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บทคัดยอ่ 

 
  

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหอคอย อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา จัดเป็นพื้นที่โครงการออกแบบด้านศาสนสถาน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งมีหลายกลุ่มทั้งผู้ใช้ประจ้า ผู้ใช้ช่ัวคราวและผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็น
พื้นที่ว่างให้การจัดภูมิทัศน์สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นเพื่อให้เอื้ออ้านวยกับการท้ากิจกรรมภายในวัด 
และกิจกรรมชาวพุทธในด้านต่างๆ โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการออกแบบโครงการครั้งนี้คือ 
ส่งเสริมศาสนสถานและพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งๆข้ึนไป ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่สา้คัญในจงัหวัดฉะเชิงเทรา ตามกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสถาปัตยกรรม
ของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประเด็นที่กล่าวข้างต้นมีการศึกษาข้อมูลและด้าเนินการดังนี้ 
 เนื่องจากพื้นที่เดิมเคยเป็นวัดร้างต่อมาทางเลขาธิการมหาเถรสมาคม จึงขอยกวัดหอคอยข้ึน
เป็นวัดท้าให้วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จ้าพรรษาอยู่ และมีประชาชนให้การสนับสนุนท้านุบ้ารุง 
วัดจึงได้มีแผนจัดสรรงบประมาณจากการท้าบุญของประชาชน เพื่อมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบวัดได้มีการก่อสร้างอาคารและศาลาต่างๆ ข้ึน มาและมีการปลูกต้นไม้บริเวณวัดบ้างแล้ว
เพื่อให้มีร่มเงาไว้ใช้ประโยชน์ ต้นไม้ในบางพื้นที่ข้ึนกระจัดกระจายอยู่ไม่เป็นสัดส่วน ปล่อยให้รกร้าง
ว่างเปล่าไม่มีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ใดๆ จากการศึกษาพบว่า พื้นที่ภายในวัดนั้นใช้ประโยชน์ได้
ไม่คุ้มค่า และไม่สวยงามจึงได้ท้าการศึกษาเพิ่มเติมในด้านการออกแบบศาสนสถานและโบราณสถาน 
เพื่อน้ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการโดยมุง่เน้นไปทางอารมณ์ความรู้สกึความสวยงาม และประโยชน์
ในการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด 
 จากการศึกษาแนวความคิดที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งพื้นที่โครงการออกแบบเป็น 5 เขตคือ   
1) เขตพุทธาวาส 2) เขตสังฆาวาส 3) เขตฆราวาส 4) เขตพราหมณีชี 5) เขตแหล่งการเรียนรู้ โดย
ส้ารวจและวิเคราะห์ทั้ง 5เขตนั้นพบปัญหาแตกต่างกัน ซึ่งพอจะสรุปปัญหาใหญ่ๆได้ 5  ข้อ คือ         
1) ทางเดินสัญจรภายในพื้นที่ 2) การใช้พื้นที่ไม่คุ้มค่าและผิดประเภท 3) มลภาวะด้านต่างๆ 4) ความ
เสื่อมโทรมของอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม 5) สิ่งอ้านวยความสะดวก โดยปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานั้น
จึงมีการแก้ปัญหาตามกระบวนการวิเคราะห์ รวมถึงศึกษาจากแนวคิดทฤษฏีและกรณีศึกษา และ
แสดงการออกแบบปรังปรุงภูมิทัศน์อย่างสมบูรณ์ 
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จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยค าแนะน าและความกรุณาอย่างสูง
จากอาจารย์บุญญาพร บุญศรี อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่ได้ให้ความกรุณาให้ค าแนะน าและ
ติดตามการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา รวมถึง นายพงศกร สุขแสงแก้ว นักวิชาการ
ศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้ง
ในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่งและสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ อาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ให้ คอยให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการท าปัญหาพิเศษ และอาจารย์ทุกท่านที่ให้การศึกษา ให้ความรู้แก้ข้าพเจ้ามาโดยตลอด ดังนั้นจึง
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็น
ทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษาในการท า
ปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาและรวมถึงผู้ที่
ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและเหตุผลในการศึกษา 

วัดหอคอยตั้งอยู่ที่บ้านหอคอย หมู่ที่ 4 ต าบลบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา หรือ 18,992 ตารางเมตร เดิมวัดหอคอยเป็นวัดร้าง 
แตเ่มื่อปี พ.ศ. 2553 ทางเลขาธิการมหาเถรสมาคมพร้อมรายงานขอยกวัดหอคอยข้ึนเป็นวัด โดยพระ
พรหสุธี ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่ภาคตะวันออก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้
ไปตรวจสอบ โดยมีความเห็นชอบให้วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจ าพรรษาอยู่ พร้อมกันนี้มีประชาชน
ให้การสนับสนุนท านุบ ารุงวัด 

ปัจจุบัน พระอธิการเปรมทอง ญาณสมฺปนฺโน เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งมีพระภิกษุจ าพรรษาอยู่ 5 
รูป สภาพพื้นที่ในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมพืชพรรณล้มตายซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพระภิกษุ
และผู้เข้ามาใช้พื้นที่ได ้

วัดหอคอยจึงมีแผนจัดสรรงบประมาณจากการท าบุญของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อมาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณโดยรอบวัดหอคอยโดยเพิม่บรรยากาศของพื้นที่ใหเ้ป็นธรรมชาติ เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติ
ธรรมของพระภิกษุสงฆ์และสภาพภูมิทัศน์ภายในวัดให้ดูสวยงามยิ่งข้ึน อีกทั้งมีการมุ่งศึกษาจากกลุ่ม
ผู้ใช้จากชุมชนรอบข้างในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยมีความคาดหวังผลงานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ครั้งนี้จะสามารถตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ของผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ได้อย่างดีในอนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.2.1 ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศาสนสถาน 
1.2.2 ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพโครงการ 
1.2.3 ศึกษาข้อมูลด้านผู้ใช้โครงการ 
1.2.4 น าเสนอโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหอคอย 

 

 

 

 

 

 

 

http://onab.ddeshar.com.np/site/bio?id=51
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1.3 ขอบเขตในการศึกษา 

1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 1.1 การเข้าถึงโครงการ 
ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps (2560) 

 

1.3.1.1 ทางเข้าโครงการทางที่ 1 มาจากฉะเชิงเทรา (ถนนหมายเลข 3200) 
1.3.1.2 ทางเข้าโครงการทางที ่2 มาจากมีนบรุี (ถนนหมายเลข 3481) 
1.3.1.3 ทางเข้าโครงการทางที่ 3 มาจากองครกัษ์ (ถนนหมายเลข 3001) 
1.3.1.4 ทางเข้าโครงการทางที ่4 มาจากปราจีนบรุี (ถนนหมายเลข 3481) 

1.3.2 ขอบเขตของการศึกษา 
โครงการออกแบบปรับปรุงตั้งอยู่ที่บ้านหอคอย หมู่ที่ 4 ต าบลบางน้ าเปรี้ยว 

อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากอ าเภอบางน้ าเปรี้ยวประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยมี
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา หรือ 18,992 ตารางเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดกับ
พื้นที่อื่นๆ ดังนี ้

ทิศเหนือ       ติดกับคลองบางขนาน 
ทิศใต ้          ติดกับคลองบึงบางจาก 
ทิศตะวันออก ติดกับบอ่ปลาชาวบ้าน 
ทิศตะวันตก   ติดกับคลองบึงบางสาย 

 
 

องครักษ ์

มีนบุรี 

ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี 

https://www.google.co.th/maps
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ภาพท่ี 1.2 ขอบเขตการศึกษา 

 

1.4 สภาพพืน้ทีบ่ริเวณวัดหอคอย 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1.3 ทิศใต้  ติดกับคลองบึงบางจาก 
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ภาพท่ี 1.4 ทิศตะวันออก ติดกับบ่อปลาชาวบ้าน 

ภาพท่ี 1.5 ทิศตะวันตก ติดกับคลองบึงบางสาย 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    1.5.1 ทราบถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศาสนสถาน 
    1.5.2 ทราบถึงข้อมูลการวิเคราะห์และศักยภาพของพื้นที่วัดหอคอย 
    1.5.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการทางด้านพื้นที่และบริเวณโดยรอบโครงการ 
    1.5.4 น าเสนอโครงการปรับปรุงงานภูมิทัศน์วัดหอคอยอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
1.6 วิธีด าเนินงาน 

    1.6.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน 
    1.6.2 ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน (กรณีศึกษา) 
    1.6.3 ศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนกับศาสนสถาน 
    1.6.4 สรุปแนวทางในการปรับปรุงวัดหอคอย 
        1.6.4.1 ข้อมูลพื้นที่โครงการ 

1) ที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อ 
2) การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
3) สภาพภูมิประเทศ 
4) สภาพภูมิอากาศ 
5) ลักษณะพืชพรรณและสิ่งก่อสร้างเดิม 
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  6) ลักษณะดินเดิม 
  7) ปัญหาที่พบ 
   1.6.4.2 ข้อมูลผู้ใช้โครงการ 

  1) ศึกษาข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 
   2) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
1.6.5 สรุปข้อมูล 
    1.6.5.1 สรุปลักษณะของพื้นที่และปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
    1.6.5.2 สรุปความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ 
    1.6.5.3 ก าหนดกิจกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ 
1.6.6 ข้ันตอนการออกแบบปรับปรุง 
    1.6.6.1 ก าหนดแนวคิดในการออกแบบปรับปรุง 
    1.6.6.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
    1.6.6.3 ก าหนดแนวคิดในด้านต่างๆ 
  1) แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
  2) แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
  3) แนวความคิดทางด้านงานสถาปัตยกรรม 
  4) แนวความคิดทางด้านระบบสัญจร 
  5) แนวความคิดทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  6) แนวความคิดทางด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
  7) แนวความคิดทางด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

1.6.6.4 แสดงแบบแปลนแนวความคิด 
1.6.6.5 สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและเลือกทางที่ดีที่สุด 
1.6.6.6 เสนอแบบแปลนข้ันสุดท้าย 
1.6.6.7 แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
1.6.6.8 แสดงรูปตัด รูปด้าน 
1.6.6.9 ท าการประเมินราคา 

      1.6.7 ข้ันตอนการประเมินผลการศึกษา 
1.6.7.1 สรุปผลการออกแบบ 
1.6.7.2 ข้อเสนอแนะ 

      1.6.8 จัดท ารูปเล่ม 
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1.7 ล าดับขั้นตอนในการศึกษา 

 

     ข้ันตอนในการศึกษา 

 
 
         ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุง              ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสภาพพื้นที่      ศึกษาข้อมูล 
  ภูมิทัศน์ศาสนสถาน และกรณีศึกษา                      1. ส ารวจที่ตั้งใครการ              ผู้ใช้โครงการ 
1. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงภูมิทัศน์          2. ส ารวจระบบสัญจร                        1. สรุปข้อมูล                                 
ศาสนสถาน                                                       3. ส ารวจสิ่งก่อสร้างเดิม  ด้านพื้นที่ 
2. ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน (กรศึกษา)          4. ส ารวจลักษณะภูมิประเทศ             2. สรุปข้อมูล 
3. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับศาสนสถาน                       5. ส ารวจลักษณะภูมิอากาศ  ด้านผู้ใช้ 
4. ศึกษาผู้พื้นที่ในรัศมีการใช้บริการ 
 
 
 
 
 
             ขั้นตอนการออกแบบปรับปรุงโครงการ           สรุปข้อมูล 
1. ก าหนดแนวคิดในการออกแบบปรับปรุง   1. สรุปลักษณะของพื้นที่และปัญหาที่พบ 
2. ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ  แนวทางการแก้ไข 
3. ก าหนดแนวคิดในด้านต่างๆ    2. สรุปความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ 

- แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง                โครงการ 
 - แนวความคิดทางด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน                        3. ก าหนดกิจกรรมตามศักยภาพของพื้นที่
 - แนวความคิดทางด้านงานสถาปัตยกรรม 
 - แนวความคิดทางด้านระบบสัญจร 

     - แนวความคิดทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก                    ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมิน 
 - แนวความคิดทางด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง  1. น าเสนอผลการออกแบบ 
 - แนวความคิดทางด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์  2. ข้อเสนอแนะ 
4. แสดงแบบแปลนแนวความคิด 
5. สร้างเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกและเลือกทางที่ดีที่สุด     
6. เสนอแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
7. แสดงแบบแปลนรายละเอียด 
8. แสดงรูปตัด รูปด้าน       จัดท ารูปเล่ม 
9. แสดงแบบทัศนียภาพต่างๆ       
10. ท าการประเมินราคา 
        
 
แผนภูมิท่ี 1.1 ข้ันตอนในการศึกษา 
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บทท่ี 2 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและกรณีศึกษา 

 
ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหอคอย อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น

เรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมาก จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาทฤษฎี ข้อมูลด้านพื้นฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ การวางผังโครงการ ทั้งในเรื่องของความหมาย 
การแบ่งพื้นที่ องค์ประกอบ  พรรณไม้ต่างๆ  เพื่อท้าให้บริเวณของวัดมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากข้ึน 
ช่วยส่งเสริมทัศนียภาพ สร้างความเป็นระเบียบของพื้นที่ให้ตรงกับกิจกรรมและความต้องการของผู้ใช้
ให้มากที่สุด ท้าให้เกิดความเหมาะสม และสร้างประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี จึงต้องศึกษา และค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ที่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการวาง
ผังโครงการ น้ามาใช้เป็นแนวความคิดเบื้องต้น ซึ่งในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จะประกอบไปด้วยส่วน
ต่างๆ ดังนี้ 

 
2.1 ความหมายของวัด 

2.1.1 ความหมายของวัด คือ สถานที่ทางศาสนา ตามปกติแล้วจะมีเสนาสนะและอาคาร
ถาวรวัตถุต่างๆ เป็นที่พ้านักอยู่เพื่ออาศัยศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยและประกอบศาสนกิจของพระภิกษุ
สงฆ์ ตลอดจนเป็นที่บ้าเพ็ญกุศลต่างๆ ของพุทธบริษัทโดยทั่วไป นอกจากนี้ วัดยังเป็นศูนย์กลาง
บริการทางการศึกษา และทางสังคม 

2.1.2 วัดร้าง ได้แก่ วัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์พ้านักอาศัยประจ้า ซึ่งทางราชการจะข้ึนทะเบียน
เป็นวัดร้างไว้ วัดร้างโดยสภาพยังเป็นนิติบุคคลอยู่โดยสมบูรณ์และมีโอกาสที่จะเป็นวัดที่มีพระภิกษุ
สงฆ์ได้อีก โดยด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์  
พุทธศักราช 2514 (ความหมายของวัด กรมศาสนา สืบค้นจาก https://www.phuttha.com ) 

2.1.3 วัดราษฎร์ ได้แก่ วัดที่ประชาชนทั่วไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างวัด
และประกาศตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว และช่วยกันท้านุบ้ารุงวัด สืบต่อกัน
มาตามล้าดับ วัดราษฎร์ หมายถึง วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและส้านักสงฆ์ซึ่งมิได้นับเข้า
เป็นพระอารามหลวง 

2.1.4 พระอารามหลวง ได้แก่ วัดที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จยุพราชทรง
สร้างและปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี พระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ที่ต่้าศักดิ์ลงมาหรือ
แก่วัดเอง มีอยู่จ้านวนหนึ่งที่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ทรงสร้างหรือโปรดให้
ปฏิสังขรณ์และสร้างข้ึนแล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง  รวมทั้งวัดที่
ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง 
 
2.2 องค์ประกอบของพุทธศาสนสถาน 

พุทธศาสนสถาน แปลโดยตรงได้ว่า สถานที่หรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสร้างข้ึนเพื่อใช้ในกิจการหรือ
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ ส้านักสงฆ์ วัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร เจดีย์ และสถูป เป็นต้น เป็น
สถานที่ซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พ้านักของพระภิกษุ และเป็นอนุสรณ์ ให้ระลึกถึงคุณพระ

https://www.phuttha.com/
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รัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่างๆ วัดไทย มีข้อยกเว้น ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของเขตพุทธาวาส และส่วนของเขตสังฆวาสดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 องค์ประกอบของพุทธศาสนสถาน  
ท่ีมา : https://www.sawadee.co.th (2560) 

 
2.2.1 เขตพุทธาวาส เป็นพื้นที่ส้าหรับพุทธศาสนิกชน ประกอบด้วย  

        2.2.1.1 เจดีย์ สิ่งก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทหนึ่ง มีรูปร่างสัณฐาน
คล้ายรูปกรวยแหลม นิยมใช้เป็นหลักประธานของวัด ในฐานะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้าหรือในฐานะสื่อสัญลักษณ์แทนพระสัพพัญญูเจ้า  

   2.2.1.2 พระปรางค์ หรือ ปรางค์ เป็นสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งในงานสถาปัตยกรรม
ไทย เป็นหลักประธานในวัดเช่นเดียวกับพระเจดีย์ แต่เดิมถือว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบ
ลักษณะเฉพาะของขอม โดยมีคติความเช่ือในศาสนาฮินดู ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ ลักษณะ
รูปทรงของพระปรางค์จ้าแนกเป็น 4 แบบ ดังนี ้ 
    1) ทรงศิขร เป็นปรางค์รูปแบบดั้งเดิม สร้างข้ึนตามแบบแผนเดิมของขอม 
เน้นคติความเช่ือว่าเป็นการ จ้าลองภูเขา และสวรรค์ช้ันฟ้า ได้แก่ ปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา 
ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น  

       2) ทรงงาเนียม มีลักษณะคล้ายงาช้าง ลักษณะใหญ่แต่สั้นตอนปลายโค้ง 
และค่อนข้างเรียวแหลมถือเป็นประติมากรรมของช่างไทย โดยมีการพัฒนาจากรูปแบบเดิมจนมี
ลักษณะเฉพาะของตนเองในสมัยอยุธยาตอนต้น ได้แก่ ปรางค์เหนือปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร พระปรางค์วัดพระศรีมหาธาตุ เมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น  
     3) ทรงฝักข้าวโพด มีลักษณะผอมบาง และตรงยาวคล้ายฝักข้าวโพด ส่วน
ยอดนั้นจะค่อยๆ เรียวเล็กลงก่อนรวบเป็นเส้นโค้งที่ปลาย เป็นลักษณะเฉพาะของพระ 16 ปรางค์สมัย
ต้นรัตนโกสินทร์ เช่น พระปรางค์ทิศวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร พระปรางค์ทิศวันพระเชตุพน 
กรุงเทพมหานคร พระปรางค์คู่วัดนางนอง จังหวัดธนบุรี 

https://www.sawadee.co.th/
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   4) ทรงจอมแห รูปทรงของพระปรางค์ที่สร้างโครงรูปเส้นรอบนอกมี
ลักษณะแอ่นโค้งเหมือนอาการทิ้งน้้าหนักตัวของแหที่ถูกยกข้ึน ได้แก่ พระปรางค์ประธาน วัดอรุณ
ราชวราราม ธนบุรี (สมคิด จิระทัศนกุล, 2544) 
  2.2.1.3 โบสถ์ หรือ อุโบสถ ถือเป็นอาคารที่ส้าคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่
พระภิกษุสงฆ์ใช้ท้าสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการท้าสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์จะใช้เพียงพื้นที่โล่งๆ ที่
ก้าหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรม โดยการก้าหนดต้าแหน่ง “สีมา” เท่านั้น แต่ในปัจจุบันจากการมีผู้
บวชมากขึ้นอีกทั้งภายในพระอุโบสถมักประดิษฐานพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์ส้าคัญๆท้าให้มี
ผู้มาสักการะบูชา และร่วมท้าบุญเปน็จ้านวนมาก พระอุโบสถจึงถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารถาวร และมักมี
การประดับตกแต่งอย่างสวยงาม (ความหมายของโบสถ์ กรมศาสนา สืบค้นจาก ราชบัณฑิตยสถาน 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) 

         2.2.1.4 วิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา โดยอาจมีสถานภาพเป็น พระวิหาร
หลักประธานหรือพระวิหารรอง กล่าวคือ อาคารที่เรียกพระวิหารนี้ เป็นการเรียกอย่างกว้างๆ ไม่
เฉพาะเจาะจง แต่โดยบทบาทหน้าที่เรียกอาคารที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ส้าคัญ  โดยที่
พระวิหารประเภทนี้ถูกกา้หนดใหเ้ป็นหลกัประธานของวัดโดยแทนพระเจดีย์ (สมคิด จิระทัศนกุล, 2544) 

   1) วิหารคด วิหารที่มีลักษณะคดอยู่ตรงมุมก้าแพงแก้วของอุโบสถ อาจมี
หลังเดียวก็ได้ โดยมากจะมี 4 มุม และประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายใน  
                           2) วิหารทิศ วิหารที่สร้างออกทั้ง 4 ด้านของพระสถูปเจดีย์ อาจอยู่ตรงมุม
หรือด้านข้าง  
                  3) วิหารยอด เป็นอาคารที่ออกแบบเป็นเรือนยอดนั่นเอง คือท้าเป็นเรือน
ยอดอย่างจัตุรมุข แล้วเทินยอดเหนือหลังคาภายใต้รูปแบบต่างๆ เช่น ยอดมณฑป ยอดมหามงกุฎ 
เป็นต้น  

    4) วิหารหลวง พระวิหารนั้นต้องจะต้องตั้งอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง พระ
เจดีย์ หรือ พระปรางค์ หรือพระมณฑป อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
 2.2.1 พระมณฑป เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทหนึ่งที่เอื้อให้ส้าหรับประโยชน์ ใช้สอย
ซึ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนา เป็นที่ประดิษฐานพระพทุธรูปหรือพระไตรปิฎกหรือ รอยพระพุทธบาทจ้าลอง 
พระมณฑปโดยทั่วไปมักเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหลังคาเป็นเรือนยอดแหลมอย่างทรงปีรามิด
ซ้อนเป็นช้ันๆ เรียกว่า “หลังคาทรงบุษบก” เนื่องด้วยบุษบกกับ พระมณฑปใช้รูปแบบ สัดส่วน และ
องค์ประกอบที่เป็นแบบแผนเดียวกัน ตั้งบนฐานทึบไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับส่วนเรือน ที่ส้าคัญพระ
มณฑปจะก่อหรือกั้นเป็นฝาผนังทึบทุกด้าน อาจมีหรือไม่มีหน้าต่างก็ได้ โดยแตกต่างกันในบางส่วน
และการใช้สอยที่ไม่เหมือนกัน ในทางสถาปัตยกรรมไทย แล้วอาคารที่เป็นเรือนยอดหรือมีเครื่องยอด
นั้นถือ เป็นอาคารที่มีฐานานุศักดิ์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นอาคารทางศาสนาหรืออาคารที่เกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ส้าหรับพระมหากษัตริย์ แล้วถ้าเป็นอาคารเครื่องยอด มักจะใช้เป็นพระที่นั่ง
ที่ส้าคัญๆ ต่างๆ เครื่องยอดที่ใช้ก็มีทั้งอย่างปราสาทยอดบุษบก และยอดปรางค์ เช่น พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์(บางปะอิน) ซึ่งเป็นยอดบุษบก ส่วนพระที่นั่งเวชยันต์
วิเชียรปราสาท(เขาวัง) พระที่นั่งวิหารสมเด็จ(อยุธยา) ในพระราชวังหลวงกรุงเก่าจะมียอดเป็นปรางค์ 
ฯลฯ 
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2.2.1.6 หอไตร หอพระไตรหรือหอพระธรรม ใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานที่จารึกค้า
สอนทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า พระไตรปิฎกหรือจารึกความรู้เรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องต้ารายาโบราณ 
วรรณคดีโบราณ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นของสูง เป็นของศักดิ์สิทธ์ิและหาได้ยาก และนิยมสร้างไว้กลาง
สระน้้าในวัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มดปลวก และแมลงสาบข้ึนไปกัดแทะท้าลายคัมภีร์เหล่านั้น ส่วน
ใหญ่นิยมสร้างเพื่อมุ่งบุญกุศลเป็นส้าคัญด้วยถือคติว่าสร้างไว้เก็บรักษาพระธรรม  ค้าสอนของ
พระพุทธเจ้าซึ่งเปน็สิ่งศักดิ์สิทธ์ิส้าคัญ จึงนิยมสร้างอย่างวิจิตรงดงาม มีรูปทรงพิเศษแปลกตาด้วยฝีมือ
ที่สุดยอดในยุคสมัยนั้นๆ 
    2.2.1.7 พระระเบียง เป็นนามเรียกพุทธสถาน เป็นเครื่องกั้นล้อมรอบพุทธสถาน
ส้าคัญสร้างตามคตินิยมตามแบบขอมคติการสร้างพระระเบียงของไทย  สร้างรอบพระอุโบสถทั้ง 4 
ด้านประกอบด้วย ซุ้มประตู 4 ทิศ เหนือซุ้มประตูมีมุขยื่นหลังคาลดหลั่นกัน ที่หน้าบันไดสลักลาย
กระหนกลายก้านขดประดับกระจก ลายอ่อนช้อยรับกับใบระกา ช่อฟ้า หางหงส์ ที่ประดับบนหลังคา
และสอดรับกลมกลืนกับหลังคาพระอุโบสถ เสมือนเป็นพุทธสถานในชุดเดียว กันยามที่แดดส่องลงบน
หลังคา ภายในต้ังแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป (สมคิด จิระทัศนกุล, 2544) 
    2.2.1.8 หอระฆัง คืออาคารประเภทหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งก่อสร้างใน
วัดทุกแห่งใช้เป็นอาคารส้าหรับแขวนระฆังเพื่อใช้ตีบอกสัญญาณเวลาแก่พระสงฆ์  ในการลงท้าวัตร 
และประกอบกิจของสงฆ์ มีหลากหลายประเภท ได้แก่ หอระฆังโครงสรา้งไม้ หอระฆังก่ออิฐถือปูน หอ
ระฆังโครงสร้างคอนกเสริมเหล็ก ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะรูปทรงอาคารของหอระฆังที่แตกต่าง
กันออกไป เช่น แบบ 4 เหลี่ยม แบบ 6 เหลี่ยม แบบ 8 เหลี่ยมและแบบทรงกลม 
    2.2.1.9 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารอเนกประสงค์ในงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่ง
ก่อสร้างในเขตสังฆาวาสในบริเวณวัด เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา แต่เดิมนั้นใช้
เป็นสถานที่เพื่อการเรียนของสงฆ์เท่านั้น (เปรียญ มาจากภาษาบาลีว่า บาเรียน หมายถึง พระที่ได้
เรียน หรือ พระนักเรียน) 
    2.2.1.10 รูปปั้นประดับตกแต่งต่างๆ รูปปั้นประดับตกแต่งต่างๆ เช่น สัตว์หิม
พานต์และสัตว์ต่างๆ สัตว์หิมพานต์นั้นเป็นสัตว์ในจินตนาการที่กวีจิตรกร  ประติมากรหรือช่าง
พรรณนาถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาส ดังที่ปรากฏในวรรณคดีไตรภูมิกถา (ไตรภูมิ
พระร่วง) และรามเกียรติ์โดยมีลักษณะของสัตว์หลายชนิดมาประกอบกันในตัวเดียว เช่น การน้ารูป
คนมาปนรูปสิงห์หรือการน้ารปูยักษ์มาปนกับมังกร และลิง ในประติมากรรมไทย มักจะเห็นสัญลักษณ์
สัตว์หิมพานต์ในงาน จิตรกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรม เป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญทาง
สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆ 

    2.2.1.11 นาคหรือพญานาค คือ เป็นงูขนาดใหญ่มีหงอนเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
ยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาล โดยลักษณะ
ของพญานาคตามความเช่ือในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไป แต่พื้นฐาน คือ พญานาคนั้นมีลักษณะ
ตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทอง และตาสีแดง เกล็ดเหมือนปลามีหลายสแีตกต่างกันไปตามบารมี บ้างก็มี
สีเขียว บ้างก็มีสีด้า หรือบ้างก็มี 7 สีเหมือนสีของรุ้งและที่ส้าคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว
แต่ตระกูลที่สูงข้ึนไปนั้นจะมีสามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียรและเก้าเศียร เป็นต้น ในประติมากรรมไทย 
มักจะเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอในงาน จิตรกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรม นาคเป็น
ส่วนประกอบที่ส้าคัญทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆ หลังคาอาคารที่สร้างข้ึน
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ส้าหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันศาสนสถาน ตามคตินิยม ที่ว่านาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับ
สถาบันอันสูงส่ง เช่น นาคสะดุ้งที่ทอดล้าตัวยาวตามบันได นาคล้ายอง ซึ่งเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์ที่
ต่อเช่ือมกับนาคสะดุ้ง นาคเบือน นาคจ้าลอง และนาคทันต ์คันทวยรูปพญานาค อีกทั้งยังเป็นโขนเรือ 
(หัวเรือ) ในขบวนเรือกระบวนพยุยาตราชลมารค ในพระราชพิธี อันได้แก่ เรือพระที่นั่งอนันตน์าคราช 
และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เป็นต้น 
  2.2.1.12 ยักษ์ เป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งที่มีกล่าวถึงทั้งในทางศาสนา และวรรณคดี 
ยักษ์ในความเช่ือของไทยมักได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ โดยยักษ์ในความเช่ือ
ทางศาสนาพราหมณ์ และพุทธจะมีหลายระดับข้ึนกับบุญบารมี ยักษ์ช้ันสูง จะมีวิมานเป็นทองมีรปูรา่ง
สวยงาม มีเครื่องประดับ มีรัศมี แต่ผิวจะด้า ด้าอมเขียว อมเหลือง ดาแดงก็มี แต่ว่าด้าเนียน มีอาหาร
ทิพย ์มีบริวารคอยรับใช้ ปกติไม่เห็นเข้ียว เวลาโกรธจึงจะมีเข้ียวงอกออกมา ยักษ์ช้ันกลาง ส่วนใหญ่ 
จะเป็นบริวารคอยรับใช้ของยักษ์ช้ันสูง ส่วนยักษ์ช้ันต้่าที่บุญน้อยกจ็ะมรีูปร่างน่าเกลียด ผมหยิก ตัวด้า 
ตาโปน ผิวหยาบ เหมือนกระดาษทราย นิสัยดุร้าย สถาปัตยกรรมยักษ์ที่โด่งดังเรื่องความสวยงาม 
และยิ่งใหญ่ ได้แก่ ยักษ์วัดแจ้ง ทั้งยังมีความเช่ือว่าถ้าได้เข้าไหว้พระที่วัดแจ้งแล้ว ชีวิตจะมีแต่ความ
รุ่งโรจน์ทุกคืนวัน มีรูปยักษ์ยืนหน้าประตูซุ้มยอดมงกุฎมี 2 ตัว มือทั้งสองกุมกระบองยืนอยู่บนแท่นสูง
ประมาณ 3 วา ยักษ์ที่ยืนด้านเหนือ(ตัวขาว) คือ สาหัสเดชะ ด้านใต(้ตัวเขียว)คือ ทศกัณฐ์ เป็นปูนปั้น
ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ ละเอียดงดงาม เราเดินไปตามทางเดินริมแม่น้้า จะเห็นอนุสาวรีย์
รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประดิษฐานอยู่ ส้าหรับให้ประชาชนกราบไหว้
สักการะรูปยักษ์คู่นี้เป็นของท้าข้ึนใหม่ ตัวยักษ์สวยงามลักษณะเดียวกันกับที่วัดพระแก้ว ตามต้านาน
บอกว่าเป็นฝีมือช่างคนเดียวกัน 
  2.2.1.13 หงส์ เป็นนกชนิดหนึ่งที่มีอยู่จริง มีรูปร่างคล้ายห่าน แต่รูปลักษณะในด้าน
ศิลปกรรมถูกน้ามาตกแต่งจนเปลี่ยนไปจากเดิม หงส์ไทยงดงามไม่ด้อยกว่าชาติอื่นๆ ตามวรรณคดี
ต่างๆ จะพบว่าหงส์อาศัยอยู่ที่สระมานะสะ ทางทิศใต้ของเขาไกรลาส มีเสียงร้องที่ไพเราะกวีนิยม
น้าไปเปรียบเทียบกบัหญิงงาม หากเราไปตามวัดจะพบว่ามีเสาหงส์หรือเสาธง ซึ่งจะมีการสลักรูปหงส์ 
ประดับตามเชิงเสาธงหรือ ยอดเสาธงอยู่หลายวัด คงเห็นว่ามีความสวยงาม และเหมาะสมมากที่สุด
นั่นเอง 

2.2.2.14 รูปปั้นสิงห์ สิงห์ไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่กลับ
ปรากฏในงานศิลปกรรมทั่วไป ซึ่งคงสืบเนื่องจากศากวงษ์ซึ่งเป็นวงศ์ของพระพุทธเจ้า และรูปสิงห์ก็
เป็นที่นิยมแพร่หลายในศิลปะอินเดีย โดยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอ้านาจ และความกล้าหาญ การรับ
อิทธิพลจากศิลปะอินเดียคงได้รับรปูแบบขอสงิหเ์ข้ามาด้วยเช่นกัน สิงห์คือสัตว์ประสมที่มีลกัษณะของ
ราชสีห์กับสัตว์ประเภทอื่นๆ หลายท่านที่เคยได้มาเที่ยวทางภาคเหนือ โดยเฉพาะใน 8 จังหวัดทาง
ภาคเหนือตอนบน อาจจะเคยเห็นรูปปั้น “สิงห์” อยู่ประตูหน้าวัด ไม่ว่าจะเป็นประตูใหญ่หรือประตู
ข้างหน้าโบสถ์ หน้าวิหารบ้าง หรือรอบๆ พระธาตุเจดีย์ ก็นิยม ที่จะสร้างสิงห์ไว้ ความเป็นมาของเรื่อง
นี้จะลองน้ามาเล่าให้ได้รับทราบกัน หากจะถามว่าสิ่งนี้มีมาต้ังแต่เมื่อใด สมัยใดก็ไม่มีใครระบุให้ทราบ
แน่ชัด แต่ในวรรณกรรมบางเรื่องก็เคยได้บันทึกไว้ เป็นต้นว่า “นิราศหริภุญชัย” ซึ่งเป็นวรรณกรรม
ล้านนา สมัยอยุธยาที่มีอายุ 500 กว่าปี เป็นวรรณกรรม ที่กล่าวแสดงความอาลัยรักต่อคนรักของตน 
ที่ตนต้องจากไป เพื่อที่จะไปนมัสการพระธาตุ หริภุญไชย ในนิราศหริภุญชัยน้ีได้กล่าวถึงในช่วงที่กวีได้
ผ่านหน้าวัดพระสิงห์(วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร) (รูปปั้นสิงห์ กรมศาสนา สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org) 
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องค์ประกอบของพุทธศาสนสถานสรุปได้ว่า องค์ประกอบของพุทธศาสนสถาน คือ สถานที่
หรือสิ่งก่อสร้าง ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในกิจที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนของเขตพุทธาวาสเป็นพื้นที่ส้าหรับพุทธศาสนิกชน และส่วนของเขตสังฆาวาสเป็นที่อยู่อาศัยของ
พระสงฆ์ เขตพุทธาวาสประกอบด้วย เจดีย์ พระปรางค์ โบสถ์ วิหาร พระมณฑป หอไตร ศาลาการ
เปรียญ หอระฆัง พระระเบียง และเขตสังฆาวาสประกอบด้วย กุฎิ รูปปั้นประดับตกแต่งต่างๆ เช่น 
พญานาค ยักษ์ หงส์ รูปปั้นสิงห์ 

 
ตารางท่ี 2.1 การสรปุแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ 

การออกแบบวัด สรุปสิ่งที่ได้รับจากโครงการ 

องค์ประกอบของพุทธศาสนสถาน แบ่งเขตออกเป็น  
- เขตพุทธาวาส  
- เขตสังฆาวาส 

- แนวทางการแบ่งเขตของวัดหอคอย จังหวัดฉะเชิงเทรา
แบ่งได้ 5 เขต คือ  
1. เขตพุทธาวาส  
2. เขตสังฆาวาส  
3. เขตฆราวาส  
4. เขตพราหมณ์ชี  
5. เขตแหล่งการเรียนรู้  
เน่ืองจากเหตุปัจจัยของทางวัดน้ันขึ้นอยู่กับปัจจัยของ
ญาติโยมที่จะนามาบริจาค ทางวัดจึงอยากสร้างส่วนที่
ส้าคัญๆ ก่อนน้ันก็คือในส่วนของพุทธาวาส 
 

 

2.3 แนวความคิดการออกแบบองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 
 แนวความคิดในการออกแบบองค์ประกอบทางภูมิทศัน์ จัดได้ว่าเป็นสิ่งส้าคัญในการออกแบบ
ที่ควรศึกษา และน้าไปใช้ในการออกแบบเพื่อให้พื้นที่เป็นไปตามหลักความถูกต้อง ให้เกิดประโยชน์ 
และความสวยงามให้กับพื้นที่โครงการออกแบบ (ศศิยา ศิริพานิช, 2556) 

2.3.1 แนวความคิดด้านการออกแบบพืชพรรณ 
พืชพรรณเป็นวัสดุหลักที่ส้าคัญในงานภูมิทัศน ์ซึ่งช่วยท้าให้เกิดร่มเงา ช่วยกรองแสง 

เสียง ฝุ่นละออง มลภาวะ ปิดบังสายตา ผลิตออกซิเจน และช่วยให้เกิดความสวยงาม ดังนั้นการ
ออกแบบพืชพรรณควรให้ความส้าคัญ และใช้ประโยชน์จากพืชพรรณให้มากที่สุด โดยค้านึงถึง
คุณสมบัติของพืชพรรณนั้นด้วย (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2543) 

แนวความคิดในการออกแบบพืชพรรณ เนื่องจากพื้นที่นันทนาการนั้นมีความ
แตกต่างในเรื่องราวของการใช้พืชพรรณ และลักษณะของพื้นที่ที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของ 
แต่ละพื้นที่ ในการเลือกใช้พืชพรรณให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ และสภาพของพื้นที่ จะท้าให้
พื้นที่นันทนาการนั้น สามารถท้าให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่กิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นจาก
คุณลักษณะของพืชพรรณที่แตกต่างกันไป ท้าให้การใช้ประโยชน์จากพืชพรรณแตกต่างกันออกไป 
โดยมีลักษณะการใช้พืชพรรณในโครงการดังนี้ 
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2.3.1.1 การใช้งานทางด้าน สถาปัตยกรรม (Architectural Uses) 
    1) ควบคุมทัศนียภาพ ควบคุมการมองเห็น (Visual Control) น้าทิศ

ทางการมองของสายตา ทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม ไม้เลื้อยเกาะบนโครงสร้างข้ึนกับระดับความสูงที่
ต้องการความทึบหรือความโปร่งที่ต้องการ นอกจากใช้ต้นไม้อย่างเดียวยังอาจใช้ประกอบกับเนินดิน 
โครงสร้างก้าแพง รั้ว 
      2) เป็นฉากหลัง (Background) ให้กับวัตถุอาคาร หรือต้นไม้อื่น ฉากให้ 
อนุสาวรีย์ ฉากให้วัตถุ 
   3) สร้างความเป็นส่วนตัว (Privacy) ปิดล้อมทางกายภาพ 
   4) ปิดบังสิง่ที่ไม่น่าดูปิดบงัสิ่งที่ไม่ต้องการมองเห็น (Buffer, Screen, Hide) 
   5) ควบคุมการสัญจร กีดขวางทางกายภาพ (Traffic Control) ประเภท
ของ การสัญจรที่ต้องการความควบคุม เช่น กันคนเดิน กันรถยนต์ กันจักรยาน ซึ่งใช้กันมากเพื่อ
ต้องการดูเป็นธรรมชาติ 
       ดังนั้นการใช้พืชพรรณในงานทางสถาปัตยกรรม เป็นมาใช้ในการควบคุม
ทัศนียภาพใช้เป็นฉากหลัง สร้างความเป็นส่วนตัว ปิดบังสิ่งที่ไม่น่าดู ใช้ควบคุมการสัญจรให้กับพื้นที่
สวนสาธารณะแทนการใช้วัสดุที่เป็น Hardscape ที่มีลักษณะแข็งกระด้าง เพื่อสร้างบรรยากาศ และ
สร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับสวนสาธารณะ 

2.3.1.2 การใช้งานวิศวกรรม (Engineering Uses) 
      1) ช่วยลดการกัดเซาะพังทลาย (Erosion Control) ของดินโดยเฉพาะดิน 
ช้ันหน้า (Top Soil) ซึ่งมีความส้าคัญมากในด้านนิเวศวิทยา 

2) ช่วยควบคุมเสียงรบกวน (Noise Control) ใช้ร่วมกับเนินดิน ก้าแพง
หรือ รั้ว จึงจะได้ผลเต็มที่และนอกจากนั้นให้ค้านึงถึงระยะห่าง ระยะถอยร่นจากต้นก้าเนิดเสียงด้วย 

3) ช่วยป้องกันน้้าท่วม (Flood Control) ช่วยลดปริมาณน้้าไหลที่ผิวดิน  
(Surface run off) 

4) ช่วยควบคุมแสงจ้าและสะท้อนแสง (Glare and Reflection Control) 
5) ช่วยควบคุมสภาพอากาศ (Climate Control) ให้ร่มเงาบังคับทิศทางลม 
6) ช่วยควบคุมลม ช่วยลดความรุนแรงของลม (Wind Control) 
7) ช่วยควบคุมฝุ่นละออง (Dust Control)  

ดังนั้นส่วนใหญ่ของพืชพรรณเปน็ไปในทางวิศวกรรม นอกจากจะสามารถช่วยในเรื่องของการ
ใช้งานสถาปัตยกรรมแล้ว ยังสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม ได้แก่ การใช้พืชพรรณมา
ช่วยการกัดเซาะการพังทลายของหน้าดิน ป้องกันน้้าท่วม ควบคุมเสียงรบกวน ช่วยควบคุมเสียงจ้า 
และแสงสะท้อนให้กับพื้นที่ การบังคับทิศทางลม หรือการควบคุมฝุ่นละออง 
    2.3.1.3 การใช้ประโยชน์ทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Uses) เป็นการสร้าง บรรยากาศ 
สนองความตอ้งการทางจิตใจ และอารมณ์  

2.3.2 การระบายน้้าใต้ผิวดิน (Subsurface Drainage) 
        การระบายน้้าระบายน้้าใต้ดินหมายถึง การจัดการน้้าส่วนที่เป็นอิสระ (Free Water) 

ที่อยู่ในดินบริเวณเขตรากพืชออกจากดินโดยการสร้างความแตกต่างของระดับน้้าใต้ผิวดินข้ึน เพื่อให้
น้้าดังกล่าวไหลออกจากดินไปสู่ท่อระบายน้้าหรือคูระบายน้้า จนกระทั่งผิวดินช้ันที่อิ่มตัวไปด้วยน้้ามี
ความช้ืนลดลง เหมาะกับความต้องการของพืช 
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ระบบระบายน้้าใต้ดิน คือ อาคารระบายน้้าต่างๆ ที่จัดวางไว้เพื่อท้าหน้าที่ระบายน้้า
ใต้ดินออกไปสู่ที่ทิ้งน้้า ระบบระบายน้้าใต้ดินที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมีอยู่ 5 แบบคือ 

 2.3.2.1 ท่อระบายน้้าแบบขนาน (Gridiron or Parallel) เป็นระบบระบายน้้าที่เหมาะจะ
น้ามาใช้กับพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม เนื้อดินสม่้าเสมอลักษณะการระบายน้้าแบบนี้จะฝังท่อ
ระบายน้้ากับเป็นระยะๆ โดยท่อระบายน้้าจะตั้งฉากกับท่อประธาน (Main Line) และท่อประธานจะ
ทาหน้าที่รับน้้าจากท่อระบายน้้าไปยังที่ทิ้งน้้า (Out Let) 

2.3.2.2 ระบบก้างปลา (Herringbone System) ระบบระบายน้้าแบบนี้เหมาะส้าหรับ
พื้นที่ที่มีลักษณะของพื้นที่เป็นร่องระบายน้้าแบบธรรมชาติแบบตื้นๆ และมีความลาดเทของพื้นที่ที่
ลาดมาหากันทั้งสองข้าง การวางท่อระบายน้้านี้จะคล้ายกับระบบท่อขนานจะต่างกันที่ระบบก้างปลา
จะต่อท่อระบายน้้าท้ามุมกับท่อประธานมีลักษณะคล้ายก้างปลา 

2.3.2.3 ระบบท่อประธานคู่ (Double Main System) การระบายน้้าระบบนี้เหมาะ
ส้าหรับพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นร่องน้้าธรรมชาติแบบตื้นๆ โดยมีความลาดเทของพื้นที่ที่ลาดมาหากันทั้ง
สองด้าน ลักษณะคล้ายรูปตัววี การระบายน้้าจะแบ่งพื้นทีอ่อกเปน็ 2 แปลง โดยใช้จุดกึ่งกลางของร่อง
ระบายน้าเป็นเส้นแบ่งเขต การวางท่อจะดัดแปลงมาจากระบบก้างปลา ต่างกันที่ระบบประธานคู่ จะ
ใช้ท่อประธานรับน้้าจากท่อระบายน้้าในแปลงทอ่ละฝั่ง โดยวางท่อประธานไว้ตรงกลางระหว่างร่องน้้า
จ้านวน 2 ท่อ เพื่อไว้รับน้้าจากท่อระบายน้้าในพื้นที่ 

2.3.2.4 ระบบไร้รูปแบบ (Random System) ระบบระบายน้้าแบบนี้จะใช้กับ พื้นที่ที่มี
แอ่งน้้ากระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ และไม่ต้องการวางระบบระบายน้้าทั่วทั้งพื้นที่เพื่อลดต้นทุนในการสร้าง
ระบบระบายน้้า การระบายน้้าจะต่อท่อประธานเช่ือมไปยังแอ่งน้้า แต่ละจุดที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 
และในแอ่งน้้าแต่ละจุดจะมีท่อระบายน้้าเช่ือมต่อกับท่อประธาน เพื่อระบายน้้าจากแอ่งสู่ท่อประธาน 

2.3.2.5 ระบบสกัดกั้น (Interception System) ระบบระบายน้้าแบบนี้จะใช้กับพื้นที่ที่มี
น้้าใต้ดินไหลซึมมาจากที่สูงเข้ามาในพื้นที่ การระบายน้้าระบบนี้จะสกัดกั้นการไหลซึมของน้้าซึ่งไหล
ในทางราบเหนือช้ันดินที่ซึมผ่านได้ยาก และมีระดับสูงอยู่ใกล้ระดับผิวดิน การระบายน้้าลักษณะแบบ
นี ้จะท้าโดยวางท่อระบายน้้าไว้บนช้ันดินที่น้้าซึมผ่านไหลได้ยาก ในแนวขนานที่มีน้้าซึมออกมาและให้มี
ความลาดเทของท่อไปทางด้านทิ้งน้้า เป็นการสกัดกั้นไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่(สุกัญญา ชัยพงษ์, 2543) 
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ระบบระบายน้้าแบบท่อขนาน                  ระบบระบายน้้าแบบก้างปลา 

 
ระบบระบายน้้าแบบประธานคู่        ระบบการระบายน้้าแบบสกัดกั้น 

ภาพท่ี 2.2 การระบายน้้าใต้ผิวดินแบบต่างๆ  
ท่ีมา : นที ภู่รอด, (2558) 
 

2.3.1.1 การระบายน้้าบนพื้นที่ราบ ที่ราบเพื่อการใช้สอยส่วนใหญ่ เช่นสนามกีฬา 
คอร์ดกีฬา เฉลียง ลานสวนบนดาดฟ้าฯลฯ เหล่าน้ีต้องการพื้นที่ที่ราบ และแห้งตามที่ราบจริงๆน้้าจะ
ไม่ระบาย ดังนั้นจึงต้องเอียงพื้นที่เล็กน้อยให้ลาดไปสู่ทางระบายน้้าการระบายน้้ามีอยู่หลายวิธี ดังนี้  

 1) ระนาบเอียง (Slope Plane) เพียงแต่เอียงลาดลงไปข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อ 
ให้ไหลพ้นจากพื้นที่ทางด้านต้่าอาคารจะตั้งอยู่ทางด้านสูงของระนาบ เพื่อป้องกันน้้าท่วมอาคาร วิธีนี้
ง่ายที่สุดโดยเฉพาะเมื่อน้้าที่ระบายออกไปนั้น สามารถซึมลงไปในภูมิทัศน์บริเวณนั้นแต่ก็มีปัญหาใน
เรื่องการรวมน้้า เพราะน้้าจะไหลกระจายไปตามทางยาวของด้านที่ลดลง 

     2) ระนาบเอียง และแอ่ง (Sloping Plane With Valley) เริ่มโดยการเอียง
ระนาบจากด้านอาคาร เมื่อห่างออกไประยะหนึ่งจะลาดข้ึน ท้าให้เกิดแอ่งตรงกลางและแอ่งนี้จะรับน้้า
ให้ไหลไปสู่ทางระบายน้้า 
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     3) ระบบกรวย (Funnel System) จะมีรูระบายอยู่ประมาณกลางบริเวณ 
แล้ว ท้าระดับทุกๆด้านให้ลาดมาสู่รูระบายน้้าปกติในชุมชนหนาแน่นจะใช้วิธีนี้ เพราะส่วนใหญ่จะมี
อาคารล้อมรอบ ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือ ต้องใช้ระบบท่อที่มีราคาแพง และเสี่ยงต่อน้้าท่วมถ้าท่อตัน
เนื่องจากไม่มีการจัดการทางระบายน้้าเผื่อไว้ 

2.3.3.2 ช่องระบายน้้าช่องระบายน้้าหมายถึง ช่องที่รวมน้้าจากผิวดินแล้วน้าน้้าไป
ตามท่อที่ฝังอยู่ใต้ผิวดินสู่ที่ทิง้น้้าไม่ใช้ระบบที่ใช้ระบายน้้าที่ขังอยู่ใต้ดินปกติช่องระบายน้้ามีอยู่ 5 ชนิด
ใหญ่ คือ 

   1) ช่องระบายน้้าจากบริเวณ (Area Drain) หมายถึงช่องรับน้้าที่รวมจาก
บริเวณเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งลงสู่ท่อใต้ดิน จุดที่ตั้งของท่อระบายน้้าจากบริเวณจะต้องตั้งอยู่ใจจุด
ต่้าสุดของบริเวณ และมีตระแกรงปิดหน้าเพื่อดักผงขยะและกันการเหยียบ 
     2) บ่อดักน้้า (Catch Basin) เหมือนช่องระบายน้้าบริเวณข้างต้นเพียงแต่มี  
บ่อที่มีก้นบ่อที่ลึกต่้ากว่าปากท่อระบายน้้าออกเพื่อรบัตะกอนกันท่อตัน บริเวณที่ควรใช้จึงควรเป็น 35  
ที่ที่มีตะกอนที่เกิดจากการกัดเซาะมากหรือเป็นบริเวณที่มีฝุ่นมาก 
     3) รางระบายน้้าแบบฝรัง่เศส (French Drain) เป็นรางดัดน้้ารูปยาวสา้หรบั  
ดัดน้้าตามขอบพื้นที่ที่เป็นรูปยาว เมื่อรับน้้าแล้วจึงปล่อยเข้าท่อต่อไป 
      4) ท่อลอด (Culvert) คือท่อที่ฝังลอดถนนหรือทางเท้า เพื่อระบายน้้าอีก 
ข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งของถนน (เดชา บุญค้้า, 2538) 

ดังนั้น ระบบการระบายน้้ามีหลายแบบให้เลือกใช้ การเลือกใช้รูปแบบ
ระบบระบายน้้าควรค้านึงถึงสภาพของบริเวณ และลักษณะพื้นที่ของโครงการ เช่น ท่อระบายน้้าแบบ
ขนานเป็นระบบระบายน้้าที่เหมาะจะน้ามาใช้กับพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนื้อดินสม่้าเสมอ  
หรือท่อประธานคู่ การระบายน้้าระบบนี้เหมาะส้าหรับพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นร่องน้้าธรรมชาติตื้นๆ โดย
มีความลาดเทของพื้นที่ลาดเทมาหากันทั้งสองด้าน ลักษณะคล้ายรูปตัววีเป็นต้น 

2.3.3 อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
2.3.3.1 สิ่งก่อสร้างและสิ่งประกอบบริเวณการจ้าแนกประเภทสิ่งก่อสร้างและสิ่ง

ประกอบบริเวณ ได้แก่ ม้านั่ง เก้าอี้ ที่ใช้งานสาธารณะมีความแตกต่างสามารถจ้าแนกได้ตามลักษณะ
การใช้งานได้ดังนี้ 

     1) ที่นั่งที่ใช้เพียงช่ัวครู่ ได้แก่ การนั่งเป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณไม่เกิน 
15 นาที เช่น การนั่งรอรถประจ้าทางหรือนั่งพักผ่อนระหว่างการเดินเพียงครู่  ก่อนที่จะท้ากิจกรรม
อื่นๆต่อไป ที่นั่งประเภทนี้มักใช้ในบริเวณทางเท้าบริเวณที่ขายเครื่องดื่ม หรือบริเวณที่รอนัดลักษณะ
ของที่นั่งประเภทนี้ไม่จ้าเป็นต้องให้นั่งสบายมากนัก มีข้อจ้ากัดในการใช้สอยเพียงในเรื่องความสูง 
และขนาดความกว้างของที่นั่งนั้น กล่าวคือ มีความสูงอยู่ระหว่าง 40 - 50 เซนติเมตร และความกว้าง
ของที่นั่งมีขนาด 25 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย ไม่จ้าเป็นต้องมีพนักพิงการออกแบบอาจจัดวางใน
ลักษณะม้าน่ังเดี่ยว ม้านั่งยาว หรือที่นั่งที่เกิดจากการใช้สอยอื่น เช่นกระบะต้นไม้ หรือก้าแพงดินที่ท้า
ขอบให้นั่งได้ เป็นต้น 

    2) ที่นั่งแบบนั่งเพื่อผ่อนคลาย ได้แก่ การนั่งพักผ่อนหรือผ่อนคลายความ 
เครียด เช่น ที่นั่งในสวนสาธารณะที่นั่งในบริเวณทางเท้าที่มีคนไม่พลุกพล่านนัก ลักษณะที่นั่งประเภท 
นี้จ้าเป็นต้องค้านึงถึงความสบายในการนั่ง ควรมีพนักพิงที่นั่งและพนักพิงลาดเอียงได้ตามส่วนสรีระ 
อาจเป็นม้าน่ังเดี่ยวหรือม้าน่ังยาวก็ได้ บางครั้งที่นั่งแบบผ่อนคลาย อาจเป็นที่นั่งที่อยู่ติดกับโครงสร้าง
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อื่นก็ได ้เช่น ก้าแพงดินด้านหลังป้าย โดยท้าโครงสร้างของที่นั่งต่อเนื่องเช่ือมเข้ากับโครงสร้างนั้นๆ สิ่ง
ที่ต้องค้านึงถึงในการออกแบบม้านั่ง เหมือนกับเกณฑ์ในการออกแบบสิ่งอ้านวยความสะดวก
สาธารณะทั่วไป กล่าวคือตรงตามการใช้สอย มีความทนทานต่อการใช้สอย และสภาพอากาศ มีรูปที่
กลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบ หากเป็นไปได้ควรใช้วัสดุที่เป็นวัสดุพื้นเมือง 
      3) การก้าหนดต้าแหน่ง สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการก้าหนดต้าแหน่งคือ 
จะต้องไม่ให้ที่นั่งกีดขวางเส้นทางการสัญจร นั่งแบบผ่อนคลายจ้าเป็นต้องเว้นระยะห่างจากขอบเขต
ทางสัญจรออกมาประมาณ 1.50 เมตร เป็นอย่างน้อยแต่ให้หันหน้าเข้าสู่เส้นทางสัญจรนั้น เพื่อ
ความรู้สึกเป็นส่วนตัวแยกออกจากบรเิวณที่มีกิจกรรมที่เคลื่อนที่อันจะน้าไปสู่ความรู้สึกผ่อนคลายการ
จัดที่นั่งจะต้องไม่บดบังระยะมองของผู้เข้าถึงหรือผู้ที่ผ่านไปมาที่จะมองเห็นรูปที่น่าสนใจในบริเวณ
และจะต้องไม่ดูโดดเด่นเป็นเป้าสายตา บริเวณที่นั่งควรมีความสัมพันธ์กับสิ่งอ้านวยความสะดวกอื่น 
เช่น ถังขยะ ที่ดื่มน้้า ดังนั้นการค้านึงถึงระยะห่างจากสิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องส้าคัญที่ควรค้านึงถึงด้วย เช่น 
ถังขยะ ที่ดื่มน้้า ควรอยู่ใกล้สามารถเดินถึงไม่เกิน 7 - 10 เมตร และให้สามารถมองเห็นสิ่งอ้านวย
ความสะดวกได้ชัดเจน 

    4) ลักษณะการจัดวาง และการจัดสภาพแวดล้อม มีผลต่อบรรยากาศของ 
การนั่งในบริเวณนั้น การจัดวางที่นั่งที่เป็นลักษณะมุมฉากหรือลักษณะโค้งขาเป็นลักษณะที่ส่งเสริมใน
การพูดคุย การจัดวางในแนวตรงเป็นลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยหรือเป็นส่วนตัวก็ได้ และการ
จัดวางที่นั่งแบบโค้งออกเป็นลักษณะที่สนับสนุนให้เกิดความเป็นส่วนตัวมากกว่าแบบอื่นๆ 

ดังนั้น ส่วนที่เป็นสิ่งก่อสร้าง และสิ่งประกอบบริเวณ ในการออกแบบใช้
สอยในเรื่องความสูง และขนาดความกว้างของที่นั่งอยู่ระหว่าง 40 - 50 เซนติเมตร และความกว้างมี
ขนาด 25 เซนติเมตรเป็น อย่างน้อย ที่นั่งแบบผ่อนคลายจ้าเป็นต้องเว้นระยะห่างจากขอบเขตทาง
สัญจรออกมาประมาณ 1.50 เมตร เป็นอย่างน้อยวัสดุที่ใช้ต้องมีความทนทานต่อการใช้สอยและ
สภาพภูมิอากาศ มีรูปแบบที่กลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบ หากเป็นไปได้ควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นวัสดุ
พื้นเมือง 
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2.4 พืชพนัธุ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัการปลกูในวัด 

 ตารางท่ี 2.2 พืชพันธ์ุต่างๆ ที่เหมาะกับการปลูกในวัด 

 
 

ชนิด ลักษณะ 

ต้นศรีตรัง 

      
        ไม้ผลัดใบขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 15 - 25 เมตร 
ล้าต้นเปลา ตรง เปลือกเรียบสีน้้าตาลแดง กิ่งอ่อนและ
ยอดอ่อนมีขนซึ่งมีต่อมน้้ามัน (Grandular) อยู่ตรง
ปลายปกคลุมหนาแน่น 

ต้นเลียบ 

        
         ไม้ต้นผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 
30 เมตร บางครั้งพบเป็นไม้อิงอาศัย เปลือกเรียบสีเทา
ปนน้้าตาล ทุกส่วนที่มีชีวิตมีน้้ายางสีขาว 

ต้นสาละลังกา 

        
         ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 10 - 25 เมตร ใบเดี่ยว 
เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับ โคนใบสอบ ปลายใบ
แหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่งหรือ
ตามล้าต้น มีกลิ่นหอม กลีบดอก 6 กลีบ สีชมพูอม
เหลืองหรือชมพูอมแดง เกสรเพศผู้  จ้ านวนมาก 
ส่วนล่างสีขาวหรือเหลือง ส่วนบนสีชมพู ปลายสุดสี
เหลือง ผลเป็นผลสด สีน้้าตาล ทรงกลม ขนาดใหญ่ 
เมล็ดสีน้้าตาล 

ต้นกระทงิ 

          
        ไม้ยืนต้นสูง 8 - 20 เมตรไม่ผลัดใบ  เปลือกเรียบ
สีเทาอ่อนหรือน้้าตาลปนเหลือง เปลือกในสีชมพูเนื้อไม้
สีน้้าตาลปนแดง ใบเป็นใบเดี่ยว  เรือนยอดเป็นพุ่มกลม 
สีเขียวเข้ม กิ่งอ่อนเกลี้ยง ยอดอ่อนเรียวเล็ก ปลายทู่ 
ออกดอกเป็นช่อสั้นที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง มีดอกย่อย 
กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้สีเหลือง มีกลิ่นหอม ผลเป็น
ผลสดทรงกลม ปลายผลเป็นติ่งแหลม เมื่อสุกจะมีสี
เหลือง 
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ตารางท่ี 2.2 พืชพันธ์ุต่างๆ ที่เหมาะกับการปลูกในวัด (ต่อ) 

 

 

ชนิด 

ต้นอ้อยช้างใหญ ่

ลักษณะ 
      
       เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ล้า
ต้นมีความสูงประมาณ 12 เมตร จะสลัดใบเมื่อออก
ดอก เป็นไม้ที่ไม่ใคร่จะแตกกิ่งก้านสาขามากนัก ส่วนที่
ยังอ่อนอยู่น้ันจะมีขนปกคลุมอยู่ 

ต้นไทรเกาหล ี

   
       ต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ล้าต้นมีความสูงประมาณ 10 - 20 เมตร  ล้าต้นตรง
แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทึบ บางชนิดก็เป็นพุ่มโปร่ง มีราก
อากาศห้อยลงมาตามกิ่งก้านและล้าต้น ผิวเปลือกเรียบ
สีขาวปนเทา ใบ เป็นใบเดี่ยวแตกออกจากกิ่ง และส่วน
ยอดของล้าต้น  
       ใบ ออกเป็นคู่สลับกัน ลักษณะใบ ขนาดใบ และ
สีสรรแตกต่างกันตามพันธ์ุ 

ต้นไผ่ใหญ ่

       
      ล้าไผ่ (Culms) อาจสูงเพียงไม่กี่เซนติเมตรจนถึง 
40 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร
จนถึง 30 เซนติเมตร แต่ละล้าไผ่มีข้อและปล้อง ที่ข้อมี
ใบหนึ่งใบแต่อาจมีหนึ่งหรือหลายกิ่งแขนง ในหนึ่งต้น
อาจมีไผ่นับพันล้า ไผ่ไม่ได้มีลักษณะแบบเนื้อไม้ ไผ่เป็น
พืชใบเลี้ยงเดียว (Monocotyledons) เช่นเดียวกับ
พวกปาล์ม แต่ทั่วไปมักเรียกว่า ไม้ไผ่ 

ต้นจ้าปาป่า 

 
       ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15 - 30 เมตร 
ล้าต้นตรง ทรงพุ่มโปร่งเป็นรูปกรวยคว้่า ค่อนข้างโปร่ง 
แตกกิ่งจ้านวนมากที่ยอด เปลือกสีเทาอมขาว มีกลิ่นฉุน 
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ตารางท่ี 2.2 พืชพันธ์ุต่างๆ ที่เหมาะกับการปลูกในวัด (ต่อ) 

 

 

 

ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นมะพลบั 

ลักษณะ 
 
      ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ล้าต้นเปลาตรง มีความสูง
ของต้นประมาณ 8 - 15 เมตร ทรงพุ่มกลมทึบ เปลือก
ต้นเรียบเป็นสีเทาปนด้า หรือบางทีแตกเป็นร่องเล็กๆ 
ตามยาว ส่วนเนื้อไม้เป็นสีขาว ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการ
เพาะเมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย มีน้้าและ
ความช้ืนปานกลาง และชอบแสงแดดจัด 

ต้นกรรณิการ ์

 
      ไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบ มีเรือนยอด
เป็นรูปทรงพีระมิดแคบ มีความสูงของต้นประมาณ 3 - 5 
เมตร เปลือกของล้าต้นมีลักษณะขรุขระและเป็นสี
น้้าตาล กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยม และมีขนแข็งสาก
มือ 

  ต้นประดูล่าย 

 
       ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ล้าต้นมีความ
สูงประมาณ 20 - 25 เมตร หรืออาจสูงกว่า จะผลัดใบ
ก่อนการออกดอก แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่มกว้าง และ
ปลายกิ่งห้อยลง เปลือกล้าต้นหนาเป็นสีน้้าตาลเทา 
แตกหยาบๆ เป็นร่องลึก 

ต้นมะขามป้อม 

  
      เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก - กลาง สูง 8 - 12 เมตร 
ล้าต้นมักคดงอ เปลือกนอกสีน้้าตาลอบเทา ผิวเรียบ
หรือค่อนข้างเรียบ เปลือกในสีชมพูสด ใบเดี่ยว มี
ลักษณะคล้ายใบประกอบคล้ายใบมะขาม รูปขอบ
ขนานติดเรียงสลับ กว้าง 0.25 - 0.5 ซม. ยาว 0.8 - 12 
ซม. สีเขียวอ่อนเรียงชิดกัน ใบสั้นมาก เส้นแขนงใบไม่
ชัดเจน 
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ตารางท่ี 2.2 พืชพันธ์ุต่างๆ ที่เหมาะกับการปลูกในวัด (ต่อ) 

 

ชนิด ลักษณะ 

ต้นคงคาเดือด 

        
       ไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงได้ประมาณ 8 - 20 
เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกลม ล้าต้นมีขนาดเท่าต้น
มะพร้าวหรือใหญ่กว่า เปลือกล้าต้นเรียบเป็นสีน้้าตาล
อ่อนหรือเป็นสีหม่นๆ และมีด่างเป็นดวงขาวๆ ทั่วไปตาม
ล้าต้น ส่วนกิ่งนั้นเป็นสีเขียว 

ต้นไคร้ย้อย 

 
        ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือน
ยอดแผ่กว้างพุ่มใบทึบ แตกกิ่งต่้า กิ่งอ่อนเกลี้ยง เปลือก
เรียบหรือหยาบเล็กน้อย สีน้้าตาลปนเทา 

ต้นจันทน์หอม 

 
       ไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงประมาณ 10 - 20 
เมตร เปลือก ค่อนข้างเรียบสีเทาอมขาว เรือนยอดเป็น
พุ่มค่อนข้างโปร่ง ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรี แกม
รูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลับ กว้าง 3 - 6 

               

ต้นเจ้าหญิงสีชมพ ู

        
     ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูง 3 - 5 เมตร แต่ต้น
แก่มากๆอาจสูงได้ถึง 8 - 10 เมตร เปลือกต้นออกสีขาว
ถึงเทาอ่อน  
     ใบ ประกอบแบบมีใบย่อย 3ใบ ออกเรียงตรงข้ามกนั 
ใบย่อยรูปไข่ ปลายใบแหลม ผิวใบเรียบมัน 
     ดอก สีชมพู ออกเป็นช่อตามกิ่งที่รอยแผลใบเก่า 
ดอกมีจ้านวนมาก ขนาด 3 - 4 มม. เรียงอัดกันแน่นบน
ช่อดอก กลีบดอกเรียงเวียนกันลักษณะห่อคล้ายบานไม่
เต็มที่ เกสรตัวผู้จ้านวนมาก ยื่นยาวพ้นวงดอก 
ผล ลักษณะเป็น 2 - 4 พู ขนาด 3 - 5 มม. สีเขียวเมื่อ
แก่เปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล 
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ตารางท่ี 2.2 พืชพันธ์ุต่างๆ ที่เหมาะกับการปลูกในวัด (ต่อ) 

 

ชนิด 
 

ต้นช้าแป้น 

ลักษณะ 
       
        ไม้ยืนต้นที่มีความสูงได้ประมาณ 4 - 12 เมตร กิ่ง
อ่อนค่อนข้างเป็นเหลี่ยมสี่มุม มีขนนุ่มสีน้้าตาลอมเทา 
เปลือกต้นขรุขระมีรอยแตกเป็นร่องๆ ตามส่วนต่างๆ ที่
ยังอ่อนจะมีขนสั้นสีเทาหรือสีเหลืองข้ึนปกคลุม เนื้อไม้
เป็นสีขาว ค่อนข้างอ่อนและเบา ขัดให้เป็นเงาได้ง่าย 
ออกดอกในช่วงเดือนมีนาคม และเป็นผลในช่วงปลายฤดู
ฝน 

                     

ต้นพะยอม 

 
      ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ มีความสูง
ประมาณ 15 - 20 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของล้าต้น
อาจยาวถึง 300 เซนติเมตร เปลือกต้นมีสีน้้าตาลหรือสี
เทาเข้ม แตกเป็นร่องตามยาวและเป็นสะเก็ดหนา ส่วน
เนื้อไม้มีสีเหลืองถึงสีน้้าตาล ลักษณะของต้นเป็นทรงพุ่ม
กลมสวยงามมาก แตกกิ่งก้านจ้านวนมาก ถ้าหากปลูกใน
ที่โล่งแจ้งและไม่มีพรรณไม้ใหญ่ชนิดอื่นอยู่ใกล้ๆ เป็น
ต้นไม้ที่สวยโดยธรรมชาติ ไม่จ้าเป็นต้องท้าการตัดแต่งกิ่ง
แต่อย่างใด 

ต้นพะยูง 

 
      ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบช่วงสั้นๆ 
มีลักษณะคล้ายกับต้นประดู่ มีความสูงของต้นได้ถึง 25 
เมตร เมื่อโตเต็มที่ล้าต้นจะมีลักษณะเปลาตรง มีเรือน
ยอดเป็นรูปทรงกลมหรือรูปไข่ทึบ เปลือกต้นเรียบเป็นสี
เทา และล่อนเป็นแผ่นบางๆ ส่วนเปลือกด้านในเป็นสี
น้้าตาลแกมสีเหลือง เนื้อไม้เป็นสีแดงอมม่วงถึงแดงเลือด
หมู่แก่ เนื้อละเอียด มีความแข็งแรงทนทาน มีแก่นหอม
ร้อนและมีรสขมฝาดเล็กน้อย 
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ตารางท่ี 2.2 พืชพันธ์ุต่างๆ ที่เหมาะกับการปลูกในวัด (ต่อ) 

ท่ีมา : พรรณไมร้้อยวัด (2560) 

 

ชนิด 
 

ต้นมะกา 

ลักษณะ 
       
      ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่มีความ
สูงของต้นประมาณ 10 - 25 เมตร เรือนยอดกลม ล้าต้น
มีลักษณะตั้งตรง ตามกิ่งมีแผลใบเห็นชัดเจน กิ่งอ่อนมี
ขนสีน้้าตาลอมส้มข้ึนหนาแน่น เปลือกต้นเป็นสีน้้าตาล
หรือสีน้้าตาลอมเทาถึงเทาแก่ เปลือกต้นแตกเป็นสะเก็ด
หรือแตกเป็นร่องตามยาว ส่วนเปลือกช้ันในเป็นสีน้้าตาล
อ่อนมีขีดเส้นขาวๆ เมื่อสับจะมีน้้ายางสีขาวขุ่นหรือน้้า
ยางใส น้้ายางเมื่อแห้งจะเป็นสีน้้าตาลด้าหรือสีด้า มีกลิ่น
คล้ายน้้ามันสน 

ต้นเม่าหลวง 

 
     ไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาว แตกกิ่งก้านมาก กิ่งแขนง
แตกเป็นพุ่มทรงกลม สูงประมาณ 5 - 10 เมตร เมื่อโต
เต็มที่จะมีขนาดถึง 4 คนโอบ และมีเนื้อไม้แข็ง 
     ใบเดี่ยว สีเขียวสด ผิวใบเรียบเป็นมันทั้งสองด้าน ใบ
ออกหนาแน่นเป็นร่มเงาได้เป็นอย่างดี 
    ผลเป็นทรงกลม ผลมีขนาดเล็กและเป็นพวง ผลดิบมี
สีเขียวอ่อนหรือสีเขียวเข้ม มีรสเปรี้ยว 

ต้นยางนา 

 
     ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบหรือผลัดใบระยะสั้นขนาดใหญ่ มี
ความสูงของต้นได้ถึง 50 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ 
โคนต้นมักเป็นพูพอน ล้าต้นมีลักษณะเปลาตรง เปลือก
ต้นเกลี้ยงเป็นสีออกเทาอ่อน หลุดลอกออกเป็นช้ินกลมๆ 
เนื้อไม้เป็นสีน้้าตาลแดง เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ ส่วนตาม
กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนและมีรอยแผลใบเห็นได้ชัด 
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2.5 กรณศีกึษาทีเ่กี่ยวข้องกบัโครงการ 
  2.5.1 กรณีศึกษา สวนโมกขพลาม 

     2.5.1.1 วัดธารน้้าไหล ตั้งอยู่ที่ ต้าบลเวียง อ้าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่
ทั้งหมด 310 ไร่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2485 สวนโมกขพลารามหรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สวนโมกข์” ตั้งข้ึน
เป็น ครั้งแรกที่วัดซึ่งร้างมาต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ช่ือวัดตระพังจิก อยู่ในเขตต้าบลพุมเรียง (ปัจจุบันได้
มีการดูแลแยกเป็นวัดอิสระออกไปจากสวนโมกข์ใหม่) เนื่องจากมีการส่งเสริมกิจการของสวนโมกข์
จากส้านักปฏิบัติธรรมเล็กๆ ไปสู่สังคมกว้างมากข้ึนจนสวนโมกข์เดิมมีความคับแคบเกินไปที่จะรองรับ
ผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมที่เดินทางมามากข้ึนทุกๆ ปี ในที่สุดจึงย้ายสวนโมกข์มาอยู่ที่ใหม่ โดยตั้งอยู่ที่ต้าบล
เวียง อ้าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่รวม 310 ไร่ มีภูเขาพุทธทองอยู่กลางวัด และมี
กระแสน้้าไหลผ่าน มีช่ือเรียกเป็นทางการว่า “วัดธารน้้าไหล” วัดมีลักษณะเป็น “วัดป่า” กิจกรรมที่
เกิดข้ึนจึงต่างกับวัดในเมือง ซึ่งต้องเกี่ยวข้องพบปะกับประชาชนที่มาประกอบพิธีกรรมมากกว่า 
กิจวัตรประจ้าวันของสงฆ์ในสวนโมกข์ คือ การศึกษาปฏิบัติธรรม มีการบรรยายธรรม พูดคุย
แลกเปลี่ยนทัศนะคติระหว่างกัน และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมส้าหรับประชาชนผู้สนใจ นอกจากนี้ยังมี
ส่วนส้าหรับบริการประชาชน เช่น โรงมหรสพวิญญาณ การผลิตเผยแผ่สื่อเทปต่างๆ การจัดอบรม
เยาวชนในลักษณะค่ายลูกเสือธรรมบุตร จะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมงานด้านพุทธศาสนา
ส่วนประกอบโครงการ แบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้  

1) ส่วนบริการประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย ส่วนบริการทั่วไป โรงมหรสพ  
2) ส่วนพุทธาวาส ประกอบด้วย วิหารกลางแจ้ง โบสถ์ธรรมชาติ  
3) ส่วนสังฆวาส ประกอบด้วย โรงฉัน ห้องสมุด โรงธรรม สว่นพักสงฆ์ 

2.5.1.2 แนวคิดในการออกแบบสวนโมกข์ หัวใจของสวนโมกข์ คือ เพื่อสอนแสดง
ธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา โดยท่านพุทธทาส กล่าวถึง บทเรียนที่ทุกคนควรได้รับเมื่อมาสวน
โมกข์ไว้ว่า “ผู้มาบวช 3 เดือนหรือว่าเพียง 2 - 3 วันหรือมาเพียงวันเดียว มีทางที่จะเข้าใจถึงหัวใจ
ของสวนโมกข์ได้ทั้งนั้น ถ้าสนใจในเรื่องความไม่มีตัวกูหรือของกู นี้ว่าถ้าไม่ได้อะไรไปจากสวนโมกข์ ไม่
รู้จักสวนโมกข์ ไม่เห็นสวนโมกข์ และมาไม่ถึงสวนโมกข์” ดังนั้นที่สวนโมกข์จึงมีการจัดบรรยากาศ 
และพิธีกรรมต่างๆ ที่จะช่วยดึงดูดจิตใจแวดล้อม จิตใจให้คนได้ลด ละ เลิก ยึดมั่น ถือมั่นในตัวของกู 
ได้ลิ้มรสที่เย็น โปร่งโล่งสบายเป็นสุขอย่างที่สุด มุ่งให้คนได้ระลึกถึงพุทธศาสนาที่แท้ ธรรมะที่แท้ ซึ่ง
เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด และทรงคุณค่ามากที่สุด ฉะนั้นหลักการที่ส้าคัญที่สุดในการ
จัดสร้างสวนโมกข์ คือ การให้คนได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด เป็นมิตรกับธรรมชาติมากที่สุด โดยคง
สภาพธรรมชาติเอาไว้ เพียงเดินไปเดินมาก็ซึมซาบในธรรมชาติ ให้ธรรมชาติแวดล้อมปรุงแต่งความคิด 

เราให้อยู่ในสภาพใกล้ชิดธรรมชาติ จะไม่เร่าร้อน ธรรมชาติที่แวดล้อมจะช่วยให้เ ราเข้าใจ
ความคิดของพระพุทธเจ้าได้ง่ายข้ึน เพราะความรู้สึกนึกคิดของพระพุทธเจ้าเกิดออกมาจากธรรมชาติ 
จากความเป็นอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากสวนโมกข์จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติล้วนๆ แล้วยังมี
การแก้ไขปรับปรุงเกินกว่าที่ธรรมชาติมีโดยจดัต้ังวางองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นภาพที่สะดุดตา
สะดุดใจ ประทับใจในระยะเวลาอันสั้น ท้าให้คนรู้สึกต่อธรรมะมากข้ึน เช่น การจัดภาพธรรมชาติที่ 
สระนาฬิเกร์ เป็นต้น “การมีที่นั่ง ที่เดิน ที่อะไรเหมาะๆ แล้วก็มีอะไรที่ชวนให้คิดแล้วก็คิดอยู่หรือให้
ความคิดมันด้าเนินอยู่เป็นปีๆ วันหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนจิตใจเราได้ เหมือนเป็นช่องว่างส้าหรบั ที่จะท้า
ให้เกิดความคิดที่มีความหมายไปในทางที่มีประโยชน์ ส้าหรับจะเข้าใจเรื่องหลุดพ้น เรื่องความไม่
ยึดถือเช่ือมั่น” 
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2.5.1.3 แนวความคิดในด้านการออกแบบประโยชน์ใช้สอย 
   1) ลานหินโค้ง มีการวางก้อนหินที่ขุดจากภูเขาพุทธทองมาวางทอดตัว ไป
ตามแนวโค้งประหนึ่งจันทร์เสี้ยวซ้อนกันเป็นรูปครึ่งวงกลม 2 ช้ัน สูงประมาณครึ่งเมตร เทด้วยทราย
เป็นพื้นที่เรียบๆ สาหรับนั่ง ด้านหน้ามีการนาก้อนหินมาวางตกแต่งอย่างเหมาะสม งดงาม โดยการใช้
หินวางตกแต่งมีความหมายในทางธรรมให้คนระลึกถึงศีล ซึ่งมาจากศิลา แปลว่า “หิน” ซึ่งศีลเป็นบาท
ฐานแรกที่ส้าคัญของการปฏิบัติธรรมหรือจะตีความถึงศรัทธาที่ตั้งมั่นในการปฏิบัติประหนึ่งศิลาก็ได้ 

2) สระนาฬิการ์ เป็นสระรูปสี่เหลี่ยม มีต้นมะพร้าวต้นเดียวข้ึนอยู่กลางสระ 
เป็นปริศนาธรรม มะพร้าว หมายถึง พระนิพพาน ที่อยู่เหนือสังสารวัฏ คือ ทะเลข้ีผึ้ง มะพร้าวอยู่
กลางทะเลข้ีผึ้งจึงหมายถึง “มีความทุกข์อยู่ที่ไหนความดับทุกข์ก็อยู่ที่นั่น” 

3) สัญลักษณ์เสา 5 ต้น จะพบเห็นบนหลังคาสิ่งก่อสร้างของสวนโมกข์
หลายหลัง ท่านพุทธทาสได้แรงบันดาลใจจากวิหารอมราวดีในอินเดีย จึงนามาใช้เป็นสัญลกัษณ์ในทาง
ธรรมอย่างหนึ่ง แทนความหมายของอินทรีย์ 5 พละ 5 คือ ธรรมอันเป็นกาลังให้ถึงความหลุดพ้น 
ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แต่ทั้งนี้ผู้ที่ชมอาจตีความเป็นหัวข้อธรรมอย่างอื่นก็ได้ เช่น 
นิวรณ์ 5 ขัน 5 หรืออะไรก็ตามที่ช่วยเตือนใจในเรื่องการดับทุกข์ 

4) โบสถ์เขาพุทธทอง บนยอดเขาพุทธทอง เป็นที่ตั้งของโบสถ์ธรรมชาติ 
เพราะไม่ได้สร้างขึ้นมาเป็นอาคารแบบที่นิยมทากันเพียงแต่เกลี่ยดินและถางต้นไม้เล็กๆ ออกไป เป็น
ลานดินโล่งมีเพียงร่มไม้เป็นหลังคา ต้นไม้เป็นเสาร์โบสถ์ ยอดไม้เป็นช่อฟ้าหรือระกา มีพระพุทธรูป
พระพักตร์สงบวางเด่นเป็นประธานอยู่กลางลาน ซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย เหตุผลที่ท่านพุทธ
ทาสให้สร้างโบสถ์แบบนี้ก็เพื่อให้ง่าย ประหยัด และให้คล้ายคลึงกับครั้งพุทธกาลมากที่สุด 

2.5.1.4 สรุปแนวคิดและจุดเด่นของโครงการ 
(1) ต้องการให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการศึกษาความเป็นธรรมชาติ สันโดษ และสมถะ 
(2) มีการแทรกปริศนาธรรมในการจัดภูมทิัศน์ 

                               (3) โบสถ์วิหารมลีักษณะไม่เป็นตัวอาคาร คือ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช้ต้นไม้ เป็นหลังคา 
(4) คงความเป็นธรรมชาติได้ทุกส่วนของโครงการ 
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ภาพท่ี 2.3 ท่านพุทธทาสภิกข ุ
ท่ีมา : https://www.toursurat.com (2560) 

 

ภาพท่ี 2.4 การเดินจงกลม 
ท่ีมา : https://www.toursurat.com (2560) 

 

https://www.toursurat.com/
https://www.toursurat.com/
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ภาพท่ี 2.5 พื้นที่นั่งสมาธิ 
ท่ีมา : https://www.toursurat.com (2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 แผนผังบรเิวณวัดธารน้้าไหล (สวนโมกขพลาม)   
ท่ีมา : https://www.toursurat.com (2560) 

 

 

 

 
 

https://www.toursurat.com/
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2.5.2 กรณีศึกษา วัดต้นโพธ์ิศรีมหาโพธิ  
2.5.2.1 กรณีศึกษา วัดต้นโพธ์ิศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบรุ ี

วัดต้นโพธ์ิศรีมหาโพธ์ิ ต้าบลโคกปีบ ภายในวัดมีต้นโพธ์ิขนาดใหญ่ เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย 
สันนิษฐานว่าเป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธ์ิ สถานที่ตรัสรู้จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มีอายุกว่า 
2,000 ปี ซึ่งน้าเข้ามาปลูกเป็นต้นแรก ล้าต้นวัดโดยรอบประมาณ 20 เมตร สูงประมาณ 30 เมตร มี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 เมตร ตามต้านานกล่าวว่า พระเจ้าทวานัมปะยะดิษฐ์ เจ้าครองเมือง
ศรีมโหสถในสมัยขอมเรืองอ้านาจทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา จึงได้ส่งคณะทูตเดินทางไปขอกิ่งต้นโพธ์ิ
ที่พระพุทธเจ้าประทับเมื่อคราวตรัสรู้ จากเจ้าผู้ครองนครปาตุลีบุตร ประเทศอินเดีย แล้วน้ากิ่งโพธ์ินั้น
มาปลูกที่วัดต้นโพธ์ิศรีมหาโพธ์ิ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี ในวันวิสาขบูชาจะมีงาน
นมัสการต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  

ภายในวัดบริเวณฝั่งตรงข้าม ก็ยังมี ศาสนสถานที่ส้าคัญ คือพระเจดีย์ขนาดใหญ่ เป็นเจดีย์
ประธานของวัดซึ่งจ้าลองแบบจากเจดีย์พุทธคยา ที่อินเดียมีความสวยงามน่าดูชม ด้านนอกประดับ
ด้วย ลายปูนปั้นรูปเทวดาซึ่งงดงามมาก นอกจากนั้นก็ยังมีวิหารพระคันธารราช เป็นวิหาร ทรงตรีมุข
สวยงามปิดทองประดับกระจกโดยรอบ ด้านในวิหารประดิษฐานรูปหล่อจ้าลอง หลวงพ่อทวดวัดช้าง
ไห้ พระพุทธจารย์โต พรหมรังสี และจ้าลองพระพุทธรูปส้าคัญของเมืองไทย คือองค์หลวงพ่อโสธร 
และหลวงพ่อโตวัดบ้านแหลม และมีพระประธาน คือพระคันธารราช ซึ่งชาวเมืองศรีมโหสถให้ความ
เคารพนับถือเป็นจ้านวนมากเช่นเดียวกับหลวงพ่อทวารวดีด้านข้างวิหารเป็นศาลาที่ประดิษฐานศิวะ
ลึงค์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นศิวะลึงค์สมัยนครวัด เป็นศิวะลึงค์เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า พันปี ศิวะลึงค์ ในสมัย
โบราณนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ้าเมือง เช่นเดียวกับเสาหลักเมืองในปัจจุบันวัตถุประสงค์ของวัด  

เป็นวัดที่เน้นวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ สิ่งก่อสร้างจงึสร้างขึ้นเพื่อนั่งสมาธิและ
ที่พักส้าหรับผูม้าปฏิบัติธรรมได้ อีกทั้งยังจัดบรรยากาศของวัดโดยการ เน้นความเป็นธรรมชาติ ช่วยให้
จิตใจสงบ ไม่เน้นการละเล่นใดๆ ภายในวัด เพราะการละเล่น ไม่สงบ และไม่ได้รับประโยชน์ลักษณะ
โดยทั่วไปของโครงการ 

แนวคิดในการออกแบบความกลมกลืน และเป็นธรรมชาติ เน้นความเป็นสัดส่วนเน้นความสงบ 
2.5.2.2 ข้อดีของโครงการ  

1) อาคารสิ่งก่อสร้างกลมกลืนกับธรรมชาติ  
   2) สภาพแวดล้อมภายในวัดปลูกต้นไม้ร่มรื่นในทุกโซน โดยเน้นความเป็น

ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศภายในวัดให้สวยงามเป็นธรรมชาติ 
   3) การจัดโซนภายในวัด ค่อนข้างเป็นสัดส่วนดี โดยกั้นเขตสาธารณะกับ

เขตสังฆวาสด้วยเขตพุทธาวาส ท้าให้เขตสังฆวาสเป็นส่วนตัวมากข้ึนส้าหรับพระสงฆ์  และจะไม่
อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไป ถ้าต้องการเยี่ยมพระต้องใช้ประกาศนัดมาพบที่โรงสังฆทานเท่านั้น 
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2.5.2.3 ปัญหาของการออกแบบ  
1) ห้องน้้าไม่เพียงพอ  
2) ไม่มีป้ายบอกทาง คนเดินจะหลงได้ง่าย  

   3) ไม่เป็นระเบียบ คนเดินไม่สามารถรู้ได้ว่าก้าลังจะไปไหน อาจท้าใหเ้กิด
การ รุกล้าเข้าไปในเขตสังฆวาสได ้

2.5.2.4 สรุปแนวความคิดและจุดเด่นของโครงการ  
1) อาคารสิ่งก่อสร้างกลมกลืนกับธรรมชาติ  

   2) ปลูกต้นไมร้่มรื่นในทุกโซน โดยเน้นความเป็นธรรมชาติ สร้างบรรยากาศ
ภายในวัดให้สวยงามเป็นธรรมชาติ  

   3) แยกที่จอดรถออกจากส่วนต่างๆ ของวัด เพื่อความสงบและมีทางรถ
ให้บรกิารในแต่ละอาคาร  

 
 
 ตารางท่ี 2.3 สรปุประเด็นการศึกษาในการน้าปรับใช้ 

 

 

 

 

 

 

    หัวข้อประเด็นการศึกษา ข้อสรปุประเด็นการศึกษาในการปรบัใช้ 
 แนวความคิดในการออกแบบ  
 
 
 
              
 การเลอืกใช้พืชพรรณ 
 
 
 
 
 องค์ประกอบภายในวัด 

จากการศึกษากรณีศึกษาข้างต้นพบว่า บริเวณพื้นที่วิปัสสนา
กรรมฐานมีการสอดแทรกแหล่งการเรียนรู้ มีการจัดสรรพื้นที่
ได้อย่างเหมาะสมท้าให้น้ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการวัด
หอคอยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พุทธสาสนิกชนที่เข้ามา
ปฏิบัติธรรม 
จากการศึกษาพบว่าการเลือกใช้พืชพรรณเป็นสิ่งส้าคัญต่อ
บุคคลที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ในการปฏิบัติธรรมสามารถน้ามา
ประยุกต์ใช้ใน 
พื้นที่โครงการด้วยการศึกษารายละเอียดต่างๆ ของพืชพรรณ
อย่างละเอียด 
จากการศึกษาพบว่าภายในวัดแบ่งเขตพื้นที่เป็น 3 ส่วนคือเขต
พุทธาวาส 
เขตสังฆาวาส เขตธรณีสงฆ์ และน้าไปใช้คือควรแบ่งขอบเขต
ให้ชัดเจน 
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ภาพท่ี 2.7 ต้นโพธ์ิศรีมหาโพธ์ิ 
ท่ีมา : https://www.dooasia.com (2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ลานกิจกรรมวัดต้นโพธ์ิศรีมหาโพธ์ิ 
ท่ีมา : https://www.dooasia.com (2560) 

 

 

 

 

 

https://www.dooasia.com/
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2.6 แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
แนวคิดหลักในการวางผังได้จาก ผู้ใช้ที่เป็นพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ปฏิบตัิ

ธรรมตามค้าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติตามค้าสั่งสอนของศาสนานั้น ถ้าเป็นชายเรียกว่า “สาวก”       
แต่หากเป็นหญิงเรยีกกันว่า “สาวิกา” จึงได้น้าแนวความคิดดังกล่าวข้างต้นมาเป็นแนวความคิดในการ
วางผังพื้นที่ 

 

USER        ประชาชน + พุทธศาสนา + พุทธศาสนิกชน  

 

SITE           1. เป็นพื้นทีป่ฏิบัติธรรม  

             2. เป็นพื้นทีเ่ผยแผ่พระพุทธศาสนา  

        3. เป็นแหล่งการเรียนรู้  

 

ACTIVITY           1. เป็นพื้นทีส่่งเสรมิกจิกรรมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ  

2. เป็นพื้นทีส่่งเสริมกจิกรรมเผยแผ่ธรรมะ  

3. เป็นพื้นทีส่่งเสริมแหลง่การเรียนรู้  

  

CONCEPT        สงบ ร่มรื่น เยือกเย็น  

 

แผนภูมิ 2.1 แนวความคิดหลักในการออกแบบ 
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บทท่ี 3 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ 
 

ในการปรับปรุงพื้นที่โครงการมีความจ าเป็นอย่างมากในการที่ต้องท าการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลด้านพื้นที่ประกอบด้วยการส ารวจประเมินพื้นที่ความเสียหายปัจจัยทางธรรมชาติปัจจัยด้าน
สุนทรียภาพลักษณะทางกายภาพของโครงการ และในการออกแบบปรับปรุงศาสนสถานด้วยแล้วใน
การศึกษาต้องศึกษาถึงพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้โครงการเป็นสิ่งส าคัญด้วยในการ
วิเคราะห์ทั้งทางพื้นที่ของโครงการ และผู้ใช้โครงการก็เพื่อเป็นการหาข้อสรุปลักษณะพื้นที่หา
ศักยภาพของพื้นที่โครงการ และกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของผู้ใช้โครงการอย่างแท้จริง 
 
3.1 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

3.1.1 ค าขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แม่น้ าบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธ์ิหลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์

ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ 
3.1.2 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนความเป็นมาของช่ือ "แปดริ้ว" ก็มี
เล่าขานกันมาหลายกระแส บ้างก็ว่าที่ได้ช่ือว่าเมืองแปดริ้ว ก็เพราะขนาดอันใหญ่โตของปลาช่อนที่ชุก
ชุมเมื่อน ามาแล่ จะต้องแล่ถึงแปดริ้ว หรือไม่ก็ว่ามาจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง "พระรถเมรี" เล่าว่ายักษ์
ฆ่านางสิบสองแล้วช าแหละศพออกเป็นช้ิน ๆ รวมแปดริ้ว ทิ้งลอยไปตามล าน้ าท่าลาดส าหรับข้อ
สันนิษฐานการตั้งเมืองฉะเชิงเทรา ปรากฏครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในฐานะหัวเมืองช้ันในหรือ
เมืองจัตวา ในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991 - 2031) แต่ส าหรับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ปรากฏชัดเจนในสมัยพระนเรศวรมหาราชที่ใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นที่รวบรวมไพร่พล 
เมื่อ พ.ศ.2136 ด้วยชัยภูมิของเมืองที่เหมาะแก่การท าสงครามกองโจร ท าให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองหน้า
ด่านที่ใช้ป้องกันศัตรู ปกป้องเมืองหลวง จวบจนสู่การปกครองระบบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 
และในปี พ.ศ.2476 มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ค าว่าเมืองเปลี่ยนเป็นจังหวัด มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ครองเมือง หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2595 ซึ่งเป็นปีที่มีการตั้งภาคครั้งสุดท้าย
ของไทย ฉะเชิงเทราได้รับเลือกเป็นสถานที่ภาคมีเขตความรับผิดชอบ 8 จังหวัด ซึ่งนับเป็นบทบาทที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์การปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา” กับ “แปดริ้ว” คือสองช่ือที่เรียกขานเมืองนี้ “ฉะเชิงเทรา” เป็นช่ือที่ใช้
ในทางราชการ ส่วน “แปดริ้ว” เป็นภาษาท้องถ่ินที่ชาวบ้านใช้เรียกกันมาช้านาน ซึ่งทั้งสองช่ือต่างก็มี
เรื่องเล่าขานถึงความเป็นมาอย่างหลากหลาย และมีสีสัน 

ช่ือ “ฉะเชิงเทรา” มีต้นเค้าน่ึงมาจากหนังสือชุมนุมพระนิพนธ์ภาคปกิณกะ ภาค 1 
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความพาดพิงถึงเมืองฉะเชิงเทราว่า “ช่ือบ้านเมือง
เหล่าน้ีเป็นช่ือไทยบ้าง ช่ือเขมรบ้าง เป็นสองช่ือทั้งไทยทั้งเขมรบ้าง อย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นช่ือเขมร 
แปดริ้วเป็นช่ือไทย” นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดีบางท่านจึงมีความเห็นว่า "ฉะเชิงเทรา" 
น่าจะเพี้ยนมาจากค าเขมรว่า “สตึงเตรง” หรือ “ฉ่ทรึงเทรา” ซึ่งแปลว่า “คลองลึก” ความเห็นนี้คง
อาศัยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ด้วย เพราะเมืองฉะเชิงเทราต้ังอยู่สองฝั่งแม่น้ าบางปะกง เมื่อครั้งที่ขอมยัง
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มีอ านาจปกครองแผ่นดินไทยอยู่นั้น เมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอ านาจการปกครองขิงขอมมาก่อน 
เป็นไปได้ว่าชาวเมืองในสมัยโบราณอาจจะเรียกแม่น้ าบางปะกงว่า “คลองลึก” หรือคลองใหญ่ ตาม
ลักษณะที่มองเห็น และด้วยอิทธิพลเขมรจึงไดเรียกช่ือแม่น้ าเป็นภาษาเขมรว่า สตรึงเตรง หรือ ฉุทรึง
เทรา ครั้งเรียกกันไปนานๆ เสียงก็เพี้ยนกลายเป็น “ฉะเชิงเทรา” เมืองที่อยู่บนฝั่งแม่น้ าก็พลอยได้ช่ือ
ว่า “ฉะเชิงเทรา” ไปด้วย 

อย่างไรก็ตาม คนจ านวนมากมักมีความเห็นต่างอกไปว่า ช่ือ “ฉะเชิงเทรา” น่าจะเพี้ยนจาก 
“แสงเชรา” หรือ “แซงเซา” หรือ “แสงเซา” อันเป็นช่ือเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จไปตีได้ 
ตามที่พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้มากกว่า เพราะการออกเสียงใกล้เคียงกันมาก ยิ่งเมื่อ
ประกอบความคิดที่ว่า เมืองตั้งข้ึนในตอนต้นกรุงศรีอยุธยา อันเป็นเวลาที่ช่ือเสียงเรยีงนามต่างๆ น่าจะ
เป็นค าไทยหมดแล้ว โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่เกิดข้ึนในเวลาใกล้เคียงกัน อย่างนนทบุรี 
นครไชยศรีและสาครบุรี ซึ่งล้วนแต่มีเช้ือสายไทยอิทธิพลอินเดีย ยิ่งท าให้น่าเช่ือว่าเมืองนี้ไม่ใช่ค าเขมร 
หากแต่เป็นค าไทยที่เพี้ยนมาขากช่ือเมืองในพงศาวดารนี่เองส่วนความเป็นมาของช่ือ “แปดริ้ว” ก็มี
ต านานเล่าขานกันมาหลายกระแสไม่แพ้กัน บ้างก็ว่าเมืองนี้แต่ไหนแต่ไรมาเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ า ในล า
น้ าอุดมสมบูรณ์ด้วนสัตว์น้ านานาชนิด โดยเฉพาะปลาช่อนซึ่งเป็นปลาน้ าจืดรสดีน้ันมีชุกชุมและขนาด
ใหญ่กว่าในท้องถ่ินอื่นๆ จนเมื่อน ามาแล่เนื้อท าปลาตากแห้ง จะแล่เพียงสี่ริ้วหรือห้าริ้วตามปกติไม่ได้ 
ต้องแล่ออกถึง “แปดริ้ว” เมืองนี้จึงได้ช่ือว่า “แปดริ้ว” ตามขนาดใหญ่โตของปลาช่อนซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมือง 

นอกจากเรื่องปากท้องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และมีอิทธิพลต่อความคิดของชาวบ้านอย่างมากแล้ว 
นิทานพื้นบ้านซึ่งมีเนื้อเรือ่งค่อนข้างผาดโผนก็มีสว่นสรา้งความเช่ือถือในเรือ่งช่ือเมืองได้เหมือนกัน คน
ในท้องถ่ินพนมสารคามเล่าถึงเรื่อง “พระรถ-เมรี” ซึ่งเป็นนิทานเรื่องหนึ่งในปัญญาสชาดกว่า ยักษ์ได้
ฆ่านางสิบสองแล้วลากศพไปยังท่าน้ า ในบริเวณที่เป็นคลอง “ท่าลาด” แล้วช าแหละศพออกเป็นริ้วๆ 
รวมแปดริ้ว แล้วทิ้งลอยไปตามล าน้ าท่าลาด ริ ้ว เ นื้อ ริ ้วหนัง ของนางสิบสองลอยมาออกยัง
แม่น้ าบางปะกง  ไปจนถึงฉะเชิงเทรา เมืองนี้จึงได้ช่ือว่า “แปดริ้ว” (ประวัติจังหวัดฉะเชิงเทรา   
สืบค้นจาก https://www.sites.google.com, 2560)  

ภาพท่ี 3.1 ภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ท่ีมา: https://www.123.242.176.9/ccs 

https://www.sites.google.com/
https://www.123.242.176.9/ccs


34 
 

3.1.3 สภาพภูมิศาสตร์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 
13 องศา 10 ลิปดา ถึง 13 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 50 ลิปดา ถึง 102 องศา 
1 ลิปดาตะวันออก โดยจังหวัดฉะเชิงเทราจัดไว้ในเขตภาคกลางตะวันออกหรืออยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายฝั่งทะเลตะวันออก คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟสายตะวันออกประมาณ 61 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 304 (สุ
วินทวงศ์) ประมาณ 75 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3 ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 34 (บางนา - ตราด) แยกเข้าทางสายหมายเลข 314 (บางประกง - ฉะเชิงเทรา) ประมาณ      
90 กิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,344,375  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
13.8 ของพื้นที่ทั้งหมดของภาคตะวันออก โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวัดนครนายก และจงัหวัดปราจีนบุร ี
  ทิศใต ้ติดต่อกับจังหวัดชลบรุี จังหวัดระยอง จงัหวัดจันทบรุี และอ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุร ี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ทางด้านตะวันตก
เฉียงใต้สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 2 เมตร และมีที่ดินบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอ าเภอสนามชัย
เขตและอ าเภอท่าตะเกียบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ดอนซึ่งบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในพื้นที่แผ่นดินด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพพื้นที่ราบ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า พื้นที่จะค่อยๆ ลาด
สูงข้ึนไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดจะมีสภาพเป็นลูกคลื่น 
และสูงชัน เป็นพื้นที่ภูเขา ซึ่งอยู่ในพื้นที่อ าเภอพนมสารคาม และอ าเภอสนามชัยเขตมีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 30 - 80 เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรามีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่านพื้นที่อ าเภอต่างๆ คือ 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางคล้า อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบ้านโพธ์ิ และออกสู่อ่าวไทยที่อ าเภอบางปะกง 
รวมความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 12 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถจ าแนกลักษณะภูมิประเทศออก
ได้ 3 เขตใหญ่ๆ คือ 

3.1.3.1 เขตที่ราบลุ่มแม่น้ า เป็นบริเวณที่มีความส าคัญมากที่สุดของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  เพราะเป็นพื้นที่ราบเรียบ ดินอุดมสมบูรณ์ และมีน้ าเพื่อการชลประทานอย่างเพียงพอ 
เขตพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 37.7 % ของพื้นที่จังหวัด หรือประมาณ 2,042.7 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอบางปะกง อ าเภอบ้านโพธ์ิ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบาง
น้ าเปรี้ยว อ าเภอบางคล้า อ าเภอราชสาส์น อ าเภอคลองเข่ือน และบางส่วนของอ าเภอแปลงยาวและ
อ าเภอพนมสารคาม ที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง และสาขาน้ีจะมีช่ือเรียกอีกอย่างว่า “ที่ราบฉนวนไทย” 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจ ที่ส าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะที่ราบลุ่มผืนนี้เป็นแหล่งผลิตข้าว
เพื่อการค้าที่ส าคัญของภาคตะวันออกของประเทศไทย 

3.1.3.2 เขตที่ดอนหรือที่ราบลูกฟูก เขตพื้นที่นี้อยู่ในบริเวณตอนกลางค่อนไป
ทางตะวันตก และทางเหนือที่ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี โดยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดคือ 
ประมาณ 51.1%  หรือประมาณ 2,205.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเขตอ าเภอสนาม
ชัยเขต อ าเภอท่าตะเกียบ  และบางส่วนของอ าเภอพนมสารคาม และอ าเภอแปลงยาวความสูงเฉลี่ย
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ระดับเหนือน้ าทะเลเฉลี่ย 4.20 เมตร ไม่เหมาะแก่การท านา พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท าไร่ ได้แก่ มัน
ส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และสับปะรด  

3.1.3.3 เขตที่ราบสูง และภูเขาเทือกเขาที่ปรากฏทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไป
สิ้นสุดลงในเขตท้องที่ของจังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 11.2 % หรือประมาณ 1,174.7 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอท่าตะเกียบ และ
บางส่วนของอ าเภอแปลงยาว (สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา สืบค้นจาก https://rrulocal.rru.ac.th.com, 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rrulocal.rru.ac.th/
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เรื่อง  : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหอคอย อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

แสดง : ที่ตั้งโครงการ             ภาพท่ี 3.2 

สัญลักษณ์ :     
ขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ 

 

ท่ีมา : https://www.123.242.176.9/ccs 
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3.2 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการ 
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ที่

ติดกับชานเมือง ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ศาสนสถาน และมีพืชพรรณน้อยใหญ่เกิดข้ึนอยู่บาง และภายใน
โครงการยังมีอาคารที่ก่อตั้งมานานแล้วซึ่งความช ารุดทรุดโทรมอยู่บ้าง 

พื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มอยู่ในพื้นที่อ าเภอบางน้ าเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามี
อาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับคลองบางขนานส่งผลกระทบคือ เรื่องผักตบชวา และสวะต่างๆ  
ทิศใต ้ติดกับบึงบางจาก ส่งผลกระทบคือ เรื่องผักตบชวา และสวะต่างๆ 
ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินชาวบ้านเรื่องของมลภาวะทางกลิ่น เนื่องจากชาวบ้านได้ท าบ่อเลี้ยง

ปลา และกุ้ง 
ทิศตะวันตก ติดกับบึงบางสาย  
3.2.1 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ  

3.2.1.1 โดยรถยนต์ส่วนบุคคลจากกรุงเทพมหานครสามารถไปได้หลายเส้นทางได้แก่  
จากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปทางรามอินทราผ่านถนนหมายเลข 304 มุ่งเข้าถนนสุวินทวงศ์ ตรงไป
ตามถนนสวินทวงศ์ ระยะทาง 47.7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทหารอากาศอุทิศ ถนน
หมายเลข 3841 ตรงไป 52 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบางน้ าเปรี้ยวโดยผ่านสถานีรถไฟ
บางน้ าเปรี้ยว ตรงไปเมื่อเจอสี่แยกใหญ่ใหเ้ลีย้วขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 3200 ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า
สู่เทศบาล 5 ตรงไปเข้าสู่โครงการ 

จากปทุมธานมีุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรังสิต - นครนายก ถนนหมายเลข 305 ตรงไปถึงคลองห้า
ให้เบี่ยงซ้ายซ้ายข้ึนถนนกาญจนาภิเษก ถนนหมายเลข  9 จากนั้นใหเ้บี่ยงซา้ยเพื่อลงทางหลวงพิเศษ เข้าสู่
ถนนล าลูกกา ถนนหมายเลข 3312 มุ่งหน้าตรงไป จนถึงสามแยกใหเ้ลี้ยวซา้ย 2 กิโลเมตร และเมื่อเจอสาม
แยกให้เลี้ยวขวา เข้าสูท่างหลวงชนบทหมายเลข  4009 ตรงไป 5.54 กิโลเมตร จากนัน้ใหเ้ลี้ยวขวา เข้าสู่
ถนนองครกัษ์ ตรงไป 6.5 กิโลเมตรถึงวงเวียนใหเ้ลีย้วซ้าย เพื่อเข้าสู่อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ถนนหมายเลข  
6006 ตรงไป 3.2 กิโลเมตร แล้วใหเ้ลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 4016 ตรงมาถึงสี่แยกใหเ้ลี้ยวซ้ายผ่าน
ถนนหมายเลข 3481 ตรงไปถึงสี่แยกใหเ้ลี้ยวขวาผ่านถนนหมายเลข 3200 ใช้ระยะทาง 700 เมตรให้เลี้ยว
ซ้ายเข้าสูเ่ทศบาล 5 ตรงไปเข้าสู้โครงการ 

3.2.2 ลักษณะพื้นฐานทางธรณีวิทยาโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการ  
  จากกองแผนการส ารวจที่ดินทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรดิน
จากการศึกษาข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า พื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 62 กลุ่มชุดดิน แต่ละกลุ่มชุดดินมีลักษณะคุณสมบัติแตกต่างกันไป โดยกลุ่มชุด
ดินที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มชุดดินที่ 13 พื้นที่ 22,256 ไร่  
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ภาพท่ี 3.3 ขอบเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ท่ีมา : https//www.google.co.thsearchq 
  
 พื้นที่โครงการเป็นกลุ่มชุดดินที่ 2 มีลักษณะโดยทั่วไป  ดินมีลักษณะมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว 
ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา มีจุดประสีน้ าตาล และเหลืองหรือแดง ถ้าเกิดบริเวณชายฝั่ง
ทะเล หรือที่ราบลุ่มภาคกลาง พบจุดประสีเหลืองของสารจาโรไซท์ ที่ระดับความลึกผิวดิน ประมาณ 
100 - 150 เซนติเมตร ใต้ลงไปเป็นก้อนน้ าทะเล สีเทาปนเขียว ดินกลุ่มนี้เป็นดินลึก การระบายน้ าเลว 
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติในระดับปานกลาง เป็นดินกรดจัด โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่าง 
ประมาณ 4.5 - 5.0 ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มชุดดินน้ี มีผลกระทบต่อการ
ให้ผลผลิตของพืช ปัจจุบันใช้ท านา บางแห่งมีการยกร่อง เพื่อปลูกไม้ยืนต้น และไม้ผลบางชนิด ดินใน
กลุ่มชุดดินน้ี เมื่อมีการจัดการดินที่ดี สามารถให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปฏิกิริยาดนิค่อนข้างเป็นกรดจัดระบายน้ าเลวเพาะปลูกได ้ยาก 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช  เนื่องจากสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงราบลุ่มเนื้อดินเป็นดิน

เหนียวการระบายน้ าเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าขังอยู่ที่ผิวดินระหว่าง 4 - 6 เดือน จึงมีศักยภาพ
เหมาะสมที่จะใช้ท านาในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือพืชอื่นที่มีอายุสั้นได้ในช่วงฤดู
แล้ง ส าหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ าชลประทานเข้าถึงหรือแหล่งน้ าธรรมชาติ ถ้าใช้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล 
หรือปลูกพืชไร่และพืชผัก ตลอดทั้งปีจะต้องท าคันดินล้อมรอบพื้นที่เพาะปลูก และยกร่องปลูกเพื่อ
ช่วยการระบายน้ าของดิน 
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ภาพท่ี 3.4 ชุดดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ท่ีมา : https:// www.mcc.cmu.ac.th (2560) 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรปุได้ว่า ดินบนเป็นดินเหนียว มีสีเป็นสีเทาหรอืเทา่แก่ บ่งช้ีว่าดินอยู่
ในสภาพที่มีน้ าแช่เป็นเวลานาน มีการระบายน้ า และการถ่ายเทอากาศที่มีดี ท าให้เกิดสารประกอบ
ของเหล็กพวกที่มีสีเทา ส่วนดินล่างจะมีสีเทาและมีจุดประเป็นสีเหลืองหรือสีแดง ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบออกไซด์ของเหล็กที่สะสมในดิน โดยสารเหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นสี
เทาเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีน้ าแช่ขัง และขาดออกซิเจนเป็นเวลานานๆ และจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่ให้สาร
สีแดงเมื่อได้รับออกซเิจน ดังนั้นดินจึงมีสภาพเป็นกรดจัด ซึ่งมีค่าความเป็นกรด - ด่าง 4.5 - 5.0 ท าให้
เป็นปัญหาในการท าการเกษตรหรือการปลูกพืชได้ไม่ดีนัก การแก้ปัญหาดินเป็นกรดมีหลายวิธีเช่น 
การงดใช้สารเคมีในการปลูกปลูกพืช ไม่ว่าจะเป็นยาฉีดหรือปุ๋ยเคมี ควบคุมระดับน้ าใต้ดินเพื่อป้องกัน
การเกิดกรดก ามะถัน หรือใช้การปรับสภาพดินตามความเหมาะสมคือใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด เมื่อ
ล้างดินเปรี้ยวให้คลายลงแล้วดินจะมีค่า pH เพิ่มข้ึน อีกทั้งยังช่วยละลายเหล็ก และอลูมินั่มที่เป็นพิษ
ให้เจือจางลง ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ดี หรือการใช้ปูนผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนฝุ่น 
ซึ่งปริมาณการใช้ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเป็นกรดของดิน ซึ่งเป็นวิธีที่สมบรูณ์ที่สุด และใช้
ได้ผลมากในพื้นที่ที่ดินเป็นกรดจัดรุนแรง ควรปลูกพืชล้มลุกหรือพืชหมุนเวียนเนื่องจากการปลุกพืช
ชนิดเดียวเป็นเวลานานอาจท าให้ดินเสื่อมสภาพเร็วข้ึน 

 

http://www.mcc.cmu.ac.th/
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3.2.3 ลักษณะภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝน 
จังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะร้อนช้ืนเขตศูนย์สูตร โดยมีลมมรสุมพัดปกคลุมเกือบ

ตลอดปีแบ่งออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังนี้ 
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออก และลม

ใต้  พัดปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวันบางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อน 
ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย 35 - 38 องศาเซลเซียส 
ปริมาณฝนเฉลี่ย  200 - 300 มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 
เช่นข้าวโพดและถ่ัวต่างๆ 

 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ า พาดผ่านภาคกลาง  และภาค
ตะวันออกท าให้มี ฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป และตกหนักบางพื้นที่ อาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันในที่
ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง    โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,000 - 1,200 มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การ
ท านา และปลูกผลไม้   

 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีลมมรสุมตะวันออก 
เฉียงเหนือพัดปกคลุม ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพัดผ่านท าให้ท้องฟ้าโปร่งใสอากาศเย็น        
มีหมอกในตอนเช้า และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิอากาศต่ าสุดเฉลี่ย 18 - 21 องศาเซลเซียส 
ปริมาณฝนเฉลี่ย 50 - 100 มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอก และไม้
ประดับ (ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดฉะเชิงเทรา สืบค้นจาก https://www.tmd.go.th.com, 2560) 
 
ตารางท่ี 3.1 ภูมิอากาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เฉลี่ย 5 ปี (ปี 2555-2559) 

 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีฉะเชิงเทรา (2559) 

จากข้อมูลภูมิอากาศจังหวัดฉะเชิงเทราเฉลี่ย  5 ปี (ปี 2555 - 2559) สรุปได้ว่ามีอุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ที่ 26.5 องศาเซลเซียส มีแสงแดดเฉลี่ย 41 ช่ัวโมง และมีปริมาฯน้ าฝนรวมเฉลี่ย 121 
มิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลที่ดีที่อุณหภูมิเฉลี่ยไม่สูงมากนักและมีปริมาณน้ าพอเพียงต่อการปลูกพันธ์ุไม้แต่
พบว่า ในเดือนบางเดือนนั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง 30.4 องศาเซลเซียส และมีแสงแดดสูงถึง 56.4 
ช่ัวโมง นอกจากนั้นปริมาณน้ าฝนยังน้อยถึง 6.2 มิลลิเมตร จะท าให้หาพันธ์ุไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศที่
มีอุณหภูมิสูงแดดจัดและทนแล้งได้ดังข้อมูล 
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เรื่อง  : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหอคอย อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

แสดง : ทิศทางลม และแสงของโครงการ       ภาพท่ี 3.5 
                                                                                                     
สัญลักษณ์ :                          การโคจรของดวงอาทิตย์ 

แสดงทิศทางลม 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือลมทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาว

พดัมาช่วงเดือนพฤษภาคม- 

กมุภาพนัธ์หนาวพดัมาช่วง

เดือนพฤษภาคม- กมุภาพนัธ์ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ลมร้อนพดั

มาช่วงเดือนมีนาคม-

พฤษภาคม 
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   เรื่อง  : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหอคอย อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   แสดง : ต าแหน่งทางเข้าของโครงการ       ภาพท่ี 3.6 

   สัญลักษณ์ :                                    แสดงทางเข้า                                                                                                 
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3.2.4 ทางสัญจรภายในพื้นที่โครงการ 
 3.2.4.1 ทางสัญจรภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีตมีความกว้างของถนน 4 เมตร 

เข้า - ออกได้ทางเดียว ขอบถนนเสมอกับดินลูกรัง ถนนภายในโครงการช่วงลานจอดรถยังคงเป็นทาง
ดินลูกรังบดอัด เป็นหลุมเป็นบ่อเกิดละอองฟุ่นจากลูกรังดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงทางเข้า เพื่อให้
ประชาชนที่มาใช้โครงการเกิดความสะดวก และดึงดูดผู้ใช้บริการมากกว่าเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.7 ทางสัญจรภายในพื้นทีโ่ครงการ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.8 ทางสญัจรภายในพื้นที่โครงการ  
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ภาพท่ี 3.9 ทางสญัจรภายในพื้นที่โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.10 ทางสัญจรภายในพื้นที่โครงการ  
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ภาพท่ี 3.11 ทางสัญจรภายในพื้นที่โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.12 ทางสัญจรภายในพื้นที่โครงการ 
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    เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมทิัศน์วัดหอคอย อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   แสดง : พืชพรรณเดิมภายในพื้นทีโ่ครงการ     ภาพท่ี 3.13 

   สัญลักษณ์ :   สาระลังกา  
เหลืองปรีดียาธร 
หางนกยงู 
นนทร ี
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3.2.5 ลักษณะพืชพรรณเดิมในพื้นทีโ่ครงการ 
ลักษณะพืชพรรณเดิมในบริเวณพื้นที่วัดส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า 3 

เมตร ทางวัดมีความต้องการที่จะเก็บพืชพรรณเดิมไว้เป็นบางส่วน และต้องการจัดภูมิทัศน์ภายในวัด
ข้ึนใหม่ในพื้นที่ ดังนั้น การดูแลรักษาพืชพรรณเดิมภายในพื้นที่จึงเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบภูมิ
ทัศน์ของวัด ซึ่งควรมีการดูแลรักษาพืชพรรณเดิม ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.14 สาละลังกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.15 ต้นนนทร ี
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ภาพท่ี 3.16 ต้นหางนกยูงฝรัง่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.17 ต้นเหลอืงปรีดียาธร 
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ตารางท่ี 3.2 ลักษณะพืชพรรณเดิมในพื้นที่โครงการ  

  พืชพรรณ 
 

              ลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางงานภูมิทัศน์ 
 

     ข้อดี 
1. นนทรี 
 

เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เปลือก
ต้นสีเทาอ่อนค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็น
สะเก็ดเล็กๆทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร กึ่ง
ผลัดใบออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ท่ี
ปลายกิ่งสีเหลืองมีกลิน่หอมอ่อนๆ ออก
ดอกในฤดูแล้งช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 
 

ปลูกเป็นไม้ใหญ่เพ่ือให้ความร่มเงา
ได ้
 

ปลูกเป็นไม้ประดับ
ได้ให้ร่มเงา 
 

2. หางนกยูงฝร่ัง 
 

ลาต้นสูงประมาณ 8 เมตร สีน้ าตาลปน
เทาใบเรียวสีเขียวสดดอกสีแดง 
 
 

ปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อให้ร่มเงาลาน
จอดรถริมทางเดินทนลมทนน้าท่วม
ขัง 
 

ให้ร่มเงา 

3. เหลืองปรีดียาธร 
 

ไม้ต้นขนาดเล็กผลัดใบเรือนยอดรูปไข่
แตกกิ่งก้านเป็นชั้นๆเปลือกสีน้าตาลแตก
เป็นร่องขรุขระ 
 

ปลูกประดับสวนเป็นกลุ่มหรือต้น
เดียวในสนามหรือมุมอาคารดอก
และใบสวยงามเหมาะกับสวน
ธรรมชาติต้นเล็กควรค้ ายัน
ตลอดเวลา 
 

ปลูกเป็นไม้ประดับ
ได ้

4. หูกระจง 
 

เป็นไม้ท่ีมีทรงพุ่มสวยงามแตกกิ่งเป็น
ชั้นๆ แต่ละชั้นห่างกนัประมาณ 50 - 
100 ซม. แม้หูกระจงเป็นไม้ผลัดใบแต่จะ
ผลัดใบน้อยกว่าหูกวางโดยปกติเป็นไม้ท่ี
ชอบน้า 
 

ปลูกเป็นไม้ใหญ่เพ่ือให้ความร่มเงา
ได ้
 

ทรงพุ่มสวยงามให้
ร่มเงา 
 

5. สาละลังกา ไม้ต้นชนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ 
เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ หนาทึบ 
เปลือกสีน้ าตาลแกมเทา แตกเป็นร่อง
และสะเก็ด 

ปลูกประดับสวน   ดอกสวยมีกลิ่น
หอมแรง   บานได้นาน  ผลกลม 
ใหญ่สะดุดตา ปลูกในพื้นท่ีกว้าง 
เช่น สวนในวัด สวนป่า 
สวนสาธารณะ ปลูกริมทะเล ไม่ควร
ปลูกใกล้สนามเด็กเล่น 

ปลูกเป็นไม้ประดับ
ได ้

 
สรุป เนื่องจากต้นไม้ภายในวัดเป็นต้นไม้ใหญ่ยืนต้นจะไม่มีการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่

โครงการเพราะจะได้เอาไว้ให้ร่มเงาแก่บริเวณพื้นที่โครงการ และสร้างความสวยงามมีพื้นที่พักผ่อน
คลายร้อนให้กับผู้มาใช้พื้นที่อีกด้วย 
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 เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศน์วัดหอคอย อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

 แสดง : ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการภายในโครงการ        ภาพท่ี 3.18 

 สัญลักษณ์ :                                 แนวสายไฟ 
                                        เสาไฟฟ้า 
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   เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมทิัศน์วัดหอคอย อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   แสดง : ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการภายในโครงการ        ภาพท่ี 3.19 

   สัญลกัษณ์ :     ถังเก็บน้ า 
ก๊อกน้ า 
แนวท่อน้ า 
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3.2.6 ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
 สภาพพื้นที่โครงการยังขาดการวางระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทีด่ี

ในพื้นที่โครงการไม่เหมาะสมเท่าที่ควรซึ่งจากสภาพพื้นที่มีสภาพที่ทาให้เกิดความไม่เป็นระเบียบจะ
ควรจะมีการพัฒนาให้มีการวางระบบต่างๆเข้ามาใช้ในพื้นที่ 

3.2.6.1 ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในปัจจุบันจะเป็นเสาไม้เดินสายเข้ามาภายในวัด 
และมีการต่อสายไฟฟ้าเข้าไปใช้ในโครงการตามจดุต่างๆทีม่ีการต่อที่ไม่ได้มาตรฐานจึงอาจจะท าใหเ้กดิ
อันตรายได้ถ้าหากมีการขาดของสายไฟระบบไฟฟ้ายังส่องไม่สว่างทั่วโครงการ 
   สรุปจากการส ารวจโครงการนี้ระบบไฟฟ้ายังมีไม่เพียงพอต้องการให้มีการ
เพิ่มเติมตรงส่วนของพื้นที่บริเวณด้านในโครงการ และบริเวณห้องน้ าเพราะมีแสงสว่างไม่เพียงพอเป็น
จุดอับสายตาได้ในตอนกลางคืนอาจเกิดอันตรายได ้
  3.2.6.2 ระบบประปา ในส่วนของระบบประปาในพื้นที่นี้มีท่อประปาอยู่ในโครงการ
แต่ในโครงการมีการวางระบบน้ าประปาหรอืต าแหน่งของท่อหน้าที่จา่ยไปในส่วนต่างๆของโครงการยงั
ไม่ดีพอและท าให้ในบางพื้นที่มีน้ าท่วมขังจึงมีการวางจุดจ่ายน้ าในโครงการใหม่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่
เหมาะสมที่สุด 

สรุปจากการส ารวจโครงการนี้ระบบน้ าหรือประปายังมีไม่เพียงพอต้องการ
ให้มีการเพิ่มเติมตรงสว่นของพื้นที่ต่างๆเช่น บริเวณด้านหลัง ให้มากกว่าน้ี และควรจะมีจุดต่อสายยาง
รดน้ าต้นไม้ให้เพียงพอต่อการรดน้ าในพื้นที่นั้นๆ 

 3.2.6.3 ระบบการระบายน้ า การระบายน้ าในพื้นที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากมีการ
ช ารุดของท่อระบายน้ ามีการช ารุดของท่อระบายน้ า 

  สรุป จากการส ารวจของโครงการควรมีการซ่อมท่อระบายให้พร้อมใช้งาน
ได ้และเพิ่มทางระบายน้ าให้มากกว่าเดิม และจ าเป็นต้องมีการก าจัดขยะที่ลงไปอุดในท่อระบายน้ าให้
ท่อระบายน้ าใช้งานได้เต็มที่เพื่อความสะดวกในการระบายออกจากโครงการ 

 3.2.6.4 ถังขยะ เนื่องจากต าแหน่งของถังขยะในปัจจุบันยังมีไม่ทั่วทุกจุดในพื้นที่ท า
ให้บางพื้นที่มีเศษขยะหล่นอยู่ตามพื้นที่ท าให้บริเวณพื้นที่โครงการสกปรก 
   สรุป จากการส ารวจโครงการควรมีถังขยะเพิ่มข้ึนให้ทั่วทุกจุดภายในวัด
เนื่องจากจะท าให้มีพื้นที่รับรองขยะจากบุคคลที่มาใช้โครงการเพีองพอ แล้วยังท าให้พื้นที่โครงการดู
สะอาดเป็นระเบียบมากข้ึนอีกด้วย 
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  เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรงุภูมิทัศน์วัดหอคอย อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  แสดง : มุมมอง และทัศนียภาพภายในโครงการ                          ภาพท่ี 3.20 

 สัญลักษณ์ :          มุมมอง 
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3.2.8 มุมมอง และทัศนียภาพ 
 จากการส ารวจสภาพพื้นที่โครงการสามารถแบ่งลักษณะของมุมมองออกเป็น 2  

ลักษณะคือมุมมองจากภายในออกสู่พื้นที่โครงการ และมุมมองจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการและ 
มุมมองภายในออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ 

3.2.8.1 เป็นมุมมองที่ 1 มองออกภายนอกโครงการเป็นพื้นที่ออกแบบ เป็นทางเข้า 
และ ทางออกจากโครงการมีแนวรั้วเป็นตัวเช่ือมโยงมีพื้นที่กว้างปานกลาง (Window View) 

ภาพท่ี 3.21 มุมมองจากภายในออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ 

 3.2.8.2 มุมมองที่ 2 เป็นบริเวณพื้นที่ออกแบบของพื้นที่โครงการ เป็นมุมมอง
ด้านหนา้ของพื้นที่ออกแบบเป็นพื้นที่กว้างปานกลาง (Window View) จะมองเห็นถนนสัญจรหลัก
ของโครงการ และยังมีต้นไม้ริมรั้วข้ึนเป็นเส้นน าสายตา ควรปรับเป็นพื้นที่สัญจรขาออกและต้องท า
การปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นพื้นคอนกรีต 

ภาพท่ี  3.22 มุมมองภายนอกเข้าสู่ภายในโครงการ 
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 3.2.8.3 มุมมองที่ 3 มุมทางด้านทิศตะวันออก เป็นบริเวณด้านหน้าของพื้นที่
โครงการ เป็นมุมมองแบบกว้างปานกลาง (Window View) ควรปรับเป็นวงเวียนเพื่อการสัญจรที่
สะดวกมากข้ึน และเป็นที่จอดรถเนื่องด้วยมีบริเวณพื้นที่กว้างและติดกับทางสัญจรหลัก 

 

ภาพท่ี 3.23 มุมทางด้านทิศตะวันออก 
   

 3.2.8.4 มุมมองที่ 4 ทางด้านทิศตะวันตก เป็นบริเวณด้านหลังของพื้นที่โครงการซึ่ง
ติดอยู่กับโครงทางสองสาย มีสายไฟแรงสูงอยู่ด้านบนเป็นมุมมองแบบกว้างปานกลาง (Window 
View) ควรเป็นที่พักผ่อนเนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่อยู่บริเวณนี้จึงมีความสงบร่มเย็น 

ภาพท่ี 3.24 มุมทางด้านทิศตะวันตก 
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  3.2.8.5 มุมมองที่ 5 เป็นมุมมองในมุมกว้างปานกลาง เป็นพืน้ที่ในเขตสังฆวาส จะ
มองเห็นกุฏิ  และบริเวณพื้นที่ภายนอกเพราะเป็นเขตทีห่้ามให้บุคคลภายนอกเข้าไป ยกเว้นพระสงฆ์ 
ควรมีการปิดกั่นพื้นที่ด้วยพรรณไมเ้พื่อแบง่พื้นที่อาณาเขตทีชั่ดเจน 

ภาพท่ี 3.25 พื้นที่ในเขตสังฆวาส 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมทิัศน์วัดหอคอย อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จงัหวัดฉะเชิงเทรา   

แสดง : การแบ่งส่วนพื้นที่โครงการ                            ภาพท่ี 3.26 

สญัลักษณ์ :                 แสดงเขตพทุธาวาส 
                                         แสดงเขตสังฆาวาส 

                    แสดงเขตธรณีสงฆ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตพทุธาวาส 

เขตสงัฆาวาส เขตธรณีสงฆ์ 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงลักษณะพื้นที่ ปัญหาและข้อจ ากัดของแต่ละเขต 

     ส่วนพื้นที ่         ลักษณะพื้นที่    การพัฒนา 

เขตพุทธาวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขตสังฆาวาส 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่เขตพุทธาวาสอยู่ด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของ
โครงการลกัษณะพื้นที่นี้อยู่ติด
กับทางสัญจรหลักขอโครงการ
มีผลกระทบเรือ่งฝุ่นที่เกิดจาก
การสญัจร พื้นที่นี้มีต้นไม้ใหญ่
ค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็น
พื้นที่โลง่มผีลกระทบเรื่อง
แสงแดด 
- การระบายน้ า มีทอ่ระบาย
น้ าออกจากพื้นทีสู่่คลอง
ด้านข้าง มีปัญหาเรือ่งท่อช ารุด
ใช้การไม่ได้ และมีเศษกิ่งไม้ใบ
เข้าไปติดอยู่ในท่อระบายน้ า 
- พืชพรรณเดิม  มีต้นไม้อยู่
ด้านข้างของพื้นที่ และต้นไม้ที่
มีการปลูกเพิ่มอยู่ 
- ระบบไฟฟ้า ยังขาดแสงสว่าง
ในพื้นที่ ยั ง ไมมีแส งส ว่างที่
เพียงพอต่อพื้นที่ 
- ระบบประปา ในพื้นที่มีการ
เดินท่อน้ าแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานที่สะดวก 
พื้นที่ เขตสังฆาวาสอยู่ทิศใต้
ของโครงการพื้นที่นี้อยู่ติดกับ
ทางสัญจรรองของโครงการ 
พื้นที่ นี้ มี ต้น ไม้อยู่ ด้ านขอบ
ก าแพงแต่มีโดมหลังคาสูงเพื่อ
บดบังแสงแดด 
- การระบายน้ า มีท่อระบาย

น้ าเดิมที่ยังใช้งานได้ตามปกติ 

- พืชพรรณเดิม มีต้นมะม่วงอยู่
ด้านข้างก าแพงปลูกเป็นแนวรั่ว
ในพื้นที่ไม่มีต้นไม้เลย 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหเ้หมาะสม
ต้องมี การแบ่ งอาณาเขตที่
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงท่อเดิมให้ใช้งานได้
พร้อมทั้งเพิ่มฝาปิดท่อเพื่อลด
อุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนและยัง
เพื่อความสวยงามกับพื้นที่ 
 
ควรมีการเพิ่มพรรณไม้ในส่วน
ที่ได้รับแสงแดด 
เพิ่มหลอดไฟแบบขาตั้งสูงใน
พื้นที่ สัญจรหลัก  และพื้นที่
อาคาร 
เพิ่มก๊อกน้ าเพื่อสะดวกต่อการ
ใช้งาน 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม
กับการใช้งานควรเพิ่มจุดจ่าย
น้ าให้สะดวกต่อการใช้งาน 
ควรลงพรรณไม้เพิ่มเติมเพื่อให้
เกิ ดร่ ม เ ง าและทั ศนี ยภาพ
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ตารางท่ี 3.3 แสดงลักษณะพื้นที่ ปัญหาและข้อจ ากัดของแต่ละเขต (ต่อ)

       ส่วนพื้นที ่

เขตสังฆาวาส 
 

 
 
 

 

 

 

 

เขตธรณีสงฆ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลักษณะของพื้นที ่

- ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ายังไม่
เพียงพอยังขาดแสงสว่างใน
บางจุดส่วนที่มีไฟฟ้าจะเป็น
บริ เ วณทาง เดิน การต่ อ
สายไฟยังไม่ได้มาตรฐานมี
การโยงสายไฟไปสู่เสาเกิด
ความไม่เรียบร้อย 
- ระบบประปา มีการต่อ
ระบบประปาอยู่แล้วแต่ยัง
ไม่เพียงพอส าหรับการใช้
ง า น แ ล ะ ยั ง ข า ด ค ว า ม
สะดวกในการใช้งาน 
 
พื้นที่ เขตธรณีสงฆ์อยู่ทิศ
ตะวันตกของพื้นที่โครงการ
ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่รก
ร้างยังไม่มีการใช้งานใดๆ 
แต่มีการวางแผนว่าจะสร้าง 
เ ม รุ  พื้ น ที่ ส่ ว น นี้ ไ ด้ รั บ
แสงแดดตลอดทั้งวัน 
- การระบายน้ า ยังไม่มีการ
ท าระบบรายน้ า เป็นพื้นที่
ลาดเอียงเล็กน้อยฝนตกมา
จึงไม่เป็นปัญหาเรื่องน้ าขัง 
- พืชพรรณเดิม มีพืชพรรณ
ที่ข้ึนตามธรรมชาติพื้นนี้ยัง
ไม่มีการดูแล 
- ไฟฟ้า ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไป
ใช้ในพื้นที่ 
- ประปา ไม่มีการวางท่อ
น้ าประปา 
 
 

 

การพัฒนา 

เพิ่มจุดส่องสว่างให้เพียงพอ 
เพราะอาจเกิดอันตรายได ้
 
 
 
 
 
ควรเพิ่มจุดรดน้ า และไว้ใช้
ในโครงการ 
 
 

 

ควรปรับสภาพภูมิทัศน์ใหม่
ทั้งหมด 
 
 
 
 

ควรท าระบบบายน้ าในพื้นที่
เพื่อน้ าจากพื้นที่ออกทางทอ่
ระบายน้ า 
 
ควรปรับเปลี่ยนพืชพรรณ
เพื่อความรม่รื่น และ
ทัศนียภาพที่ด ี
ควรเพิ่มจุดไฟส่องสว่างให้
เพียงพอบริเวณทางเดิน 
ควรวางท่อระบายในพื้นที ่
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3.3 ศกึษาและวิเคราะห์ด้านผู้ใช้  
ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหอคอย จังหวัดฉะเชิงเทราได้ศึกษาพฤติกรรม และความ

ต้องการของผู้ใช้โครงการโดยแบ่งประเภทของผู้ใช้โครงการออกเป็น 2 ประเภทคือผู้ใช้ประจ า และ
ผู้ใช้ช่ัวคราวโดยวิธีการเก็บข้อมูลจากการสอบถามสังเกต และสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ใช้
ดังกล่าว 

3.3.1 ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ 
 3.3.1.1 กลุ่มผู้ใ ช้ประจ าศึกษาจากกลุ่มที่ ใช้พื้นที่ตามบทบาท  และหน้าที่ ใน

ชีวิตประจ าวันเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม
เป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอได้แก่พระภิกษุสงฆ์ และลูกวัดศึกษาโดยใช้วิธีการสอบถาม
สังเกต และสัมภาษณ์เกี่ยวกับจ านวนของผู้ใช้บทบาทหน้าที่ และพฤติกรรมของแต่ละรูป 

 3.3.1.2 กลุ่มผู้ใช้ช่ัวคราวศึกษาจากประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่โครงการโดยศึกษา
จากการสอบถามสังเกต และสัมภาษณ์ทาให้สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้ช่ัวคราวได้เป็น 2 ประเภท
คือผู้ใช้ที่มาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และผู้ใช้ที่มาเป็นประจ าทุกวัน 

3.3.2 ผลการศึกษาบทบาทหน้าที่ และพฤติกรรมของผู้ใช้ประจ าที่มีต่อพื้นที่โครงการ 
 3.3.2.1 ข้อมูลของผู้ใช้ประจ าที่ได้จากการสอบถามสงัเกต และสมัภาษณ์มีดังนี ้

ตารางท่ี 3.4 แสดงบทบาทหน้าที่ และพฤติกรรมของผู้ใช้ประจ าที่มีต่อพื้นที่โครงการ 

ประเภทของผู้ใช้              หน้าที่และพฤติกรรม 

1. พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร - เวลา 04.00 น. ตื่น ท าภารกิจส่วนตัว 
- เวลา 04.30 น. ร่วมท าวัดสวดมนต์ท าวัดเช้า  

     - เวลา 07.00 น. เดินทางกลับจากบิณฑบาต  
     - เวลา 08.00 น. ฉันภัตตาหารเช้า ท าภารกิจส่วนตัว  

นั่งสมาธิ อ่านหนังสือ 
     - เวลา 16.00 น. ร่วมฉันน้ าปานะ 

- เวลา 16.30 น. ท าความสะอาดภายในบริเวณวัด 
     - เวลา 17.30 น. ท าภารกิจส่วนตัว 

  - เวลา 19.00 น. - 21.00 น.ท าวัดเย็น 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงบทบาทหน้าที่ และพฤติกรรมของผู้ใช้ประจ าที่มีต่อพื้นที่โครงการ(ต่อ) 

     ประเภทของผู้ใช้                  หน้าที่และพฤติกรรม 

2. อุบาสก อุบาสิกา  - เวลา 04.00 น. ตื่นล้างหน้า ท าภารกิจส่วนตัว  
- เวลา 04.30 น. ร่วมท าวัดสวดมนต์เช้า นั่งสมาธิแผ่เมตตา 

   - เวลา 07.00 น. ท าความสะอาดภายในบริเวณวัด 
- เวลา 08.00 น. ฉันภัตตาหารเช้า ท าภารกิจส่วนตัว นั่งสมาธิ 
อ่านหนังสือ 
- เวลา 16.00 น. ร่วมฉันปานะ 
- เวลา 16.30 น. ท าความสะอาดภายในบริเวณวัด  
- เวลา 17.30 น. ท าภารกิจส่วนตัว  
- เวลา 19.00 - 21.00 น. ท าวัดสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ แผ่เมตตา 

    - จะมีการแบ่งเวรกันท าอาหารของแม่ครัว 
- เริ่มเตรียมภัตตาหาร 
- ภัตตาหารเสร็จเตรียมถวายให้พระภิกษุ 
- เวลา 07.45 น. น าภัตตาหารไปถวายพระภิกษุ 
- 08.30 น. เก็บส ารับภัตตาหาร 

 
3.3.2.2 ความต้องการของผู้ใช้ประจ าที่ได้จากการสอบถามสังเกต และสัมภาษณ์

จากการสอบถามสังเกต และสัมภาษณ์สามารถสรุปความต้องการของผู้ใช้ประจ าได้ดังนี้ทางวัดมี
ความต้องการพื้นที่ที่สงบเป็นส่วนตัวในการพักผ่อนศึกษาพระธรรมต้องการให้วัดมีการจัดภูมิทัศน์ที่
สวยงามดูแลรักษาง่าย และมีพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อนให้กับพุทธศาสนิกชนที่แวะมาเยี่ยมเยือนอยาก
ให้เพิ่มร่มเงา 

3.3.3 ผลการศึกษาบทบาทหน้าที่ และพฤติกรรมของผู้ใช้ช่ัวคราวที่มีต่อพื้นที่โครงการ 
3.3.3.1 ข้อมูลของผู้ใช้ประจ าที่ได้จากการสอบถามสังเกต และสัมภาษณ์มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงบทบาทหน้าที่ และพฤติกรรมของผู้ใช้ช่ัวคราวที่มีต่อพื้นที่โครงการ  

ประเภทของผู้ใช้                หน้าที่ และพฤติกรรม 

1. ฆราวาส     - ช่วยงาน และกิจกรรมของวัด 
- ศึกษา และปฏิบัติธรรม 
- พักผ่อนภายในวัด 

 2. ประชาชนบริเวณใกล้เคียง   - ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
       - พักผ่อนภายในวัด 
       - ยืมอุปกรณ์ต่างๆ ของวัด 

 
3.3.3.2 ความต้องการของผู้ใช้ช่ัวคราวที่ได้จากการสอบถามสังเกต และสัมภาษณ์ 

  จากการสอบถามสังเกต และสัมภาษณ์สามารถสรุปความต้องการของผู้ใช้
ช่ัวคราวได้ดังนี้ ต้องการให้มีพื้นที่สาหรับพักผอ่นเพิม่ขึ้นมีรม่เงาของต้นไม้ต้องการให้บริเวณวัดมีความ
สะอาดสวยงาม 
 
3.4 สรุปกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ 
 แนวความคิดด้านการใช้พื้นที่ใช้สอยภายในโครงการนี้ ได้น าแนวความคิดจากการวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้ หลักการจัดวางภายในพื้นที่โครงการโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับพื้นที่ท า
กิจกรรม การแก้ไขปัญหาต่างๆภายใน และภายนอกพื้นที่โครงการเพื่อให้เกิดความ ลงตัวทางด้าน
ประโยชน์สูงสุด แสดงได้ดังนี้ 
 3.4.1 เขตพุทธาวาสพื้นที่ฝั่งทิศเหนือมีโบสถ์ หอระฆัง เป็นทางสัญจรเข้าออกวัด และพื้นที่นี้
ใช้เป็นพื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ 
 3.4.2 เขตสังฆาวาส พื้นที่ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แบ่งส่วนอย่างชัดเจน
เนื่องจากเป็นพื้นที่ของพระภิกษุอาศัยอยู่ 
 3.4.3 เขตธรณีสงฆ์ พื้นที่ฝั่งทิศตะวันตกเป็นพื้นที่โล่งมีพืชพรรณ และวัชพืชข้ึนตามขอบบ่อ 
ด้านบนของพื้นที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านพื้นที่ด้านท้ายยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ใดๆ 
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    เรื่อง : โครงการออกแบบปรบัปรุงภูมทิัศน์วัดหอคอย อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

     แสดง : Bubble Diagram                             ภาพท่ี 3.27 

    สัญลักษณ์ :   เส้นทางหลัก 

  เส้นทางรอง 

    ปิดล้อมมองไม่เห็น 

    ปิดล้อมกั้นอาณาเขต 

 
 
 
 
 
 

 

  จอดรถ 

   โบสถ์ 

หอระฆัง 

ศาลาอเนกประสงค์ 

กุฏิพระสงฆ ์

 

กุฏิสามเณร 

 

 

ศาลาการเปรียญ 

 

ห้องน้ า 

   เมรุ 
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3.5 ศักยภาพของพืน้ที่และการพฒันา 
    จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่าพื้นที่โครงการสามารถแบ่งออกเป็นโซนๆ ได้ 3 
โซน มีดังต่อไปนี้ Zone A พื้นที่บริเวณกุฏิพระสงฆ์ Zone B พื้นที่บริเวณโบสถ์ Zone C พื้นที่บริเวณ
วิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.6 
 
ตารางท่ี 3.6 สรุปศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนา 
      Site Characteristcs      
 
เขตพุทธาวาส ตั้งอยู่ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของ
พื้นที่โครงการพื้นที่นี้เป็น
พื้นที่ประกอบพิธีทาง
ศาสนา บริเวณโดยรอบมี
พรรณไมเ้ดิมอยู่ตามบรเิวณ
และยังมพีรรณไม้ที่มกีาร
ปลูกเพิ่มอยู่บ้างแล้วมีทาง
ระบายน้ า บริเวณดิน
โดยรอบเป็นดินเหนียวปน
ทรายเนื่องด้วยน าดินจาก
ปราจีนมาถม 
 
 
 
 
 
เขตสังฆาวาส ตั้งอยูท่ิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของ
โครงการเป็นเขตพื้นที่ของ
พระภิกษุได้แบ่งส่วนพื้นที่
ได้ชัดเจนบรเิวณโดยรอบมี
พรรณไมเ้ดิมเล็กน้อย มทีาง
ระบายน้ าทีเ่หมาะสม มีแสง
สว่างไม่เพียงพอต่อการใช้
งานในพื้นที ่

ประเด็นการศึกษา 
         

ภูมิอากาศ 

 

 

พืชพรรณ 

 
 
 

ไฟฟ้า 
 
 
 

การระบายน้ า 
 
 
 

สภาพดิน 
 

ภูมิอากาศ 
 
 

พืชพรรณ 
 
 

 

 

 

การพัฒนา 
 
- น าต้นไม้ใหญ่มาจัดภูมิ
ทัศน์ ในบริ เ วณนี้ เพื่ อลด
แส ง แดดที่ ส่ อ ง ในพื้ นที่
ตลอดทั้งวัน 
 
- ปลูกไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงา
และปลูกไม้พุ่มและพืชคุม
ดิ น เ พื่ อ ทั ศ นี ย ภ า พ ที่
สวยงาม 
 

 จัดวางเสาไฟตามจุดต่างๆ
ในพื้นที่ที่ยังขาดแสงสว่าง
และจัดเก็บสายไฟให้
เรียบร้อย 

- ปรับปรุงจากท่อระบายน้ า
เดิมที่ช ารุด เพิม่ฝาท่อน้ า
และท าความสะอาด 

- น าปูนขาวมาโรยหน้าดิน
เพื่อลดกรดจากดิน 

- ไม่มีแสงแดดส่องเข้ามาใน
พื้นที่ มีเฉพาะลมทีพ่ัดผ่าน 
- ควรปลูกไม้พุ่มเพื่อบดบัง
สายตา และแบ่งอาณาเขตที่
ชัดเจน 
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ตารางท่ี 3.6 สรปุศักยภาพของพื้นที่ และการพัฒนา (ต่อ)
Site Characteristics 

พื้นที่ส่วนมากในเขตนี้มีสิ่ง
ปลูกสร้างเป็นตัวอาคาร
ส าหรับประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ ทางศาสนาและมีโดม
ที่ เป็นหลั งคาใหญ่ ให้กั บ
พื้ นที่ นี้ มี ก า รบดบั งขอ ง
แสงแดดจากตัวอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขตธรณีสงฆ์ ตั้งอยู่ทิศใต้
ของโครงการเป็นพื้นที่รก
ร้างขาดการดูแลมี วัชพืช
ข้ึนอยู่ตามบริเวณพื้นที่มีบ่อ
น้ าที่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้มีสาย
ไฟฟ้าแรงสูงผาดผ่านพื้นที่
ด้านท้าย ดินยังเป็นดินเดิม
ที่มีความเค็มอยู่บ้าง 
 

 

ประเด็นการศึกษา 

พืชพรรณ 
 
 
 

ไฟฟ้า 
 
 

การระบาย 
 
 
 

สภาพดิน 
 
 

ภูมิอากาศ 
 
 

พืชพรรณ 
 
 

ไฟฟ้า 
 
 
 

ระบายน้ า 
 
 

สภาพดิน 
 

การพัฒนา 

- ปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแล้ว
ลดแสงแดดที่จะมากระทบ
กับตัวอาคาร 
- จัดวางเสาไฟตามจุดต่างๆ
ในพื้นที่ที่ยังขาดแสงสว่าง
และจัดเก็บสายไฟให้
เรียบร้อย 
- ปรับปรุงจากท่อระบายน้ า
เดิมที่ช ารุด เพิม่ฝาท่อน้ า
และท าความสะอาด 
- น าปูขาวมาโรยบนหน้าดิน
มักทิ้งไว้เพือ่ลดกรดของดิน 
- ได้รับแสงแดดช่วงสาย
จนถึงช่วงเย็นพื้นที่บริเวณนี้
จะมีอุณหภูมิทีสู่ง 
- น าต้นไม้ใหญ่มาจัดภูมิ
ทัศน์ในบรเิวณนี้เพื่อลด
แสงแดดทีส่่องในพื้นที่
ตลอดทั้งวัน 
- จัดวางเสาไฟตามจุดต่างๆ
ในพื้นที่ที่ยังขาดแสงสว่าง
และจัดเก็บสายไฟให้
เรียบร้อย 
- จัดวางแนวท่อระบาย
ทั้งหมดในพื้นที่นี้โดยวางทอ่
ทิ้งน้ าไปทางคลองด้านข้าง 
- น าปูขาวมาโรยบนหน้าดิน
มักทิ้งไว้เพือ่ลดกรดของดิน 
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บทท่ี 4 

ผลการออกแบบ 
 

4.1 ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

ภาพท่ี 4.1 บทน า (Introduction) 



67 
 

ภาพท่ี 4.2 การวิเคราะห์พื้นที่ (Site Analysis) 
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ภาพท่ี 4.3 การวิเคราะห์พื้นที่ (Site Analysis) 
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ภาพท่ี 4.4 การวิเคราะห์พื้นที่ (Site Analysis) 
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ภาพท่ี 4.5 การวิเคราะห์พื้นที่ (Site Synthesis) 
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ภาพท่ี 4.6 แนวความคิดหลักในการออกแบบ (Main Concept Design) 
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ภาพท่ี 4.7 ผังแม่แบบ (Master Plan) 
 

 

 

 

โบสถ์ 

วิหาร 
   อาคาร 

อเนกประสงค์ 

   ศาลา 

การเปรียญ 

  ศาลา 

กิจกรรม 

แท้งค์น้ า 

กุฏิ 

โรงฉัน 

ลานจอดรถ 

กุฏิ 

ห้องน้ า 

ห้องน้ า 

เมรุ 

กุฏิ 



73 
 

ภาพท่ี 4.8 Hardscape Plan 

 

 

กุฏิ 

กุฏิ กุฏิ 

โบสถ์ 

วิหาร 

  ศาลา 

การเปรียญ โรงฉัน 

เมรุ 

แท้งค์น้ า 

    อาคาร 

อเนกประสงค์ 

ลานจอดรถ 

ห้องน้ า 

ห้องน้ า 

 ศาลา 

กิจกรรม 
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ภาพท่ี 4.9 Tree Plan 

 

 

 

โบสถ์ 

ลานจอดรถ วิหาร 

กุฏ ิ

กุฏิ กุฏ ิ

ห้องน้ า 

ห้องน้ า 

    อาคาร 

อเนกประสงค์ 

   ศาลา 

การเปรียญ 
โรงฉัน 

แท้งค์น้ า 

เมรุ 
 ศาลา 

กิจกรรม 
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ภาพท่ี 4.10 Shrub Plan 

 

 

 

ลานจอดรถ 
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ภาพท่ี 4.11 ไฟสนาม (Lighting Plan) 

 

 

 

 

โบสถ์ 

วิหาร 
ลานจอดรถ     อาคาร 

อเนกประสงค์ 

   ศาลา 

การเปรียญ โรงฉัน กุฏิ กุฏิ 

กุฏิ 

ห้องน้ า 

ห้องน้ า 

แท้งค์น้ า 
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กิจกรรม 

เมรุ 
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ภาพท่ี 4.12 ผังแม่แบบ (Detail Zone A) 
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ภาพท่ี 4.13 ผังแม่แบบ (Detail Zone B) 
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ภาพท่ี 4.14 ผังแม่แบบ (Detail Zone C)  
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ภาพท่ี 4.15 Perspective 
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ภาพท่ี 4.16 แบบขยายสิ่งกอ่สร้าง (Street Funiture) 
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ภาพท่ี 4.17 แบบขยายสิ่งก่อสร้าง (Street Funiture) 
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ภาพท่ี 4.18 แบบขยายสิ่งกอ่สร้าง (Street Funiture) 
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ภาพท่ี 4.19 แบบขยายสิ่งก่อสร้าง (Detail Element Design) 

 

 



4.2 งานประมาณราคา
รายละเอียดงานประมาณราคาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหอคอย อ้าเภอบางน้้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.2.1 งานประมาณราคา Zone A

ตารางที ่4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone A
          ราคาวัสดุ (บาท)        ค่าแรง (บาท)    รวมค่าวัสดุ 

   ต่อหน่วย    รวมวัสดุ   ต่อหน่วย     ค่าแรง และค่าแรงงาน (บาท)
1 ทีน่ั่งรอบต้นไม้แบบไม่มีฐาน

1.1 งานขุด 18 ลบ.ม. 91.00     1,638.00   1,638.00             
1.2 ทรายหยาบ 8 ลบ.ม. 453.00      3,624.00       91.00     728.00      4,352.00             
1.3 คอนกรีตหยาบ 17.5 ลบ.ม. 2,787.00   48,772.50      306.00   5,355.00   54,127.50           
1.4 WM 4 mm. @0.15 78 ตร.ม. 25.00        1,950.00       3.30       257.40      2,207.40             
1.5 งานก่ออิฐมอญ 8 ตร.ม. 245.00      1,960.00       921.15   7,369.20   9,329.20             
1.6 งานขัดผิวเรียบ 8 ตร.ม. 15.00     120.00      120.00                
1.7 งานทรายล้าง 64 ตร.ม. 280.00      17,920.00      99.00     6,336.00   24,256.00           
1.8 ไม้แบบ 24 ตร.ม. 180.00      4,320.00       100.00   2,400.00   6,720.00             
1.9 ตะปู 6 กก. 21.00        126.00          126.00                

รวมราคา 102,876.10          
1 กระบะปลูก 2 

1.1 งานขุดและถม 2.88 ลบ.ม 91.00     262.08      262.08                

จ้านวน  หน่วย รายการ ล้าดับ
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ตารางที ่4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone A (ต่อ)
          ราคาวัสดุ (บาท)        ค่าแรง (บาท)    รวมค่าวัสดุ 
   ต่อหน่วย    รวมวัสดุ   ต่อหน่วย     ค่าแรง และค่าแรงงาน (บาท)

1.2 ทรายหยาบ 0.6 ลบ.ม. 453.00      271.80          91.00     54.60        326.40                
1.3 คอนกรีตหยาบ 1.6 ลบ.ม. 2,187.00   3,499.20       306.00   489.60      3,988.80             
1.4 เหล็ก WM. 4 MM.@0.15 78 ตร.ม. 25.00        1,950.00       3.30       257.40      2,207.40             
1.5 ฉาบขัดผิวเรียบ 10 ตร.ม. 76.00        760.00          82.00     820.00      1,580.00             
1.6 งานทรายล้าง 2.2 ตร.ม. 280.00      616.00          99.00     217.80      833.80                
1.7 ไม้แบบ 5.4 ตร.ม. 180.00      972.00          100.00   540.00      1,512.00             
1.8 ตะปู 1.35 กก. 21.00        28.35            28.35                 

รวมราคา 10,738.83           
รวมกระบะปลูก 2 มี6อัน 6 อัน 10,738.83  64,432.98      64,432.98           

1 ป้ายทางเข้าวัด
1.1 งานขุด 2 ลบ.ม 91.00     182.00      182.00                
1.2 ทรายหยาบ 0.2 ลบ.ม 453.00      90.60            91.00     18.20        108.80                
1.3 คสล. 2.5 ลบ.ม 2,187.00   5,467.50       306.00   765.00      6,232.50             
1.4 ไม้แบบ 1.7 ตร.ม 180.00      306.00          100.00   170.00      476.00                
1.5 WM 4 mm. @0.15 6.5 ตร.ม 25.00        162.50          3.30       21.45        183.95                
1.6 ทาสี 9.6 ตร.ม 45.00        432.00          35.00     336.00      768.00                

 รายการ จ้านวน  หน่วย ล้าดับ
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ตารางที ่4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone A (ต่อ)
          ราคาวัสดุ (บาท)        ค่าแรง (บาท)   รวมค่าวัสดุ 
   ต่อหน่วย    รวมวัสดุ   ต่อหน่วย     ค่าแรง และค่าแรงงาน (บาท)

1.7 แกรนิต 3.6 ตร.ม. 98.00        352.80          160.00   576.00      928.80                
1.8 ตะปู 4.25 กก. 21.00        89.25            89.25                 
1.9 DB 12 mm. 53.3 กก. 15.63        833.08          3.30       175.89      1,008.97             
1.10 RB 6 mm. 8.88 กก. 17.20        152.74          3.30       29.30        182.04                

รวมราคา 10,160.31           
1 ลานจอดรถ

1.1 ปรับพื้น 600 ตร.ม. 10.00     6,000.00   6,000.00             
1.2 ทราบหยาบ 60 ลบ.ม. 453.00      27,180.00      91.00     5,460.00   32,640.00           
1.3 คสล. 280 ksc 91 ลบ.ม. 2,187.00   199,017.00    306.00   27,846.00  226,863.00          
1.4 ไม้แบบ 10 ตร.ม. 180.00      1,800.00       100.00   1,000.00   2,800.00             
1.5 ตะปู 2.5 กก. 21.00        52.50            52.50                 
1.6 เหล็กWM 5.6 mm @ 15 605 ตร.ม. 48.50        29,342.50      3.30       1,996.50   31,339.00           
1.7 วัสดุหยอดรอยต่อ 208 ม. 15.00        3,120.00       45.00     9,360.00   12,480.00           
1.8 ลูกปูน 300 ลูก 5.00         1,500.00       1,500.00             
1.9 ตีเส้นจราจร 9 ตร.ม. 270.00      2,430.00       2,430.00             
1.10 ปูนกัน้ล้อรถ 16 อัน 45.00        720.00          720.00                

 รายการ จ้านวน  หน่วย ล้าดับ
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ตารางที ่4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone A (ต่อ)
          ราคาวัสดุ (บาท)        ค่าแรง (บาท)   รวมค่าวัสดุ 
   ต่อหน่วย    รวมวัสดุ   ต่อหน่วย     ค่าแรง และค่าแรงงาน (บาท)

รวมราคา 316,825
1 ลานจอดรถส ารอง

1.1 งานขุด 28 ลบ.ม. 91.00     2,548.00   2,548.00             
1.2 ทรายหยาบ 24 ลบ.ม. 453.00      10,872.00      91.00     2,184.00   13,056.00           
1.3 คสล 37 ลบ.ม. 2,187.00   80,919.00      306.00   11,322.00  92,241.00           
1.4 หินเกล็ด 122 ลบ.ม. 225.00      27,450.00      27,450.00           
1.5 เหล็ก WM 244 ตร.ม. 25.00        6,100.00       3.30       805.20      6,905.20             
1.6 ไม้แบบ 40 ตร.ม. 180.00      7,200.00       100.00   4,000.00   11,200.00           
1.7 ตะปู 14.25 กก. 21.00        299.25          299.25                

รวมราคา 153,699.45          
ไฟส่องสว่าง

1 1.1 ไฟถนน รุ่น The 3 Sister 16 ดวง 6,600.00   105,600.00    105,600.00          
รวมราคา 259,299.45          

จ้านวน  หน่วย ล้าดับ  รายการ
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4.2.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ Zone B
ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone B 

          ราคาวัสดุ (บาท)        ค่าแรง (บาท)    รวมค่าวัสดุ 
   ต่อหน่วย    รวมวัสดุ   ต่อหน่วย     ค่าแรง และค่าแรงงาน (บาท)

1 ทีน่ั่งรอบต้นไม้แบบไม่มีฐาน
1.1 งานขุด 18 ลบ.ม. 91.00     1,638.00   1,638.00             
1.2 ทรายหยาบ 8 ลบ.ม. 453.00      3,624.00       91.00     728.00      4,352.00             
1.3 คอนกรีตหยาบ 17.5 ลบ.ม. 2,787.00   48,772.50      306.00   5,355.00   54,127.50           
1.4 WM 4 mm. @0.15 78 ตร.ม. 25.00        1,950.00       3.30       257.40      2,207.40             
1.5 งานก่ออิฐมอญ 8 ตร.ม. 245.00      1,960.00       921.15   7,369.20   9,329.20             
1.6 งานขัดผิวเรียบ 8 ตร.ม. 15.00     120.00      120.00                
1.7 งานทรายล้าง 64 ตร.ม. 280.00      17,920.00      99.00     6,336.00   24,256.00           
1.8 ไม้แบบ 24 ตร.ม. 180.00      4,320.00       100.00   2,400.00   6,720.00             
1.9 ตะปู 6 กก. 21.00        126.00          126.00                

รวมราคา 102,876.00          
1 ทีน่ั่งรอบต้นไม้แบบมีฐาน 

1.1 งานขุดดินรากฐาน 3 ลบ.ม. 91.00     273.00      273.00                
1.2 ทรายหยาบ 20.5 ลบ.ม. 453.00      9,286.50       91.00     1,865.50   11,152.00           
1.3 คอนกรีตหยาบ 29 ลบ.ม. 2,187.00   63,423.00      306.00   8,874.00   72,297.00           

 รายการ ล้าดับ  หน่วยจ้านวน
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ตารางที่ 4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone B (ต่อ)
          ราคาวัสดุ (บาท)            ค่าแรง (บาท)    รวมค่าวัสดุ 
   ต่อหน่วย    รวมวัสดุ   ต่อหน่วย     ค่าแรง และค่าแรงงาน (บาท)

1.4 เหล็ก WM. 4 MM.@0.15 50 ตร.ม. 25.00        1,250.00       3.30       165.00      1,415.00             
1.5 งานก่ออิฐมอญ 8 ตร.ม. 245.00      1,960.00       89.00     712.00      2,761.00             
1.6 งานขัดผิวเรียบ 8 ตร.ม. 75.00        600.00          82.00     656.00      1,338.00             
1.7 งานทรายล้าง 96 ตร.ม. 280.00      26,880.00      99.00     9,504.00   36,483.00           
1.8 ไม้แบบ 29 ตร.ม. 180.00      5,220.00       100.00   2,900.00   8,220.00             
1.9 ตะปู 8 กก. 21.00        168.00          168.00                

รวมราคา 132,322.00          
1 ฐานวางเก้าอ้ี

1.1 งานขุด 0.12 ลบ.ม 91.00     10.92        10.92                 
1.2 ทรายหยาบ 1.2 ลบ.ม 453.00      543.60          91.00     109.20      652.80                
1.3 คสล. 0.18 ลบ.ม 2,187.00   393.66          306.00   55.08        448.74                
1.4 ไม้แบบ 5.2 ตร.ม 180.00      936.00          100.00   520.00      1,456.00             
1.5 ตะปู 1.3 กก. 21.00        27.30            27.30                 

รวมราคา 2,595.76             
รวมเก้าอีใ้นโครงการมี 5 ตัว 5 ตัว 2,595.76   12,978.80      12,979.00           

จ้านวน  หน่วย รายการ ล้าดับ
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4.2.3 งานประมาณราคา Zone C
ตารางที ่4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone C  

 ล้าดับ  รายการ จ้านวน  หน่วย           ราคาวัสดุ (บาท)        ค่าแรง (บาท)    รวมค่าวัสดุ 
   ต่อหน่วย    รวมวัสดุ   ต่อหน่วย     ค่าแรง และค่าแรงงาน (บาท)

1 ทีน่ั่งรอบต้นไม้แบบไม่มีฐาน
1.1 งานขุด 18 ลบ.ม. 91.00     1,638.00   1,638.00             
1.2 ทรายหยาบ 8 ลบ.ม. 453.00      3,624.00       91.00     728.00      4,352.00             
1.3 คอนกรีตหยาบ 17.5 ลบ.ม. 2,787.00   48,772.50      306.00   5,355.00   54,127.50           
1.4 WM 4 mm. @0.15 78 ตร.ม. 25.00        1,950.00       3.30       257.40      2,207.40             
1.5 งานก่ออิฐมอญ 8 ตร.ม. 245.00      1,960.00       921.15   7,369.20   9,329.20             
1.6 งานขัดผิวเรียบ 8 ตร.ม. 15.00     120.00      120.00                
1.7 งานทรายล้าง 64 ตร.ม. 280.00      17,920.00      99.00     6,336.00   24,256.00           
1.8 ไม้แบบ 24 ตร.ม. 180.00      4,320.00       100.00   2,400.00   6,720.00             
1.9 ตะปู 6 กก. 21.00        126.00          126.00                

รวมราคา 102,876.10          
1 กะบะปลูก 2 

1.1 งานขุดและถม 2.88 ลบ.ม. 91.00     262.08      262.08                
1.2 ทรายหยาบ 0.6 ลบ.ม. 453.00      271.80          91.00     54.60        326.40                
1.3 คอนกรีตหยาบ 1.6 ลบ.ม. 2,187.00   3,499.20       306.00   489.60      3,988.80             
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ตารางที ่4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)
 ล้าดับ  รายการ จ้านวน  หน่วย           ราคาวัสดุ (บาท)         ค่าแรง (บาท)   รวมค่าวัสดุ 

   ต่อหน่วย    รวมวัสดุ   ต่อหน่วย     ค่าแรง และค่าแรงงาน (บาท)
1.4 เหล็ก WM. 4 mm.@0.15 78 ตร.ม. 25.00        1,950.00       3.30       257.40      2,207.40             
1.5 ฉาบขัดผิวเรียบ 10 ตร.ม. 76.00        760.00          82.00     820.00      1,580.00             
1.6 งานทรายล้าง 2.2 ตร.ม. 280.00      616.00          99.00     217.80      833.80                
1.7 ไม้แบบ 5.4 ตร.ม. 180.00      972.00          100.00   540.00      1,512.00             
1.8 ตะปู 1.35 กก. 21.00        28.35            28.35                 

รวมราคา 10,738.83           
รวมกระบะปลูก2 มี 6อัน 6 อัน 10,738.83  64,432.98      64,432.98           

1 ทีน่ั่งรอบต้นไม้แบบมีฐาน 
1.1 งานขุดดินรากฐาน 3 ลบ.ม. 91.00     273.00      273.00                
1.2 ทรายหยาบ 20.5 ลบ.ม. 453.00      9,286.50       91.00     1,865.50   11,152.00           
1.3 คอนกรีตหยาบ 29 ลบ.ม. 2,187.00   63,423.00      306.00   8,874.00   72,297.00           
1.4 เหล็ก WM. 4 mm.@0.15 50 ตร.ม. 25.00        1,250.00       3.30       165.00      1,415.00             
1.5 งานก่ออิฐมอญ 8 ตร.ม. 245.00      1,960.00       89.00     712.00      2,672.00             
1.6 งานขัดผิวเรียบ 8 ตร.ม. 75.00        600.00          82.00     656.00      1,256.00             
1.7 งานทรายล้าง 96 ตร.ม. 280.00      26,880.00      99.00     9,504.00   36,384.00           
1.8 ไม้แบบ 29 ตร.ม. 180.00      5,220.00       100.00   2,900.00   8,120.00             
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ตารางที ่4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)
          ราคาวัสดุ (บาท)        ค่าแรง (บาท)    รวมค่าวัสดุ 
   ต่อหน่วย    รวมวัสดุ   ต่อหน่วย     ค่าแรง และค่าแรงงาน (บาท)

1.9 ตะปู 8 กก. 21 168 168.00
รวมราคา 133,737.00          

1 งานโครงสรา้งศาลา
1.1 คสล. 0.8 ลบ.ม. 2,187.00   1,749.60       306.00   244.80      1,994.40             
1.2 งานขุด 1.5 ลบ.ม. 91.00     136.50      136.50                
1.3 ทรายหยาบ 0.8 ลบ.ม. 453.00      362.40          91.00     72.80        435.20                
1.4 ไม้แบบ 1.2 ตร.ม. 180.00      216.00          100.00   120.00      336.00                
1.5 เหล็กWM 4 mm. @0.15 8.16 ตร.ม. 25.00        204.00          3.30       26.93        230.93                
1.6 ตะปู 0.3 กก. 21.00        6.30             6.30                   

2 งานไม้โครง
2.1 1½ " x  1½ " 5 m. 1.35 ลบ.ฟ. 700.00      945.00          89.00     120.15      1,065.15             
2.2 1½" x 3" 26.5 m. 0.9 ลบ.ฟ. 675.00      607.50          89.00     80.10        687.60                
2.3 1" x 6" 9 m. 1.2 ลบ.ฟ. 725.00      870.00          89.00     106.80      976.80                
2.4 2" x 4" 28 m. 42.3 ลบ.ฟ. 800.00      33,840.00      89.00     3,764.70   37,604.70           
2.5 4" x 4" 10 m. 1.1 ลบ.ฟ. 750.00      825.00          89.00     97.90        922.90                
2.6 5" x 5" 10 m. 5.2 ลบ.ฟ. 750.00      3,900.00       89.00     462.80      4,362.80             

 รายการ ล้าดับ จ้านวน  หน่วย
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ตารางที ่4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)
          ราคาวัสดุ (บาท)         ค่าแรง (บาท)    รวมค่าวัสดุ 
   ต่อหน่วย    รวมวัสดุ   ต่อหน่วย     ค่าแรง และค่าแรงงาน (บาท)

3 ไม้เทียม
3.1 1" x 8" 2 แผ่น 1,311.00   2,622.00       89.00     178.00      2,800.00             
3.2 2" x 8" 2 แผ่น 2,691.00   5,382.00       89.00     178.00      5,560.00             

4 หลังคา
4.1 กระเบื้อง 36 แผ่น 74.00        2,664.00       2,664.00             
4.2 ครอบสัน 4 แผ่น 74.00        296.00          296.00                
4.3 ครอบสันปิดปลาย 2 แผ่น 54.00        108.00          108.00                

รวมราคา 601,087.28          
1 งานถนนโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็ก

1.1 ปรับพื้นที่ 804 ตร.ม. 10.00     8,040.00   8,040.00             
1.2 ทรายหยาบ 80.4 ลบ.ม. 453.00      36,421.20      91.00     7,316.40   43,737.60           
1.3 คสล. 120 ลบ.ม. 2,187.00   262,440.00    306.00   36,720.00  299,160.00          
1.4 เหล็ก WM. 804 ตร.ม. 48.50        38,994.00      3.30       2,653.20   41,647.20           
1.5 ไม้แบบ 60 ตร.ม. 180.00      10,800.00      100.00   6,000.00   16,800.00           
1.6 ตะปู 15 กก. 21.00        315.00          315.00                

รวมราคา 409,699.80          

 รายการ ล้าดับ  หน่วยจ้านวน
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ตารางที ่4.1 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape) Zone C (ต่อ)
จ้านวน  หน่วย           ราคาวัสดุ (บาท)         ค่าแรง (บาท)    รวมค่าวัสดุ 

   ต่อหน่วย    รวมวัสดุ   ต่อหน่วย     ค่าแรง และค่าแรงงาน (บาท)
1 งานถนนบล็อกปูพ้ืน 

1.1 งานขุด 88 ลบ.ม. 91.00     8,008.00   8,008.00             
1.2 ทรายหยาบ 88 ลบ.ม. 453.00      39,864.00      91.00     8,008.00   47,872.00           
1.3 คสล. 88 ลบ.ม. 2,187.00   192,456.00    306.00   26,928.00  219,384.00          
1.4 เหล็กWM 4 mm. 880 ตร.ม. 25.00        22,000.00      3.30       2,904.00   24,904.00           
1.5 ไม้แบบ 40 ตร.ม. 180.00      7,200.00       100.00   4,000.00   11,200.00           
1.6 ตะปู 10 กก. 21.00        210.00          210.00                
1.7 บล็อกปูพื้น 44,000 ก้อน 40.00        1,760,000.00  1,760,000.00       

รวมราคา 2,071,578.00       
1 ไฟส่องสว่าง

1.1 ไฟสนาม รุ่น WL-JYCP032-100CM-BK 12 ชุด 1,800.00   21,600.00      21,600.00           
1.2 ไฟส่องต้นไม้ รุ่น Ezihome 4 ชุด 650.00      2,600.00       2,600.00             
1.3 ไฟถนน รุ่น The 3 Sister 8 ชุด 6,600.00   52,800.00      52,800.00           

รวมราคา 77,000.00           

 รายการ ล้าดับ
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ตารางที ่4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) Zone A

ความสูง(เมตร) ล าต้น (นิ้ว) กระถาง(นิ้ว) ต่อหน่วย รวม หน่วยละ จ านวนเงิน

 ไม้พุ่ม (Shrub)
1 เข็มแดงเชียงใหม่ 0.20 6 1,575 ต้น 12.00        18,900.00   1.20       1,890.00      20,790.00            
2 ชาฮกเกีย้น 0.40 4 14,675 ต้น 3.00          44,025.00   0.30       4,402.50      48,427.50            
3 ไทรชมพู่ 1.50 8 30 ต้น 150.00      4,500.00     15.00     450.00        4,950.00             
4 พลับพลึงหนู 0.40 4 660 ต้น 4.00          2,640.00     0.40       264.00        2,904.00             

ไม้ยืนต้น (Tree)
1 สาละลังกา 25 15 ต้น 30,000.00  450,000.00  3,000.00 45,000.00    495,000.00          
2 กระทิง 12 4 ต้น 15,000.00  60,000.00   4,500.00 18,000.00    78,000.00            
3 พิกลุ 12 11 ต้น 8,500.00    93,500.00   850.00   9,350.00      102,850.00          
4 หูกระจง 12 9 ต้น 10,000.00  90,000.00   1,850.00 16,650.00    106,650.00          

หญ้า (Grass)
1 หญ้านวลน้อย 3,352 ตร.ม. 15.00        50,280.00   1.50       5,028.00      55,308.00            

วัสดุปลูกและค้ ายัน
1 ดินปลูก 335 ลบ.ม. 300.00      100,500.00  30.00     10,050.00    110,550.00          
2 ทราบปรับระดับ 335.2 ลบ.ม. 80.00        26,816.00   8.00       2,681.60      29,497.60            
3 ไม้ค้ ายัน 156 ท่อน 40.00        6,240.00     4.00       624.00        6,864.00             

รวม 1,061,791.10        

ล าดับ จ านวนรายการ
รายละเอยีดการปลูก

หน่วย
ค่าแรงงาน (บาท)     รวมค่าวัสดุ     

และค่าแรงงาน (บาท)
           ค่าวัสดุ (บาท)
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ตารางที ่4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) Zone B
           ค่าวัสดุ

ความสูง(เมตร) ล าต้น (นิ้ว) กระถาง(นิ้ว) ต่อหน่วย รวม หน่วยละ จ านวนเงิน

ไม้พุ่ม (Shrub)
1 ไทรเกาหลี 1.80 8 110 ต้น 180.00      19,800.00   18.00     1,980.00      21,780.00            

2 พุดศุภโชค 0.50 8 3 ต้น 50.00        150.00       5.00       15.00          165.00                
3 ชาฮกเกีย้น 0.40 4 330 ต้น 3.00          990.00       0.30       99.00          1,089.00             

ไม้ยืนต้น (Tree)
1 พิกลุ 12 4 ต้น 8,500.00    34,000.00   850.00   3,400.00      37,400.00            
2 โพธ์ิ 50 2 ต้น 80,000.00  160,000.00  8,000.00 16,000.00    176,000.00          
3 สาละลังกา 25 15 ต้น 30,000.00  450,000.00  3,000.00 45,000.00    495,000.00          
4 กระทิง 12 1 ต้น 15,000.00  15,000.00   4,500.00 4,500.00      19,500.00            

หญ้า (Grass)
1 หญ้านวลน้อย 1,352 ตร.ม. 15.00        20,280.00   1.50       2,028.00      22,308.00            

วัสดุปลูก (Soil)
1 ดินปลูก 135 ลบ.ม. 300.00      40,500.00   30.00     4,050.00      44,550.00            
2 ทราบปรับระดับ 135.2 ลบ.ม. 80.00        10,816.00   8.00       1,081.60      11,897.60            
3 ไม้ค้ ายัน 88 ท่อน 40.00        3,520.00     4.00       352.00        3,872.00             

รวม 833,561.60          

ค่าแรงงาน
จ านวนรายการล าดับ

    รวมค่าวัสดุ     
และค่าแรงงาน (บาท)

หน่วย
รายละเอยีดการปลูก

97 



ตารางที ่4.2 งานประมาณราคางานภูมิทัศน์ดาดอ่อน (Softscape) Zone C

ความสูง(เมตร) ล าต้น (นิ้ว) กระถาง(นิ้ว) ต่อหน่วย รวม หน่วยละ จ านวนเงิน

ไม้พุ่ม (Shrub)

1 ไทรเกาหลี 1.80 8 138 ต้น 180.00      24,840.00   18.00     2,484.00      27,324.00            
2 ชาฮกเกีย้น 0.40 4 4,530 ต้น 3.00          13,590.00   0.30       1,359.00      14,949.00            

ไม้ยืนต้น (Tree)

1 พิกลุ 12 11 ต้น 8,500.00    93,500.00   850.00   9,350.00      102,850.00          

2 โพธ์ิ 50 3 ต้น 80,000.00  240,000.00  8,000.00 24,000.00    264,000.00          
3 สาละลังกา 25 3 ต้น 30,000.00  90,000.00   3,000.00 9,000.00      99,000.00            
4 ตีนเป็ดน้ า 10 11 ต้น 6,500.00    71,500.00   650.00   7,150.00      78,650.00            
5 อโศกสปัน 18 2 ต้น 25,000.00  50,000.00   2,500.00 5,000.00      55,000.00            
6 ใคร้ย้อย 13 2 ต้น 35,000.00  70,000.00   -             70,000.00            

หญ้า (Grass)             
1 หญ้านวลน้อย 3,709 ตร.ม. 15.00        55,635.00   1.50       5,563.50      61,198.50            

วัสดุปลูก (Soil)
1 ดินปลูก 371 ลบ.ม. 300.00      111,300.00  30.00     11,130.00    122,430.00          
2 ทราบปรับระดับ 370.9 ลบ.ม. 80.00        29,672.00   8.00       2,967.20      32,639.20            
3 ไม้ค้ ายัน 128 ท่อน 40.00        5,120.00     4.00       512.00        5,632.00             

รวม 933,672.70          

    รวมค่าวัสดุ     
และค่าแรงงาน (บาท)

รายการล าดับ หน่วยจ านวน
ค่าแรงงานค่าวัสดุรายละเอยีดการปลูก
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ตารางที ่4.3 รวมประมาณราคา

1
2
3

                   รวม Hardscape & Softscape

งานภูมิทัศน์ Zone B
งานภูมิทัศน์ Zone C

                  รวม
รวม Hardscape
รวม Softscape

(แปดล้านส่ีแสนหนึง่หมืน่หกพันหนึง่ร้อยแปดสิบหกห้าสิบสองสตางค์)

รวมทั้งหมด

ราคา (บาท)

1,709,784.34                                                                              
1,081,739.00                                                                              
3,853,184.16                                                                              

3,815,681.50                                                                              
2,829,026.00                                                                              
6,644,707.50                                                                              

1.27                                                                                          
8,416,186.52                                                                              

6,644,707.50                                                                              

                             Factor F

ล าดับ  รายการ

งานภูมิทัศน์ Zone A
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บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหอคอย อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา จัดเป็นพื้นที่โครงการออกแบบด้านศาสนสถาน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งมีหลายกลุ่มทั้งผู้ใช้ประจ้า ผู้ใช้ช่ัวคราวและผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็น
พื้นที่ว่างให้การจัดภูมิทัศน์สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นเพื่อให้เอื้ออ้านวยกับการท้ากิจกรรมภายในวัด 
และกิจกรรมชาวพุทธในด้านต่างๆ 

จากการได้เริ่มท้าการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ศาสนสถาน และ
โบราณสถาน ข้อมูลพื้นฐานของสภาพแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ในโครงการ กรณีศึกษา ข้อมูลทาง
กายภาพ พฤติกรรมการใช้พื้นที่ท้าเขตพุทธาวาส สังฆาวาสและนันทนาการ ความต้องการของผู้ใช้
โครงการการวิเคราะหข้์อมูลพื้นฐานเพือ่จัดสรรพื้นที่ทีม่ีปญัหากับโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ใช้พื้นที่ในโครงการอย่างคุ้มค่าที่สุดน้าไปสู่การบวนการออกแบบภูมิทัศน์ศาสนสถานแห่งนี้ โดน
ข้ันตอนการออกแบบนั้นมีทั้งปญัหา และข้อจ้ากัดในการออกแบบที่มาจากพื้นที่โครงการ จากการที่ได้
ท้าการศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์พื้นที่ และการศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้พื้นที่โครงการจากหลาย
กลุ่มท้าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆของพื้นที่โครงการ ไม่ว่าจะเป็นสภาพของพื้นที่เสือมโทรมไม่ได้รับการ
ดูแลพื้นที่รกร้างมีขนาดใหญ่และมีข้อจ้ากัดพื้นที่ต่างๆ อีกมากอีกทั้งยังมีมลภาวะทางดินและทางน้้าที่
ยันเป็นปัญหาอีกด้วย ซึ่งในการแก้ปัญหาต่างๆ นั้นยึดหลักแนวความคิดในการออกแบบคือ ภูมิทัศน์
วัดป่า  ที่มาจากที่มาจากพื้นที่โครงการตามประวัติดั้งเดิมที่เป็นวัดป่าซึ่งเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่ 
ขนมธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา และยึดตามหลักของพระพุทธศาสนาโดยออกแบบภูมิ
ทัศน์ศาสนสถานแห่งนี้ ได้ท้าการประมาณราคาของโครงการออกแบบภูมิทัศน์ไว้อีกด้วย ซึ่งเป็นการ
คิดค้านวณผลงานที่ได้ศึกษาออกแบบข้ึนมา ทั้งค่าวัสดุดาดอ่อน วัสดุดาดแข็ง  และค่าแรงในการ
ท้างาน 
 พื้นที่โครงการนั้นได้แบ่งออกเป็น 3 เขต ซึ่งในแต่ละเขตจะมีปัญหา และข้อจ้ากัดของพื้นที่
แตกต่างกันดังที่แสดงให้เห็นตอนต้น จากการศึกษาจึงค้นพบแนวคิดการออกแบบในประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 เขตพุทธาวาส อยู่ทางทิศเหนือ เป็นทางสัญจรหลักที่ใช้ในการ เข้า - ออก ภายในวัด มี
พื้นที่ระหว่างสร้างโบสถ์และลานจอดรถ ที่มีความโดดเด่นในบริเวณนั้น พื้นที่บริเวณนี้มีลมพัดผ่าน
ได้รับแสงแดดตลอดวัน ดังนั้นควรมีไม้ยืนต้นให้ร่มเงาบริเวณลานจอดรถ ปรับปรุงลานจอดรถเดิม
สวยงามและคงทนมากข้ึน และมีหรือม้าน่ังในบริเวณนั้นเพื่อส้าหรับให้ผู้คนเข้ามาใช้บริการ 

5.1.2 เขตธรณีสงฆ์ อยู่ทางทิศตะวันตก เป็นบริเวณพื้นที่ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
และแหล่งการเรยีนรู้ พื้นที่มีขนาดใหญ่และร่มรื่น ซึ่งพื้นที่ส่วนน้ีจะติดกับเส้นทางสัญจรของวัด ติดกับ
เขตพุทธาวาส ดังนั้นควรท้าลานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้คนมานั่งสมาธิ และปลูกต้นไม้เพิ่ม
เพื่อให้ร่มเงารอบบริเวณ 
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5.1.3 เขตสังฆาวาส อยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่ เป็นพื้นที่ที่พระสงฆ์ใช้ปฏิบัติเฉพาะกิจของสงฆ์ 
ต้องการความเป็นส่วนตัวเพื่อที่พระสงฆ์จะได้ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวได้สะดวก เป็นทางสัญจรหลักที่ใช้
ในการ เข้า - ออก ควรมีไม้พุ่มเพื่อปิดบังสายตา เพื่อที่พระสงฆ์จะได้ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวได้สะดวก  

 
5.2 ปญัหาและข้อเสนอแนะด้านพัฒนาออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์ 
 5.2.1 ด้านการท้างาน 

  โครงการออกแบบภูมิทัศน์ วัดหอคอย ต้าบลบางน้้าเปรี้ยว อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่ต้องค้านึงถึงข้อจากัดของพื้นที่หลายด้านด้วยกัน เนื่องจากเป็นพื้นที่
ที่ดินมีลักษณะดินบนเป็นดินเหนียวเป็นกรด จึงท้าให้ต้องค้านึงถึงการจัดสร้างงานภูมิทัศน์ การ
เลือกใช้วัสดุดาดแข็ง และวัสดุพืชพรรณที่ต้องค้านึงถึงลักษณะพื้นที่เป็นพิเศษ และต้องสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมภายในพื้นที่บริเวณโครงการ ส่วนการหาข้อมูลด้านความต้องการผู้ใช้ได้จากการ
สอบถาม และการลงศึกษาพื้นที่จรงิ แต่มีอุปสรรคหลายด้านในศึกษาเนื่องจากพืน้ที่ออกแบบโครงการ
อยู่ไกลเป็นอุปสรรค์ในการด้าเนินการแต่ละครั้งเมื่อต้องการข้อมูลในการออกแบบ 
 5.2.2 เสนอแนะเพื่อการพัฒนาครั้งต่อไป  

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ วัดหอคอย ต้าบลบางน้้าเปรี้ยว อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าถึงธรรมะและหลักค้าสอน
ของพระพุทธเจ้า ให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธองค์ว่าเป็นอย่างไร ส่วนการ
ดูแลสามารถเพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้น้าเสนอไว้ และความต้องการที่อาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้โดยสอดคล้อง และค้านึงถึงสภาพแวดล้อมในพื้นที่โครงการดังเดิม 
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แบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบสอบถามผู้ที่ใชพ้ื้นทีท่ ากิจกรรม 
ปัญหาพิเศษ…โครงการออกแบบปรับปรงุภูมิทัศน์วัดหอคอย  

อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ค าชี้แจง……แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามทางการศึกษาเพื่อน้าข้อมูลไปประกอบการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์วิชาปัญหาพิเศษเรื่อ ง
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหอคอยอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นจึงขอ
ความกรุณาตอบอิสระตามความคิดเห็นอย่างเป็นจริงค้าตอบ และข้อมูลจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่อย่างใดแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าแนะนา……โปรดท้าเครื่องหมาย    ลงใน ( ) หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ก้าหนดให ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้กรอกแบบสอบถามและการใช้บริการวัดหอคอย 
1. เพศ     

( ) ชาย    ( ) หญิง 
2. อายุ     

( ) ต่้ากว่า 15 ป ี   ( ) 15 - 20 ปี 
( ) 21 - 30 ป ี   ( ) 31 - 40 ปี 
( ) 41 - 45 ป ี   ( ) 51 - 60 ปี ข้ึนไป 

3. อาชีพ    
( ) รับจ้าง   ( ) นักเรียน นักศึกษา 
( ) รับราชการ รัฐวิสาหกจิ  ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
( ) บริษัทเอกชน   ( ) แม่บ้าน 
( ) อื่นๆ........................ 

4. ท่านมาวัดหอคอยบ่อยแค่ไหน 
( ) ครั้งแรก   ( ) อาทิตย์ละ 1 - 2 ครั้ง 
( ) เดือนละ 1 - 2 ครั้ง  ( ) นานๆ ครั้ง 

5.ท่านมักจะเดินทางมาวัดหอคอยโดยวิธีใด 
( ) จักรยาน   ( ) รถยนต ์
( ) จักรยานยนต์   ( ) อื่นๆ ระบ…ุ………………….  

6. ส่วนมากท่านมาใช้วัดหอคอย ในช่วงเวลาใด 
( ) 08.01 - 11.00 น.  ( ) 11.01 - 14.00 น. 
( ) 14.01 - 17.00 น.   

7. โดยปกติ ท่านใช้เวลาอยู่ในวัดหอคอย ประมาณเท่าใด 
( ) ตั้งแต่ 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง ( ) มากกว่า 2 ช่ัวโมงถึง 4 ช่ัวโมง 
( ) มากกว่า 4 ช่ัวโมงถึง 6 ช่ัวโมง ( ) มากกว่า 6 ช่ัวโมง 

8. ท่านอาศัยอยู่ห่างจังหวัด 
( ) ไม่เกิน 5 กิโลเมตร ( ) 5 - 10 กิโลเมตร 
( ) 11 - 15 กิโลเมตร ( ) มากกว่า 15 กิโลเมตร 



 
 

9. ท่านอาศัยอยู่ไกล้พื้นที่วัดเป็นระยะเวลากี่ป ี
( ) ต่้ากว่า 1 ปี ( ) 1 - 5 ปี 
( ) 6 - 10 ปี ( ) 10 ปี ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความพึงพอใจของกิจกรรมเดมิ และความตอ้งการสิ่งอานวยความสะดวกภายในพื้นที่
โครงการ 

2.1 ระดับความพึงพอใจต่อปจัจัยทางกายภายพื้นที่วัด 
ในพื้นที่นี้( โปรดท้าเครื่องหมาย    ตามล้าดับความพึงพอใจ ) 

กิจกรรมพ้ืนท่ีเดิม 

ความพึงพอใจของท่านต่อวัดใน
ปัจจุบัน 

พอใจ
น้อย
สุด 

พอใจ
น้อย 

ปาน 
กลาง 

พอใจ
มาก 

พอใจ
มาก
ที่สุด 

1. การเขา้ออกพ้ืนท่ี      
- ความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่วัด      
- สภาพถนน      
- ป้ายทางเข้า ออก วัดที่เด่นชัด      
- ป้ายบอกทางที่มีขนาดใหญ่ อ่านง่าย      
- จ้านวนป้ายบอกทางมีจ้านวนมากพอ      
- ที่จอดรถเพียงพอ      
2. สภาพพ้ืนท่ีโดยรอบ      
- ความเป็นระเบียบของพื้นที ่      
- มีถังขยะเพียงพอ      
- จ้านวนห้องสุขามเีพียงพอ      
- มีการจัดการด้านกลิ่นไมพ่ึงประสงค์รอบๆ บรเิวณวัด      
- การรักษาความสะอาดในพื้นที่โดยรวม      
- ความร่มรื่นของพื้นที่ (มีต้นไม้ พื้นที่สเีขียว) เพียงพอ      
- สภาพทางเดินสาธารณะ      
- ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรอบของพื้นที ่      
3. สิ่งอ านวยควาสะดวกพ้ืนฐาน      
- มีป้ายบอกใหรู้้ว่ามีกจิกรรมอะไรที่วัดบ้าง      
- มีการจัดการแสงสว่างเพียงพอ      
- ระบบประปาเพียงพอต่าการใช้งาน      
 
ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...................................
.      

 ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

แบบสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ใช้ประจ า 
สัมภาษณ์   คร้ังท่ี 1 

สถานท่ีสัมภาษณว์ัดหอคอย 
 

เมื่อวันที…่…………………………………………………………………………………………….. 
วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์  
 1. เพื่อศึกษาหาข้อมลูในการประกอบการจัดท้าปัญหาพิเศษเรื่อง โครงการออกแบบปรบัปรุง
ภูมิทัศน์วัดหอคอย อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้ประจ้า 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมอยู่ใช้ประจ้า 
หัวข้อในการสมัภาษณ์ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ( ช่ือ  อายุ  เพศ และอาชีพ ) 
 ............................................................................................................................. .....................
........................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
2. มีแผนที่จะปรับปรุงภูมทิัศน์หรือไม ่
 ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ........................................................... 
3. บุคคลที่เข้ามาใช้พื้นที่ ส่วนมากเข้ามาใช้พื้นที่ในเรื่องอะไร/เข้ามาใช้พื้นที่ส่วนไหน 
 ........................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
4. มีสิ่งอ้านวยความสะดวกอะไรที่ต้องเพิ่มเตมิในพื้นทีห่รือไม่ 
 ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
5. มีกิจกรรมอะไรบ้างที่วัดต้องการอยากให้มี (เช่น สถานทีป่ฏิบัติธรรม  แหล่งท่องเที่ยว) 
 ............................................................................................................................. ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

ข้อมูลทีส่รปุได้จากการสัมภาษณ์ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อคิดเห็น 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

     ผู้สมัภาษณ์……………………………………… 
     ต้าแหน่ง……………………….………………… 

 
 

 



ประวัติผู้จัดท า 
 
 

ช่ือ นายดนุสรณ์ ทองทิพย ์  
เกิด 29 พฤศจิกายน 2537 

 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนวัดสามง่าม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนวัดสามง่าม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา  2556 จบการศึกษาระดบัมัธยมตอนปลาย 
    โรงเรียนวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา  2559 จบการศึกษาระดบัปริญญาตร ี
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน ์
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
 
 สถานที่ติดต่อ  66/1417 หมู่ที่ 2 แขวนคู้ฝั่งเหนอื เขตหนองจอก    
    กรุงเทพมหานคร 10530 
    โทรศัพท์  06 1881 0266 

 

 

 

 

 

 

 
 



ประวัติผู้จัดท า 
 

 
ช่ือ นายปฏิญาณ วิเศษสุข 
เกิด 8 กันยายน 2537 

 

การศึกษา 

 ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนอนบุาลบ้านนาวัดช้าง จังหวัดนครนายก 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก 
 ปีการศึกษา  2556 จบการศึกษาระดบัมัธยมตอนปลาย 
    โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก 
 ปีการศึกษา  2559 จบการศึกษาระดบัปริญญาตร ี
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน ์
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
 

สถานที่ติดต่อ  84 หมู่ที่ 6 ต าบลศรีมหาโพธ์ิ  อ าเภอศรีมหาโพธ์ิ  
จังหวัดปราจีนบรุ ี25140 

    โทรศัพท์ 09 0260 6865  
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