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บทคดัย่อ 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์ วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยองมี

พื้นท่ีโครงการทั้งส้ิน 15 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีส าหรับการออกแบบภูมิทศัน์จ านวน 5 ไร่มีความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งการออกแบบ เน่ืองจากปัจจุบนัในพื้นท่ียงัขาดการออกแบบในพื้นท่ีให้มีความน่าสนใจและ

ขาดการจดัการท่ีเป็นระบบท าให้พื้นท่ีโครงการยงัไม่มีกิจกรรมใดๆ และเกิดความเส่ือมโทรมดงันั้น

ทางบริษทั ทิปโก ้ฟู๊ ดส์ จ  ากดั (มหาชน)ไดด้ าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีให้เตม็ศกัยภาพให้พื้นท่ีมีความ

สอดคลอ้งกลมกลืนกบัธรรมชาติดั้งเดิม และปรับพื้นท่ีให้มีความสวยงามตามหลกัภูมิสถาปัตย ์โดย

เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม ท่ี เน้นการปฏิบัติจริง เพื่ อให้เข้าถึงธรรมมะและหลักค าสอนของ

พระพุทธเจ้า ให้ผูท่ี้มาปฏิบัติธรรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธองค์ซ่ึงเม่ือโครงการน้ีได้

ออกแบบเสร็จแลว้ทางบริษทั ทิปโก ้ฟู๊ ดส์ จ  ากดั (มหาชน)จะด าเนินก่อสร้างใหแ้ลว้เสร็จ 

 ทั้งน้ีในการออกแบบภูมิทศัน์ วดัเขาโอภาสต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์จงัหวดัระยอง

ขา้พเจา้ไดท้  าการศึกษาศกัยภาพและความหลากหลายทางธรรมชาติของพื้นท่ีสามารถพฒันาให้เป็น

พื้นท่ีปฏิบติัธรรม และพื้นท่ีศึกษาพรรณไมใ้นพระพุทธศาสนาโดยสามารถก าหนดรูปแบบของ

กิจกรรมท่ี เกิดข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการให้มีความสัมพนัธ์กบัผูใ้ช้และบ่งบอกถึงความเป็นวดัเขา

โอภาสค านึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรมการแกปั้ญหาต่างๆภายในและภายนอกพื้นท่ีโครงการ

เพื่อให้เกิดความลงตวัทางด้านการใช้ประโยชน์ ดงันั้นจึงสามารถก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ี

ออกแบบภายในพื้นท่ีโครงการออกแบบ 4 โซน ไดด้งัน้ี 

 พื้นท่ี  Zone A มีเน้ือท่ีประมาณ 8,267.74 ตารางเมตรจะอยู่ทางฝ่ังทิศเหนือของพื้นท่ี

โครงการ พื้นท่ีน้ีมีส่ิงก่อสร้างเดิม คือ ศาลาการเปรียญ เป็นพื้นท่ีทีติดกบัทางสัญจรหลกัของวดั โดย

พื้นท่ีส่วนน้ีจะแบ่งเป็นพื้นท่ีส าหรับลานกิจกรรมพระพุทธศาสนา และพื้นท่ีนัง่พกัผอ่นมีการจดัภูมิ
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ทศัน์โดยรอบโดยมีการออกแบบดว้ยพรรณไมท่ี้สามารถเป็นจุดดึงดูดสายตา และเลือกพรรณไมที้มี

กล่ินหอม และสามารถทนแดดตลอดวนัใหร่้มเงาไดดี้เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมสวยงาม 

 พื้นท่ี Zone B มีเน้ือท่ีประมาณ 6,691.77 ตารางเมตร จะอยู่ทางทิศตะวนัตกของพื้นท่ี

โครงการเป็นพื้นท่ีโล่งกวา้งไม่มีการจดักิจกรรมใดๆโดยพื้นท่ีส่วนน้ีจะจดัเป็นพื้นท่ีศึกษาพรรณไม้

ในพระพุทธศาสนาและพรรณไมป่้าและพื้นท่ีนัง่พกัผอ่น โดยพื้นท่ีน้ีจะเช่ือมต่อกบัพื้นท่ี Zone A 

 พื้นท่ี Zone C มีเน้ือท่ีประมาณ 3,103.22 ตารางเมตรจะอยู่ทางทิศตะวนัออกของพื้นท่ี

โครงการพื้นท่ีน้ีมีส่ิงก่อสร้างเดิม คือห้องน ้ า จะมีการแบ่งพื้นท่ีโดยเป็นท่ีจอดรถ เพื่อความสะดวด

ของประชาชนท่ีเขา้มาในวดัโดยพื้นท่ีส่วนน้ีจะมีการออกแบบตรงส่วนของห้องน ้ าให้มีพรรณไม้

ส าหรับเป็นแนวปิดกั้นสายตาระหวา่งห้องชายและห้องน ้ าหญิง เพื่อความเป็นส่วนตวั ในส่วนของ

ลานจอดรถโดยเลือกพรรณไมท่ี้สามารถทนแดดตลอดวนัและให้ร่มเงาไดดี้โดยพื้นท่ีน้ีจะเช่ือมต่อ

กบัพื้นท่ี Zone A 

 พื้นท่ี Zone D มีเน้ือท่ีประมาณ 2,638.23 ตารางเมตรจะอยูท่างทิศใตข้องพื้นท่ีโครงการเป็น

พื้นท่ีติดกบัทางเขา้หลกัของวดั โดยพื้นท่ีส่วนน้ีจะมีการออกแบบให้เป็นลานจอดรถ ส าหรับรองรับ

รถของประชาชนท่ีเขา้มาในวดั โดยเลือกพรรณไมท่ี้สามารถทนแดดตลอดวนัและใหร่้มเงาไดดี้ 
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กติตกิรรมประกาศ 

 ในการจดัท าปัญหาพิเศษ โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงั

จนัทร์ จงัหวดัระยอง สามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ได้ด้วยค าแนะน าและความ

กรุณาอยา่งสูงจาก ดร.สุกญัญา ชยัพงษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการปัญหาพิเศษ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์

ขอ้มูลแนวคิดทางด้านต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ในการท าปัญหาพิเศษ ท าให้ขา้พเจา้รู้จกัการแก้ไข

อุปสรรคและปัญหาในด้านต่างๆมากมาย รู้จกัเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง รู้จกัวิธีแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าด้วยตนเอง มีความอดทน และใส่ใจในการท าปัญหาพิเศษ คร้ังน้ีสามารถลุล่วงตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 นอกจากน้ีข้าพเจ้าขอขอบคุณ พระวดัเขาโอภาสและบริษัท ทิปโก้ ฟู๊ ดส์ ท่ีให้ความ

อนุเคราะห์เอ้ืออ านวยสถานท่ีในการท าปัญหาพิเศษในคร้ังน้ี และให้ความกรุณาช่วยเหลือต่างๆมา

โดยตลอด ขอขอบพระคุณดร.สุกญัญา ชยัพงษ์ และอาจารยทุ์กท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ท่ี

ใหค้วามช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า และใหค้วามคิดท่ีดีต่างๆมากมาย เพื่อเป็นแนวทางในการท าปัญหา

พิเศษคร้ังน้ี ดงันั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นกาลงัใจใหก้ารสนบัสนุนในการท า

ปัญหาพิเศษคร้ังน้ี ตลอดจนเพื่อนๆพี่ๆนอ้งๆท่ีค่อยให้ค  าปรึกษาให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดทั้งท่ี

เป็นก าลงัใจท่ีดีต่อกันเสมอมา และคอยเป็นแรงผลกัดนัให้ข้าพเจา้ได้ตั้งใจในการศึกษา และท า

ปัญหาพิเศษคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีในการศึกษาคร้ังน้ี และขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่โครงการ

ออกแบบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้

สนใจและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
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  บทที ่1 
บทน า 

 

 1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ 
 วดัเขาโอภาส ตั้งอยูท่ี่ บา้นหนองม่วงหมู่ท่ี 4  ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 
มีนามเดิมว่า “ วนันาบจนัทร์ ’’ เม่ือคร้ังเป็นส านกัสงฆมี์นามว่า “ ส านกัสงฆเ์ขาโอภาส ” เป็นวดั
ปฏิบติัสาย หลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต และ หลวงพ่อชา สุภทัโท ขออนุญาตก่อตั้งวดั คือ นายสมยศ 
โอภาสประภากร อยู่บา้นเลขท่ี 61 หมู่ 4 ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง วดัมีเน้ือท่ี
ทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ ในท่ีดินไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ และไดจ้ดัสร้าง 
เสนาสนะและถาวรวตัถุข้ึนเป็นหลกัฐานท่ีมัน่คง โดยใชช่ื้อว่า “ วดัเขาโอภาส ” ปัจจุบนัมีพระสงฆ์
จ าพรรษาจ านวน 9 รูป 

เน่ืองดว้ยบริษทั ทิปโก ้ฟู๊ ดส์ จ  ากดั (มหาชน)มีความประสงคเ์ป็นผูส้นบัสนุนเพื่อสร้างวดั
ดงักล่าวจึงมีความตอ้งการจดัภูมิทศัน์บริเวณดา้นหนา้วดั และทางวดัมีความตอ้งการจดัภูมิทศัน์เพื่อ
รองรับการใชพ้ื้นท่ีในอนาคตซ่ึงประกอบไปดว้ย งานผา้ป่า ทอดกฐิน บริษทัจึงตอ้งการออกแบบภูมิ
ทศัน์บนพื้นท่ีดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมของวดัต่อไป(สมยศ โอภาสประภากร, 2550) 

 

1.2  วตัถุประสงค์ 
 1.2.1 ศึกษาหลกัการวางผงัและการออกแบบภูมิทศัน์ในศาสนสถานและกรณีศึกษา 
 1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีความตอ้งการและพฤติกรรมของ
ผูใ้ชเ้พื่อก าหนดกิจกรรมตามศกัยภาพของพื้นท่ี 
 1.2.3 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาสต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ 
จงัหวดัระยอง 
 

1.3  การเข้าถึงของพืน้ที่ 
 1.3.1 เสน้ทางการเดินทางสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการไดโ้ดย  

  รถยนต์ส่วนบุคคล : การเดินทางเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการโดยจะเร่ิมจากการข้ึนทาง
ด่วนมอเตอร์เวย ์(กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ตรงไปจนถึงอ าเภอเมืองชลบุรี เล้ียวซา้ยออกจากทางหลกัมา
ทางถนนสาย (ชลบุรี-แกลง) วิ่งตรงมาจนถึงอ าเภอวงัจนัทร์จะเจอแยกวงัจนัทร์ เล้ียวซา้ยเขา้อ่างเก็บ
น ้าประแสร์ จากนั้นมุ่งตรงสู่อ่างเกบ็น ้าประแสร์เขา้สู่วดัเขาโอภาส 
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  รถโดยสารประจ าทาง  : รถตูจ้ากอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ – วงัจนัทร์ – ชุมแสง เขา้สู่
จงัหวดัระยองโดยใชท้างหลวงหมายเลข 344 เขา้สู่ถนนหมายเลข 3471 ถึงสถานีต ารวจวงัจนัทร์
และเหมารถโดยสารประจ าทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการวดัเขาโอภาส จงัหวดัระยอง 

 
 

 
ภาพที ่1.1 แผนท่ีวดัเขาโอภาส 
ที่มา : https://www.baanruenthai.com 
 

1.4  สภาพพืน้ทีบ่ริเวณวดัเขาโอภาส 
 สภาพพื้นท่ีโดยรอบวดัส่วนมากจะเป็นดินถมและดินภูเขาทั้งหมดซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นสี
แดงลูกรัง บริเวณวดัมีการท าการก่อสร้างศาลาการเปรียญและห้องน ้ าไวแ้ลว้เสร็จ ส่วนบริเวณรอบ
ขา้งของวดัส่วนมาจะเป็นภูเขาและไร่เกษตรกรรม 
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ภาพที ่1.2 พื้นท่ีบริเวณวดัเขาโอภาส 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
 

1.5  ขอบเขตการศึกษา 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์ วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง มี
พื้นท่ีโครงการทั้งส้ิน 15 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีส าหรับการออกแบบภูมิทศัน์จ  านวน 5 ไร่ ภายใตก้าร
ด าเนินงานของบริษทั ทิปโก ้ ฟู๊ ดส์ จ  ากดั (มหาชน) โดยขอบเขตการศึกษาในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ 

 1.5.1 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
  ขอบเขตของพื้นท่ีศึกษาโครงการวดัเขาโอภาส จังหวดัระยอง เน่ืองจากพื้นท่ี
โครงการเป็นส านักปฏิบติัธรรมของพระภิกษุสงฆ์ในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาความหมายและ
องคป์ระกอบของวดั ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีภายใน เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการออกแบบภูมิทศัน์ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 
ภาพที ่1.3 ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สัญลกัษณ์  
                                                         แสดงขอบเขตการศึกษา 

 
  1.5.2 ขอบเขตพื้นท่ีการออกแบบ 
 การวางผงัภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง มีเน้ือท่ี 5 ไร่ 
ไดท้  าการออกแบบบริเวณดา้นหนา้ศาลาการเปรียญ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 
ภาพที ่1.4 ขอบเขตพื้นท่ีการออกแบบ 
สัญลกัษณ์  
                                                         แสดงขอบเขตการออกแบบ 

 

1.6  ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 1.6.1 ทราบหลกัการวางผงัและการออกแบบภูมิทศัน์ในศาสนสถานและกรณีศึกษา 
 1.6.2 ทราบการศึกษาและวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีความตอ้งการและ
พฤติกรรมของผูใ้ชเ้พื่อก าหนดกิจกรรมตามศกัยภาพของพื้นท่ี 
 1.6.3 ผลงานการออกแบบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาสต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจันทร์ จงัหวดั
ระยอง 
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1.7  วธีิการด าเนินงาน 
 ศึกษาจากเอกสารงานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง แผนท่ีหรือผงัและเกบ็ขอ้มูลภาคสนามจาก
การสงัเกต การสมัภาษณ์ โดยวิธีการศึกษา ดงัน้ี 
 1.7.1 การศึกษาหลกัการวางผงัและการออกแบบภูมิทศันศ์าสนสถานและกรณีศึกษา 
  1.7.1.1 คน้ควา้หาขอ้มูลหลกัการวางผงัศาสนสถาน 
  1.7.1.2 คน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ในศาสนสถาน 
  1.7.1.3 กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.7.2 การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีและความตอ้งการ พฤติกรรมของผูใ้ช ้
  1.7.2.1 คน้ควา้หาขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี 
   1) ต  าแหน่งท่ีตั้งของโครงการ  
   2) ระบบการสญัจร  
  3) ภูมิอากาศ  
  4) พืชพรรณเดิม  
  5) ดิน  
  6) อาคารและส่ิงก่อสร้าง  
  7) มุมมองและพื้นท่ีวา่ง  
  1.7.2.2 กิจกรรมเดิมส ารวจความตอ้งการ พฤติกรรมของผูใ้ช ้
 1.7.3 สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี และผูใ้ช ้
  1.7.3.1  สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี 
  1.7.3.2  สรุปขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้
 1.7.4 ขั้นตอนการออกแบบภูมิทศัน ์
  1.7.4.1 แนวคิดหลกัในการออกแบบ (Main concept) 
  1.7.4.2  ออกแบบแปลนแสดงคิด (Concept plan) 
  1.7.4.3 ออกแบบทางเลือก (Schematic plan) 
  1.7.4.4 ออกแบบแปลนขั้นสุดทา้ย (Master plan) 
  1.7.4.5 ออกแบบรายละเอียด (Detail Plan) 
  1.7.4.6 แสดงรูปดา้น (Elevation) รูปตดั (Section) และภาพทศันียภาพ 
(Perspective) 
 1.7.5 น าเสนอผลงานการออกแบบ 
 1.7.6 ประเมินผล 
 1.7.7 จดัท ารูปเล่ม 
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1.8 ล าดบัขั้นตอนในการด าเนินงานศึกษา 
 

การศึกษาหลกัการวางผงัและ    
การออกแบบภูมิทศัน์ศาสนสถาน 
และกรณีศึกษา 
 
การศึกษาลกัษณะทางกายภาพ 
ของพื้นท่ีและความตอ้งการ  
พฤติกรรมของผูใ้ช ้

 
 
สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี และผูใ้ช ้

 
 
 
 
 ขั้นตอนการออกแบบภูมิทศัน์ 

 
 
 
 
น าเสนอผลงานการออกแบบ 
 
 
 

ประเมิน 
 
 
 
          จดัท ารูปเล่ม   

   
แผนภูมิที ่1.1 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

-  คน้ควา้หาขอ้มูลหลกัการวางผงั 
   ศาสนสถาน 
-  คน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกแบบภูมิทศัน์ในศาสนสถาน  

-  กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

- สรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี 
- สรุปขอ้มูลดา้นผูใ้ช ้

 

- แนวคิดหลกัในการออกแบบ 
   (Main Concept) 
- ออกแบบแปลนแสดงคิด 
   (Concept Plan) 
- ออกแบบทางเลือก (Schematic Plan) 
- ออกแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
   (Master Plan) 
- ออกแบบรายละเอียด(Detail Plan) 
- แสดงรูปดา้น(Elevation) รูปตดั   
  (Section)    
  และภาพทศันียภาพ (Perspective) 
 

1. คน้ควา้หาขอ้มูลลกัษณะทางกาย 
    ของพื้นท่ี 
  - ต  าแหน่งท่ีตั้งของโครงการ  
         -  ระบบการสัญจร  
  - ภูมิอากาศ   
  - พืชพรรณเดิม  
  - ดิน  
  - อาคารและส่ิงก่อสร้าง  
  - มุมมองและพื้นท่ีวา่ง  
2. กิจกรรมเดิมส ารวจความตอ้งการ    
    พฤติกรรมของผูใ้ช ้
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บทที่ 2 

หลกัการทีเ่กีย่วข้องในการออกแบบภูมทิศัน์ศาสนสถาน 

 

2.1  หลกัการวางผงัและการออกแบบภูมิทศัน์ศาสนสถาน 
 2.1.1 ความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนสถาน 
  ศาสนสถาน คือ สถานท่ีท่ีใช้ประกอบพิธีทางศาสนาหรือศาสนพิธี เช่น ศาสน
สถานในพระพุทธศาสนา คือ วดั ซ่ึงประกอบดว้ย โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญเป็นตน้ ศาสนา
คริสต ์มีโบสถ ์วิหาร ศาสนาอิสลามมีสุเหร่าหรือมสัยดิ นอกจากน้ีแต่ละศาสนายงัมีสัญลกัษณ์หรือ
เคร่ืองหมายประจ าศาสนา เช่น พระพุทธศาสนามีสัญลกัษณ์ เป็นธรรมจกัรพระพุทธรูปศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีสัญลักษณ์ เป็นไม้กางเขน และศาสนาอิสลามมีสัญลักษณ์เป็น
พระจนัทร์คร่ึงซีกกบัดาว เป็นตน้ (ทีมงานทรูปลูกปัญญา, 2558) 
  พุทธศาสนสถาน แปลโดยตรงไดค้วามว่า สถานท่ี หรือส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงสร้างข้ึน
เพื่อใชใ้นกิจการ หรือเก่ียวขอ้งกบั พระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ ส านักสงฆ์ วดัวาอาราม โบสถ ์วิหาร 
เจดียแ์ละสถูป เป็นตน้ เป็นสถานท่ีซ่ึงใชป้ระกอบพิธีทางศาสนา เป็นท่ีพ านกัของพระภิกษุ และเป็น
อนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซ่ึงพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหวบู้ชา และร่วมกิจกรรม
ต่างๆ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555) 
  เม่ือในสมยัพทุธกาลนั้น มีการใชค้  าว่า “อาราม”เป็นค าเรียกช่ือ ศาสนสถานในทาง
พุทธศาสนาท่ีใชเ้รียกเสนาสนะท่ีมีผูศ้รัทธาถวายพระพุทธองคใ์นระยะแรกๆ เช่น “เชตวนาราม” 
หรือช่ือเต็มว่า “เชตวเนอนาถบิณฑิกสอาราเม”ซ่ึงมีความหมายว่า “สวนของอนาถบิณฑท่ีป่าเชต” 
หรือ “เวฬุวนาราม” หรือ “บุปผาราม” เป็นตน้ โดย “อาราเม” หรือ “อาราม”ในค าอ่านของไทย
แปลว่าสวน นอกจากน้ีในเวลาต่อมายงัมีค  าท่ีใชเ้รียกอีกอยา่งว่า “วิหาระ” หรือ “วิหาร” อยา่งไรก็
ตามก็ยงัมีค  าท่ีให้ความหมายว่าวดัอยูอี่กช่ือหน่ึง คือ “อาวาส” ดงัช่ือเรียกสมภารผูค้รองวดัว่า “เจา้
อาวาส” ซ่ึงแปลว่าผูเ้ป็นใหญ่ในวดั วดัทั้งหลายมีฐานะทางกฎหมาย คือ เป็นนิติบุคคลเท่าเทียมกนั 
แต่ในทางพระวินยัมีฐานะแตกต่างกนั 
  ดงันั้น ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ไดจ้  าแนกวดัออกเป็น 2 ชนิด คือ 
ส านกัสงฆ ์และวดัท่ีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา 
  2.1.1.1 ส านกัสงฆ ์หมายถึง วดัท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศตั้งวดัแลว้ แต่ยงั
ไม่ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา ดงันั้น ส านกัสงฆจึ์งไม่มีพระอุโบสถเพื่อใชเ้ป็นท่ีท าสงัฆกรรม 

  2.1.1.2 วิสุงคามสีมา  หมายถึง  เขตพื้นท่ีท่ีพระภิกษุสงฆข์อพระราชทานพระบรม
ราชานุญาติ  เพื่อใช้จดัตั้งวดัข้ึน  แต่ในทางปฏิบติันั้นเป็นการขอพระบรมราชานุญาติเฉพาะแต่
บริเวณท่ีตั้งพระอุโบสถเท่านั้น  นบัวา่เป็นวดัท่ีสมบูรณ์ดว้ยฐานะทั้งทางกฎหมายและทางพระธรรม
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วินยัทุกประการวดัประเภทน้ียงัแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ วดัหลวงหรือวดัอารามหลวงกบั วดั
ราษฎร์ 
   1) วดัหลวง หรือ วดัอารามหลวง หมายถึง วดัสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน 
สมเดจ็พระราชินี สมเดจ็พระยพุราช ทรงสร้างวดัหลวง หรือ วดัอารามหลวงแบ่งออกเป็นตามล าดบั
ส าคญัออกเป็น3ชั้นคือ 
 (1) พระอารามหลวงชั้นเอก ไดแ้ก่ ท่ีมีเจดียสถานบรรจุพระบรมอฐิั 
หรือเป็นวดัท่ีมีเกียรติสูงมี 3 ชนิด คือชนิดราชวรมหาวิหาร ชนิดราชวรวิหาร  ชนิดวรมหาวิหาร 
 (2) พระอารามหลวงชั้นโท ไดแ้ก่ วดัท่ีมีเจดียสถานส าคญั มี 4 ชนิด 
คือชนิดราชวรมหาวิหาร ชนิดราชวรวิหาร ชนิดวรมหาวิหาร ชนิดวรวิหาร 
 (3) พระอารามหลวงชั้นตรี ไดแ้ก่ วดัประจ าหัวเมืองหรือวดัท่ีมี
ความส าคญัชั้นรองมี 3 ชนิด คือชนิดราชวรวิหาร ชนิดวรวิหาร ชนิดสามญั (ไม่มีสร้อยนามต่อทา้ย) 

 2) วดัราษฎร์ หมายถึง วดัท่ีประชาชนทัว่ไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ข้ึนตาม
ศรัทธา และไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาถูกตอ้งตามกฎหมายจากทางราชการแลว้ วดัท่ีไดรั้บ
พระราชทานท่ีวิสุงคามสีมา แต่มิไดเ้ขา้บญัชีเป็นพระอารามหลวง (พทุธะ, 2553) 

 สรุปความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนสถาน คือ สถานท่ีประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาท่ีส าคญัซ่ึงทุกศาสนาจะตอ้งมี และเป็นท่ีพ านกัของพระภิกษุสงฆ ์รวมทั้งเป็นท่ีพึ่งทาง
ใจของพุทธศาสนิกชนอีกดว้ย ซ่ึงเป็นท่ีท่ีพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหวบู้ชา วดัแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ ส านกัสงฆ ์วิสุงคามสีมาหรือวดัหลวงและวดัราษฎร์ 
 2.1.2 องคป์ระกอบหลกัและรองภายในศาสนสถาน 

 พุทธศาสนสถาน แปลโดยตรงไดค้วามว่า สถานท่ี หรือส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อใชใ้น
กิจการ หรือเก่ียวขอ้งกบั พระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ ส านักสงฆ ์วดัวาอาราม โบสถ ์วิหาร เจดีย ์และ
สถูป เป็นตน้ เป็นสถานท่ีซ่ึงใชป้ระกอบพิธีทางศาสนา เป็นท่ีพ านกัของพระภิกษุ และเป็นอนุสรณ์
ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซ่ึงพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหวบู้ชา และร่วมกิจกรรมต่างๆวดั
ไทย มีขอ้ยกเวน้ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของเขตพุทธาวาส และส่วนของเขตสังฆาวาส 
ดงัน้ี (องคป์ระกอบหลกัในศาสนสถาน: https://www.sawadee.com, 2559) 
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ภาพที ่2.1 องคป์ระกอบของพุทธศาสนสถาน 
ที่มา : https://www.m.sawadee.com 
 

วดัโดยทัว่ไปนิยมแบ่งเขตพื้นท่ีภายในออกเป็น 3 ส่วนตามประเพณีนิยม และธรรมเนียม
ในอดีต ท่ีดิน หรือพื้นท่ี ท่ีจะสร้างวดัแต่ละแห่ง มกัจดัแบ่งพื้นท่ีออกเป็นเขตๆไม่ปะปนกนัไดแ้ก่
เขตพทุธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ ์ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี (ชาญ ณรงคศ์รีสุวรรณ, 2554) 
  2.1.2.1 เขตพุทธาวาส เป็นพื้นท่ีส าหรับพระสงฆใ์ชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
เป็นเสมือนสัญลกัษณ์แห่งสถานท่ีประทบัขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะค าว่าพุทธาวาส มี
ความหมายเป็น สถานท่ีประทบัของพระพุทธเจา้ (พุทธาวาส = พุทธะ+อาวาส) เขตพุทธาวาสมกั
ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมหลกัส าคญัๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระพทุธองคแ์ละพิธีกรรมต่างๆ อนัไดแ้ก่ 

1) เจดีย ์หรือ พระเจดีย ์ คือสถาปัตยกรรมประเภทหน่ึง สร้างข้ึนเป็น
อาคารเพื่อใชบ้รรจุ หรือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส าหรับกราบไหวบู้ชาหรือเป็นสัญลกัษณ์
แทนพระพุทธเจา้ ต่อมาไดมี้การสร้างเจดียข้ึ์นเพื่อบรรจุอฐิั รวมทั้งเจดียท่ี์สร้างข้ึนเพียงเพื่อให้ครบ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของวดัโดยไม่ได้บรรจุพระบรมธาตุหรืออัฐิใดๆ ซ่ึงเจดีย์ไม่
จ าเป็นตอ้งมีในวดัหรือมีไดข้ึ้นอยูก่บัความตอ้งการของวดัท่ีพร้อม 

2) พระอุโบสถ คือ อาคารส าหรับพระสงฆ์ ใช้ประโยชน์ในการท า 
“อุโบสถกรรม” เป็นประจ าทุกๆ ก่ึงเดือน สถานท่ีประเภทน้ี จึงไดรั้บการขนานนามตามกิจของ
พระสงฆด์งักล่าวว่า “อุโบสถ” หรือเรียกโดยย่อว่า โบสถ ์การท าอุโบสถกรรม หมายถึง การท่ี
พระสงฆม์าประชุมร่วมกนัเพื่อสวดปาติโมกข ์อนัไดแ้ก่ พุทธบญัญติัว่าดว้ยวินยัของสงฆ ์227 ขอ้ 
ซ่ึงพระอุโบสถไม่จ าเป็นตอ้งมีทุกวดัเพราะบางวดัมีสถานท่ีท่ีทดแทนกนัไดต้ามความเหมาะสม 

3) พระวิหาร คือ อาคารท่ีใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ค าว่า วิหารน้ี 
แต่เดิมหมายถึง “ท่ีอยู่” โดยไม่จ ากดับุคคลชั้นใด ต่อมาในสมยัพุทธกาล หมายถึง ท่ีอยู่ส าหรับ
พระพุทธเจา้ และพระสงฆส์าวก คร้ันพระพุทธเจา้ดบัขนัธ์ปรินิพพานแลว้ วิหารไดรั้บการสร้างข้ึน 
ส าหรับเป็นท่ีประดิษฐาน “พระพุทธปฏิมากร” คือ รูปแทนองคพ์ระพุทธเจา้ ดงันั้น ค  าว่า วิหาร ใน

https://www.m.sawadee.com/
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ความเขา้ใจ โดยประเพณีนิยม จึงมีความหมายจ าเพาะว่า “สถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป” ซ่ึง
วิหารไม่จ าเป็นตอ้งมีทุกวดัเพราบางวดัมีสถานท่ีท่ีทดแทนกนัไดต้ามความเหมาะสม  

4) มณฑป คือ อาคารในงานสถาปัตยกรรมไทยซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อเป็น
ประดิษฐานส่ิงส าคญัทางพระพทุธศาสนาเช่น พระพุทธรูป พระไตรปิฎก พระพุทธบาทจ าลอง เป็น
ตน้ ลกัษณะของมณฑปเป็นอาคารรูป 4 เหล่ียมจตุัรัสมีหลงัคาเป็นเรือนยอดแหลมอยา่งทรงปิริ 
มิตซอ้นเป็นชั้นๆเรียกว่า หลงัคาทรงบุษบก ลกัษณะของบุษบกก็คือจะเปิดโล่งทุกดา้นไม่ท าฝาผนงั
กั้นมีฐานสูง ส่วนมณฑปนั้นเป็นอาคารขนาดใหญ่ประมาณ 4.00 x 4.00 เมตร ข้ึนไป ตั้งเป็นฐานทึบ
ไม่สูงมากเม่ือเทียบกบัส่วนเรือน ท่ีส าคญัพระมณฑปจะก่อผนงัทึบทุกดา้น อาจมีหรือไม่มีหนา้ต่าง
กไ็ด ้ซ่ึงวิหารไม่จ าเป็นตอ้งมีทุกวดัเพราะบางวดัพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

5) หอระฆงั คือส่ิงปลูกสร้าง ท่ีมีลกัษณะเป็นหอสูง ประกอบดว้ยเสา ๔ 
ตน้ ตั้งข้ึนไปรับพื้นหอ มีหลงัคาคลุม ตวัหอเปิดโล่งทั้ง ๔ ดา้น ท าพื้นเป็นชั้น และท าบนัไดข้ึนไป
จนสุดชั้นบน ท่ีเพดานชั้นบนแขวนระฆงัไว ้๑ ลูก ส่วนชั้นล่างลงมาแขวนกลองขนาดยอ่มไว ้๑ ลูก 
บางวัดอาจสร้างหอข้ึนส าหรับไว้กลองโดยเฉพาะ หอกลอง - หอระฆังน้ี สร้างข้ึน โดยมี
วตัถุประสงคใ์ห้เป็นสถานท่ีส าหรับตีระฆงั และตีกลอง เพื่อแจง้เวลาแก่พระสงฆใ์หท้ราบ ส าหรับ
ท า “วตัรปฏิบติั” ประจ าวนั ตามปกติ ในเวลากลางวนัจะตีกลอง ส่วนกลางคืนจะตีระฆงั สาเหตุท่ี
ตอ้งท าเป็นหอสูงๆ กเ็พื่อใหเ้สียงดงัไปไกลๆ บรรดาชาวบา้น ในละแวกวดัจะไดท้ราบเวลาระหว่าง
วนัและคืนดว้ยซ่ึงหอระฆงัจ าเป็นตอ้งมีทุกวดัเพราะเป็นเคร่ืองเตือนและบ่งบอกสัญญาณในการท า
กิจต่างๆของสงฆ ์

6) ศาลา จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) ศาลาราย คือ อาคารท่ีใชเ้ป็นท่ีนัง่พกัของผูม้าเยอืน 
(2) ศาลาทิศ คือ อาคารท่ีใชล้อ้มอาคารส าคญัส าหรับใหค้ฤหสัถน์ัง่พกั 

หรือประกอบเพื่อให้ผงัรวมซ่ึงศาลาจ าเป็นต่อวดัเพราะเวลาประชาชนมาท าบุญไดม้านั่งพกัผ่อน
บริเวณศาลา 

7) พระระเบียง คือ ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีลกัษณะอยา่งโรงยาวๆ ดา้นหนา้เปิด
โล่งดา้นหลงักั้นฝาทึบ มีหลงัคาคลุมตลอด ระเบียง มกัท าข้ึนลอ้มพระสถูปเจดีย ์มหาธาตุเจดีย ์
อุโบสถ และวิหาร อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยสร้างข้ึนเป็น 2 ลกัษณะ คือ  

(1) ระเบียงเหล่ียม มีลักษณะเป็นโรงยาววงเป็นรูปกรอบส่ีเหล่ียม
ลอ้มรอบส่ิงท่ีอยูภ่ายใน ระเบียงลกัษณะน้ีเรียกว่า ระเบียงเหล่ียมหรือระเบียงส่ีเหล่ียม ตวัอยา่งเช่น 
พระระเบียงลอ้มรอบพระอุโบสถ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามและวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  

(2) ระเบียงกลม มีลกัษณะเป็นโรงยาว วงเป็นรูปวงกลมลอ้มรอบส่ิงท่ี
อยูภ่ายในระเบียงท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีเรียกว่า ระเบียงกลม ตวัอยา่งเช่น พระระเบียงลอ้มรอบองคพ์ระ
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ปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม ซ่ึงพระระเบียงไม่จ าเป็นตอ้งมีทุกวดัหรือมีไดก้็ตามแต่ความตอ้งการ
และองคป์ระกอบของแต่ละวดั 

8) พลบัพลาเปล้ืองเคร่ือง คือ อาคารท่ีใชส้ าหรับเป็นท่ีพระมหากษตัริย์
เปล่ียนชุดฉลองพระองคใ์นวาระท่ีทรง เสด็จพระราชด าเนินเพื่อบ าเพญ็พระราชกุศล ซ่ึงพลบัพลา
เปล้ืองเคร่ืองไม่จ าเป็นตอ้งมีทุกวดัเวน้แต่วดัท่ีพระมหากษตัริยเ์สดจ็มาเป็นประจ าเท่านั้น 

 

 
 
1. ศาลาท่าน ้า    6. พระอุโบสถ 
2. ซุม้ประตู    7. ศาลาราย 
3. พระวิหาร    8. พลบัพลาเปล้ีองเคร่ือง 
4. พระเจดีย ์
5. หอระฆงั 

ภาพที ่2.2 ภาพจ าลองเขตพทุธาวาส 
ที่มา : https://www.m.sawadee.com 
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  2.1.2.2 เขตสังฆาวาส เป็นขอบเขตบริเวณพื้นท่ีส่วนหน่ึงของวดั ท่ีก าหนดไวใ้ห้
เป็นท่ีอยู่อาศยัของพระภิกษุสงฆ ์เพื่อให้สามารถปฏิบติัภารกิจส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกบัพิธีการใด
ทางศาสนา โดยตรง ค าวา่ สงัฆาวาส มาจาก สงฆ ์+ อาวาส แปลว่า ท่ีอยูแ่ห่งหมู่สงฆ ์พื้นท่ีบริเวณน้ี
จึงมกัมีขอบเขตท่ีมิดชิดและประกอบไปดว้ยอาคารสถาน ท่ีสัมพนัธ์เฉพาะกบักิจกรรมและวตัร
ปฏิบติัท่ีเป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตของ เพศสมณะเท่านั้น อนัไดแ้ก่ 
   1) กุฏิ คือ เรือนหรือตึก ส าหรับเป็นท่ีอยู่ของพระภิกษุ และสามเณร กุฏิ
ทัว่ไปมีลกัษณะคลา้ยกบัเรือนทรงไทย ปลูกเป็นหลงัยาวๆ แลว้กั้นฝาประจนัแบ่งเป็นหอ้งๆ เพื่อให้
พระภิกษุ หรือสามเณร อยู่ห้องละองค ์ตามวินัยบญัญติั กุฏิแต่ละหลงั มกัปลูกข้ึนเป็นหมู่โดยหัน
ดา้นหนา้เขา้หากนั มีชานนอกเป็นพื้นโล่ง เช่ือมถึงหนา้กุฏิทุกหลงั พื้นท่ีตรงกลางชานนอกมกัสร้าง
เรือนโถงข้ึน หลงัหน่ึงเรียกว่า “หอฉนั” ส าหรับพระภิกษุ และสามเณร ปฏิบติัภตักิจแต่ละวนั กุฏิท่ี
ปลูกสร้างเป็นลกัษณะดงักล่าวน้ี เรียกว่า “คณะหมู่” นิยมสร้างข้ึนให้เป็นท่ีอยู่ ส าหรับคณะสงฆ์
ฝ่ายคนัถธุระ คือ คณะสงฆท่ี์เล่าเรียนพระคมัภีร์ หรือการศึกษาพระปริยติัธรรม กบักุฏิอีกลกัษณะ
หน่ึง ปลูกสร้างข้ึนแบบเรือนทรงไทย เป็นหลงัโดดๆ และมีขนาดเล็ก มีพื้นท่ีภายในกวา้งพอ 
ส าหรับพระภิกษุรูปเดียวพ านกัอยูไ่ด ้กุฏิ ลกัษณะน้ีอาจสร้างข้ึนไดห้ลายๆ หลงั แต่จดัให้อยู่ห่างๆ 
กนัในบริเวณเดียวกนั หมู่กุฏิ ลกัษณะน้ีเรียกว่า “คณะกุฏิ” นิยมสร้างข้ึน เพื่อให้เป็นท่ีอยู่ส าหรับ
คณะสงฆ ์ฝ่ายวิปัสสนา ธุระ คือ คณะสงฆท่ี์ศึกษาดา้นการเจริญวิปัสสนา หรือกิจการพระศาสนา 
ในดา้นการบ าเพญ็กรรมฐาน วดัแห่งหน่ึง อาจมีทั้งคณะหมู่ และคณะกุฏิ แต่บางวดัอาจมีเพียงคณะ
เดียวเท่านั้นซ่ึงกฏิุจ าเป็นตอ้งมีทุกวดัเพราะเป็นท่ีพกัอาศยัของพระภิกษุสงฆ ์
   2) กปัปิยกุฎี คือ โรงครัวของพระสงฆ ์มีพุทธบญัญติัห้ามภิกษุเก็บอาหาร
และท าการหุงตม้ในท่ีอยู ่แต่ใหท้  าโรงหุงตม้ไวต่้างหาก โรงหุงตม้น้ีเรียกว่า กปัปิยกุฎี ใชเ้ก็บอาหาร
ได ้เวลาจะปลูกกปัปิยกุฎี พระสงฆห์ลายรูปยนืลอ้มปากหลุม ช่วยกนัยกเสาลงหลุมพรางเปล่งเสียง 
ซ่ึงกปัปิยกฎีุไม่จ าเป็นท่ีตอ้งมีทุกวดั บางวดัอาจมีข้ึนอยูก่บัความพร้อมของแต่ละวดันั้นๆ 
   3) ศาลาการเปรียญ คือ ส่ิงปลูกสร้างลกัษณะคลา้ยเรือนหลงัใหญ่ ยกพื้น
สูงเสมอ ศีรษะคนยืน มีเฉลียงโดยรอบ กั้นฝาแต่ละดา้นเป็นฝาโปร่งๆ ภายในศาลาตอนท่ีอยูชิ่ดฝา
ดา้นหน่ึงท ายกพื้นเป็น “อาสน์สงฆ”์ ส าหรับพระสงฆข้ึ์นนัง่เจริญพระพุทธมนต ์ตรงหวัอาสน์สงฆ์
ดา้นหน่ึง เป็นท่ีตั้งพระพทุธรูป และเคร่ืองบูชา ศาลาการเปรียญไดรั้บการสร้างข้ึนดว้ยวตัถุประสงค ์
เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีศึกษาพระพทุธศาสนา ส าหรับพระสงฆใ์นวนัธรรมดา กบับรรดาพทุธศาสนิกชน
ไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั ในการบ าเพ็ญกุศลในวนัธรรมสวนะ และวนัส าคญัทางพุทธศาสนา ซ่ึง
ศาลาการเปรียญไม่จ าเป็นตอ้งมีทุกวดัเพราบางวดัมีสถานท่ีท่ีทดแทนกนัไดต้ามความเหมาะสม  
   4) หอไตร คือ ค า ว่า “หอ” หมายถึงอาคารหรือเรือน ส่วนค าว่า “ไตร” 
หรือ “ธรรม” มาจากค าวา่ “ไตรปิฎก” หรือ “พระธรรม” อนัหมายถึงหมวดพระธรรมค าสั่งสอนของ 
พระพุทธเจา้ 3 หมวด คือ พระสูตร พระวินยั และพระอภิธรรม นิยมสร้างหอธรรมเน่ืองจากมีความ
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เช่ือว่า การสร้างหรือจารพระคมัภีร์ในทางพุทธศาสนาถือ กนัว่าจะไดอ้านิสงส์ผลบุญเป็นอยา่งมาก 
เทียบไดก้บัอานิสงส์ในการสร้างวิหาร จากเหตุผลดงักล่าว จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้มีการคดัลอก
คมัภีร์ประเภท ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎก กฎหมาย จริยศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ต ารายา 
โหราศาสตร์ ฯลฯ แลว้น าไปถวายไวต้ามวดัต่างๆ จนกระทัง่มีประเพณี ตั้ งธรรมหลวงท่ีเป็น
ประเพณีการคดัลอกใบลานเพื่ออุทิศใหก้บัชุมชนบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไป แลว้ เม่ือมีค าภีร์ยอ่มตอ้งมี
สถานท่ีเก็บ ดงันั้นจึงมีคติใน การสร้างหอธรรมข้ึนเพื่อใชเ้ก็บพระคมัภีร์ต่าง ๆเหล่าน้ี อีกทั้งยงัเป็น
สัญลกัษณ์แทนพระธรรม ค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้อีกดว้ย ซ่ึงหอไตรไม่จ าเป็นตอ้งมีทุกวดัเพราะ
บางวดัมีสถานท่ีทดแทนกนัไดต้ามความเหมาะสม 
   5) ธรรมศาลา คือ ศาลาประเภทหน่ึงท่ีมีการใชง้านแบบศาลาการเปรียญ 
คือเป็นท่ีแสดงธรรม ละท ากิจกรรมทางศาสนาของพระและชาวบา้นมีช่ือเรียกอีกอยา่งว่า ศาลาโรง
ธรรม และดว้ยสาเหตุท่ีประโยชน์ใชส้อยของโรงธรรมและศาลาการเปรียญนั้นเหมือนกนัดงันั้นใน
วดัท่ีมีศาลาการเปรียญมกัจะไม่มีศาลาโรงธรรม ซ่ึงธรรมศาลาไม่จ าเป็นตอ้งมีทุกวดัเพราะบางวดัมี
สถานท่ีท่ีทดแทนกนัไดต้ามความเหมาะสม  
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1. วจัจกุฏิ    6. ศาลาการเปรียญ 
2. หอฉนั    7. กปัปิยะกฏิุ 
3. กฏิุ    8. หอไตร 
4. หอระฆงั   9. ศาลาโรงธรรม 
5. ศาลาบาตร 

ภาพที ่2.3 ภาพจ าลองเขตสังฆาวาส 
ที่มา : https://www.m.sawadee.com 
 
 2.1.2.3 เขตธรณีสงฆ ์เป็นเขตพื้นท่ีในพระอารามท่ีวดัก าหนดพื้นท่ีบางส่วนท่ีเหลือจากการ
จดั แบ่งเขตส าคญั คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็นเขตพื้นท่ีส าหรับเอ้ือประโยชน์ใช้
สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลกัษณะ ต่างๆของวดั เช่น ใชเ้ป็นพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อสร้างความร่ม
ร่ืนให้วดั หรือใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างอาคารอ่ืนๆ เช่น สร้างเมรุส าหรับฌาปนกิจศพชุมชน ตั้ ง
โรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่สังคม แบ่งเป็นพื้นท่ีให้คฤหัสถเ์ช่าเพื่อใชเ้ป็นแหล่งท ามาหากิน อาทิ
การสร้างตึกแถว หรือท าเป็นตลาด เป็นตน้ ซ่ึงเขตธรณีสงฆไ์ม่จ าเป็นตอ้งมีทุกวดั เพราะข้ึนอยูก่บั
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แต่ละวดัอาจมีคนมาบริจาคพื้นท่ีใหว้ดัหรือไม่ ถา้มีวดันั้นตอ้งมีเขตธรณีสงฆ ์ถา้ไม่มีวดันั้นอาจไม่มี
เขตธรณีสงฆ ์

  สรุปการแบ่งพื้นท่ีวดัออกเป็น 3 ส่วนน้ี ในเชิงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมจึง
ให้หมายถึงส่วนหน่ึงคือเขตพุทธาวาสถูกใช ้เป็นพื้นท่ีก่ึงสาธารณะ(Semi-Public Zone) อีกส่วน
หน่ึงคือเขตสงัฆาวาสท่ีใชเ้ป็นพื้นท่ีส่วนตวั (Private Zone) เฉพาะของพระสงฆ ์ส่วนเขตธรณีสงฆก์็
เป็นเสมือนเขตพื้นท่ีสาธารณะท่ีไดรั้บมาจากการบริจาค (Public Zone) ส าหรับคนทัว่ไป 

 

2.2  การแก้ไขและการป้องกนัปัญหาดนิพงัทลาย 
 วตัถุประสงคห์ลกัของการป้องกนัผิวหนา้ของเชิงลาดคือการป้องกนัไม่ให้เกิดการชะลา้ง
พงัทลายของหน้าดินเน่ืองจากอิทธิพลของการไหลของน ้ าฝนหรือกระแสน ้ าจากภูเขา วิธีการ
ป้องกนัสามารถท าไดห้ลายวิธีเช่น การใช ้ Shotcrete, vegetation หรือ การท า Rip-Rap วิธีการปลูก
พืชคลุมดินนอกจากจะเป็นการป้องกนัการกดัเซาะของผวิหนา้ดินแลว้ยงัท าใหผ้วิหน้าของเชิงลาดมี
ความสวยงามเป็นธรรมชาติดว้ยงบประมาณท่ีน้อยกว่า (ยงยุทธ แตศิ้ริ และกฤษฎา ยุวธานนท์, 
2558) 
 2.2.1 การปลูกพืชคลุมดิน (Bio-Technique) 
  พืชคลุมดินจะมีผลกบัเสถียรภาพของลาดโดยกระบวนการดูดน ้ าผา่นทางรากของ
ตน้ไมแ้ละระเหยออกทางใบ ดงันั้นจึงท าให้ดินมีสภาพแห้งและเกิดการอ่ิมตวัชา้ลง จึงมีส่วนช่วย
เพิ่มเสถียรภาพของลาดดินในกรณีท่ีเป็นลาดดินต้ืน อีกทั้งรากพืชก็มีส่วนช่วยในการยดึเกาะกนัของ
ดิน การปลูกพืชคลุมดินยงัมีส่วนช่วยลดแรงกดัเซาะของผวิดินอีกดว้ย พืชคลุมดินท่ีใช้กนัอยา่งมาก
ในงานบ ารุงทาง ไดแ้ก่ หญา้แฝก เน่ืองจากหญา้แฝกมีคุณสมบติัพิเศษท่ีสามารถแตกกอดว้ยการแตก
หน่อบริเวณขอของล าตน้ไดต้ลอดเวลา รวมทั้งมีรากท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและหยัง่ลึกแตก
แขนงเป็นรากฝอยประสานกนัแน่นเหมือนตาข่าย ซ่ึงท าให้สามารถรับแรงดึงไดสู้ง ถึงแมว้่าการ
ปลูกพืชคลุมดินไม่ใช่วิธีการเพิ่มเสถียรภาพของลาดโดยตรง แต่ควรท าการปลูกพืชคลุมดินร่วมดว้ย
กบัมาตรการแกไ้ขปัญหาอ่ืนๆ 

 
ภาพที ่2.4 การปลูกพืชคลุมดิน (Bio-Technique) 
ที่มา :  https://www.mai.doh.go.th 
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 2.2.2 การท า Rip-Rap 
  Rip-Rap เป็นอีกวิธีในการป้องกันการชะลา้งพงัทลายบริเวณ Toe Slope 
เน่ืองมาจากการกดัเซาะของกระแสน ้ าในแม่น ้ าล าธาร ซ่ึงเป็นผลใหเ้สถียรภาพของเชิงลาดโดยรวม
ลดลงวิธีการน้ีจะเป็นการน าเอาหินขนาดใหญ่ท่ีคดัเลือกแลว้มาวางเรียงเป็นชั้นๆท่ีบริเวณฐานของ
เชิงลาดจนถึงระดบัสูงกวา่ระดบัน ้าสูงสุดประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร 

 

 
ภาพที ่2.5 การท า Rip-Rap 
ที่มา : https://www.mai.doh.go.th 
 
 2.2.3 การถมดินหรือท้ิงหิน 
  เป็นวิธีการเพิ่มน ้ าหนกัไวบ้ริเวณ Toe Slope เพื่อป้องกนัการเคล่ือนตวัของเชิงลาด 
การเลือกใชว้สัดุดินหรือหินข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีนั้นๆการถมดินหรือการท้ิงหินน้ีเป็นวิธีท่ี
ค่อนขา้งง่ายและประหยดั เหมาะสมกบัเชิงลาดท่ีมีความสูงไม่มากนกัและมีการกดัเซาะบริเวณ Toe 
slope สูง วิธีการน้ีเหมาะท่ีจะเป็นการป้องกนัการเคล่ือนตวัของเชิงลาดท่ีมีเสถียรภาพไม่มัน่คง
มากกวา่การแกไ้ขการพงัทลายของเชิงลาดในกรณีท่ีผูอ้อกแบบหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งพิจารณาแลว้เห็นว่า
อาจเกิดการพงัทลายข้ึนอนาคต 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6 การถมดินหรือท้ิงหิน 
ที่มา : https://www.mai.doh.go.th 
 

https://www.mai.doh.go.th/
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2.3  กรณศึีกษา 
 2.3.1 ศึกษากรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

  ช่ือโครงการ วดัป่าภูกอ้นบา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายงู  

    จงัหวดัอุดรธานี  

  ช่ือผูอ้อกแบบ ปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ 

 2.3.2 แนวคิดในการออกแบบ 

  คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ มีแนวคิดในการขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติจดัตั้งเป็นวดัป่าภูกอ้นนาค านอ้ย และปลูกป่าทดแทนฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรมกว่า 750 ไร่ 
อย่างถูกตอ้งตามระเบียบของกรมป่าไม ้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบติัธรรมและอยู่อาศยัของ
พระสงฆ์เพื่อรักษาสภาพป่าอย่างสมบูรณ์ และไดรั้บหนังสืออนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์หรืออยู่
อาศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจดัตั้งพุทธอุทยานมีเน้ือท่ี 1,000 ไร่ และไดรั้บขนานนามว่า 'พุทธ
อุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอ้น' 

 2.3.3 ประวติัความเป็นมาของพื้นท่ี 

  วดัป่าภูกอ้น ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายงูและป่าน ้าโสม ทอ้งท่ีบา้นนาค า 
ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี อนัเป็นรอยต่อแผน่ดิน 3 จงัหวดั คือ อุดรธานี เลยและ
หนองคาย ก าเนิดข้ึนจากการด าริชอบของพุทธบริษทัส่ี ผูต้ระหนกัถึงคุณประโยชน์อนัยิ่งใหญ่ของ
ธรรมชาติและป่าตน้น ้าล าธาร ซ่ึงก าลงัถูกท าลายโดยในปี พ.ศ. 2527 พระเดชพระคุณหลวงปู่ฝ้ัน อา
จาโร ไดเ้มตตาปรากฏในทิพยนิ์มิต สั่งใหไ้ปธุดงคท์างภาคอีสานเป็นเวลา 10 วนั คุณปิยวรรณและ
คุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะไดเ้ดินทางมาธุดงคแ์ถบจงัหวดัสกลนครและอุดรธานี เกิดความ
เล่ือมใสในปฏิปทาของพระป่า จึงไดเ้ขา้ช่วยเหลือท่านพระอาจารยอิ์นทร์ถวาย สันตุสสโก ส านัก
สงฆบ์า้นนาค านอ้ย ในการขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติจดัตั้งเป็นวดัป่านาค านอ้ย และปลูก
ป่าทดแทนฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรมกว่า 750 ไร่ อยา่งถูกตอ้งตามระเบียบของกรมป่าไม ้เพื่อใช้
ประโยชน์ในการปฏิบติัธรรมและอยูอ่าศยัของพระสงฆ ์จากนั้นท่านพระอาจารยอิ์นทร์ถวายไดพ้า
ไปดูป่าภูก้อนท่ีก าลังถูกสัมปทานตีตราตัดไม้ คณะศรัทธาจึงได้ตัดสินใจสร้างวดั โดยกราบ
อาราธนาท่านพระอาจารยช์าลี ถิรธมัโม (ปัจจุบนัเป็นพระครูจิตตภาวนาญาณ) เป็นประธานและ
ขวญัก าลงัใจในการก่อสร้าง และไดท้ าเร่ืองขอใชท่ี้ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายงู-น ้ าโสม เพื่อ
สร้างวดัในเน้ือท่ี 15 ไร่ จากกรมป่าไม ้จนไดรั้บอนุญาตเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2530 ต่อมาได้
ด าเนินการตามขั้นตอนของกรมการศาสนา จนไดรั้บอนุญาตใหส้ร้างวดัในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2530 
และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็น 'วดัป่าภูกอ้น' ข้ึนในพระพุทธศาสนาเม่ือวนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 2530 
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  เพื่อรักษาบริเวณวดัใหค้งสภาพป่าอยา่งสมบูรณ์ คณะศรัทธาจึงพยายามอยา่งหนกั
ท่ีจะขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีอยูโ่ดยรอบวดัดว้ยความเมตตากรุณาเป็นท่ีสุดของผูใ้หญ่
ผูมี้พระคุณหลายท่านในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ท่ีเห็นคุณค่าของป่า
และความตั้งใจจริงของคณะศรัทธาท่ีจะรักษาป่า จึงไดส้นบัสนุนช่วยเหลือจนเป็นผลส าเร็จ จนใน
ท่ีสุดในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2531 ไดรั้บหนงัสืออนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเพื่อจดัตั้งพุทธอุทยานมีเน้ือท่ี 1,000 ไร่ และไดรั้บขนานนามว่า 'พุทธอุทยานมหา
รุกขปาริชาติภูกอ้น' 

  วดัป่าภูกอ้นไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2532 คณะศรัทธา
จึงได้พร้อมใจกันจัดงานฝังลูกนิมิต โดยได้รับเกียรติจากท่านจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
ปลดักระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีตดัลูกนิมิตและผูกพทัธสีมา ณ 
วดัป่าภูกอ้น เม่ือวนัท่ี 13-14 มกราคม 2533 และรวบรวมปัจจยัในงานจดัตั้งมูลนิธิ 'ปิยธรรมมูลนิธิ' 
ข้ึน เพื่อเก้ือกูลพระภิกษุสามเณรในวดัและงานสาธารณประโยชน์ต่างๆในทอ้งถ่ิน ปัจจุบนัน้ีวดัมี
ศาลาอุโบสถ 2 ชั้น 1 หลงั ซ่ึงเป็นท่ีประกอบพิธีสงฆช์ั้นบนและเป็นท่ีฉนัชั้นล่าง มีกุฏิพระ 45 หลงั 
เรือนครัว 1 หลงั เรือนพกัฆราวาส 6 หลงัถงัเก็บน ้ าคอนกรีต 20 ถงั และหอ้งน ้ าจ  านวนมาก โดยใช้
ระบบประปาภูเขา จากฝายเก็บน ้ าดินขนาดเลก็ท่ีเป็นแหล่งตน้น ้ าซบัและน ้ าตกในวดั ซ่ึงต่อมากรม
ชลประทานไดบู้รณะถวายให้แขง็แรงถาวรในปี 2538 และวดัยงัไดต่้อระบบประปาไปถึงหมู่บา้น
นาค าท่ีอยูห่่างจากวดัไป 4 กิโลเมตร เพื่อใหช้าวบา้นมีแหล่งน ้าใชอ้ยา่งสะดวกและสะอาด 
   ดว้ยความสง่างามและความศกัด์ิสิทธ์ิของอาณาเขตพุทธอุทยาน และป่าสงวน
แห่งชาติบนเน้ือท่ีกว่า 3,000 ไร่ ท่ีกรมป่าไมไ้ดใ้ห้วดัป่าภูกอ้นช่วยดูแลงานดา้นป่าไม ้(เพิ่มข้ึนจาก
พื้นท่ีพุทธอุทยานเดิมอีก 2,000 ไร่) เพื่อรักษาป้องกนัไฟป่าและการบุกรุกท าลายป่าล่าสัตว ์วดัป่าภู
กอ้นจึงเป็นท่ีสงบสปัปายะ วิเวกควรแก่การบ าเพญ็ภาวนารักษา ก า ย ว า จ า แ ล ะ จิ ต ใ จ ใ น
กรรมฐานเป็นท่ีสุด  คณะศรัทธาจึงร่วมกันด าริสร้างพระมหาเจดีย์ นามว่า "พระปฐมรัตน
บูรพาจารยม์หาเจดีย"์ โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัคือ อญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้ึนประดิษฐานใน
สถานท่ีอนัสมควรเพื่อสักการะบูชา และแสดงกตญัญูกตเวทิตาแด่คุณของพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์และบุรพอาจารยก์รรมฐานในแถบอีสาน ทั้งยงัเป็นมงคลสถานท่ีพุทธศาสนิกชนจะได้
ตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของ ป่าไมอ้นัให้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นท่ี
ปฏิบติัขดัเกลาจิตใจ และเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวอีสาน ซ่ึงควรร่วมกนัส่งเสริมรักษาอยา่งจริงจงั
ตลอดไป 

  องคพ์ระมหาเจดียแ์ห่งน้ี เป็น 1 ใน "โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัเน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 
2542" และไดอ้ญัเชิญตราสัญลกัษณ์ และพระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มาประดิษฐาน
ภายในองคพ์ระมหาเจดียด์ว้ยในโอกาสน้ีท่านปลดักระทรวงมหาดไทยไดก้ราบทูลอญัเชิญเสด็จ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองคป์ระธานประกอบพิธีบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุในพระเกศ "พระร่วงรุ่งโรจน์ศรีบูรพา" พระประธานหนา้องคพ์ระมหาเจดีย ์ทรงลงพระ
นามาภิไธยและปลูกตน้สาละไว ้เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2544 และวดัป่าภูกอ้นยงัไดรั้บมอบ
ประกาศนียบตัรจากกรมป่าไม ้เป็นวดัอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น ระดับจังหวดั
ประจ าปี 2544 ประเภทดูแลรักษาป่าดั้งเดิม ตั้งแต่ 501 ไร่ข้ึนไป 

  ในปัจจุบนัน้ี วดัป่าภูกอ้นด ารงคงอยู่ด้วยความสมดุลของป่าไมท่ี้ทวีความอุดม
สมบูรณ์ ข้ึนทุกคืนวนั โดยบุคคลผูมี้ความศรัทธาและระลึกคุณของสรรพส่ิงทั้งหลายของชาติและ
แผน่ดินอนัเป็นท่ี ก าเนิดแห่งชีวิต โดยมีคุณพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองส านึก และมีพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษตัริยท่ี์ชาวไทยทุกคนควรทดแทน เป็นก าลงัใจส่งเสริมพระสงฆผ์ูป้ฎิบติั
ดีปฏิบติัชอบใหด้ ารงปฏิปทาของพระป่ากรรมฐานเพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์จนถึง
ท่ีสุด 

 

 
ภาพที ่2.7 บริเวณพื้นท่ีวดัป่าภูกอ้น 

ที่มา : https://www.watpaphukon.org 

 

 
ภาพที ่2.8 การสร้างวดัป่าภูกอ้น 

ที่มา : https://www.watpaphukon.org 
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ภาพที ่2.9 พทุธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอ้น    

ที่มา : https://www.watpaphukon.org 
 

  
ภาพที ่2.10 บริเวณเขตพทุธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอ้น 

ที่มา : https://www.watpaphukon.org 

 

 
ภาพที ่2.11 แผนผงับริเวณวดัป่าภูกอ้น 

ที่มา : https://www.watpaphukon.org 
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 2.3.4 แนวทางการออกแบบท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นโครงการ 

  จากการศึกษาขอ้มูลของวดัป่าภูกอ้น ไดมี้แนวทางในการออกแบบพื้นท่ีโดยการ
ค านึงถึงสภาพพื้นท่ีเป็นส่วนใหญ่ ให้คงความเป็นธรรมชาติของป่าและความเงียบสงบในการตั้ง
สถานปฏิบติัธรรม ซ่ึงภายในพื้นท่ีจะมีการก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูม้าปฏิบติัธรรมเท่าท่ี
จ าเป็นเพื่อเป็นการไม่ท าลายธรรมชาติของป่าบริเวณโดยรอบของวดั และไดรู้้ถึงการวางผงัของวดั
ป่าภูกอ้นว่าเขตต่างๆอยู่ตรงไหนเพื่อท่ีจะไดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นโครงการไดอ้ย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด 

  ดงันั้นจึงไดน้ าแนวคิดในการก่อสร้างวดัป่าภูกอ้นใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ
ภายในโครงการฯ เพื่อค านึงถึงสภาพพื้นท่ีของวดัป่าให้มีความเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ และ
สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ สามเณร และผูป้ฏิบัติ ให้ได้รู้ซ้ึงถึงหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนาท่ีแทจ้ริง 

  สรุปจากแนวคิดในการออกแบบวดัป่าภูก้อน โดยคุณปิยวรรณและคุณโอฬาร 
วีรวรรณ ไดมี้แนวคิดในการสร้างวดัป่าภูกอ้นเพื่อเป็นสถานท่ีในการปฏิบติัธรรมและเป็นการฟ้ืนฟู
ป่าท่ีเส่ือมโทรมในบริเวณนั้นเพื่อรักษาบริเวณวดัให้คงสภาพป่าอย่างสมบูรณ์จากแนวคิดของคุณ
ปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ ท่ีมีการก่อสร้างวดัเพื่อฟ้ืนฟูป่าท่ีเส่ือมโทรมและจดัตั้งสถาน
ปฏิบติัธรรมท่ีเป็นสถานท่ีในการสัง่สอนพทุธศาสนิกชนเก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้ 
ปลูกฝ่ังให้พุทธศาสนิกชนในบริเวณนั้นไดรู้้จกัการรักษาป่าไมท่ี้เป็นแหล่งทรัพยากรอนัส าคญัอีก
ดว้ย 

  ดงันั้นจึงน าแนวทางการออกแบบวดัป่าภูกอ้น มาเป็นกรณีศึกษาของโครงการฯ 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบพื้นท่ีภายในวดัต่อไป เพื่อให้เกิดแนวคิดในการออกแบบ
สภาพพื้นท่ีภายในวดัดา้นการใชพ้ื้นท่ีแต่ละส่วนของการประกอบการปฏิบติัธรรม และการรักษา
สภาพพื้นท่ีของป่าไมโ้ดยรอบบริเวณวดั 
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บทที ่3 
ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ทีแ่ละผู้ใช้โครงการ 

 
การจดัท าโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์วดัเขาโอภาสบา้นหนองม่วง ต าบลชุมแสง อ าเภอวงั

จนัทร์ จงัหวดัระยอง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของโครงการการศึกษาพื้นท่ีการ
ออกแบบวางผงัภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส มีพื้นท่ีโครงการจ านวน 15 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์
จ  านวน 5 ไร่ 

3.1  ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่ 
 พื้นท่ีโดยรอบของโครงการมีท่ีตั้งอยูท่ี่จงัหวดัระยองซ่ึงมีขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้ถึงโครงการ 
การสัญจรภายในโครงการ สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณน ้ าฝน ความช้ืนสัมพนัธ์ แสงแดด ลม 
สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ พืชพรรณเดิม ลกัษณะโครงสร้างดิน ลักษณะอาคารส่ิงก่อสร้าง
ลกัษณะมุมมองและพื้นท่ีว่างกิจกรรมเดิม ส ารวจความตอ้งการพฤติกรรมของผูใ้ชส้รุปขอ้มูลพื้นท่ี
และผูใ้ชใ้นโครงการ Bubble Diagram และ Site Relation ดงัต่อไปน้ี 
 3.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

 วดัเขาโอภาส ตั้งอยูท่ี่ บา้นหนองม่วงหมู่ท่ี 4 ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดั
ระยอง วดัเขาโอภาสมีพื้นท่ีโครงการจ านวน 15 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นท่ีจดัภูมิทศัน์จ  านวน 5 ไร่ มี
อาณาเขตติดต่อ 
    ทิศเหนือ ติดต่อกบัภูเขา 
    ทิศใต ้  ติดต่อกบัถนนหลกั 
    ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัพื้นท่ีป่า 
    ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัพื้นท่ีเกษตรกร 
  3.1.2 การเขา้ถึงโครงการ 
  ประเภทของการสัญจรไปยงัวดัเขาโอภาสสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวั 
และรถโดยสารประจ าทางดงัน้ี 
  3.1.2.1 สัญจรทางรถยนต์ สามารถใชเ้ส้นทางในการเดินทางไดห้ลายเส้นทางใช้
เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 2 ชัง่โมง 30 นาทีถึงอ าเภอเมืองมี 5 วิธี ดงัต่อไปน้ี 
   1) จากกรุงเทพฯมุ่งหน้าสู่ถนน กรุงเทพ-พทัยา สายใหม่ และ กรุงเทพ-
ชลบุรี สายใหม่/ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ไปจนถึงอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี จากนั้นแยกซา้ยเขา้
ทางหลวงหมายเลข 344 ผ่านต าบลคลองพลู ต  าบลเขานอ้ย จนถึงต าบลชุมแสง เขา้สู่วดัเขาโอภาส 
รวมระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร เส้นทางน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเดินทางไป อ าเภอแกลง
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โดยไม่ผ่าน อ าเภอเมืองระยอง หากตอ้งการเดินทางเขา้สู่อ  าเภอเมืองระยองให้ใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข 3 ยอ้นกลบัมา อีกประมาณ 42 กิโลเมตร 
   2) จากกรุงเทพฯมุ่งหน้าเขา้สู่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ขบัต่อไปยงั ทาง
พิเศษบูรพาวิถีและ ถนนหมายเลข 361 เขา้สู่ทางหลวงหมายเลข 344 ผา่นต าบลคลองพลู ต  าบลเขา
นอ้ย จนถึงต าบลชุมแสง เขา้สู่วดัเขาโอภาส รวมระยะทางประมาณ 181 กิโลเมตร 
  3.1.2.2 รถโดยสารประจ าทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ
ของบริษทั ขนส่ง จ ากดั และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ระยอง ออกจากสถานีขนส่งสายตะวนัออก
หรือเอกมยั ถนนสุขมุวิท และสถานีขนส่งสายเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือหรือหมอชิต 2 ถนน
ก าแพงเพชร 2 ทุกวนั วนัละหลายเท่ียว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมงถึงตวัเมืองในตวัจงัหวดั
ระยองมีรถชนิดต่างๆใหบ้ริการสามารถเลือกใชบ้ริการยานพาหนะต่างๆ ไดห้ลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม ราคาข้ึนอยู่กบัระยะทางและการต่อรอง ระยะทางจากอ าเภอเมืองระยองไปยงัอ าเภอวงั
จนัทร์ 70 กิโลเมตร 

 
ภาพที ่3.1 แผนท่ีวดัเขาโอภาส 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
 
 3.1.3 สภาพภูมิอากาศ 
  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศในภาพรวมของจงัหวดัระยองและบริเวณพื้นท่ีศึกษา เป็น
การรวบรวมขอ้มูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจงัหวดัระยอง ตั้งอยู่ห่างจากพื้นท่ีโครงการไปทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 81.8 กิโลเมตร โดยขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาท่ีน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในคาบ 5 ปี 
(พ.ศ. 2553-2558) (สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง, 2558 ) (ดงัตารางท่ี 3.1 ) 
 จงัหวดัระยองมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาในดา้นตะวนัออก และตอนกลาง มีพื้นท่ี
ลาดเชิงเขาและท่ีราบระหว่างหุบเขาจนถึงท่ีราบลุ่มแม่น ้ า ดา้นตะวนัออกบรรจบกบัท่ีราบลุ่มชายฝ่ัง



25 

ทะเลดา้นทิศตะวนัตก ทิศใตเ้ป็นอ่าวเล็กๆ และเกาะต่างๆจงัหวดัระยองมีลกัษณะภูมิอากาศแบบ
มรสุมเขตร้อน ลมทะเลพดัผา่นตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจดับริเวณชายฝ่ังทะเลเยน็สบาย ฤดูฝน
จะมีฝนตกชุกระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคมของทุกปีดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  3.1.3.1 ภูมิอากาศ ในช่วงเดือนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมท่ีมีปริมาณน ้ าฝน
มาก แต่ก็ยงัมีอุณหภูมิท่ีสูงในบางวนั จึงไม่จ าเป็นต้องให้น ้ าแก่พืชในปริมาณมากจนเกินไป
เน่ืองจากในดินมีปริมาณน ้ าสะสมท่ีเพียงพอ ในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ์ มีอุณหภูมิต ่าและ
ความช้ืนสมัพนัธ์สูง แต่มีปริมาณน ้าฝนนอ้ย ควรให ้น ้ าในปริมาณท่ีพอเหมาะ อย่างนอ้ย 1 คร้ังต่อ
วนั เน่ืองจากในช่วงฤดูหนาวพืชจะมีการเจริญเติบโตชา้ และความช้ืนสูงท าให้เกิดโรคต่างๆไดง่้าย 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูงและปริมาณน ้ าฝนต ่า ท าให้จ  าเป็นตอ้งให้น ้ าแก่
พืชมากกวา่ช่วงฤดูอ่ืนลกัษณะภูมิอากาศของจงัหวดัระยอง มีสภาพภูมิอากาศ ดงัน้ี 

 1) แบบมรสุมเขตร้อน ในพื้นท่ีดา้นตะวนัออกของจงัหวดัระยอง จะมี
ปริมาณฝนตกมากและมีช่วงแห้งแลง้สั้น มีฝนตกเฉล่ียประมาณ 1,200-1,700 มิลลิเมตร/ปี ฤดูกาล
จงัหวดัระยอง มีฤดูกาลแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

(1) ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคมรวมระยะ  6
เดือน  โดยในเดือนพฤษภาคม ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ะพดัเขา้มา ท าให้มีฝนตกมาก ต่อมาใน
เดือนมิถุนายน ฝนลดปริมาณการตกลงอยา่งชดัเจน ยกเวน้ทางดา้นอ าเภอแกลง และก่ิงอ าเภอเขาชะ
เมา ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ฝนเร่ิมตก และตกมากในเดือนสิงหาคม - ตุลาคมซ่ึงฝนท่ีตกมาก
ในช่วงน้ี ก็เน่ืองจากไดรั้บลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตใ้นอ่าวไทย และพายดีุเปรสชัน่ ท่ีไดเ้คล่ือนตวั
มาจากทะเลจีนใตท่ี้ฝ่ังเวียดนาม และพดัมาทางทิศตะวนัตกเขา้สู่พื้นท่ีจงัหวดัในภาคตะวนัออก
ดงันั้นพื้นท่ีโครงการจึงไดรั้บลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท าใหบ้ริเวณพื้นท่ีไดรั้บฝนตกชุกตลอดช่วง
ระยะเวลา 6 เดือน ท าให้การออกแบบพื้นท่ีโครงการจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการเลือกใชพ้รรณไมใ้น
งานภูมิทศัน์ใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี 

ไมย้ืนตน้  :  ควรเลือกใชไ้มท่ี้มีลกัษณะผิวใบเขม้ ชอบความช้ืน 
และสามารถระบายน ้าไดดี้ หรืออาจเลือกใชไ้มพ้ื้นถ่ินเดิม 

ไมพุ้่ม  : ควรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ชอบความช้ืน ระบบระบายน ้ าดี
    ไมค้ลุมดิน : ควรเลือกพรรณไมท่ี้สามารถป้องกนัผวิดิน จากฝุ่ น
ละอองหรือดินโคลนเม่ือเวลาฝนตก 

(2) ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กมุภาพนัธ์ รวมระยะเวลา 4
เดือน ฤดูน้ีอุณหภูมิของจงัหวดัระยอง ไม่ลดต ่ามากเหมือนภาคอ่ืน ๆ เพราะเขตน้ีอยู่ปลายมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ความหนาวเยน็จึงไม่ลดลงมาก นอกจากน้ี ยงัไดรั้บไออุ่นจากทะเล จึงท าให้
จงัหวดัระยองไม่หนาวเย็นมากนักพื้นท่ีโครงการท่ีได้รับลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท าให้
บริเวณพื้นท่ีไดรั้บความหนาวเยน็จากสภาพอากาศ แต่ไม่มากนกัเน่ืองจากไดรั้บความร้อนจากทะเล 
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ท าให้การออกแบบพื้นท่ีโครงการจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ทนต่อสภาพอากาศ 
โดยการเลือกใชพ้รรณไมท่ี้มีใบหนา ผวิสมัผสัเป็นมนั เพื่อลดการคายน ้าของผวิใบ  

(3) ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพนัธ์ จนถึงปลายเดือนเมษายน 
ระยะเวลา 2 เดือน ระยะน้ีมีลมตะวนัออกเฉียงใตแ้ละลมเฉ่ือยจากทะเลในตอนบ่ายพดัมาร่วมกบัลม
ตะวนัออกเฉียงใต ้จึงท าใหล้มมีก าลงัแรงมากยิง่ข้ึน ดงันั้น ฝ่ังทะเลระยอง ในระยะเดือนกุมภาพนัธ์
ถึงเดือนเมษายน จึงมีคล่ืนลมค่อนขา้งแรงในตอนบ่ายและเยน็ท าใหอุ้ณหภูมิไม่สูงอากาศจึงไม่ร้อน
มากนักพื้นท่ีโครงการท่ีไดรั้บลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้ท าให้บริเวณพื้นท่ีไดรั้บความร้อนจาก
สภาพอากาศ ท าให้การออกแบบพื้นท่ีโครงการจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ทนต่อ
สภาพอากาศ ท่ีแห้งแลง้โดยการเลือกใชพ้รรณไมท่ี้มีใบหนา ผิวสัมผสัเป็นมนั เพื่อลดการคายน ้ า
ของผวิใบและป้องกนัไอเคม็จากทะเล 
  3.1.3.2 อุณหภูมิ จงัหวดัระยอง มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีต ่าสุดและสูงสุด 22.0 และ 
43.3 องศาเซลเซียส เดือนมกราคมมีอุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด16.5 องศาเซลเซียส และเดือนพฤษภาคมมี
อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 44.9 องศาเซลเซียส ดงันั้นอุณหภูมิของพื้นท่ีโครงการมีผลต่อการออกแบบ 
เน่ืองจากอุณหภูมิมีผลท าให้การเจริญเติบโตของพรรณไม้ หากอุณหภูมิท่ีสูงเกินไปอาจท าให้ใบ
ไหมจ้ากความร้อน หรืออุณหภูมิต ่าเกินไปตน้ไมอ้าจเจริญเติบโตแขง็แรงไดอ้ย่างเต็มท่ี  ดงันั้นจึง
ควรเลือกพรรณไมท่ี้สามารถทนต่ออุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงได ้

 3.1.3.3 ปริมาณน ้ าฝน จงัหวดัระยอง มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 1,144.4 มิลลิเมตรต่อปี 
ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นระยะท่ีฝนตกนอ้ยเดือนธนัวาคมเป็นเดือนท่ีฝนตกนอ้ย
ท่ีสุดเฉล่ีย 11.0 มิลลิเมตร และช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นระยะท่ีฝนตกชุก เดือน
กนัยายนมีปริมาณฝนตกมากท่ีสุด เฉล่ีย 227.7 มิลลิเมตรเน่ืองจากพื้นท่ีโครงการอยู่ในเขตพื้นท่ี
ชายฝ่ังทะเลซ่ึงเป็นเขตท่ีมีปริมาณน ้าฝนมากจ าเป็นตอ้งเลือกใชพ้รรณไมท่ี้สามารถระบายน ้ าไดเ้ป็น
อยา่งดี ทนทานต่อสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง 
  3.1.3.4 ความช้ืนสัมพทัธ์ จงัหวดัระยองมีความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียตลอดปี 63.1 
เปอร์เซ็นต ์เดือนมกราคมเป็นเดือนท่ีมีค่าความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดเฉล่ีย 74.1 เปอร์เซ็นต ์และเดือน
สิงหาคมเป็นเดือนท่ีมีค่าความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุดเฉล่ีย 53.7 เปอร์เซ็นต์ ความช้ืนสัมพทัธ์ต่อการ
เลือกใชพ้รรณไมใ้นพื้นท่ีโครงการ เน่ืองจากพื้นท่ีติดภูเขาท าให้ระดบัความช้ืนสัมพทัธ์ปานกลาง 
การเลือกใชพ้รรณไมค้วรเลือกใชพ้รรณไมท่ี้มีใบหนา ผวิสมัผสัเป็นมนั สามารถระบายน ้าไดดี้   

  
 3.1.3.5 แสงแดด จงัหวดัระยอง อยูใ่นเขตชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีปริมาณน ้ าฝน

ค่อนขา้งสูง จึงท าใหค้วามเขม้ของแสงแดดต ่ากว่าเขตอ่ืนๆแสงแดด ควรค านึงถึงการเลือกใชพ้รรณ
ไมท่ี้มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีโครงการ โดยการเลือกใชพ้รรณไมท่ี้ตอ้งการแสงแดดตามความ
เหมาะสม 
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  3.1.3.6 ลม ท่ีพดัผ่านพื้นท่ีศึกษามาจาก 3 ทิศทางหลกั คือ ช่วงเดือนตุลาคมถึง
เดือนมกราคมโดยส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจากทางทิศเหนือ ส่วนในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์จนถึง
เดือนพฤษภาคมโดยส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจากทางทิศใต ้และในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กนัยายนโดยส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ความเร็วลมเฉล่ียของเดือนมิถุนายน
มีค่ามากท่ีสุด คือ 5.9 น็อต และเดือนพฤศจิกายนมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ 0.9 น็อต เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการ
อยูใ่นเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลก่อใหเ้กิดลมทั้งสองชนิดคือ ลมมรสุมและลมจากไอทะเล   
  ดงันั้นในการเลือกใชพ้รรณไมจึ้งจ าเป็นตอ้งค านึงถึงทิศทางลมเป็นหลกั การเลือก
พรรณไมค้วรเลือกลกัษณะใบหนา เป็นมนั มีความคงทนแข็งแรง สามารถทนต่อสภาพอากาศท่ี
เปล่ียนแปลง หรืออาจเลือกใชพ้รรณไมพ้ื้นถ่ินเดิม 
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ตารางที ่3.1 แสดงขอ้มูลปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิ ความช้ืนสมัพทัธ์ เฉล่ียในรอบ 5 ปี 
(พ.ศ. 2553-2558)  ของจงัหวดัระยอง 

เดือน 
ปริมาณน ้าฝน 

(ม.ม.) 

อุณหภูมิ (c0) 
ความช้ืนสมัพทัธ์ 

(%) 
ความเร็วลมเฉล่ีย 

(Knots) ต ่าสุด สูงสุด 

มกราคม 
กมุภาพนัธ์ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กนัยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธนัวาคม 

31.3 
20.2 
18.9 
64.4 
137.2 
118.5 
158.1 
176.4 
227.7 
128.2 
52.5 
11.0 

16.5 
19.3 
22.2 
22.3 
24.4 
24.6 
23.7 
24.0 
23.7 
22.9 
22.2 
18.5 

42.6 
41.6 
44.1 
44.4 
44.9 
43.7 
42.4 
42.3 
43.9 
43.5 
43.4 
42.5 

74.1 
70.8 
63.4 
70.5 
58.6 
57.6 
54.2 
53.7 
57.1 
61.4 
66.8 
69.5 

1.5 
2.3 
1.9 
2.1 
3.9 
5.9 
5.5 
5.1 
3.8 
1.3 
0.9 
1.2 

รวม 1,144.4    
 

เฉล่ีย  22.0 43.3 63.1 2.9 

ที่มา : https://www.tmd.go.th 
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 
ภาพที ่3.2 ทิศทางแสงแดดและลม 
สัญลกัษณ์ :  
 
                                                                                                       

 

  กระแสลม 

  พระอาทิตย ์

 ทิศทางแสงแดด ทิศ 

                  สเกลกราฟฟิก 
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 3.1.4 สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
  3.1.4.1 ระบบน ้ าใชใ้นการอุปโภค เน่ืองจากในพื้นท่ีโครงการมีบ่อน ้ าท่ีใชใ้นการ
อุปโภคทางวดัจึงมีน ้ าจากธรรมชาติใชต้ลอดทั้งปี ในแต่ละปีปริมาณน ้าในบ่อมีปริมาณไม่เท่ากนั จึง
มีการออกแบบและติดตั้งระบบน ้ าลน้เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้ าไหลออกนอกพื้นท่ีโครงการสู่อ่างเก็บน ้ า
ประแสร์ ป้องกนัการเกิดปัญหาน ้าลน้เขา้พื้นท่ีโครงการ 

 

 
ภาพที ่3.3  Section บ่อน ้า 
 

 
ภาพที ่3.4  บริเวณบ่อน ้า 
 

 
ภาพที ่3.5  บริเวณบ่อน ้า 
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  3.1.4.2 ระบบระบายน ้ า พื้นท่ีโครงการมีระบบการระบายน ้ าแบบฝังดิน ทาง
ระบายน ้ าอยู่ทางทิศเหนือ ซ่ึงในพื้นท่ีของโครงการมีการวางท่อระบายน ้ าหลายจุด เพื่อจะรองรับ
การระบายน ้าไดดี้ 

 
 
 

เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 
ภาพที ่3.6 แปลนแสดงระบบระบายน ้า 
สัญลกัษณ์ :                         
 
                                          
 

  

ทิศ 

สเกลกราฟฟิก 
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3.1.5 ลกัษณะพืชพรรณเดิม 
  สภาพพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีกระจายอยูทุ่กพื้นท่ี ไม่เท่ากนั และมีการกระจายตวัอยู่
เป็นจุดๆ ทัว่พื้นท่ีโครงการ แต่เน่ืองจากไม่มีการดูแลรักษาท่ีดีพืชพรรณภายในพื้นท่ีโครงการจึงมี
สภาพทรุดโทรมส่วนใหญ่เป็นตน้ไมข้นาดใหญ่ ท่ีไดท้  าการส ารวจพบมี ตน้โพธ์ิสนประดิพทัธ์
ตน้มะขาม ตน้ขนุน ตน้ตะเคียนทอง กระถินเทพา และยางนา ดงันั้นจึงออกแบบโดยการน าพรรณ
ไมเ้หล่าน้ีมาใชใ้ห้ร่มเงาและใชก้ั้นเขต บงัสายตา เป็นฉากหลงั หรือน ามาใชเ้พื่อเป็นองคป์ระกอบ
ในการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัพืชพรรณเดิมและมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มให้นอ้ยท่ีสุดและ
เกิดความสวยงาม 
 

 

ภาพที ่3.7 พืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 

กระถิน

เทพา 

ขนุน 

มะขาม 

สนประดิพทัธ์ 

โพธ์ิ 

ยางนา 

สนประดิพทัธ ์

 

ตะเคียนทอง

ตะเคียนทอง 
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ตารางที่ 3.2 แสดงขอ้มูลพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
ภาพพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะพรรณไม ้ การใชง้านดา้นภูมิทศัน์ 

 

 

1. ตน้โพธ์ิ 
ช่ือสามญั : 
Sacred Fig Tree 
ช่ือวิทยาศาสตร์: 
Ficus religiosa  L. 
ช่ือวงศ:์MORACEAE 

- ไมต้น้ผลดัใบขนาด
ใหญ่ สูง 20 -30 ม. 
แตก ก่ิ งก้ านสาขา
ออกเป็นพุ่มตรง ล า
ต้ น มี เ ส้ น ผ่ า น
ศูนยก์ลาง 1.5-3 ม. มี
ยางสีขาว 

- ทรงพุ่มแผก่วา้งใหร่้ม 
เงาได้ดี  ควรปลูกในท่ี 
ส า ธ า ร ณ ะ ค ว บ คุ ม 
ระบบรากด้วยการตัด 
แต่งพุม่ 

 
 
 

 

2. ตน้สนประดิพทัธ์ 
ช่ือสามญั: 
Son pradipat,  
Iron Wood Horsetail 
ช่ือวิทยาศาสตร์: 
Casuarinajunghuhnian
aMiq. 
ช่ือวงศ:์ 
CASUARIMACEAE 

- ไมย้ืนตน้ขนาด 
ใหญ่ สูง 15-35 ม. 
ขนาดทรงพุ่ม 4-6 ม. 
ไ ม่ ผ ลั ด ใ บ  ท ร ง 
พุม่รูปพีระมิดเปลือก 
ต้นสีน ้ าตาลเข้ม ใบ 
เด่ียวเรียงเวียนเป็น 
วงกลมท่ีขอ้ก่ิงขอ้ละ 
8 -1 0 ใ บ รู ป
สามเหล่ียมดอกแยก
เพศแยกตน้ ดอกเพศ
ผู ้สีน ้ าตาลอ่อนหรือ
สีเหลืองดอกเพศเมีย 
สีน ้ าตาลอมเทา 

- ปลูกเป็นฉากหลงัของ 
พื้ น ท่ี  เพื่ อแสดงของ 
เขตปลูกเป็นไมก้นัลม 
ปลูก ริมทะ เล  ทนน ้ า  
ท่ ว ม ขั ง แ ฉ ะ ไ ม่ 
สามารถปลูกไม้เล็กใต ้
ตน้ไดเ้พราะใบร่วงมาก 
และรากหนาแน่น ไม่ 
เหมาะในสนามเดก็เล่น 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) แสดงขอ้มูลพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 

ภาพพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะพรรณไม ้ การใชง้านดา้นภูมิทศัน์ 
 
 
 

 

3. ตน้ยางนา 
ช่ือสามญั:Yang 
ช่ือวิทยาศาสตร์: 
Dipterocarpus alatus 
Roxb.ex. G.Don 
ช่ือวงศ:์ 
DIPTEROCARPA 
CEAE 

-ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่  
ไม่ผลดัใบหรือผลดั
ใบระยะสั้น สูงไดถึ้ง 
50 เมตร ล าตน้เปลา
ตรง เปลือกตน้สีออก
เทาอ่อน เกล้ียง หลุด
ลอกออกเป็นช้ิน
กลมๆ โคนตน้มกั
เป็นพพูอน เรือนยอด
เป็นพุม่กลม ทึบ ตาม
ก่ิงอ่อนและยอดอ่อน
มีขน และมีรอยแผล
ใบเห็นชดั 

- ปรับสภาพภูมิอากาศ
ไม่ให้ ร้อนและหนาว 
เ กิ น ไ ป  ช่ ว ย ท า ใ ห ้
ภูมิทศัน์สวยงาม 

 
 
 

 

4. ตน้มะขาม 
ช่ือสามญั: 
Tamarind, Indian date 
ช่ือวิทยาศาสตร์: 
Hopea odorata Roxb.  
ช่ือวงศ:์ 
DIPTEROCARPA 
CEAE 

-ไม้ต้นขนาดกลาง
จ น ถึ ง ข น า ด ใ ห ญ่ 
เป ลื อกต้นข รุขระ
และหนา สีน ้ าตาล
อ่ อ น  ใ บ เ ป็ น ใ บ
ประกอบ ใบเลก็ออก
ตามก่ิงก้านใบเป็นคู่
ด อ ก อ อ ก เ ป็ น ช่ อ
เล็กๆ ตามปลายก่ิง 
หน่ึงช่อมี 10-15 ดอก 
ก ลีบดอกสี เห ลือง
และมีจุดประสีแดง
อยูก่ลางดอก ผล เป็น
ฝักยาว  

- ทรงพุ่มสวย ปลูกเป็น
ฉากหลงั บงัสายตา เป็น
แนวร้ัว กนัลม 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) แสดงขอ้มูลพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
ภาพพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะพรรณไม ้ การใชง้านดา้นภูมิทศัน์ 

 
 

 

 

5. ตน้ตะเคียนทอง 
ช่ือสามญั: 
Iron Wood, Malabar 
Iron Wood d 
ช่ือวิทยาศาสตร์: 
Aquilaria crassna 
ช่ือวงศ:์ 
THYMELAEACEAE 

- ไมย้ืนตน้ไม่ผลดัใบ
ขนาดใหญ่  ล า ต้น
เปลาตรง มีความสูง
ของตน้ประมาณ 20-
40 เมตร วัดรอบได้
ถึ ง ห รื อ ก ว่ า  3 0 0 
เซนติเมตร ลักษณะ
ของเ รือนยอดเป็น
ท ร ง พุ่ ม ทึ บ  ก ล ม 
ห รื อ เ ป็ น รู ป เ จ ดี ย์
แบบต ่า ๆ เปลือกตน้
หนาเป็นสีน ้ าตาลด า 
แตกเป็นสะเกด็ 

- เหมาะกบัการปลูกใน
ส ว น ป่ า ห รื อ ส ว น
สมุนไพร 

 
 

 

 

6. กระถินเทพา 
ช่ือสามญั: 
Kra thin saba 
ช่ือวิทยาศาสตร์: 
Acacia mangium  
ช่ือวงศ:์FABACEAE 

- เป็นไมท่ี้มีลกัษณะ
ล า ต้นตรงและไ ม่
ค่อยแตก ก่ิ งแขนง
โดยก่ิงส่วนล่างจะ
ทยอยแห้ งต ายไป
ตั้ ง แ ต่ อ า ยุ ย ัง น้ อ ย 
ท ร ง พุ่ ม ข อ ง ต้ น
ก ร ะ ถิ น เ ท พ า จ ะ
เปล่ียนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมโดย
จะมีพุ่มกวา้ง ถา้ปลูก
ห่ างห รือ ข้ึนอยู่ ใน
บริเวณท่ีโล่ง และจะ
สูงโปร่งถ้าปลูกชิด
กนัในสภาพของสวน
ป่า  

- ปรับสภาพภูมิอากาศ
ไม่ให้ ร้อนและหนาว 
เกินไป 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) แสดงขอ้มูลพืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ 

ภาพพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะพรรณไม ้ การใชง้านดา้นภูมิทศัน์ 
 
 

 

 

7. ตน้ขนุน 
ช่ือสามญั: 
Jack fruit tree 
ช่ือวิทยาศาสตร์: 
Artocarpus 
heterophyllus  Lam.
ช่ือวงศ:์MORACEAE 

- ไมต้น้ ขนาดใหญ่ 
สูง 15 - 30 เมตร ล า
ต้ น แ ล ะ ก่ิ ง เ ม่ื อ มี
บาดแผลจะมีน ้ ายางสี
ขาวข้นคล้ายน ้ านม
ไหล ใบ เป็นใบเด่ียว 
เรียงสลบั แผ่นใบรูป
รี  ขนาดกว้า ง  5 -8 
เซนติเมตร ยาว 10 - 
15 เซนติเมตร ปลาย
ใบทู่ ถึงแหลม โคน
ใบมน ผิวในดา้นบน
สีเขียวเขม้เป็นมนั 

- เ ป็ น ไม้ ท่ี มี ท ร งพุ่ ม
สวยงาม เหมาะน าไป
ปลูกในสวนป่า 

ที่มา : https://www.friynn.com 
 
 3.1.6 ลกัษณะโครงสร้างดินในจงัหวดัระยองและดินในพื้นท่ีโครงการ 
  กลุ่มชุดดินท่ี 43 ระยอง (Rayong series: Ry) เกิดจากตะกอนน ้ าพามาทบัถมอยูบ่น
ตะกอนทะเลบริเวณท่ีราบชายฝ่ังทะเล สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนั 0-1 % มีการ
ระบายน ้ าดีมาก ดินมีความสามารถใหน้ ้ าซึมผา่นไดเ้ร็ว การไหลบ่าของน ้ าบนผิวดินปานกลาง เป็น
ดินลึกมาก ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่ามาก มีสี
น ้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินทราย มีสี
น ้ าตาลหรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเลก็นอ้ย (pH 6.0-6.5) (ส านกัส ารวจและวิจยั
ทรัพยากรดิน, 2559) 
  วดัเขาโอภาสไดมี้การน าดินลูกรังมาถมหนา้ดินซ่ึงลกัษณะของดินลูกรังมีดงัน้ี ดิน
ลูกรัง (Skeletal soils) หมายถึง ดินท่ีพบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด ชั้นเศษหิน หรือชั้นหินพื้นในระดบัต้ืน
กว่า 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินลูกรังเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า เป็นอุปสรรคต่อการ
เจริญเติบโตของพืช พบมากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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 ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรของดินลูกรังคือเป็นดินต้ืนท่ีมีกรวด หินมนเลก็
หรือเศษหินปะปนกนัอยูม่าก ท าใหดิ้นมีความสามารถในการอุม้น ้ าต ่าอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต 
นอกจากน้ี  
 แนวทางแกไ้ขและการใชป้ระโยชน์ดินลูกรังดินลูกรังเป็นดินท่ีมีขอ้จ ากดัต่าง ๆ มากการ
แกไ้ขปัญหาเพื่อใชป้ระโยชน์จากดินน้ีอาจท าไดห้ลายแนวทางคือ 

3.1.6.1 การท าทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์
3.1.6.2 การปลูกพืชไร่  
3.1.6.3 การปลูกไมผ้ลและไมโ้ตเร็ว  
3.1.6.4 การท านา 

 จากการศึกษาพบว่าการปลูกพืชพรรณต่างๆ ลงในพื้นท่ีโครงการ จ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้ง มีการ
ใส่ปุ๋ยคอกหรือ อินทรียวตัถุต่างๆ ลงกน้หลุมก่อนปลูกเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและลดความเป็นกรดของ
ดินโดยตน้ไมไ้ดรั้บแร่ธาตุจากการใส่ปุ๋ยคอกหรือ อินทรียวตัถุท าให้ตน้ไมเ้ติบโตไดอ้ยา่งสมบูรณ์
อยา่งไรกต็ามดินลูกรังท่ีมีหนา้ดินต้ืน ไม่ควรใชใ้นการเพาะปลูก 

 

                      
ภาพที ่3.8 ชุดดินท่ี 43 ระยอง (Rayong series: Ry)                    
ที่มา : https://www.ldd.go.th 

                            

     
ภาพที ่3.9 ดินในพื้นท่ีโครงการ 
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3.1.7 ลกัษณะอาคารส่ิงก่อสร้าง 
 จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการว่ากลุ่มอาคารเดิมในพื้นท่ีโครงการเป็นอาคารถาวร 

มีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางที ่3.3 แสดงลกัษณะอาคารส่ิงก่อสร้าง 

ภาพอาคาร ต าแหน่งท่ีตั้ง 
 
 

 

1. กฏิุ 
    ทิศเหนือติดพื้นท่ีป่า 
    ทิศใตติ้ดพื้นท่ีป่า 
    ทิศตะวนัออกติดพื้นท่ีป่า 
    ทิศตะวนัตกติดพื้นท่ีเกษตรกร 

 

2. ศาลา 
    ทิศเหนือติดกบัภูเขา 
    ทิศใตติ้ดกบัพื้นท่ีป่า 
    ทิศตะวนัออกติดกบักฏิุ 
    ทิศตะวนัตกติดกบัพื้นท่ีเกษตรกร 
 
 

 

3. หอ้งน ้า 
    ทิศเหนือติดกบัพื้นท่ีป่า 
    ทิศใตติ้ดทางเขา้ – ออก 
    ทิศตะวนัออกติดกบัพื้นท่ีป่าไม ้
    ทิศตะวนัตกติดกบัถนนในวดั 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) แสดงลกัษณะอาคารส่ิงก่อสร้าง 
อาคาร ต าแหน่งท่ีตั้ง 

 

4.ศาลาการเปรียญ 
   ทิศเหนือติดภูเขา 
   ทิศใตติ้ดพื้นท่ีโล่ง 
   ทิศตะวนัออกติดพื้นท่ีเกษตรกร 
   ทิศตะวนัตกติดพื้นท่ีเกษตรกร 

 

 
3.1.8 ลกัษณะมุมมองและพื้นท่ีวา่ง 

  ลักษณะพื้นท่ีโครงการตั้ งอยู่พื้นท่ีเกษตรกรรม ได้แก่ พื้นท่ีป่าไม้กับไร่ของ
ชาวบา้นวดัอยู่ห่างจากเขตชุมชน ทางสัญจรหลกัมีเพียงเส้นทางดา้นทิศตะวนัออกของโครงการมี
ทั้งหมด 4 มุมมองดงัน้ี 
  มุมมองท่ี 1 ทางดา้นทิศเหนือ (Open View) เน่ืองจากติดพื้นท่ีภูเขาขอ้ดีท าใหเ้ห็น
พื้นท่ีธรรมชาติ ขอ้เสียภูเขาท าใหบ้ดบงัทิศทางลม 
 

ภาพที ่3.10 มุมมอง ทางดา้นทิศเหนือ 
 
  มุมมองท่ี 2 ทางดา้นทิศใต ้เป็นมุมมองกวา้ง (Open View) ทศันียภาพท่ีดี เน่ืองจาก
เป็นมุมมองท่ีเปิดโล่งสามารถมองเห็นอ่างเกบ็น ้าประแสร์และภูเขาอยา่งชดัเจน 
 



40 

ภาพที ่3.11 มุมมอง ทางดา้นทิศใต ้

  มุมมองท่ี 3 ทางดา้นทิศตะวนัออก (Open View) ทศันียภาพท่ีมองออกไปจะเห็น
หอ้งน ้าของทางวดั ดา้นซา้ยหลงัหอ้งน ้าเป็นพื้นท่ีของวดัมีแต่ตน้ไม ้ดา้นขวาหลงัหอ้งน ้าเป็นพื้นท่ี
ป่า 

 
ภาพที ่3.12 มุมมอง ทางดา้นทิศทิศตะวนัออก 
 
  มุมมองท่ี 4 ทางดา้นทิศตะวนัตกเป็นมุมมองกวา้ง (Open View) ทศันียภาพพื้นท่ี
โล่งเป็นพื้นท่ีเกษตรกร 

ภาพที ่3.13 มุมมอง ทางดา้นทิศทิศตะวนัตก 
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เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 
ภาพที ่3.14 มุมมองและพื้นท่ีวา่ง 
สัญลกัษณ์ : 

 

o 

o 

มุมมองกวา้ง (Open view) 

o 

o 
o 

ทิศ สเกลกราฟฟิก 
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3.2  กจิกรรมเดมิ ส ารวจความต้องการพฤติกรรมของผู้ใช้ 
ตารางที่ 3.4 แสดงกิจกรรมเดิม ส ารวจความตอ้งการพฤติกรรมของผูใ้ช ้

เขตกิจกรรม 
พื้นท่ี 
(ตร.ม.) 

กิจกรรม พฤติกรรม 
ปัญหาและ
ขอ้จ ากดั 

1. เขตพทุธาวาส  
ศาลา  - สวดมนตท์ าวตัร

ป ร ะ จ า วั น  ฉั น
อาหารเชา้-เพล จดั
กิ จ ก ร รม ในวัน
ส าคญัต่างๆ 

- ผูใ้ชป้ระจ าพระภิกษุ 
  สงฆ์  สวดมนต์ท า 
ว ัตรประจ าวัน  ฉัน
อาหารเชา้-เพล 
- ผู ้ ใ ช้ ชั่ ว ค ร า ว
พุทธศาสนิกชนนัง่ฟัง
บ ร ร ย า ย ธ ร ร ม 
กิจกรรมนันทนาการ 
นัง่สมาธิ 

- เ น่ื อ ง จ า ก พื้ น
ศาลามีระดบัต ่าท า
ให้มีละอองฝุ่ นเขา้
ไดง่้าย 

2. เขตสังฆาวาส     
กฏิุ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- ใ ช้ ส า ห รั บ
พระภิกษุสงฆ์จ า
วดั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- เ น่ื อ ง จ า ก กุ ฏิ
ไ ม่ ได้อยู่ ในการ
ออกแบบ ซ่ึงต้อง
ค า นึ ง ถึ ง ก า ร
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
เส้นทางการเขา้ -
ออกดว้ย 

ศาลาการเปรียญ 
(ก าลงัก่อสร้าง) 

477.5 - เ ป็ น ท่ี เ ผ ย แ ผ่
หลกัธรรมค าสอน
และเป็นศาสนพิธี
ทางพุทธศาสนา 

- ผูใ้ชป้ระจ าพระภิกษุ
สงฆ ์
เผยแผ่ธรรมะให้แก่
ประชาชน 
- ผู ้ ใ ช้ ชั่ ว ค ร า ว
พทุธศาสนิกชน 
นั่งฟังบรรยายธรรม
กิจกรรมนันทนาการ 
นัง่สมาธิ 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) แสดงกิจกรรมเดิม ส ารวจความตอ้งการพฤติกรรมของผูใ้ช ้

เขตกิจกรรม 
พื้นท่ี 
(ตร.ม.) 

กิจกรรม พฤติกรรม 
ปัญหาและ
ขอ้จ ากดั 

3. เขตธรณีสงฆ ์
หอ้งน ้าชาย 

 
81.60 

 - ผูใ้ชป้ระจ าพระภิกษุ
สงฆ ์
ท าภารกิจส่วนตวั 
- ผูใ้ชช้ัว่คราว
พทุธศาสนิกชน 
ท าภารกิจส่วนตวั 

 
 
- อ า จขาดคว าม
เ ป็ น ส่ ว น ตั ว 
เ น่ื อ ง จ า ก พื้ น ท่ี
โ ด ย ร อ บ ไ ม่ มี
ข อบ เ ขต ปิ ด กั้ น
สายตาและ เ ป็น
พื้นท่ีมีน ้ าขงัท่ีเกิด
จากการใชง้าน 

หอ้งน ้าหญิง 81.60  - ผูใ้ชช้ัว่คราว
พทุธศาสนิกชน 
(จะมีผูใ้ช้เฉพาะช่วง
เ ท ศ ก า ล ห รื อ ง า น
ประจ าปีเท่านั้น) 
ท าภารกิจส่วนตวั 
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3.3  สรุปลกัษณะของพืน้ที่ 
 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นพื้นท่ี สามารถสรุปขอ้มูลของพื้นท่ีจากการพิจารณาลกัษณะของ
พื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน คือเขตพทุธาวาส เขตสังฆาวาส
และเขตธรณีสงฆ ์รายละเอียดดงัน้ี 

 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 

ภาพที่ 3.15 สรุปลกัษณะของพื้นท่ี 

สญัลกัษณ์ :  เขตพทุธาวาส                                           สเกลกราฟฟิก 

                     เขตสังฆาวาส 

                     เขตธรณีสงฆ ์

 

ทิศ 
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ตารางที่ 3.5 แสดงสรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี 
พื้นท่ี Site Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี พฒันา ปัญหา / ขอ้ก าจดั 
Zone A 

 

 

- มีพื้ น ท่ี อยู่ ท า ง ทิศ
เ ห นื อ ข อ ง พื้ น ท่ี
โครงการ ภายในพื้นท่ี
มีศาลาการเปรียญอยู ่
พื้ น ท่ี โดย รอบ เ ป็น
พื้นท่ีโล่ง มีพืชพรรณ
เดิมคือ ไมย้ืนตน้เพียง
กลุ่มเดียว 

- ก า ร อ อ ก แ บ บ
พฒันาพื้นท่ีส่วนน้ี
ใ ห้ เ ห ม า ะ กั บ
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
เป็นไปตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชคื้อ
ก า ร ท า ล า น
กิ จ ก ร ร ม
พระพุทธศาสนา 
แ ล ะ พื้ น ท่ี นั่ ง
พกัผอ่น 

- เ น่ื องจากน ้ า ท่ี
ไ ห ล ล ง ม า จ า ก
ภู เ ข า ไ ห ล ล ง สู่
พื้นท่ีโซน A ท า
ใหน้ ้ ากดัเซาะหนา้
ดิน จึงท าให้ เ กิด
ดินสไลด ์

Zone B 
 

 

- มีพื้ น ท่ี อยู่ ท า ง ทิศ
ตะวันตกของพื้ น ท่ี
โครงการ เ ป็นพื้ น ท่ี
โล่งกวา้งมีพืชพรรณ
เดิมคือ ไมย้ืนตน้เพียง
ก ลุ่ ม เ ดี ย ว บ ริ เ ว ณ
พื้นดินมีหญ้าข้ึนปก
คลุมทัว่พื้นท่ี 

- ก า ร อ อ ก แ บ บ
พฒันาพื้นท่ีส่วนน้ี
ใ ห้ เ ห ม า ะ กั บ
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
เป็นไปตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชคื้อ 
การท าพื้นท่ีศึกษา
พ ร ร ณ ไ ม้ ใ น
พระพุทธศาสนา 
แ ล ะ พื้ น ท่ี นั่ ง
พกัผอ่น 

- เ น่ื อ งจ าก เ ป็น
พื้นท่ีว่างเปล่าย ัง
ไ ม่ มี ก า ร จั ด
กิจกรรมใดๆ ท า
ให้พื้นท่ีมีหญา้ข้ึน
ปกคลุมทัว่พื้นท่ี 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) แสดงสรุปขอ้มูลดา้นพื้นท่ี 
พื้นท่ี Site Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี พฒันา ปัญหา / ขอ้ก าจดั 
Zone C 

 

 
 

- มีพื้นท่ีอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของพื้นท่ี
โครงการ  ภายใน
พื้ น ท่ี มี ห้ อ ง น ้ า
ส าหรับรองรับญาติ
โยมท่ีเขา้มาท าบุญ มี
พืชพรรณเดิมคือ ไม้
พุม่เพียงกลุ่มเดียว 

- ก า ร อ อ ก แ บ บ
พฒันาพื้นท่ีส่วนน้ีมี
การจดัภูมิทศัน์ให้มี
ความสวยงาม และ
เพิ่มไมย้นืตน้เพื่อให้
ร่มเงา 

- มีน ้ าขังบ ริ เวณ
พื้ น ท่ี ซ่ึ ง เ กิดจาก
การใชง้าน 

Zone D 

 

 

 

- มีพื้นท่ีอยูท่างทิศใต้
ของพื้นท่ีโครงการ 
เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้งมี
พืชพรรณเดิมคือ ไม้
ยนืตน้เพียงกลุ่มเดียว
บริเวณพื้นดินมีหญา้
ข้ึนปกคลุมทัว่พื้นท่ี 
 

- ก า ร อ อ ก แ บ บ
พฒันาพื้นท่ีส่วนน้ี
ให้เป็นลานจอดรถ 
โด ย มี ก า ร จัด ภู มิ
ทัศน์ตรงพื้นท่ีโดย
เนน้ไมย้นืตน้ 

- มีพื้นท่ีจ ากัดใน
การรองรับจ านวน
ร ถ แ ล ะ ภ า ย ใ น
พื้ น ท่ี จ อ ด ร ถ ยัง
ขาดความ ร่ม ร่ืน
ของพรรณไม ้
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เร่ือง : โครงการออกแบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 
ภาพที่ 3.16 Bubble Diagram 
สัญลกัษณ์ : 

                                                                     แสดงการเช่ือมต่อระหวา่งกิจกรรม 

ป้องกนัดินทลายและกั้นขอบเขตพื้นท่ี 

ปิดกั้นมุมมอง 
 

 

ทางเขา้ – ออก 

ทางรถยนต ์

ทางเดิน 
 

 

ทิศ 
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เร่ือง : โครงการออกแบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 
ภาพที่ 3.17 Site Relations 
สัญลกัษณ์ : 

 
 

 
 

ทางเข้า – ออก 

แสดงการเช่ือมต่อระหวา่งกิจกรรม 

ทางเขา้ – ออก 

ป้องกนัดินทลายและกั้นขอบเขตพื้นท่ี 

ปิดกั้นมุมมอง 
ทางรถยนต ์

ทางเดิน 
 
 
 
 
 

 
 

เขตพทุธาวาส 

เขตสังฆาวาส 

เขตธรณีสงฆ ์

ทิศ 

สเกลกราฟฟิก 
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ตารางที่ 3.6 แสดงกิจกรรมหลกักิจกรรมลอง และบรรยากาศ 
กิจกรรมหลกั กิจกรรมลอง บรรยากาศของพื้นท่ี 

เขตสังฆาวาส - เป็นพื้นท่ีส าหรับพระสงฆท์ า 
  กิจของสงฆ ์
- เป็นพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรม 
  งานประจ าปีของทางวดั 

  - เ ป็ น พื้ น ท่ี จั ด ส ว น เ พื่ อ  
   เส ริมสร้างความสวยงาม  
   ใหก้บัพื้นท่ีโดยรอบของวดั 
- มีพื้นท่ีส าหรับนัง่พกัผอ่น 

 

เขตธรณีสงฆ ์
 

- เป็นพื้นท่ีอ านวยความสะดวก 
  ท่ีขาดไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั 
- เป็นพื้นท่ีไวส้ าหรับรองรับรถ 
  ของประชาชนท่ี เข้ามาท า 
  กิจกรรมงานประจ าปีของทาง 
 วดัมีการปลูกพืชพรรณเพื่อปิด 
 กั้นสายตาในบางส่วน  
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บทที ่4 
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
4.1  แนวคดิหลกัในการออกแบบ 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์ วดัเขาโอภาส  ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยองนั้น
ไดแ้นวความคิดในการออกแบบมาจากการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อท่ีจะได้จดัรูปแบบกิจกรรมให้
ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและตามศกัยภาพของพื้นท่ีนั้นๆเพื่อท่ีจะสามารถตอบสนอง 
ต่อพฤติกรรมของผูใ้ชโ้ครงการในอนาคต ซ่ึงเม่ือไดน้ ามารวบรวมประกอบกบัเหตุผลต่างๆ จึงได้
แนวความคิดหลกั (Main Concept) คือ “ทางสายกลางแห่งวดัเขา” ซ่ึงแนวความคิดน้ีนั้นไดม้าจาก
การท่ีน าสัญลกัษณ์ทางศาสนาท่ีเรียกว่า “ธมัมจกักปัปวตันสูตร.” รวมกนักบัความตอ้งการของผูใ้ช้
ท่ีตอ้งการพื้นท่ีเป็นธรรมชาติเงียบสงบเหมาะกบัการปฏิบติัธรรมศึกษาธรรมะและเป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวิตทางสายกลางอนัเป็นแนวทางใหม่ให้มนุษย ์และเสริมให้มีพื้นท่ีศึกษาพรรณไมใ้น
พระพุทธศาสนาและพรรณไมป่้า ซ่ึงสามารถแสดงกรอบแนวคิด“ทางสายกลางแห่งวดัเขา” ดงั
แผนภูมิท่ี 4.1 ดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่4.1 กรอบแนวคิด 

ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ+ จุดเด่นวดัเขา
โอภาสสภาพพื้นท่ีโดยรอบวดัส่วนมากจะเป็น
ดินถมและดินภูเขาทั้งหมดซ่ึงจะมีลกัษณะเป็น
สีแดงลูกรัง บริเวณวดัมีการก่อสร้างศาลาการ
เปรียญและหอ้งน ้าไวแ้ลว้เสร็จ ส่วนบริเวณ
รอบขา้งของวดัเป็นภูเขาและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
+ จุดเด่นวดัเขาโอภาส มีเอกลกัษณ์ความเป็น
ธรรมชาติเงียบสงบในรูปแบบของวดัป่า ท่ีเนน้
การศึกษาหลกัธรรมะสัง่สอนและการปฏิบติั
ธรรม 

 

ความตอ้งการของผูใ้ชมี้ความตอ้งการ
ใหอ้อกแบบวดัใหเ้ป็นธรรมชาติเงียบ
สงบเหมาะกบัการปฏิบติัธรรม โดยมี
ความตอ้งการใหมี้ส่ิงก่อสร้างนอ้ยท่ีสุด 

 

กรอบแนวคิด  

 

“ทางสายกลางแห่งวดัเขา” 
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4.2  ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
 จากการศึกษาและการวิเคราะห์โครงการท าใหท้ราบถึง ความตอ้งการ และขอ้จ ากดัในการ
ออกแบบพื้นท่ี ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
ตารางที่ 4.1 แสดงขอ้จ ากดัในการออกแบบ 

Zone Site Characteristics ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

A 

 

- มีพื้นท่ีอยู่ทางทิศเหนือของ
พื้นท่ีโครงการ ภายในพื้นท่ีมี
ศ า ล า ก า ร เ ป รี ย ญ อ ยู่  พื้ น ท่ี
โดยรอบเ ป็นพื้ น ท่ีโ ล่ง  มีพืช
พรรณเดิมคือ ไมย้นืตน้เพียงกลุ่ม
เดียวคือ ต้นต้นสนประดิพัทธ์ 
และตน้โพธ์ิ 

- เป็นพื้นท่ีโล่งลมพดัผา่นไดแ้ต่
ได้รับแสงแดดทั้ งว ันควร
เลือกพรรณไมท่ี้ทนแสงแดด
ไดดี้และใหร่้มเงา 

- พื้นท่ีโซนน้ีประกอบไปดว้ย 
   บริเวณพื้นท่ีศาลาการเปรียญ 
   การออกแบบควรค านึงถึงภูมิ 
   ทศัน์ของสถาปัตยกรรมเดิม
ดว้ย 

- พื้นมีการระบายน ้ าผวิดิน ควร
ออกแบบให้ มี ส่ิง ก่อสร้าง
นอ้ยท่ีสุด 

B 

 

พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีอยูท่าง
ทิศตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ
เป็นพื้นท่ีโล่งกว้างมีพืชพรรณ
เดิมคือ ไมย้ืนตน้เพียงกลุ่มเดียว
บริเวณพื้นดินมีหญา้ข้ึนปกคลุม
ทัว่พื้นท่ี 

- เป็นพื้นท่ีแคบติดกบับริเวณ
พื้ น ท่ี เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ข อ ง
ชาวบา้น 

- เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดด
ตลอดทั้งวนัควรเลือกพรรณ
ไม้ท่ีทนแสงแดดได้ดีให้ร่ม
เงา 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) แสดงขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
Zone Site Characteristics ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

C 

 

พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีอยูท่างทิศ
ตะวันออกของพื้นท่ีโครงการ 
ภายในพื้ น ท่ี มีห้องน ้ าส าหรับ
รองรับพุทธศาสนิกชนท่ีเข้ามา
ท าบุญ พืชพรรณเดิมคือ ไม้พุ่ม
เพียงกลุ่มเดียว 

- มีน ้ าขงับริเวณพื้นท่ี เน่ืองจาก
ไม่มีการปรับพื้นท่ีก่อนสร้าง
หอ้งน ้าพื้นท่ีโซนน้ีประกอบไป
ด้วยบริเวณพื้นท่ีห้องน ้ าการ
ออกแบบควรค านึงถึงการปิด
กั้นมุมมองท่ีไม่เหมาะสม 

D 

 

พื้นท่ี Zone Dเป็นมีพื้นท่ีอยู่ทาง
ทิศใต้ของพื้นท่ีโครงการ เป็น
พื้นท่ีโล่งกวา้งมีพืชพรรณเดิมคือ 
ไม้ยืนต้นเพียงกลุ่มเดียวบริเวณ
พื้นดินมีหญา้ข้ึนปกคลุมทัว่พื้นท่ี 
 
 
 
 

- พื้นท่ีมีขนาดจ ากดั ติดกบัพื้นท่ี 
เกษตรกรรม และต่างระดบักนั 
มาก 

- ไม่มีความร่มร่ืนของพรรณไม ้

 

4.3 แนวความคดิในการเลอืกใช้พชืพรรณ 
 แนวความคิดในการเลือกใชพ้ืชพรรณ มีส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงหลายประการ สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิอากาศ ลกัษณะดิน ลกัษณะน ้ า รวมถึงพืชพรรณท่ีมีอยูต่ามทอ้งถ่ิน ดา้นการเลือกใชพ้รรณ
ไมใ้นการออกแบบควรเลือกตาม ลกัษณะทางกายภาพ เช่น ขนาดของล าตน้ ความสูง ทรงพุ่ม และ
การเปล่ียนแปรงตามฤดูกาล ตลอดจนการดูแลรักษาระบบรากท่ีไม่เป็นอนัตรายต่ออาคาร หรือ
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ตลอดจนค านึงถึงความตอ้งการดา้นบรรยากาศ มุมมอง และกิจกรรมการใชส้อย  
 ดงันั้นการเลือกใชพ้รรณไมใ้ห้เกิดประโยชน์ ส าหรับผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการในพื้นท่ีโครงการ 
รวมไปถึงการส่งเสริมสถาปัตยกรรมใหเ้กิดความสวยงามตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัของพืชพรรณดงัน้ี 
 4.3.1 การจดัพืชพรรณเพื่อน าสายตา 
  ส าหรับพื้นท่ีโล่งกวา้ง การจดัมุมมองจึงเป็นส่ิงส าคญัพรรณไมมี้ความสูงน้ีจะใช้
เพื่อเป็นจุดหยุดสายตาและเป็นจุดเด่น หรือมุมมองท่ีน าสายตาให้ไปสู่จุดหมายหรือสถานท่ีส าคญั
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น ามาใชก้บั Zone A บริเวณพื้นท่ีลานกิจกรรมพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างมุมมองท่ีน าสายตา โดยมี
การเลือกใชต้น้โพธ์ิมาใชใ้นพื้นท่ี 

     

ภาพที ่4.1 การจดัพืชพรรณเพื่อน าสายตา  
ที่มา : https://www.banidea.com 
 
 

   
ภาพที ่4.2 ตน้โพธ์ิ 
ที่มา : https://www.friynn.com 
 
 4.3.2 การเลือกใชพ้ืชพรรณในการสร้างจุดเด่นหรือดึงดูดความสนใจ 

 การเลือกใช้พืชพรรณในการสร้างจุดเด่นดึงดูดความสนใจ จึงตอ้งเลือกใช้พืช
พรรณท่ีมีสีสนั มีรูปทรงท่ีแปลก ขนาดแตกต่างกนัในการออกแบบน ามาจดัตกแต่งเพื่อสร้างจุดเด่น
ใหพ้ื้นท่ีบริเวณนั้นน ามาใชก้บั Zone A บริเวณพื้นท่ีลานกิจกรรมพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างจุดเด่น
ดึงดูดความสนใจใหก้บัลานกิจกรรมพระพทุธศาสนาโดยมีการเลือกใชต้น้โพธ์ิ ตน้ไทร ตน้ประยงค์
ป่ามาใชใ้นพื้นท่ี 

https://www.friynn.com/
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ภาพที ่4.3 การเลือกใชพ้ืชพรรณในการสร้างจุดเด่น    
ที่มา : https://www.decorreport.com 
 

  
ภาพที ่4.4 ตน้ประยงคป่์า 
ที่มา : https://www.friynn.com 
 
 4.3.3 การเลือกใชพ้ืชพรรณสร้างขอบเขตพื้นท่ี 
  การเลือกใชพ้ืชพรรณในการก าหนดขอบเขตพื้นท่ี การออกแบบพืชพรรณนั้นควร
ปลูกเป็นแนวยาวหรือเป็นแถว  เพื่อสร้างขอบเขตพื้นท่ีน ามาใชก้บั Zone Aบริเวณขอบบ่อน ้ าเพื่อ
สร้างขอบเขตทางเดินเพื่อความเป็นระเบียบ โดยมีการเลือกใชต้น้พุดซอ้น และตน้พุดศุภโชคมาใช้
ในพื้นท่ี 

                  

ภาพที ่4.5 การเลือกใชพ้ืชพรรณสร้างขอบเขตพื้นท่ี       
ที่มา : https://www.decorreport.com 

https://www.decorreport.com/
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ภาพที ่4.6 ตน้พดุศุภโชค            
ที่มา : https://www.friynn.com 

 
 4.3.4 การจดัพชืพรรณเพื่อเป็นแนวปิดกั้นสายตาฝุ่ น เสียง 
  ส าหรับพื้นท่ีท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั ให้มีการออกแบบใชพ้ืชพรรณปลูกเป็น
แนวแถว ช่วยในการปิดกั้นสายตา สร้างพื้นท่ีความเป็นส่วนตวัและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสมในการประกอบกิจกรรม และพืชพรรณยงัช่วยในการกรองฝุ่ นละอองท่ีมาจากยานพาหะ
นะบริเวณภายนอกพื้นท่ีโครงการ ส่วนในเร่ืองเสียงนั้นพืชพรรณสามารถกรองเสียงท่ีดงัมากใหเ้บา
ลงไดน้ ามาใชก้บั Zone C บริเวณห้องน ้ าเพื่อสร้างแนวการปิดกั้นสายตาระหว่างห้องน ้ าชายและ
หอ้งน ้าหญิง เพื่อความเป็นส่วนตวั โดยมีการเลือกใชต้น้โมกซอ้นมาใชใ้นพื้นท่ี 

 

ภาพที ่4.7 การจดัพืชพรรณเพื่อเป็นแนวปิดกั้นสายตา          
ที่มา : https://www.bansuanporpeang.com 
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ภาพที่ 4.8 ตน้โมกซอ้น 

ที่มา : https://www.decorreport.com 

 
 4.3.5 การเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีใหร่้มเงา 
  การเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีให้ร่มเงาเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีใหร่้มเงามีจุดประสงคใ์นการ
ออกแบบเพื่อจะลดการส่องของแสงแดดสู่พื้นท่ีให้มีความเยน็ สดช่ืน ร่มร่ืน เพื่อให้เกิดสถานท่ี
พกัผ่อนน าใชก้บัพื้นท่ีของทุกโซน เพื่อสร้างความร่มร่ืนให้กบัพื้นท่ีโดยมีการเลือกใชต้น้โพธ์ิ ตน้
ประยงคป่์า และตน้ไทรมาใชใ้นพื้นท่ี 

 

ภาพที ่4.9 การเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีใหร่้มเงา     
ที่มา : https://www.tiewpakklang.com 

               
ภาพที ่4.10 ตน้ไทรยอ้ย  
ที่มา : https://www.tiewpakklang.com 
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 4.3.6 การเลือกใชพ้ืชพรรณเพื่อสร้างบรรยากาศ 
  การเลือกใชพ้ืชพรรณเพื่อสร้างบรรยากาศ ควรเลือกใชพ้ืชพรรณทีมีกล่ินหอม มี
สีสันสดใส มีแบบฟอร์มลวดหลายท่ีนุ่มนวล เพื่อสร้างบรรยากาศให้แก่พื้นท่ีน ามาใชก้บั Zone B 
บริเวณพื้นท่ีศึกษาพรรณไมใ้นพระพุทธศาสนาโดยมีการเลือกใช ้ตน้ตะเคียนทอง ตน้กระทิง และ
ตน้จ าปี มาใชใ้นพื้นท่ี 

 

ภาพที ่4.11 การเลือกใชพ้ืชพรรณเพื่อสร้างบรรยากาศ 

ที่มา : https://www.decorreport.com 
           

 

ภาพที ่4.12 ตน้จ าปี 

ที่มา : https://www.friynn.com 
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ภาพที ่4.13 แปลนแสดงพืชพรรณวดัเขาโอภาส 
 

4.4  แนวความคดิด้านระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
 4.4.1 ระบบไฟ 
  พื้นท่ีโครงการใชร้ะบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีการเช่ือมต่อมาจากสายหลกัเขา้สู่
หมอ้แปรงไฟฟ้า โดยมีการเช่ือมโยงสายไฟฟ้าจากทางทิศใตบ้ริเวณทางเขา้หลกั เดินสายไฟฟ้าจาก
ทางเขา้หลกัมาทางถนนของพื้นท่ีโครงการจนมาถึงบริเวณหอ้งน ้ า และศาลาการเปรียญ โดยบริเวณ
พื้นท่ีอ่ืนนอกเหนือจากน้ีไม่มีการติดตั้งระบบไฟ เน่ืองจากทางวดัตอ้งการความสงบในเวลากลางคืน 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 

ภาพที ่4.14 แปลนแสดงไฟฟ้า 

สญัลกัษณ์ :   

                       ระบบไฟฟ้า 

 

 
 4.4.2 ระบบน ้า 
  ระบบน ้ าพื้นท่ีโครงการ มีระบบระบายน ้ าแบบฝ่ังใตดิ้นมีทางระบายน ้ าอยูท่างทิศ
เหนือ ซ่ึงในการออกแบบมีถนนผ่านบริเวณหน้าศาลาการเปรียญ อาจจะท าให้ระบายน ้ าได้ไม่
สะดวก จึงไดมี้การออกแบบวางท่อระบบน ้ าแบบฝังใตดิ้นบริเวณถนนหนา้ศาลาการเปรียญ โดยให้
น ้ าไหลมารวมกบัท่อระบายน ้าเดิม แลว้ไหลออกนอกพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงเส้นสีเขียวเป็นท่อระบายน ้ า
ท่ีเพิ่มเติมจากเดิม  

 

ทิศ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 

ภาพที ่4.15 แปลนแสดงระบบระบายน ้าเพิ่มเติม 

สญัลกัษณ์ :     

                        

 

 

           
ภาพที ่4.16 ระบบระบายน ้าในปัจจุบนั 

ทิศ 
ระบบระบายน ้า 

ระบบระบายน ้าเดิม 



61 

4.5  แนวความคดิในการเลอืกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 4.5.1 มา้นัง่ 
  มา้นั่งมีหลากหลายรูปแบบไวส้ าหรับพกัผ่อน มีหลายลกัษณะในการใชง้านซ่ึง
แลว้แต่ความตอ้งการของผูใ้ชง้านโดยมีดงัน้ี จากรูปแบบมา้นัง่ซ่ึงจะใชม้า้นัง่ไมฐ้านปูนท่ีผสมผสาน
วตัดุธรรมชาติกบัวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอยา่งลงตวั สามารถนัง่ได ้3 คน ตวัวสัดุท าดว้ย ฐานก่อดว้ย
อิฐมอญขนาด 0.30x0.50 x0.60 เมตร ส่วนแผ่นท่ีนั่งใช้แผ่นพื้นคอนกรีตขนาด 0.05x0.50x 2.00 
เมตร และน าแผ่นพื้นคอนกรีตมาตดัให้เหลือ 1.80 เมตร และน าทั้ง 2 ส่วนมาประกบกนั ดงัรูป
ต่อไปน้ี 
 

 
ภาพที ่4.17 มา้นัง่ 
 
 4.5.2 ป้าย  
  ป้ายบอกสถานท่ี มีลกัษณะหลายรูปแบบแลว้แต่การออกแบบ ป้ายมีบทบาทส าคญั
ในการส่ือสารขอ้มูลหรือบอกสถานท่ี ดงันั้นแนวความคิดในการออกแบบป้ายในพื้นท่ีโครงการนั้น
จะค านึงถึงแนวความคิดหลกั (Main Concept) โดยมีการออกแบบใหป้้ายมีลกัษณะคลา้ยกบัรูปแบบ
สถาปัตยกรรมทางพระพทุธศาสนา โดยมีการเลือกใชว้สัดุเป็นไมเ้น้ือแขง็ (ไมเ้ตง็) 
 

 
ภาพที ่4.18 ป้ายโครงการ 
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4.6  แนวความคดิด้านการดูแลรักษา 
 การดูแลรักษานั้นนบัว่ามีความส าคญัอยา่งมากต่องานภูมิทศัน์ เพราะงานภูมิทศัน์เม่ือสร้าง
เสร็จแลว้นั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อความสวยงามตลอดเวลา และแนวคิดในการ
ดูแลรักษาจะมีการดูแลเร่ืองของภูมิทศัน์ดาดแขง็ และมีความจ าเป็นตอ้งดูแลภูมิทศัน์ดาดอ่อนเป็น
พิเศษ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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รายการใน
การ

ปฏิบติังาน
ภูมิทศัน ์
ดาดแขง็ 

วนัท่ีในการปฏิบติังาน (รอบปี)  
 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 
1  30 1  30 1  30 1  30 1  30 1  30 1  30 1   30 1  30 1  30 1  30 1  30 

1. เส้นทาง 
    สัญจร 

- ตรวจเช็ค    
  สภาพ 

- เกบ็กวาด 
2. โต๊ะ  
    เกา้อ้ี  
    มา้นัง่ 

- ตรวจเช็ค    
  สภาพ 

- เกบ็กวาด 

      * 
 
 

       *            

       * 
 
             

       *         
 

       * 
 
 

       * 

       * 
 
 

       * 

       * 
 
 

       *                             

       * 
 
 

       * 

       * 
 
 

       * 

       * 
 
 

       * 

       * 
 
 

       *                             

       * 
 
 

       * 

       * 
 
 

       * 

       * 
 
 

       * 

- ถ้า มีการช า รุดให้ท า 
การซ่อมแซม เพื่อความปลอดภยัต่อ
สัญจร 
 
- ถ้า มีการ ช า รุดให้ท า 
การซ่อมแซมหรือท าการเปล่ียน
ทนัที เพื่อความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน 

ตารางที่ 4.2 แสดงการจดัการดูแลภูมิทศันด์าดแขง็ภายในโครงการ 
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รายการ 
ในการ

ปฏิบติังาน 
ภูมิทศัน ์
ดาดอ่อน 

วนัท่ีในการปฏิบติังาน (รอบเดือน)  

หมาย
เหต ุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1.ไมย้นืตน้                                 
- การใส่ปุ๋ย *                                
- การพรวน 
 ดิน 

*                                

- การก าจดั
โรคและ  
 แมลง 

*                                

- การก าจดั 
วชัพืช 

*                                

- การตดั
แต่งก่ิง 

*                                

-การรดน ้า * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

  

ตารางที่ 4.3 แสดงการจดัการดูแลภูมิทศันด์าดอ่อนภายในโครงการ 
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รายการ 
ในการ

ปฏิบติังาน 
ภูมิทศัน ์
ดาดอ่อน 

วนัท่ีในการปฏิบติังาน (รอบเดือน)  

หมาย
เหต ุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

-การใส่ปุ๋ย *                                
-การพรวน
ดิน 

*                                

2.ไมพุ้ม่                                 
-การใส่ปุ๋ย *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
-การพรวน
ดิน 

*                                

-การก าจดั
โรคและ
แมลง 

*                                

-การตดั
แต่งก่ิง 

*                                

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงการจดัการดูแลภูมิทศัน์ดาดอ่อน

ภายในโครงการ 
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รายการ 
ในการ

ปฏิบติังาน 
ภูมิทศัน ์
ดาดอ่อน 

วนัท่ีในการปฏิบติังาน (รอบเดือน)  

หมาย
เหต ุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

- การพรวน 
 ดิน 

*                                

3. อ่ืนๆ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงการจดัการดูแลภูมิทศัน์ดาดอ่อนภายในโครงการ 

66 
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4.7  แบบทางเลอืกในการออกแบบ 
 4.7.1 แบบทางเลือกท่ี 1 

 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 
ภาพที ่4.19  Mater Plan (แบบทางเลือกท่ี 1) 
สัญลกัษณ์ : 

                                                                  
                                             ทิศ                                         สเกลกราฟฟิก 
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สรุปแบบทางเลือกท่ี 1  
 4. 7.1.1 ขอ้ดี 
  1) การวางต าแหน่งพื้นท่ีกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2) มีความสะดวกสบายในการเขา้ถึงพื้นท่ีกิจกรรมไดง่้าย 
  3) มีเส้นทางสญัจรเขา้ถึงหนา้ศาลาการเปรียญ 
 4.7.1.2 ขอ้เสีย 
  1) มีส่ิงก่อสร้างมากเกินความตอ้งการ 

 2) รูปแบบการวางตน้ไมดู้ไม่เป็นธรรมชาติ
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 4.7.2 แบบทางเลือกท่ี 2 

 

เร่ือง :โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 

ภาพที ่4.20  Mater Plan (แบบทางเลือกท่ี 2) 
สัญลกัษณ์ : 

                                                                
                                             ทิศ                                         สเกล กราฟฟิก 
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สรุปแบบทางเลือกท่ี 2 
 4.7.2.1 ขอ้ดี 
  1) การวางต าแหน่งพื้นท่ีกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2) การวางพรรณไมไ้ดเ้หมาะสมและใหร่้มเงาต่อพื้นท่ีโครงการ 

 3) มีเสน้ทางสญัจรเช่ือมต่อทุกส่วนของพื้นท่ี 
 4) การจดัวางวสัดุแต่ละพื้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั ท าให้ดูเป็นงานเดียวกนั

และสวยงาม 
 4.7.2.2 ขอ้เสีย 
  การเขา้ถึงพื้นท่ีศาลาการเปรียญท าใหผู้ใ้ชส้ญัจรไปมาเขา้ถึงถึงไม่สะดวก 
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Zone 
 

คะแนน 
 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 
 

การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 
 

ขอ้พิจารณาในการออกแบบ 
แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 

A 10 - เป็นบริเวณพื้นท่ีติดกบัเส้นทาง
สัญจรภายในวัดท า ให้ เ กิ ดฝุ่ น
ละออง ปลิวเขา้ศาลา 

-  เป็นพื้นท่ีโล่ง จึงท าใหรั้บแสงแดด   
    ตลอดทั้งวนั 
- เน่ืองจากน ้ าท่ีไหลลงมาจากภูเขา
ไหลลงสู่พื้นท่ีโซน A ท าให้น ้ ากดั
เซาะหนา้ดินจึงท าให ้เกิดดินสไลด ์

1. ควรปลูกพืชพรรณท่ี    
ช่วยในการกรองฝุ่ น 
ละอองท่ีมาจากถนน 

2. ควรปลูกพืชพรรณท่ี 
ใหร่้มเงา และสามารถ 
เจริญเติบโตได้ดี ทน 
ต่อแสงแดดทั้งวนั 

3. การท าระบบระบายน ้า 
ใตดิ้น 
 

1. การออกแบบโดยเลือกพืช 
     พ ร รณ ท่ี ส าม า ร ถทนแดด 
     ตลอดวันและให้ ร่ม เ ง าได ้
     ดี เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม 
     เ ห ม า ะ ส มส ว ย ง า ม  แ ล ะ 
     ค ว า ม ร่ ม ร่ื น ต่ อ พื้ น ท่ี 
     เ น่ื อ งจากสภาพพื้ น ท่ีป ลูก 
     มีแดดตลอดทั้งวนั 
2. มีการออกแบบโดยเลือก 
     พื ช พ ร รณ ท่ี ส า ม า ร ถ ดู แ ล 
     รักษาง่ายทนต่ออากาศไดดี้ 

8 9 

 
 
 

4.8 เกณฑ์ในการออกแบบ 
ตารางที่ 4.4 แสดงเกณฑก์ารออกแบบและประเมินทางเลือก  Zone A 
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Zone 

 
คะแนน 

 
ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

 
การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 

 
ขอ้พิจารณาในการออกแบบ 

แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 

B 10 - เป็นพื้นท่ีโล่ง จึงท าใหรั้บแสงแดด
ตลอดทั้งวนั 

 

1. ควรปลูกพืชพรรณท่ี 
    ให้ร่มเงาและสามารถ     
     เจริญเติบโตได้ดี ทน 
     ต่อแสงแดดทั้งวนั 
 

1. การออกแบบโดยเลือกพืช
พรรณท่ีสามารถให้ร่มเงา
ไดดี้ 

2. เลือกใชไ้มป้ระจ าถ่ินเป็น
หลกั และผสมประสานกบั
พรรณไมต่้างๆ 

3. มีการออกแบบโดยเลือก 
     พืชพรรณท่ีสามารถดูแล 
     รักษาง่ายทนทานต่อสภาพ 
     อากาศไดดี้ 

9 10 
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ตารางที่ 4.5 แสดงเกณฑก์ารออกแบบและประเมินทางเลือก Zone B 
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Zone 

 
คะแนน 

 
ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

 
การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 

 
ขอ้พิจารณาในการออกแบบ 

แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 

C 10 - เป็นพื้นท่ีโล่ง จึงท าให้รับแสงแดด
ตลอดทั้งวนั 

- มีน ้ าขงับริเวณพื้นท่ีซ่ึงเกิดจากการใช้
งาน 

1. ควรปลูกพืชพรรณท่ี
ใหร่้มเงา และสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี ทน
ต่อแสงแดดทั้งวนั 

2. แก้ปัญหาน ้ าขังโดย
การฝังท่อระบายน ้ าใต้
พื้นดิน 

1. การออกแบบโดยเลือกพืช
พรรณท่ีสามารถทนแดด
ตลอดวนัและให้ร่มเงาไดดี้
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
สวยงาม และความร่มร่ืน
ต่อพื้นท่ี  เ น่ืองจากสภาพ
พื้นท่ีปลูกมีแดดตลอดทั้ ง
วนั 

2. มีการออกแบบโดยเลือก 
พืชพรรณท่ีสามารถดูแล
รักษาง่ายทนทานต่อสภาพ
อากาศไดดี้ 

9 
 
 
 
 

10 
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ตารางที่ 4.6 แสดงเกณฑก์ารออกแบบและประเมินทางเลือก Zone C 
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Zone 

 
คะแนน 

 
ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ 

 
การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 

 
ขอ้พิจารณาในการออกแบบ 

แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 

D 10 - เป็นพื้นท่ีโล่ง จึงท าให้รับแสงแดด
ตลอดทั้งวนั 

-  มีพื้นท่ีจ ากดัในการรองรับจ านวนรถ
และภายในพื้นท่ีจอดรถยงัขาดความ
ร่มร่ืนของพรรณไม ้

 

1. ควรปลูกพืชพรรณท่ี
ใหร่้มเงา และสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี ทน
ต่อแสงแดดทั้งวนั 

2. มีการเพิ่มพื้นท่ีลาน
จอดรถบ ริ เ วณข้า ง
หอ้งน ้า Zone C 

 

1. การออกแบบโดยเลือกพืช
พรรณท่ีสามารถทนแดด
ตลอดวนัและให้ร่มเงาไดดี้ 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
สวยงาม และความร่มร่ืน
ต่อพื้ น ท่ี เ น่ืองจากสภาพ
พื้นท่ีปลูกมีแดดตลอดทั้ ง
วนั 

2. มีการออกแบบโดยเลือกพืช
พรรณท่ีสามารถดูแลรักษา
ง่ายทนทานต่อสภาพอากาศ
ไดดี้ 

8 9 
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ตารางที่ 4.7 แสดงเกณฑก์ารออกแบบและประเมินทางเลือก 

Zone D 
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 บทที่ 5 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 

 

 
            ภาพที ่5.1 บทน ำโครงกำร (Introduction) ประกอบดว้ย  
             - ควำมเป็นมำของโครงกำร  
         - วตัถุประสงคใ์นกำรศึกษำ ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บและขอบเขตกำรศึกษำ 
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ภาพที ่5.2 กำรวเิครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
    - สภำพภูมิประเทศ สภำพภูมิอำกำศ  
    - สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
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ภาพที ่5.3 กำรวเิครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
   - ส่ิงก่อสร้ำงเดิม พืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงกำรและกำรศึกษำทศันียภำพของโครงกำร 
    - ลกัษณะดินในพื้นท่ีโครงกำร 
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ภาพที ่5.4 กำรสังเครำะห์พื้นท่ี (Site Characteristics) ประกอบดว้ย  
    - สรุปขอ้มูลดำ้นลกัษณะของพื้นท่ีโครงกำร 
    - กิจกรรมเดิมและควำมตอ้งกำรพฤติกรรมของผูใ้ช ้
     - กิจกรรมหลกั กิจกรรมลอง และบรรยำกำศ  
    - แสดง Bubble Diagram และ Site Relation 
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ภาพที ่5.5 แนวควำมคิดหลกั (Main Concept) ประกอบดว้ย 
     - แนวควำมคิดในกำรออกแบบพื้นท่ีโครงกำร 
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ภาพที ่5.6 แนวควำมคิดหลกั (Main Concept) ประกอบดว้ย 
    - แนวควำมคิดดำ้นระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำร 
    - แนวควำมคิดในกำรเลือกใชว้สัดุตกแต่งและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
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ภาพที ่5.7 ผงัแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที ่5.8 กำรออกแบบพืชพรรณ (Concept Design) 



 

83 

 

 
ภาพที ่5.9 แนวควำมคิดในกำรออกแบบ (Concept Design) ประกอบดว้ย 
    - แนวควำมคิดกำรออกแบบดำ้นวสัดุดำดแขง็ 

    - แสดง Detail Element Design 
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ภาพที ่5.10 รูปดำ้น (Elevation)  
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ภาพที ่5.11  รำยละเอียด (Detail Plan A)  ประกอบดว้ย 
       - Detail Plan A 
       - ภำพตดั ภำพดำ้น และ (Perspective) 
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ภาพที ่5.12 รำยละเอียด (Detail Plan B) ประกอบดว้ย 
      - Detail Plan A 
      - ภำพตดั ภำพดำ้น และ (Perspective) 
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ภาพที ่5.13 ทศันียภำพ (Perspective) 
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กำรประมำณรำคำงำนภูมิทศัน์ 
โครงกำรออกแบบภูมิทศัน์ภูมิทศัน์วดัเขำโอภำส อ ำเภอวงัจนัทร์ 

 จงัหวดัระยอง 
รำยละเอียดโครงกำรและงบประมำณส่ิงปลูกสร้ำง 

 
ตารางที ่5.1 แสดงรำยกำรงบประมำณรำคำดำดแขง็ (Hard Scape) 
ล ำดบั 
Item 

รำยกำร 
Description 

หน่วย 
Unit 

จ ำนวน 
Qty 

รำคำ/
หน่วย 

Unit/Price 

รวมเงิน 
Total 
(บำท) 

1  งานภูมิทศัน์ดาดแข็ง     
1.1 งานผวิทาง     

 ผวิทำงแอสฟัลทติ์ก หนำ  
0.04 ม. ปูบนPrime Coat 

ตร.ม. 7,250 244.90 1,775,525.00 

 งำนวสัดุคดัเลือกหนำ 0.15 
เมตร (หิน คลุก+ขนส่ง+
เกล่ีย+บดอดัแน่น) 

ลบ.ม.(แน่น) 1,087.50 262.50 285,468.00 

 งำนลำดยำง  Prime Coat ตร.ม. 7,250 34.00 246,500.00 
1.2 งานปูพืน้     

 Turf block กอ้น 4,540 32.10 145,734.00 
 ขอบคนัหินFlex Curb กอ้น 300 25.00 7,500.00 
 หินเกล็ด คิว 20 340.00 6,800.00 
 ทรำยถม คิว 30 490.00 14,700.00 

1.3 ป้ายบอกสถานที่ - 1 เหมำ 4,500.00 
1.4 ม้าน่ัง 36 ตัว     

 อิฐมอญ กอ้น 945 0.80 756.00 
 ปูนก่อ ถุง 3 138.00 414.00 
 แผน่พื้นคอนกรีตส ำเร็จรูป 

ขนำด 2 เมตร 
แผน่ 36 220.00 7,920.00 

 รวม 2,495,817.00 
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ตารางที ่5.2 แสดงรำยกำรงบประมำณรำคำดำดอ่อน (Soft Scape) 
ล ำดบั 
Item 

รำยกำร 
Description 

หน่วย 
Unit 

ขนำด จ ำนวน 
Qty 

รำคำ/หน่วย 
Unit/Price 

รวมเงิน 
Total 
(บำท) 

น้ิว สูง/
เมตร 

2  งานภูมิทศัน์ดาดอ่อน       
2.1 ไม้ยนืต้น       

 ตน้โพธ์ิ ตน้ 5 6.00 14 4,000.00 56,000.00 
 ตน้ยำงนำ ตน้ 5 6.00 18 2,500.00 45,000.00 
 ตน้ตะเคียนทอง  ตน้ 5 6.00 13 4,500.00 58,500.00 
 ตน้ขนัทองพยำบำท ตน้ 5 6.00 16 4,200.00 67,200.00 
 ตน้พระเจำ้ 5 พระองค ์ ตน้ 5 6.00 26 5,000.00 130,000.00 
 ตน้ส ำรอง ตน้ 5 6.00 15 5,000.00 75,000.00 
 ตน้ไทรยอ้ย ตน้ 5 6.00 13 4,000.00 5,200.00 
 ตน้กระทิง ตน้ 5 6.00 41 4,250.00 174,250.00 
 ตน้จ ำปี ตน้ 5 6.00 30 4,500.00 135,000.00 
 ตน้จ ำปำ ตน้ 4 4.00 50 4,500.00 225,000.00 
 ตน้ประยงคป่์ำ ตน้ 5 6.00 17 4,500.00 76,500.00 
 ตน้มะม่วงป่ำ ตน้ 5 6.00 18 6,500.00 117,000.00 
 ตน้สัง่ท ำ ตน้ 5 6.00 13 8,000.00 104,000.00 

รวม 1,268,650.00 
2.2 ไม้พุ่ม       

 ตน้โมกซอ้น @0.15ซม. ถุง 6 1.50 1,386 60.00 83,160.00 
 ตน้พุดศุภโชค@ 0.15 ซม. ถุง 6 0.30 231 15.00 3,465.00 
 ตน้พุดซอ้น @ 0.15 ซม. ถุง 6 0.50 600 15.00 9,000.00 
 หญำ้แฝก @ 0.05 ซม. ถุง 2 - 52,349 0.50 26,174.00 

 รวม 121,799.00 
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ตารางที ่5.2 (ต่อ) แสดงรำยกำรงบประมำณรำคำดำดอ่อน (Soft Scape) 
ล ำดบั 
Item 

รำยกำร 
Description 

หน่วย 
Unit 

ขนำด จ ำนวน 
Qty 

รำคำ/หน่วย 
Unit/Price 

รวมเงิน 
Total 
(บำท) 

  

2.3 งานปูหญ้า       
 หญำ้มำเลเชีย ตร.ม.  - 13,180 25 329,500.00 

 รวม 329,500.00 
2.4 วสัดุ อุปกรณ์ และ

อืน่ๆ 

      

 ค ้ำยนัตน้ไม ้ ชุด  - 284 100 28,400.00 
 รวม 28,400.00 

        
รวมรำคำงำน Hard Scape 2,495,817.00 
รวมรำคำงำน Soft Scape 1,748,349.00 
รวมรำคำภูมิทศัน์ทั้งหมด 4,244,166.00 
ค่ำด ำเนินกำรของรำคำรวมงำนภูมิทศัน์ 6% 254,649.96 
ก ำไร 10.5% ของรำคำรวมงำนภูมิทศัน์ 445,637.43 
ภำษีเงินได ้1% ของรำคำรวมงำนภูมิทศัน์ 42,441.66 
รวมรำคำงำนภูมิทศัน์+ค่ำด ำเนินกำร+ก ำไร+ภำษีเงินได ้ 4,986,895.05 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (Vat) 7% 349,082.65 
รวมทั้งหมด 5,335,977.70 

ห้าล้านสามแสนสามหมื่นห้าพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์ 
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บทที ่6 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 บทสรุป 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์ วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยองมี
พื้นท่ีโครงการทั้งส้ิน 15 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีส าหรับการออกแบบภูมิทศัน์จ  านวน 5 ไร่ ปัจจุบนัพื้นท่ีมี
เพียงส่ิงก่อสร้างเดิม คือ ศาลา ศาลาการเปรียญ กฏิุ และหอ้งน ้ า ยงัไม่มีการออกแบบทางดา้นงานภูมิ
ทศัน์ และยงัขาดการจดัการท่ีเป็นระบบจึงท าให้ปัจจุบนัพื้นท่ีโครงการยงัไม่มีกิจกรรมใดๆดงันั้น
ดว้ยศกัยภาพและความหลากหลายทางธรรมชาติของพื้นท่ี สามารถพฒันาใหเ้ป็นพื้นท่ีศึกษาพรรณ
ไมใ้นพระพุทธศาสนา พื้นท่ีปฏิบติัธรรม และพื้นท่ีจดังานบุญประจ าปีส าหรับประชาชนในบริเวณ
พื้นท่ี บริษทั ทิปโก ้ฟู๊ ดส์ จ  ากดั (มหาชน) มีความประสงคเ์ป็นผูส้นบัสนุนเพื่อสร้างวดัดงักล่าวจึงมี
ความตอ้งการจดัภูมิทศัน์บริเวณดา้นหนา้วดั และทางวดัมีความตอ้งการจดัภูมิทศัน์เพื่อรองรับการ
ใชพ้ื้นท่ีในอนาคตซ่ึงประกอบไปดว้ย งานผา้ป่า ทอดกฐิน บริษทัจึงตอ้งการออกแบบภูมิทศัน์บน
พื้นท่ีดงักล่าวเพื่อให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมของวดัต่อไป ซ่ึงเม่ือโครงการน้ีไดอ้อกแบบเสร็จแลว้ 
ทางบริษทั ทิปโก ้ ฟู๊ ดส์ จ  ากดั (มหาชน)จะด าเนินการก่อสร้างใหแ้ลว้เสร็จ 
 ดงันั้นจากการศึกษาในพื้นท่ี โครงการในเร่ืองของขอ้จ ากดัของพื้นท่ีท าให้ทราบถึงปัญหา
ในการออกแบบ เช่นขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีราบชายฝ่ัง และดินมีลกัษณะมีความอุดม
สมบูรณ์ต ่ามากปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเลก็นอ้ยส่วนการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้
โครงการโดยไดจ้ากการสอบผูใ้ชใ้นโครงการ ท่ีจะตอ้งการจดัภูมิทศัน์เพื่อรองรับการใชพ้ื้นท่ีใน
อนาคต และให้มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมของวดั โดยคงสภาพไมเ้ดิมในพื้นท่ีไว ้โดยมีลาน
กิจกรรมพระพุทธศาสนา และพื้นท่ีนัง่พกัผ่อน และพื้นท่ีศึกษาพรรณไมใ้นพระพุทธศาสนาจึงได้
แนวความคิดหลกั (Main Concept) คือ “ทางสายกลางแห่งวดัเขา” ท่ีมี แนวคิดในการออกแบบให้
เป็นพื้นท่ีศึกษาพรรณไมใ้นพระพุทธศาสนา พื้นท่ีปฏิบติัธรรมโดยสามารถก าหนดรูปแบบผลการ
ออกแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีโครงการไดด้งันั้น 

6.1.1 พื้นท่ี Zone A 
  มีเน้ือท่ีประมาณ 8,267.74 ตารางเมตรพื้นท่ีน้ีมีส่ิงก่อสร้างเดิม คือ ศาลาการ

เปรียญ เป็นมุมมองแบบ Open View เป็นพื้นท่ีโล่ง ภายในโครงการมีการใชเ้ส้นทางสัญจรเส้น
ทางเขา้ออกทางเดียว จะมีการแบ่งพื้นท่ีโดยเป็น ลานกิจกรรมพระพุทธศาสนา และพื้นท่ีนัง่พกัผอ่น 
โดยมีการออกแบบดว้ยพรรณไมท่ี้สามารถเป็นจุดดึงดูดสายตาและเลือกพรรณไมที้มีกล่ินหอม และ
สามารถทนแดดตลอดวนัใหร่้มเงาไดดี้เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมสวยงาม 
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6.1.2 พื้นท่ี Zone B  
 มีเน้ือท่ีประมาณ 6,691.77 ตารางเมตร เป็นพื้นท่ีโล่งกวา้งไม่มีการจดักิจกรรมใดๆ 

การออกแบบพฒันาพื้นท่ีส่วนน้ีใหเ้หมาะกบักิจกรรมและเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชคื้อ การ
ท าพื้นท่ีศึกษาพรรณไมใ้นพระพุทธศาสนา และพื้นท่ีนัง่พกัผ่อนโดยมีการออกแบบดว้ยพรรณไม้
ทางพระพทุธศาสนา และพรรณไมป่้า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

6.1.3 พื้นท่ี Zone C 
  มีเน้ือท่ีประมาณ 3,103.22 ตารางเมตร พื้นท่ีน้ีมีส่ิงก่อสร้างเดิม คือห้องน ้ า จะมี

การแบ่งพื้นท่ีโดยเป็นท่ีจอดรถ เพื่อความสะดวดของประชาชนท่ีเขา้มาในวดัโดยพื้นท่ีส่วนน้ีจะมี
การออกแบบตรงส่วนของหอ้งน ้ าใหมี้พรรณไมส้ าหรับเป็นแนวปิดกั้นสายตาระหว่างหอ้งชายและ
ห้องน ้ าหญิง เพื่อความเป็นส่วนตวั ในส่วนของลานจอดรถโดยเลือกพรรณไมท่ี้สามารถทนแดด
ตลอดวนัและใหร่้มเงาไดดี้ 
 6.1.4 พื้นท่ี Zone D 

   มีเน้ือท่ีประมาณ 2,638.23 ตารางเมตร เป็นมุมมองแบบ Open View เป็นพื้นท่ีติด

กบัทางเขา้หลกัของวดั โดยพื้นท่ีส่วนน้ีจะมีการออกแบบให้เป็นลานจอดรถส าหรับรองรับรถของ

ประชาชนท่ีเขา้มาในวดั โดยเลือกพรรณไมท่ี้สามารถทนแสงแดดตลอดวนัและใหร่้มเงาไดดี้ 

 

6.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท างาน 
 6.2.1 ดา้นการท างาน 
  โครงการออกแบบภูมิทศัน์ วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดั

ระยอง เป็นพื้นท่ีท่ีตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากัดของพื้นท่ีหลายด้านด้วยกัน เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีดินมี

ลกัษณะมีความอุดมสมบูรณ์ต ่ามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย จึงท าให้ตอ้ง

ค านึงถึงการจดัสร้างงานภูมิทศัน์ การเลือกใชว้สัดุดาดแขง็และวสัดุพืชพรรณท่ีตอ้งค านึงถึงลกัษณะ

พื้นท่ีเป็นพิเศษ และตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายในพื้นท่ีบริเวณโครงการ ส่วนการหา

ขอ้มูลดา้นความตอ้งการผูใ้ชไ้ดจ้ากการสอบถาม และการลงศึกษาพื้นท่ีจริง แต่มีอุปสรรคห์ลายดา้น

ในศึกษาเน่ืองจากพื้นท่ีออกแบบโครงการอยู่ไกลเป็นอุปสรรค์ในการด าเนินการแต่ละคร้ังเม่ือ

ตอ้งการขอ้มูลในการออกแบบ 

6.2.2 ดา้นการพฒันาโครงการออกแบบภูมิทศัน์ 

 โครงการออกแบบภูมิทศัน์ วดัเขาโอภาส ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดั

ระยองเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรม ท่ีเน้นการปฏิบติัจริง เพื่อให้เขา้ถึงธรรมะและหลกัค าสอนของ
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พระพุทธเจา้ ให้ผูท่ี้มาปฏิบติัธรรมไดเ้ขา้ใจถึงแก่นแทข้องพระพุทธองคว์่าเป็นอย่างไร ส่วนการ

ดูแลสามารถเพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัท่ีไดน้ าเสนอไวแ้ละความตอ้งการท่ีอาจเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปในอนาคตไดโ้ดยสอดคลอ้งและค าถึงถึงสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีโครงการดงัเดิม 
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