ศาลาเจ้าแม่ตะเคียน และ

ห้องน้ า ไม่มีการใช้งานภายในพื้นท่ี 

 
ภาพที่ 3.27 พื้นท่ีติดกับป่ารกร้างและห้องน้ าของวัดท่ีติดกับป่า 

          ทิศใต้ ติดกับภูเขาและป่าส่ิงปลูกสร้างเดิมภายในพื้นท่ีคือ พระพุทธรูปปรางนอน 
และศาลาในการปฏิบัติธรรม บริเวณพื้นท่ีโล่งไม่มีการใช้งาน 

 
ภาพที่ 3.28 พื้นท่ีติดกับภูเขาและป่า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าสว่างบุญ    ภาพที่ 3.29      

แสดง : ทัศนียภาพอาณาเขตท่ีติดต่อกับพื้นท่ีโครงการ  

สัญลักษณ์ :                      มุมมองบริเวณรอบวัดป่าสว่างบุญ 
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3.8  สรุปข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพ้ืนท่ีโครงการ 
ตารางที่ 3.3 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นท่ีโครงการ 

ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ลักษณะ
โดยท่ัวไป
ของพื้นท่ี
โครงการ 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัด
ป่าสว่างบุญ จังหวัดสระบุรี ซึ่ง
ทางวัดได้มีพื้นท่ีท่ียังไม่จัดภูมิ
ทัศน์ ซี่งบริเวณพื้นท่ีของวัด มี
กว้างขวางเป็นบริเวณกว้าง
ท า ง วั ด จึ ง มี แ น ว คิ ด ท่ี จ ะ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ ให้น่าชม 
และสามารถ เป็นสถาน ท่ี
พักผ่อนใจ ให้ญาติโยม ท่ีเข้า
มาปฏิบัติธรรมภายใน วัดป่า
สว่างบุญ และใช้สอยในส่วนท่ี
เคยปล่อยว่างเปล่าเพื่อให้มี
ประโยชน์มากท่ีสุด 

แสงสว่างภายในวัด
ไม่เพียงพอ เวลา
กลางคืนมืดอาจ
มองไม่เห็นอาจเกิด
อันตรายได้  

เ พิ่ ม ไ ฟ แ ส ง ส ว่ า ง
เพื่อให้มองเห็นและไม่
เกิดอันตรายเพื่อเพิ่ม
การ ส่องสว่ างลง สู่
ด้านล่างให้ได้เพียงพอ
และยังช่วยการจัดแต่ง
บรรยากาศได้อีกด้วย 

ลักษณะ
โดยท่ัวไป
ของพื้นท่ี
โครงการ 

ดินภายในพื้นท่ีโครงการเป็น
ดินชุด สระบุรี ลักษณะดินบน
เป็นดินเหนียวสีเทาเข้ม หรือสี
น้ าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสี
น้ าตาลแก่และสีน้ าตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างเป็น
ดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ทรายแป้ง สีออกน้ าตาล มีจุด
ประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือสี
น้ าตาลแก่ ปฏิกิริยาเป็นด่างแก่ 
(pH 8.5) พบรอยไถล ผิวหน้า
อัดมัน และพบการสะสมก้อน
เหล็กและแมงกานีสในดินล่าง 
อาจพบเม็ดปูนสีขาวอยู่ในดิน
ล่างลึกลงไป ในฤดูแล้งหน้าดิน
จะแตกระแหง 

พบว่ามีปัญหาเรื่อง
อินทรีวัตถุน้อยและ
การระบายน้ าไม่ดี
เนื่องจากดินมีการ
อัดตัวแน่นจึงท าให้
ไม่เหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชพรรณ 

ควรมีการปรับพื้นท่ี
โดยการโรยปูนขาว
เพื่อลดความเป็นกรด
ขอดินและหว่านปุ๋ย
หมั ก เพื่ อ เพิ่ ม ธ า ตุ
อาหารแก่ดินและใช้
ถั่วบดผสมขี้เถ้าผสม
เข้าไปในดินเพื่อให้มี
การระบายน้ าแก่พืช 
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ตารางที่ 3.3 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

สภาพ
ภูมิอากาศ 
 

1. ฤดูร้อน ระหว่างเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 
อากาศร้อนและแห้งแล้ง 
 

ในช่วงฤดูร้อนพืชจะ
ขาดน้ าท าให้พรรณไม้
ท่ีปลูกในพื้นท่ี
โครงการทรุดโทรมได้ 

ดูแลเรื่องการให้
น้ าท่ีปริมาณมาก
เป็นพิเศษ 

 
 
 
 

2. ฤดูฝน ระหว่างเดือน
มิถุนายน - ตุลาคม อากาศ
จะชุ่มช้ืนในเดือนกันยายน 

เมื่อฝนตก ดินจะชุ่มฉ่ า
เพราะน้ าฝนท่ีไหลลงมา
สู่ดิน แล้วดินก็จะอุ้มน้ า
เอาไว้ ในขณะท่ีดินอุ้ม
น้ าไว้ในปริมาณมากจะ
ส่งผลต่อรากของต้นไม้ท่ี
อยู่ ในดิ นท าให้ ขาด
ออกซิ เจนจนรากไม้
ส าลักน้ าและเน่าในท่ีสุด 

วิธีเติมออกซิเจน
ให้ดิน คือ การ
พรวนดินเพราะ
จะช่วยให้ดินได้
หายใจ และเป็น
การระบาย
ความช้ืนออกไป
ไม่ให้ขังอยู่ในผิว
ดิน ท าให้น้ า
สามารถไหลลง
ไปสู่ดินช้ันล่างได้ 

 3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
อากาศจะหนาวเย็นสลับกับ
อากาศร้อน 

สภาพภูมิอากาศในฤดู
หนาว อากาศจะท าให้
น้ าในดินระเหยไวท า
ให้ดินขาดน้ าไวขึ้น 

ดูแลเรื่องการให้
น้ าในปริมาณท่ี
เหมาะสมแก่พืช
พรรณ 
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ตารางที่ 3.3 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
ประเด็น รายละเอียด ข้อจ ากัด/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

1. พื้นท่ีโครงการการใช้ระบบ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเส่ือม
ต่อจากสายหลักเข้าสู่หม้อแปลง
ไฟฟ้า 
2.ระบบการประปาพื้นท่ีโครงการ
ใช้ระบบประปาท่ี ใช้มาจาก
ประปาส่วนภูมิภาค 

ใ น ส่ ว น ข อ งพื้ น ท่ี มี
สายไฟฟ้าพาดผ่าน
อาจถูกพรรณไม้ท าให้
เกิดอันตรายได้ 

ควรค านึงถึง
ความสูงของ
พรรณไม้ท่ีใช้
ปลูกด้วย ควร
ปลูกด้วยพรรณ
ไม้ท่ีมีความสูง
ไม่เกิน 3 เมตร
เพื่อป้องกัอัน
ตรายท่ีเกิดจาก
กระแสไฟฟ้า 

การระบายน้ า ส่วนระบายน้ าท่ีนอกวัด ทาง
วัดจึงวางท่อระบายน้ าสู่คลอง 
จึงไม่มีการน้ าท่วม 

 
- 

 
- 

มลภาวะ มลภาวะท่ีเกิดขึ้นจะเกิดขึ้น
ท า ง ด้ า น ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก
ด้านหน้าวัดเป็นส่วนท่ีติดกับ
ถนนทางเข้าวัดป่าสว่างบุญ 

มลภาวะ เสียงจากรถท่ี
สัญจรไปมาควันรถจาก
ท่อไอเสียท่ีสัญจรเข้า
มา ปัญหาท่ีส าคัญอีก
อย่างคือฝุ่นละอองจาก
ถนน 

ปลูกต้นไม้เพื่อ
ป้องกันเสียง
จากรถท่ีสัญจร
และฝุ่นละออง
จากถนน 
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3.9  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 ความต้องการของผู้ใช้โครงการ คือ มีได้ทุกวัยต้ังแต่เด็ก ถึงผู้ใหญ่ มีแบบท้ังใช้คนเดียวและใช้
เป็นครอบครัวใช้เท่ียวชมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิต้องความเงียบสงบร่มรื่นสามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ 
หรือคนเดียวได้ 
 อายุ ในการเข้าใช้โครงการเนื่องจากเป็นวัดจึงมีอายุความต้องการใช้ได้ทุกช่วงอายุต้ังแต่เด็ก 
วัยรุ่น วัยท างาน วัยครอบครัว วัยชรา และความต้องการใช้ จะไม่เหมือนจะเป็นไปตามช่วงอายุของคน
จึงใช้วิธีการศึกษาจากแบบสอบถามการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีอยู่ในวัดป่าสว่าง
บุญ จ านวน 100 คน ในการศึกษาได้แบ่งหัวข้อในแบบสอบถามแต่ละตอนดังนี ้
 3.9.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  3.9.1.1 เพศ 
  3.9.1.2 อาชีพ 
  3.9.1.3 ระดับการศึกษา 
  3.9.1.4 ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้โครงการ 

 3.9.2 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความต้องการรูปแบบและกิจกรรมภายในวัดป่าสว่างบุญท่ัวไปด้านกิจกรรม 
  3.9.2.1 ท่านเข้ามาท่ีวัดเพื่อท ากิจกรรมในวันใด 
  3.9.2.2 ท่านเข้ามาท่ีวัดเพื่อท ากิจกรรมในช่วงเวลาใด 
  3.9.2.3 ท่านเข้ามาท่ีวัดเพื่อท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด 
  3.9.2.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกในวัดแห่งนี้ควรปรับปรุงมากน้อยเพียงใด 
 3.9.3 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมท่ีต้องการเพิ่มเติม 
 3.9.4 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามได้สรุปข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อน าไป ใช้
พิจารณาด้านการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มีความ
เหมาะสมกับวัดป่าสว่างบุญ การศึกษากลุ่มผู้ใช้ 100 คน พบว่ากลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นเพศชาย 53 คน เป็น
เพศหญิง 47 คน พบกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 41 - 50 ปี  34 คน/51 - 60 ปี 26 คน/31 - 40 ปี  20 
คน/20 - 30 ปี 17 คน และต่ ากว่า 20 ปี 3 คน ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 38 คน/มัธยมตอนปลาย 29 คน/
มัธยมตอนต้น 13 คน/ประถมศึกษา 11 คน/อนุปริญญา/ปวส. 9 คน  อาชีพ ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 44 คน/รับ
ราชการ 19 คน/พนักงานบริษัท 14 คน นักเรียน/นักศึกษา 10 คน ท่านเดินทางท่ีวัดแห่งนี้โดยวิธีใด  รถส่วน
บุคคล 65 คน/รถจักยานยนต์ 18 คน/รถจักยาน 8 คน/รถโดยสาร 8 คน/เดิน 1 คน  เหตุผลท่ีท่านเดินทางมาท่ีวัด
เพื่ออะไร ท าบุญ 64 คน/ท่องเท่ียว 13 คน/นั่งสมาธิ 12 คน/เดินจงกรม 8 คน/วิปัสสนากรรมฐาน 3 คน 

กิจกรรมภายในวัดป่าสว่างบุญ  
                  ท่านท่ีเข้ามาท่ีวัดเพื่อท ากิจกรรมในวัด  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 75 คน/ทุกวัน 8 คน/ช่วงเทศกาล 
8 คน/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 5 คน/วันจันทร์-วันศุกร์ 4 คน ท่านท่ีเข้ามาท่ีวัดเพื่อท ากิจกรรมในช่วงเวลาใด 
09.01 - 13.00 น. 74 คน/เวลาอื่น  ๆ12 คน/17.01 - 21.00 น. 8 คน/13.01 - 17.00 น. 3 คน/05.00 - 09.00 
น. 3 คน  ท่านท่ีเข้ามาเพื่อท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด 30 - 60 นาที 45 คน/มากกว่า 60 นาที 36 คน/
ค้างคืน 18 คน/อื่น  ๆ1 คน  
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ตารางที่ 3.4 ความต้องการของผู้ใช้งานภายในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญ 
รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

1. กิจกรรมพักผ่อน 
1.1 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มาก 
1.2 พักผ่อนหย่อนใจ มาก 

1.3 กิจกรรมทางศาสนา มาก 
1.4 พิธีกรรมทางศาสนา มากท่ีสุด 

1.5 วิปัสสนากรรมฐาน มากท่ีสุด 

2. ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีอยากให้ปรับปรุง 

2.1 ท่ีจอดรถ มากท่ีสุด 

2.2 ทางเดินเท้า ปานกลาง 
2.3 ห้องน้ า 

 

มาก 
2.4 เก้าอี้นั่ง มาก 
2.5 ถังขยะ มาก 
2.6 โต๊ะ น้อย 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีอยากให้ปรับปรุง 

3.1 นั่งสมาธิ มาก 

3.2 เดินจงกรม มาก 
3.3 จุดวิปัสสนากรรมฐาน 

 

มาก 
3.4 มุมพักผ่อนศึกษาธรรมะ ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

52 
 

3.10  การแบ่งกลุ่มพ้ืนท่ีใช้งานในโครงการ 

 

ภาพที่ 3.30 การแบ่งโซนในพื้นท่ีโครงการ 
 
 โครงการออกแบบปรับปรุงวัดป่าสว่างบุญ จังหวัดสระบุรี ได้ท าการวิเคราะห์พื้นท่ีจากความ
ต้องการของเจ้าของเจ้าอาวาส สภาพภูมิอากาศ อาณาเขตติดต่อท้ังด้านในโครงการและด้านนอก
โครงการ 
        Zone A เป็นส่วนบริเวณทางเข้ามีการจัดสวนเพื่อให้ชูจุดเด่นของเจดีย์  500 ยอด และมีลาน
จอดรถท่ีท าการจัดสรรอย่างเป็นระเบียบและมีพื้นท่ีนั่งพักผ่อนบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ 
 Zone B เป็นบริเวณพื้นของโรงนอนท่ีจะถูกสกรีนด้วยพันธุ์ไม้เพื่อปิดบังสายตาให้เกิดความเป็น
ส่วนตัวและติดกับสวนพันธุ์ไม้ทางพุทธศาสนาท าเป็นเส้นทางเดินและมีศาลาเพื่อส าหรับนั่งพักผ่อนในส่วนนี้ 
 Zone C เป็นบริเวณจุดเดินจงกรมและท่ีนั่งสมาธิมีพันธุ์ไม้เพื่อให้ร่มเงาและมีสวนทางเดิน
ปริศนาเพื่อใหส้ าหรับผู้ท่ีมาเดินจงกรมและผู้ท่ีมาเท่ียวชมทางเดินสวนปริศนา 
 
3.11  การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนท่ีโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.31 Site Relation 
 
 

ZONE A 

 

ZONE B 
ZONE C 
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3.12 การหาศักยภาพของพ้ืนท่ีและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ี 
ตารางที่ 3.6 สรุปศักยภาพของพื้นท่ีและพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ี 

 

Zone แนวคิดในการออกแบบ องศ์ประกอบ 
Zone A พื้นท่ี Zone A 

- Zone A  เป็นส่วนบริเวณทางเข้า
มีการจัดสวนเพื่อให้ชูจุดเด่นของ
เจดีย์  500 ยอด และมีลานจอดรถ
ท่ีท าการจัดสรรอย่างเป็นระเบียบ
และมีพื้นท่ีนั่งพักผ่อนบริเวณจุด
ประชาสัมพันธ์ 

  -  มีการจัดสวนแบบ 
        -    ธรรมชาติ 
      -   โต๊ะนั่ง 
      -   ต้นไม้ใหญ่ 
      -   ต้นไม้พุ่ม 
      -   หญ้านวลน้อย 
      -   ลานจอดรถ 
      -   ศาลา 
      -   เส้นทางเดิน 

Zone B พื้นท่ี Zone B 
- Zone B เป็นบริเวณพื้นของโรงนอน
ท่ีจะถูก สกรีนด้วยพันธุ์ไม้เพื่อปิดบัง
สายตาให้เกิดความเป็นส่วนตัวและ
ติดกับสวนพันธุ์ไม้ทางพุทธศาสนาท า
เป็นเส้นทางเดินและมีศาลาเพื่ อ
ส าหรับนั่งพักผ่อนในส่วนนี้ 

     -   มีการจัดสวน   
      -   ศาลา 
      -   ต้นไม้เล็ก 
      -   ต้นไม้ใหญ่ 
      -   หญ้านวลน้อย 
      -   ศาลา 
      -   ม้านั่ง 

Zone C พื้นท่ี  Zone C 
- Zone C  เป็นบริเวณจุดเดินจงกรม
และท่ีนั่งสมาธิมีพันธุ์ไม้เพื่อให้ร่มเงา
และมีสวนทางเดินปริศนาธรรมเพื่อ
ส าหรับให้ผู้ท่ีมาเดินจงกรมได้มีสติ
ในการวิปัสนา ภายในพื้นท่ีนี ้
 

      -   ต้นไม้ใหญ่ 
      -   ไม้พุ่ม 
      -   ทางเดินทรายล้าง 
      -   หญ้านวลน้อย 

 



บทที่ 4 
ผลงานการออกแบบ 

4.1  ผลงานการออกแบบ 

ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) ประกอบด้วย 
- ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ

กำรเข้ำถึงโครงกำร 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พื้นท่ี (Site Analasis) ประกอบด้วย 

- พื้นท่ีต้ังโครงกำร  ขอบเขตกำรศึกษำ อำณำเขตติดต่อ ลักษณะภูมิอำกำศ 
ลักษณะดิน อุณหภูม ิฝน 
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ภาพที่ 4.3  กำรวิเคำะห์พื้นท่ี (Site Analasis) ประกอบด้วย 

- พืชพรรณเดิมภำยในโครงกำร ส่ิงก่อสร้ำงเดิม ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
ภำยในพื้นท่ีมุมมองภำยในโครงกำร เครำะห์ผู้ใช้งำน 

 



63 
 

 
ภาพที่ 4.4  กำรสังเครำะห์พื้นท่ี (สรุปกิจกรรมภำยในโครงกำร) ประกอบด้วย 
           - Bubble diagrm  
           - Site Relation 
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ภาพที่ 4.5 แนวควำมคิดหลัก (Main Concept) ประกอบด้วย 

- Hard scape  
- Softscape 
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ภาพที่ 4.6 ผังแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.7 Lighting Plan 
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ภาพที่ 4.8 Detail Plan Zone A1 ประกอบด้วย 

- Elevation 
- Perspective 
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ภาพที่ 4.9 Detail Plan Zone A2 ประกอบด้วย 

- Elevation 
- Perspective 
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ภาพที่ 4.10 Detail Plan Zone B ประกอบด้วย 

- Elevation 
- Perspective 
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ภาพที่ 4.11 Detail Plan Zone C ประกอบด้วย 
- Elevation 
- Perspective 
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ภาพที่ 4.12 Existing ประกอบด้วย 

- Before   
- After 
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ภาพที่ 4.13  Existing ประกอบด้วย 

- Before   
- After 
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ภาพที่ 4.14 แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง (Detail Element Design) ประกอบด้วย  

- ศำลำ  
- แท่นยืน 
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ภาพที่ 4.15 แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง (Detail Element Design) ประกอบด้วย  

- ห้องน้ ำ 
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ภาพที่ 4.16 แบบขยำยรำยละเอียดโครงสร้ำง (Detail Element Design) ประกอบด้วย  

- ม้ำนั่ง ป้ำยบอกทำง ถังขยะ วิธีกำรปลูกไม้พุ่ม วิธีกำรปลูกไม้ยืนต้นขนำดกลำง วิธีกำรปลูก
ไม้ยืนต้นขนำดใหญ ่

 
  

 elevation 1 
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4.2 งานประมาณราคา 
ตารางที่ 4.1 งำนประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง (Hardscape) 

  

 

 

ท่ี รำยกำร ปริมำณ หน่วย 
รำคำวัสดุ (บำท) ค่ำแรง (บำท) รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรง 
(บำท) ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย ค่ำแรง 

Zone A1 
ศาลา 
1 กระเบ้ืองไอยรำ 150 แผ่น 67 10,050.00 - - 10,050.00 
2 สีอะครีลิค 105.42 ตร.ม. 43.00 4,533.06 30.00 3,162.60 7,695.66 
3 WM 4 มม. @ 0.15 77.00 ตร.ม. 25.00 1,875.00 3.30 247.50 2,122.50 
4 ไม้แบบ 25.20 ตร.ม. 180.00 4,536.00 100.00 2,520.00 7,056.00 
5 ไม้ระแนง 54 แผ่น 300.00 16,200.00 - - 16,200.00 
6 ตะปู 6.30 กก. 30.00 189.00 - - 189.00 
7 พื้นคอนกรีตศำลำ 15.00 ลบ.ม. 1,600.00 24,000.00 150.00 2,250.00 26,250.00 
8 เสำปูน 2”x2” 48 ต้น 1,758.00 84,384.00 487.00 23,376.00 107,760.00 
9 อิฐบล็อก 272 ก้อน 8.00 2,167.00 80.00 21,760.00 23,936.00 
10 คอนกรีต (ท่ีนั่งศำลำ) 19.80 ลบ.ม. 1,600.00 31,680.00 150.00 2,970.00 34,650.00 

รวมรำคำ 235,909.16 
Zone A2 
ม้าน่ังส าเร็จ 
1 ม้ำนั่งปูนลำยไม้ (เหมำ) 14 ตัว 3,500.00 49,000.00 - - 49,000.00 

ลานจอดรถ 
1 พื้นยำงมะตอย 2,116.40 ตร.ม. 750.00 1,587,262.50 100.00 211,635.00 1,798,897.00 
2 กรวดแม่น้ ำ เบอร์2 1,854 ถุง 35.00 64,575.00 - - 64,575.00 
3 ขอบคันหิน 143.70 ตร.ม. 175.00 25,140.00 50.00 7,183.00 32,323.50 
4 หมอนคอนกรีตก้ันล้อรถ

ส ำเร็จรูป 
58 แท่ง 490.00 28,420.00 - - 28,420.00 

5 พื้นทรำยล้ำง (สีน้ ำตำลอ่อน) 84.40 ตร.ม. 350.00 29,540.00 150.00 12,660.00 42,200.00 
6 ไม้แบบ 9.70 ตร.ม. 180.00 1,749.30 100.00 971.90 2,721.20 
7 ตะปู 2.40 กก. 30.00 72.60 - - 73.00 
8 ทรำยรองพื้น 4.20 ลบ.ม. 360.00 1,519.2 91.00 384.00 1,903.20 

รวมรำคำ 2,020,113.4 
Zone B 
ห้องน  า 
1 พื้นคอนกรีต 45.26 ลบ.ม. 1600.00 72,417.60 150.00 6,789.15 79,206.75 
2 อิฐบล็อกก่อก ำแพง 82.50 ตร.ม 93.00 7,672.50 60.00 4,950.00 12,622.50 
3 ผิวฉำบเรียบผนัง 522.00 ตร.ม 58.00 30,276.00 82.00 42,804.00 73,080.00 
4 WM 4 มม. @ 0.15 301.74 ตร.ม 25.00 7,543.50 3.30 995.74 8,539.24 
5 อิฐบล็อกก่อผนังห้องน้ ำ 261.00 ตร.ม 93.00 24,273.00 60.00 15,660.00 39,933.00 
6 เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม 4” x 4” 72 ท่อน 837.00 60,264.00 230.00 16,560.00 76,824.00 
7 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (ตรง) 

32 วัตต์ 
24 หลอด 40.00 960.00 - - 960.00 

8 ฝ้ำยิปซ่ัมบอร์ด หนำ 9 มม.
คร่ำวอลูมิเนี่ยม 

240.00 ตร.ม 298.00 71,520.00 52.00 12,480.00 84,00.00 

9 สีอะครีลิค 344.00 ตร.ม 43.00 14,792.00 30.00 10,320.00 25,112.00 
10 กระเบ้ืองลอนคู่ 0.50 x 1.20 

หนำ 5 มม. 
230 แผ่น 58.00 

13,340.00 
- - 13,340.00 

11 ไม้แบบ 7.13 ตร.ม 180.00 1,283.40 100.00 713.00 1996.40 
12 ตะปู 1.78 กก. 30.00 53.48 - - 53.48 
13 ประตู PVC 0.80 x 2.00 ม. 32 บำน 1,730.00 55,360.00 180.00 5,760.00 61,120.00 
14 โถส้วมแบบนั่งรำบ รำดน้ ำ 48 ชุด 1,380.00 66,240.00 105.00 5,040.00 71,280.00 
15 อ่ำงล้ำงหน้ำ 54 ชุด 2,300.00 124,200.00 298.00 16,092.00 140,292.00 
16 โถปัสสำวะชำยพร้อม

อุปกรณ์ครบชุด 
18 ชุด 2,052.00 36,936.00 298.00 5,364.00 42,300.00 

17 สำยฉีดช ำระ พร้อมขอแขวน 48 ชุด 300.00 14,400.00 70.00 3,360.00 17,760.00 
รวมรำคำ 748,419.37 
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ตารางที่ 4.1 งำนประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง (Hardscape) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี รำยกำร ปริมำณ หน่วย 
รำคำวัสดุ (บำท) ค่ำแรง (บำท) รวมค่ำวัสดุและ

ค่ำแรง 
(บำท) ต่อหน่วย รวมวัสดุ ต่อหน่วย ค่ำแรง 

ไฟ 
1 UPLIGTH 5783 4 ชุด 899.00 3,596.00 - - 3,596.00 
2 LIGTHING 9066/L3 32 ชุด 4,690.00 150,080.00 - - 150,080.00 
3 สำยไฟ NYY 2 x 2.5 19 ม้วน 4,665.00 88,635.00 800.00 15,200.00 103,835.00 
4 ท่อ HDPE PIPE 32 มม. 950 เมตร 25.00 23,750.00 15.00 14,250.00 38,000.00 

ถังขยะ 
1 ถังขยะ 240 ลิตร 19 ใบ 1,800.00 34,200.00 - - 34,200.00 

รวมรำคำ 329,711.00 
Zone B 
ศาลา 
1 กระเบ้ืองไอยร่ำ 300 แผ่น 67.00 20,100.00 - - 20,100.00 
2 WM 4 มม. @ 0.15 1,829.20 ตร.ม 25.00 45,730.00 3.30 6,036.40 51,766.40 
3 สีอะครีลิค 210.84 ตร.ม 43.00 9,066.00 30.00 6,325.20 15,391.30 
4 ไม้ระแนง 108 แผ่น 300.00 32,400.00 - - 32,400.00 
5 ฐำนคอนกรีตศำลำ 22.50 ลบ.ม. 1,600.00 36,000.00 150.00 3,375.00 39,375.00 
6 เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม 4” x 4” 96 ท่อน 837.00 80,352.00 230.00 22,080.00 102,432.00 
7 อิฐบล็อก 544 ก้อน 8.00 4,352.00 80.00 43,520.00 47,872.00 
8 คอนกรีต (ท่ีนั่งศำลำ) 39.48 ลบ.ม. 1,600.00 63,168.00 150.00 5,922.00 69,090.00 
9 ม้ำนั่ง ปูนลำยไม้ (เหมำ) 9 ตัว 3,500.00 31,500.00 - - 31,500.00 
10 แผ่นทำงเท้ำ 327 แผ่น 40.00 13,080.00 - - 13,080.00 
11 ทรำยถมทำงเท้ำ 81.75 ลบ.ม. 310.00 2,534.30 99.00 809.30 3,343.60 
12 ทำงเดินทรำยล้ำง 1,829.20 ตร.ม 350.00 640,220.00 150.00 274,380.00 914,600.00 

รวมรำคำ 1,340,950.30 
Zone C 
จุดยืนชมสวน 
1 เสำคอนกรีต 0.24 ลบ.ม. 1,600.00 384.00 398.00 95.52 479.52 
2 คำนคอนกรีต 0.51 ลบ.ม. 1,600.00 816.00 398.00 202.98 1,018.98 
3 พื้นคอนกรีต 5.15 ลบ.ม. 1,600.00 8,240.00 398.00 2,049.70 10,289.70 
4 อิฐมอญ 22.67 ตร.ม. 245.00 5,554.15 75.00 1.700.25 7,254.40 
5 ฉำบปูนขัดมัน 26.00 ตร.ม. 58.00 1,508.00 82.00 2,132.00 3,640.00 
6 WM 9 มม. @ 0.20 46.00 ตร.ม. 55.00 2,530.00 5.00 230.00 2,760.00 
7 พื้นทรำยล้ำง 46.00 ตร.ม. 350.00 16,100.00 150.00 6,900.00 23,000.00 
8 ทรำยรองพื้น 26.30 ลบ.ม. 360.00 9,468.00 91.00 2,393.30 11,861.30 
9 คอนกรีตหยำบ 0.96 ลบ.ม. 1,400.00 1,344.00 306.00 293.76 1,637.76 
10 ไม้แบบ 22.17 ตร.ม. 180.00 3,990.60 100.00 2,217.00 6,207.60 
11 ท่อเหล็กกลม Ø 3 นิ้ว 2 ท่อน 991.00 1,982.00 272.00 544.00 2,526.00 
12 ท่อเหล็กกลม Ø 2 นิ้ว 5 ท่อน 614.00 3,070.00 168.00 840.00 3,910.00 

รวมรำคำ 74,585.26 
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ตารางที่ 4.2 งำนประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดอ่อน (Softscape)  
ท่ี รำยกำร 

รำยละเอียดกำรปลูก 
จ ำนวน หน่วย 

ค่ำวัสดุ (บำท) ค่ำแรงงำน (บำท) รวมค่ำวัสดุ
และค่ำแรงงำน 

(บำท) 
สูง 
(ม.) 

ล ำต้น 
(นิ้ว) 

กระถำง
(นิ้ว) 

ระยะห่ำง 
(นิ้ว) 

ต่อหน่วย รวม หน่วย จ ำนวนเงิน 

Zone A1 
ไม้พุ่ม (Shub) 
1 พุดศุภโชค   8 0.2 330 ต้น 150.00 49,500.00 5.00 1,650.00 51,150.00 
2 ไทรชมพู่   8 0.2 250 ต้น 200.00 50,000.00 10.00 2,500.00 52,500.00 
3 ชำฮกเก้ียน   4 0.1 5,650 ต้น 8.00 45,200.00 0.30 1,695.00 46,895.00 
4 เทียนทอง   4 0.15 1,741 ต้น 2.50 4,353.00 0.30 522.30 4,875.00 
ไม้ยืนต้น (Tree) 
1 หูกระจง  3   37 ต้น 1,500.00 52,500.00 300.00 10,500.00 63,000.00 
2 ปีบ  5   7 ต้น 4,500.00 31,500.00 500.00 3,500.00 35,000.00 
3 สมอ  8   3 ต้น 7,500.00 22,500.00 500.00 1,650.00 24,150.00 
4 กระทุ่ม  14   6 ต้น 14,000.00 84,000.00 500.00 3,000.00 87,000.00 
             
Zone A2 
หญ้ำ (Grass) 
1 หญ้ำนวลน้อย     1,552.00 ตร.ม. 16 24,832.00 1.50 2,328.00 27,160.00 
2 หญ้ำมำเลเซีย     1,589.00 ตร.ม. 30 47,670.00 1.50 2,383.50 50,054.00 
วัสดุปลูก (Soil) 
1 ดินปลูก     314.00 ลบ.ม. 300 94,200.00 30.00 9,420.00 103,620.00 
2 ทรำยปรับระดับ     6,254.00 ลบ.ม. 80 500,320.00 8.00 50,032.00 550,352.00 
3 ไม้ค้ ำยัน     312.00 ท่อน 30 9,360.00 10.00 3,120.00 12,480.00 

รวมรำคำ Zone A 1,108,235.00 
Zone B 
ไม้พุ่ม (Shub) 
1 ไทรเกำหลี 2  8 1.6 366 ต้น 200.00 73,200.00 18.00 6,588.00 79,788.00 
2 ชำฮกเก้ียน 0.50  4 0.25 6,815 ต้น 50.00 340,750.00 0.30 2,044.50 342,795.00 
ไม้ยืนต้น (Tree) 
1 พิกุล  4   27 ต้น 2,000.00 54,000.00 300.00 8,100.00 62,100.00 
2 ตีนเป็ดน้ ำ  12   10 ต้น 14,000.00 140,000.00 300.00 3,000.00 143,000.00 
3 ไทรย้อย  15   7 ต้น 20,000.00 140,000.00 500.00 3,500.00 143,500.00 
4 ข่อยดัด  3   8 ต้น 5,000.00 40,000.00 200.00 1,600.00 41,600.00 
5 อโศกอินเดีย  12   64 ต้น 20,000.00 1,280,000.00 500.00 32,000.00 1,312,000.00 
6 ปีบ  10   5 ต้น 8,500.00 42,500.00 300.00 1,500.00 44,000.00 
7 ปีบ  5   5 ต้น 4,500.00 22,500.00 500.00 2,500.00 25,000.00 
8 ลีลำวดี  8   13 ต้น 7,000.00 91,000.00 300.00 3,900.00 94,900.00 
หญ้ำ (Grass) 
1 หญ้ำนวลน้อย     7,300.00 ตร.ม. 16 116,800.00 1.50 10,950.00 127,750.00 
วัสดุปลูก (Soil) 
1 ดินปลูก     730.00 ลบ.ม. 300 219,000.00 30.00 21,900.00 240,900.00 
2 ทรำยปรับระดับ     233.59 ลบ.ม. 80 18,687.00 8.00 2,967.20 21,655.00 
3 ไม้ค้ ำยัน     917 ท่อน 30 27,510.00 10.00 9,170.00 36,680.00 

รวมรำคำ 2,715,667.00 
Zone C 
ไม้ยืนต้น (Tree) 
1 หูกระจง  10   5 ต้น 12,000.00 60,000.00 500.00 2,500.00 62,500.00 
ไม้พุ่ม (Shub) 
1 ไทรเกำหลี 1.50  8 1.60 50 ต้น 150 7,500.00 18.00 900.00 8,400.00 
2 ไทรเกำหลี 2.  8 1.60 350 ต้น 200 70,000.00 18.00 6,300.00 76,300.00 
3 ชำฮกเก้ียน 0.50  6 0.25 13,500 ต้น 50 675,000.00 0.30 4,050.00 679,050.00 
4 ชำฮกเก้ียน 1  6 0.25 9,525 ต้น 100 952,500.00 0.30 2,857.50 955,357.50 
หญ้ำ (Grass) 
1 หญ้ำนวลน้อย     3,054.00 ตร.ม. 16 48,864.00 1.50 4,581.00 53,445.00 
วัสดุปลูก (Soil) 
1 ดินปลูก     458.00 ลบ.ม. 300 137,400.00 30.00 13,740.00 151,140.00 
2 ทรำยปรับระดับ     153.00 ลบ.ม. 80 12,220.00 8.00 1,222.00 13,442.00 
3 ไม้ค้ ำยัน     30 ท่อน 25 750.00 10.00 300.00 1,050.00 

รวมรำคำ 2,000,684.50 

 
ตารางที่ 4.3  สรุปกำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง (Hardscape)และ ภูมิทัศน์ดำดอ่อน (Softscape) 

รำยกำร รำคำ (บำท) 
Hardscape 3,334,152.00 
Softscape 5,824,587.00 
Hardscape &  Softscape 9,158,739.00 
Factor F 1.2629 

รวมท้ังหมด 11,566,571.48 
สิบเอ็ดล้ำนห้ำแสนหกหมื่นหกพันห้ำร้อยเจ็ดสิบเอ็ดส่ีสิบแปดสตำงค์ 



 
 

บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  บทสรุป 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญ ต้ังอยู่เลขท่ี 6/2 หมู่ท่ี 5 ต าบลชะอม 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีโล่งกว้างยังไม่มีการจัดสรรภูมิทัศน์ พื้นท่ี โครงการมีเนื้อท่ี
ท้ังหมด 400 ไร่ พื้นท่ี ภายในวัดมีพื้นท่ี 64 ไร่ พื้นท่ีท่ีออกแบบปรับปรุงมี 15 ไร่ โดยเจ้าอาวาสวัดป่า
สว่างบุญต้องการให้ปรับปรุงและออกแบบภูมิทัศน์ในส่วนเจดีย์ 500 ยอดและส่วนหอนอนแม่ชีและท่ี
จอดรถละลานเดินจงกรม ให้เป็นท่ีร่มรื่นเพื่อสามารถใช้ท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้เช่นมีการ
นั่งสมาธิ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมต่างๆ ให้สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย จากการศึกษาความต้อการข้างต้น
สามารถน ามาประกอบเพื่อใช้ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมได้ดังนี้ 
 5.1.1 Zone A เป็นส่วนบริเวณทางเข้ามีการจัดสวนเพื่อให้ชูจุดเด่นของเจดีย์  500 ยอด 
และมีลานจอดรถท่ีท าการจัดสรรอย่างเป็นระเบียบและมีพื้นท่ีนั่งพักผ่อนบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ 
 5.1.2 Zone B เป็นบริเวณพื้นของโรงนอนท่ีจะถูกสกรีนด้วยพันธุ์ไม้เพื่อปิดบังสายตาให้เกิด
ความเป็นส่วนตัวและติดกับสวนพันธุ์ไม้ทางพุทธศาสนาท าเป็นเส้นทางเดินและมีศาลาเพื่อส าหรับนั่ง
พักผ่อนในส่วนนี้ 
 5.1.3 Zone C เป็นบริเวณจุดเดินจงกรมและท่ีนั่งสมาธิมีพันธุ์ไม้เพื่อให้ร่มเงาและมีสวน
ทางเดินปริศนาเพื่อใหส้ าหรับผู้ท่ีมาเดินจงกรมและผู้ท่ีมาเท่ียวชมทางเดินสวนปริศนา 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 เพื่อเป็นโอกาสในการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ และสร้างโอกาสให้แก่พื้นท่ีควรมีแผนการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างให้เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีสงบและร่มรื่นมากขึ้น 
 5.2.2 เพื่อให้การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญ สามารถน าไปก่อสร้างได้จริง ในการ
ออกแบบควรค านึงถึงวัสดุในการน ามาใช้ ควรเลือกพืชพรรณท่ีมีความแข็งแรง และสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมพื้นท่ีภายในโครงการ 
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แบบสอบถามความต้องการ 

เร่ือง ความต้องการของผู้เข้าใช้วัดป่าสว่างบุญ อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้เพื่อประกอบใน 
การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด เพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษ เรื่องโครงการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าสว่างบุญ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการตอบแบบสอบถาม ท่าน
สามารถตอบอย่างอิสระตามความเห็นท่ีเป็นจริงค าตอบและข้อความต่างๆจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ
แต่อย่างใดแต่จะมีประโยชน์ในการศึกษา 

ค้าช้ีแจง 1. กรุณาเติมเครื่องหมาย √ ลงใน (  ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 

  2. เนื้อหาในแบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ  

(  ) ชาย  (  ) หญิง  

1.2 อายุ  

(  ) ต่ ากว่า 20 ปี   (  ) 20 - 30 ปี   (  ) 31 - 40 ปี  

(  ) 41 - 50 ปี   (  ) 51 - 60 ปี   (  ) 60 ปีข้ึนไป 

1.3 ระดับวุฒิการศึกษา 

(  ) ประถมศึกษา    (  ) อนุปริญญา/ปวส.  

(  ) มัธยมศึกษาตอนต้น   (  ) ปริญญาตรี 

(  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   (  ) สูงกว่าปริญญาตรี 

(  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................. 

1.4 อาชีพ 

     (  ) นักเรียน/นักศึกษา   (  ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 

     (  ) พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน  (  ) แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 

     (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   (  ) เกษตรกร 

     (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................... 

 



1.5 ท่านเดินทางมาท่ีวัดแห่งนี้โดยวิธใีด 

     (  ) รถจักรยาน     (  ) รถจักรยานยนต์          (  ) เดิน   (  ) รถส่วนบุคคล 

     (  ) รถโดยสาร      (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................... 

1.6 เหตุผลท่ีท่านเดินทางมาท่ีวัดเพื่ออะไร 

     (  ) นั่งสมาธิ  (  ) เดินจงกรม    (  ) วิปัสสนากรรมฐาน 

     (  ) ท่องเท่ียว  (  ) ท าบุญ 

(  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................... 

ตอนที่ 2 ข้อมูลความต้องการรูปแบบและกิจกรรมภายในวัดป่าสว่างบุญทั่วไปด้านกิจกรรม 

2.1 ท่านเข้ามาท่ีวัดเพื่อท ากิจกรรมในวันใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

     (  ) วันจันทร์ - วันศุกร์   (  ) วันเสาร์ - วันอาทิตย์  (  ) วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

     (  ) ทุกวัน    (  ) ช่วงเทศกาล 

     (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... 

2.2 ท่านเข้ามาท่ีวัดเพื่อท ากิจกรรมในช่วงเวลาใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

     (  ) 05.00 - 09.00 น.   (  ) 09.01 - 13.00 น.  (  ) 13.01 - 17.00 น. 

     (  ) 17.01 - 1.00 น.    (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................... 

2.3 ท่านเข้ามาท่ีวัดเพื่อท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

     (  ) น้อยกว่า 30 นาที  (  ) 30 - 60 นาที   (  ) มากกว่า 60 นาที      (  ) ค้างคืน 

     (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ 

 

                                           

 

 

 

 

 



2.4 กิจกรรมท่ีมีอยู่ภายในวัดท่านใช้เวลากับกิจกรรมมากน้อยเพียงใด (กรุณาเติม
เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามล าดับท่ีให้ไว้) 

กิจกรรมพักผ่อน 
 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
สุด 

1. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุธศาสนา      
2. พักผ่อนหย่อนใจ      
3. กิจกรรมทางศาสนา      
4. พิธีกรรมทางศาสนา      
5. วิปัสสนากรรมฐาน      

 

2.5 ส่ิงอ านวยความสะดวกในวัดแห่งนี้ท่านคิดว่าควรปรับปรุงมากน้อยเพียงใด (กรุณาเติม
เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามล าดับท่ีให้ไว้) 

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีควรให้ 
ปรับปรุง 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
สุด 

1. ท่ีจอด      

2. ทางเดินเท้า      

3. ห้องน้ า      
4. เก้าอี้นั่ง      
5. ถังขยะ      
6. โต๊ะ      

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมท่ีต้องการเพิ่มเติม (กรุณาเติมเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างส่ิงท่ี
ต้องการใหม้ีเพิ่ม) 

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีควรให้ปรับปรุง 
 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
สุด 

1. นั่งสมาธิ      
2. เดินจงกรม      
3. จุดวิปัสสนากรรมฐาน      
4. มุมพักผ่อนศึกษาธรรมะ      

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 
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   ประวัติผู้จดัท้า 

 
ช่ือ นางสาววาศินี    ถนอมสวย 
เกิด 19 กุมภาพันธ์ 2535 
 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา  2545 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2549 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2556 จบการศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
    วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 ปีการศึกษา  2559 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 สถานท่ีติดต่อ  75 หมู่ 6 ต าบลสวนพริกไทย  อ าเภอเมืองปทุทธานี  
    จังหวัดปทุมธานี 12000 
    โทรศัพท์ : 06 3218 8469 
    E-mail   : Miniland25@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ประวัติผู้จดัท้า 

 
ช่ือนาย ทนงศักดิ์  วริวงษ์ 
เกิด 29 เมษายน 2538 
 

การศึกษา 
  

ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    โรงเรียนชุมชนวัดบ ารุงธรรม จังหวัดสระบุรี 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา จังหวัดนครนายก 
 ปีการศึกษา  2556 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
    โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา จังหวัดนครนายก 
 ปีการศึกษา  2559 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
สถานท่ีติดต่อ  22 หมู่ 8 ต าบลชะอม  อ าเภอแก่งคอย  

    จังหวัดสระบุรี 18110 
    โทรศัพท์ : 09 0426 2373 
    E-mail   : Bas_jx@hotmail.com 
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