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บทคัดย่อ 
 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดบางพูน มีพ้ืนที่ใกล้ชุมชนท าให้ประชาชนเข้ามาใช้พ้ืนที่เป็น

จ านวนมาก  แต่ด้วยวัดบางพูนมีปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

โดยทั่วไปเช่น  ลานจอดรถมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่  ประกอบกับพ้ืนที่ไม่รองรับ

ประชาชนที่เข้ามาท าบุญในช่วงวันพระและวันส าคัญทางศาสนาที่มีประชาชนจ านวนมากแต่การใช้

พ้ืนที่ท าได้ไม่เต็มศักยภาพ  พ้ืนที่มีมากแต่ไม่มีส่วนให้ประชาชนใช้งานเช่นที่นั่งพักมีจ านวนน้อย   

สภาพพ้ืนที่ของวัดค่อนข้างเสื่อมโทรม  จึงท าการศึกษาศักยภาพพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดกิจกกรมที่ใช้

แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับโครงการ ซึ่งในการแก้ปัญหาต่างๆ นั้นได้ยึดถือแนวความคิดหลักในการ

ออกแบบภายใต้ค าว่า ธรรมน าเที่ยว ซึ่งเป็น แนวความคิดหลักในการออกแบบภูมิทัศน์ศสาสนสถาน

แห่งนี้  ในการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของวัดบาง สามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 โซน ดังนี้   

Zone A เป็นพ้ืนที่ที่พุทธศาสนิกชนเข้ามาท าบุญ ฟังเทศน์ ประกอบพิธีทางศาสนา การ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้โครงการ มีสวนการเรียนรู้พรรณไม้ใน

พุทธประวัติ โดยเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ ที่จอดรถ ห้องน้ า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ 

Zone B เป็นพื้นที่ที่พระสงฆ์ใช้ในการจ าวัด ศึกษาพระธรรมค าสอน ท ากิจวัตรประจ าวัน ซึ่ง

จะคงกิจกรรมเดิมภายในโครงการไว้ และท าการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 

Zone C เป็นพ้ืนที่ที่ พุทธศาสนิกชนเข้ามา ประกอบพิธีทางศาสนา ภายในโครงการ  

ปรับเปลี่ยนโดยมีเพ่ิมพ้ืนที่กิจกรรม อาทิ ลานปฏิบัติธรรม  (นั่งสมาธิ เดินจงกลม) และลานกิจกรรม

เพ่ิมข้ึนมาเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ ม้านั่ง ถังขยะ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 

Zone D เป็นพื้นที่ที่ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ให้อาหารปลา พักผ่อน มีการเพ่ิมพ้ืนที่กิจกรรม 

ปรับเปลี่ยนให้มีตลาดน้ า พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

  ในการจัดท าปัญหาพิเศษโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธานี เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงตามที่ตั้งไว้ได้ด้วยค าแนะน าและความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์วีระยุทธ 

นาคทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล แนวความคิดต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ในการท าปัญหาพิเศษ ท าให้ข้าพเจ้ารู้ถึงอุปสรรคต่างๆ และวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ จน

สามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ  อาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่คอยให้

ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆมากมาย ที่ส าคัญที่สุดขอขอบพระคุณวัดบางพูน 

ที่ ได้อนุ เคราะห์ที่มาใช้ในการเรียนรู้  ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ ให้ข้อมูล ดังนั้น  จึงขอกราบ

ขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้  

          สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่คอยให้ก าลังใจ ให้การสนับสนุนด้าน

งบประมาณในการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งก าลังที่ดีต่อ

กันเสมอมา และคอยพลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จ

ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวถึงมา 

ณ ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณค่ะ/ครับ 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 
วัดบางพูนได้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2384 โดยมีพระยายงจัยยุทธ (เป็นข้าราชบริพารเชื้อสาย

รามัญ)  เป็นผู้ถวายที่ดินและด าเนินการสร้างวัด โดยได้ขนานนามว่า “วัดบางพูน” ทั้งนี้เพ่ือสอด 

คล้องกับชื่อท้องถิ่นแต่โบราณท่ีวัดสร้างขึ้นโดยสร้างในต าบลบางพูนและติดกับคลองบางพูนโดยส าคัญ 

ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2435  หลวงปู่จันทร์ (อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพูนรูปที่ 5)  พร้อมด้วยทายกทายิกา

ชาวบ้านบางพูนได้ท าหนังสือกราบบังคบทูลเพ่ือขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  แด่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 จนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  20   

มีนาคม พ.ศ. 2435 โดยมีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15 เมตร ยาว 26 เมตร  วัดบางพูนได้สนับสนุนและ

สงเคราะห์การศึกษาต่อทางบ้านเป็นอย่างดี โดยได้ด าเนินการสร้างโรงเรียนวัดบางพูนขึ้นในสมัยหลวง

พ่อพระครูถาวรการโกวิท(อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพูนรูปที่ 11) บนพ้ืนที่ของวัดบางพูนและได้ด าเนินการ

เปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปัจจุบันวัดบางพูนได้จัดพ้ืนที่ของวัดในการท ากิจกรรมภายในวัดอย่างชัดเจนอยู่แล้ว โดยแยก

ส่วนทีเ่ป็นพุทธาวาส สังฆาวาสและส่วนสาธารณะที่ประชาชนเข้ามาใช้งานค่อนข้างชัดเจน  วัดบางพูน

มีพ้ืนที่ใกล้ชุมชนท าให้ประชาชนเข้ามาใช้พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก  แต่ด้วยวัดบางพูนมีปัญหาด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวกท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้งานโดยทั่วไป   เช่นห้องน้ ามีจ านวนน้อยเมื่อมีผู้ใช้งานเยอะ

มากจึงท าให้สภาพห้องน้ าสกปรก  ลานจอดรถมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่ประกอบ

กับพ้ืนที่ไม่รองรับประชาชนที่เข้ามาท าบุญในช่วงวันพระและวันส าคัญทางศาสนาที่มีประชาชนจ านวน

มากแต่การใช้พ้ืนที่ท าได้ไม่เต็มศักยภาพ  พ้ืนที่มีมากแต่ไม่มีส่วนให้ประชาชนใช้งานเช่นที่นั่งพักมี

จ านวนน้อย   สภาพพ้ืนที่ของวัดค่อนข้างเสื่อมโทรม  พรรณไม้ที่มีอยู่ เดิมเสื่อมโทรมเนื่องจาก

เหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปีพ.ศ. 2554 ยังไม่ได้รับการปรับปรุงฟ้ืนฟูโดยปัจจุบันทางวัดต้องการให้มีการ

ออกแบบศาสนาสถานให้ประชาชนได้เข้ามาใช้งานพ้ืนที่ได้ทุกส่วนของพ้ืนที่ จากการสอบถามเจ้า

อาวาส กรรมการวัด  และประชาชนที่เข้ามาใช้งาน ส่วนใหญ่ต้องการให้มีตลาดน้ าทุกเสาร์ อาทิตย์ 

สถานที่ปฏิบัติธรรม(นั่งสมาธิ - เดินจงกลม) ลานกิจกรรมนันทนาการ  สถานที่นั่งพัก  สถานที่ถ่ายรูป

สวยๆ สวนการเรียนรู้ต้นไม้ในพุทธประวัติ ปรับปรุงห้องน้ า มีที่ล้างจาน โรงครัว ที่เก็บของเพ่ือความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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 เนื่องจากผู้ใช้ซึ่งได้แก่เจ้าอาวาส กรรมการวัด ประชาชนทั่วไป   ต้องการให้มีกิจกรรมดัง 

กล่าวข้างต้นโดยมีแนวคิดในการออกแบบคือความสงบร่มเย็น   ต้องการให้วัดเป็นสถานที่ 

เรียนรู้ทางพุทธศาสนา   เพราะวัดมีพ้ืนที่ติดกับโรงเรียนวัดบางพูนและติดกับคลองเชียงรากน้อย  

คลองบางพูน  คลองซึ่งมีน้ าอันเป็นที่มาของความเย็น ออกแบบปรับปรุงบริเวณริมคลองให้ตอบสนอง

ต่อผู้ใช้มากขึ้น  ปรับปรุงให้มีต้นไม้มากขึ้น  มีสวน และที่นั่งพักส าหรับประชาชนที่เข้ามาท าบุญ จึงมี

โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดบางพูน เกิดขึ้นเพื่อจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เป็นสัดส่วนและ

ออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือรองรับการขยายตัวของสิ่งก่อสร้าง และกิจกรรมภายในวัดโดยน าหลักการด้าน

ออกแบบภูมิทัศน์มาประยุกต์ใช้  เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบและตอบสนองความต้ องการของ

ผู้ใช้งานเหมาะสมกับศาสนาสถานที่ประชาชนจะมาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  

  

1.2  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
         1.2.1 ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์ศาสนาสถานและกรณีศึกษา 
         1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการ เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ใช้สอย
และก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
         1.2.3 ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการเพ่ือก าหนดกิจกรรมในการ
ออกแบบ 
         1.2.4 เพ่ือเสนอแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์ศาสนาสถานวัดบางพูน  อ าเภอเมือง
ปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

        1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 

 

                                    

 
 

เรื่อง :  โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดบางพูน  อ าเภอเมืองปทุมธานี   
          จังหวัดปทุมธานี                 

ภาพที่ 1.1 
 

แสดง : การเข้าถึงโครงการ  

ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
         ทางเข้า โครงการที่ 1  ทางเส้น 346  ถนนรังสิต - ปทุมธานี 
         ทางเข้า โครงการที่ 2  ทางเส้น 3100 ถนนรังสิต - ซ่อมสร้าง 
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1.3.2  ขอบเขตของพ้ืนที่ออกแบบ 

         โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางพูนตั้งอยู่ที่ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยได้แบ่งพ้ืนที่ท าการศึกษาเพ่ือออกแบบภูมิทัศน์เป็นจ านวนพ้ืนที่

ออกแบบทั้งหมด 17,850 ตารางเมตร บริเวณโดยรอบของพ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

                 
ภำพที่ 1.2  พ้ืนที่ตั้งวัดบางพูน 

ที่มำ : https://www.google.co.th/maps  

                                                   
ภำพที่ 1.3  พ้ืนที่ตั้งโครงการออกแบบ 

ที่มำ : https://www.google.co.th/maps/lace 

 

 

 

https://www.google.co.th/maps
https://www.google.co.th/maps/lace/
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            พ้ืนที่วัดบางพูน ซอยรังสิตปทุมธานี  43 (วัดบางพูน)  ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี  

จังหวัดปทุมธานี  มีพ้ืนที่ 17 ไร่ 1 งาน 41 ตารางเมตร พ้ืนที่ออกแบบทั้งหมด 17,850 ตารางเมตร  

มีอาณาเขตติดต่อกับส่วนต่างๆ ดังนี้ 

            ด้านทิศเหนือ          :  ติดกับคลองเชียงรากน้อย 
            ด้านทิศใต้              :  ติดต่อกับถนนสาธารณะ 
            ด้านทิศตะวันออก     :  ติดต่อกับคลองบางพูน 
            ด้านทิศตะวันตก       :  ติดกับโรงเรียนวัดบางพูน 
                       

                                              

ทิศเหนือ ติดกับคลองเชียงราก 

             
ทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนวัดบางพูน                                  ทิศตะวันออกติด กับคลองบางพูน 

                                           

ทิศใต้ติด กับถนนสาธารณะ 

ภำพที่ 1.4 พ้ืนที่ติดต่อ  

 



6 
 

   

 

เรื่อง :  โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี 
          จังหวัดปทุมธาน ี

ภำพที่ 1.5 

แสดง : ขอบเขตของพื้นที่ออกแบบ 
 

 

 

สัญลักษณ์ : 
               เขตพุทธาวาส                   เขตสังฆาวาสและธรรมาวาส   
            
            เขตสาธารณะประชาชนทั่วไปใช้งาน    P    ลานจอดรถ   
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

         1.4.1 ทราบและมีความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในออกแบบภูมิทัศน์ ศาสนาสถาน
และกรณีศึกษา   
         1.4.2  ทราบลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการ   เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยและก าหนด
รูปแบบกิจกรรม 
         1.4.3  ทราบข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการเพ่ือก าหนดกิจกรรมในการ
ออกแบบ  
         1.4.4  ได้น าเสนอแนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์ศาสนาสถาน  

 

1.5 วิธกีารด าเนินการศึกษา 
         1.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคทฤษฎีโดยการศึกษาจากเอกสารข้อมูล และต าราจากที่ ผู้
ศึกษาเอาไว้  รวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์วัดบางพูน โดยแบ่งเป็น 

       1.5.1.1 หลักการทฤษฎี แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับแผนผังของวัด 

                 1.5.1.2 ข้อเสนอแนะข้อก าจัด  ข้อบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัด รวมถึงการ

อนุรักษ์และสงวนรักษาพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่อยู่บริเวณวัด เช่น เขตติดต่อแม่น้ า เป็นต้น 

       1.5.1.3 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ  โดยการรวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์  พ้ืนที่วัดและพ้ืนที่ริมน้ า รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นนั้น  เพ่ือ

เป็นแนวทางในการจัดการและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างเหมาะสม 

       1.5.1.4 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์วัด เพ่ือตอบสนองต่อพระสงฆ์ในฐานะ

ของผู้อยู่อาศัยต่อชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ศาสนกิจ หรือกิจกรรมอ่ืนใด ที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการใน

อันที่จะส่งเสริมคุณค่าของศาสนาสถานของชุมชน 

          1.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามการออกส ารวจภาคสนามพ้ืนที่และท าการจดบันทึก 

1.5.3 ท าการศึกษากรณีศึกษา เพ่ือน ามาประยุกต์กับวัดบางพูน 

1.5.3.1 ประเด็นที่ 1 ระบบแผนผังและองค์ประกอบของวัด  

1.5.3.2 ประเด็นที่ 2 การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่วัดในรูปแบบของกิจกรรม 

1.5.3.3 ประเด็นที่ 3 การประสานแนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ของวัดและชุมชน 

รอบข้าง 
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         1.5.4 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากข้อ 2 และ 3 เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการและ      

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางพูน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

                   ส่วนที่ 1 การสรุปศักยภาพของพ้ืนที่ตั้งโครงการวัดบางพูน 

         ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดการและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางพูน 

         1.5.5  แนวทางการจัดการและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในลักษณะภาพรวม 

         1.5.6  แนวความคิดในการใช้พันธุ์ไม้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ทั้งในส่วนของพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นที่    

สามารถปลูกได้ในพื้นที่และพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวเนื่องในพุทธประวัติหรือส่งเสริมคุณค่าของศาสนาสถานและ

ยังเป็นสื่อในการศึกษาทางด้านพุทธศาสนาให้แก่ชุมชนอีกด้านหนึ่งด้วย  

         1.5.7 แนวความคิดในการพัฒนาภูมิทัศน์อ่ืนๆ เพ่ือรองรับกิจกรรมที่ด าเนินอยู่และจะเกิดขึ้น

ในอนาคต  
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1.6 ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการศึกษาด าเนินงาน

ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีโครงการ 

วัตถุประสงค์ 

1. การน าเสนอ

ผลงานโครงการ

ออกแบบปรับปรุง

ภูมิทัศน์วัดบางพูน 

1. ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีการวางผัง

โครงการ 

2. ศึกษาข้อก าหนด

และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

3. ศึกษาโครงการที่

มีความใกล้เคียง 

 

1. สรุปปัญหาที่เกิด

ขึ้นกับโครงการ 

2. สรุปผู้ใช้และกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 

3. สรุปลักษณะของพื้นที่

โครงการ 

4. การให้ค่าน้ าหนัก

กิจกรรมในพ้ืนท่ี 

5. หาศักยภาพการ

พัฒนาพ้ืนท่ี 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ 

วิเคราะห ์

รายละเอียด

โครงการ 

1. ประวัติพื้นท่ีโครงการ 

2. การเข้าถึงโครงการ 

3. ลักษณะภมูิประเทศและ

ที่ตั้งในระดับพื้นท่ีโครงการ 

4. ด้านการใช้ที่ดิน 

5. พ้ืนท่ีเปิดโล่ง 

6. ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

7. ลักษณะสิ่งก่อสร้างเดิมใน

พื้นที่โครงการ 

8. ลักษณะภมูิประเทศ 

9. ลักษณะโครงสร้างเดมิ 

10. ลักษณะพืชพันธุ์เดิม 

11. ผลกระทบจาก

สิ่งแวดล้อม 

12. ลักษณะทัศนียภาพและ

มุมมอง 

 

การสรุปโครงการ 

 

การออกแบบ

ปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการภูมิทัศน์

วัดบางพูน 

 



10 
 

 



 บทท่ี 2 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา 

 
           การศึกษาทฤษฎี และแนวความคิดของการวางผังโครงการโดยศึกษาจากข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ่ง
รวบรวมแนวความคิดและ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการ ข้อมูลที่ศึกษาน ามาใช้เป็นแนวความคิด  ขั้นเบื้องต้น  เพ่ือน าไปศึกษาและเทียบเคียงการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการต่อไป 
 

2.1 การสร้างวัดและการตั้งวัดในทางพุทธศาสนา 
           วัด  หมายถึง สถานที่ทางพุทธศาสนาซึ่งปกติมีพระอุโบสถพระวิหาร พระเจดีย์ รวมทั้งมี
พระภิกษุสงฆ์อยู่อาศัย 
           ค าว่า “วัด” เป็นค าที่เรียกชื่อทางศาสนาสถานแบบค าไทย โดยที่มาของค าว่า “วัด” นี้ ยังไม่
มีข้อมูลยุติด้วยบ้างคนอธิบายว่ามาจากค าว่า “วตวา” ในภาษาบาลีแปลว่าเป็นสถานที่สนทนาธรรม
บ้างก็ว่ามาจาก “วัตร” อันหมายถึงกิจปฏิบัติหรือหน้าที่ของพระภิกษุที่พึงกระท าหรือแปลอีกอย่างว่า
การจ าศีล ซึ่ง พระภิกษุสงฆ์ใช่ปฏิบัติภารกิจที่พึงกระท านั้นเอง แต่ก็มีบางคนสันนิษฐานว่ามาจากค า
ว่า “วัดวา” อันหมายถึง  การก าหนดขอบเขตของดินแดนที่สร้างเป็นศาสนาสถาน เพราะวัดกับวามี
ความหมายอย่างเดียวกัน  คือการสอบขนาด  หรือปริมาณของสิ่งต่างๆ  เช่นความยาว  ความกว้าง 
เป็นต้น วัดในนัยยะอย่างหลังนี้จึงหมายถึงพ้ืนที่ 
          วัดทั้งหลายมีฐานะทางกฎหมาย คือ เป็นนิติบุคคลเท่าเทียมกัน แต่ในทางพระวินัยยังมีฐานะ
ที่แตกต่างกันอยู่อีก ดังนั้นตาม มาตรฐาน 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ2505 จึงได้จ าแนกวัด
ออกเป็น 2 อย่าง คือ (มานพ พลไพรินทร์,  2535) 
            ส านักสงฆ์ได้แก่ วัดที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัดแล้ว แต่ยังมิได้ รับระราชทาน
วิสุงคามสีมา รวมถึงวัดที่ ได้รับพระบรมราชานุญาติให้สร้างขึ้นตามความในมาตรา  9 แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์  ร.ศ 121 (ตรงกับพุทธศักราช  2445)  ซึ่งยังมิได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาด้วยนับว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์ด้วยฐานะทางกฎหมาย 
          วัดที่รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ได้แก่ “อาราม” ตามที่ได้เคยบัญญัติไว้ไน มาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ  121 เป็นวันเลื่อนฐานะมาจากส านักสงฆ์    โดยได้รับ 
พระราชทานวิสุงคามสีมาเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนพระสงฆ์ตามวินัย ส าหลับพระสงฆ์นับว่าเป็นวัดที่
สมบูรณ์ด้วยฐานะทั้งทางกฎหมาย และทางพระวินัยทุกประการ ประเภทของวัดแบ่งตามสภาพฐานะ
มี 3 ประการ คือ 

พระอารามหลวง ได้แก่ วัดที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีสมเด็จยุพราชทรงสร้างและ
ปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี  พระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่ าศักดิ์ลงมาหรือแก่วัดเองก็ดี
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มีอยู่จ านวนหนึ่งที่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ทรงสร้างหรือทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ 
และสร้างขึ้นแล้วน้อมเกล้ากระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง รวมทั้งวัดที่ประชนชนสร้างหรือ
ปฏิสังขรณ์และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงด้วย 
          ขั้นแห่งพระอารามหลวงแบ่งตามล าดับความส าคัญออกเป็น 3 ชั้น คือ 

ชั้นเอก ได้แก่ วัดที่มีเจดียสถานส าคัญวัดที่บรรจุบรมอัฐิหรือวัดที่มีเกียรติอย่างสูงมี 3 ชนิด 
คือ  ราชวรมหาวิหาร  ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร 

ชั้นโท ได้แก่ ที่มี เจดียสถานส าคัญ หรือวัดที่มี เกียรติมี  4 ชนิด  คือ ราชวรมหาวิหาร        
ราชวรวิหาร และวรวิหาร 

ชั้นตรี ได้แก่วัดที่มีเกียรติ วัดประจ าหัวเมืองหรือวัดสามัญมี 3 ชนิด คือ ราชวรวิหาร วรวิหาร
และสามัญชนิดขนาดพระอารามหลวง 

ราชวรวิหาร ได้แก่ พระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช 
ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์เป็นส่วนพระองค์ 

วรวิหาร ได้แก่ พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราชทรงสร้าง
และปฏิสังขรณ์ พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่ผู้ที่ต่ าศักดิ์ลงมาก็ดี แก่วัดเองก็ดี รวมทั้งที่ประชาชน
สร้างหรือปฏิสังขรณ์และรับไว้เป็นพระอารามหลวง ควรยกเป็นเกียรติยศว่าเป็นวัดมีเกียรติ 

ราชวรมหาวิหาร ได้แก่ พระอารามชนิดราชวรวิหารที่เป็นพระอารามใหญ่โตและมีของ
ก่อสร้างใหญ่โต 

สามัญได้แก่พระอารามหลวงที่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
วัดราษฎร์ ได้แก่ วัดที่ประชาชนทั่วไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและ

ประกาศตั้งวัด โดยถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว และช่วยกันทะนุบ ารุงวัดสืบต่อกันมา
ตามลับดับ “วัดราษฎร์” หมายถึง วัดทั้งชนิดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและส านักสงฆ์มิได้นับ
เข้าเป็นพระอารามหลวง 

วัดร้าง ได้แก่ วัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์พ านักอาศัยประจ า ซึ่งทางราชการจะเป็นวัดมีทะเบียน
เป็นวัดร้างไว้ วัดร้างไว้ วัดร้างโดนสภาพ ยังเป็นนิติบุคคลอยู่โดนสมบูรณ์ และมีโอกาสที่จะเป็นวัดที่มี
สงฆ์ได้อีก โดนด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดที่มีสงฆ์      
พ.ศ. 2514 

2.1.1 ประเภทของวัด 
        สมัยหลังพุทธกาลเมื่อมีการสร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้น ท าให้บริเวณเหล่านี้ เกิดเป็นที่

ชุมนุมของเหล่าสงฆ์  และคฤหัสถ์ที่เดินทางมาถึงที่สุดแล้วก็เกิดมีพระภิกษุบางรูปสมัครใจที่จะอยู่
พ านักเพ่ือบ ารุงรักษาสังเวชนียสถานเหล่านั้นทั้งมีผู้ศรัทธาสร้างที่พักกุฎีสงฆ์ถวายแด่พระภิกษุดังกล่าว 
สถานที่นี้ในที่สุดได้กลายสภาพเป็น “วัด” ที่สมบูรณ์แบบสืบทอดกันมาจนเกิดเป็นแบบอย่าง 
ชัดเจนดังปัจจุบัน   ด้วยเหตุที่การสร้างวัดกลายเป็นประเพณีที่นิยมกันในที่ต่างๆวัดจึงมีปรากฏอย่าง
แพร่หลายทั้งในเมืองใหญ่และชนบทจนท าให้จุดมุ่งหมายเดิมของการบวชนั้นเปลี่ยนแปลงไปในเวลา
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ต่อมา  เพราะพระสงฆ์ส่วนหนึ่งมีที่พักอาศัยอย่างถาวรยึดติดในเสนาสนะแทนการมุ่งเน้นปฏิบัติเพ่ือ
รื้อออกซึ่งความทุกข์และให้แจ้งแห่งการดับทุกข์ซึ่งเป็นความหมายของการบวช  เพราะค าว่าบวช     
มาจากค าว่า ป+วช  แปลว่า เว้นทั่วหมายถึงเว้นห่างจากกาม จากกิเลส พระภิกษุในเวลาถัดมาจึงมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน 2 แบบคือฝ่ายหนึ่งซึ่งยังคงตั้งมั่นอยู่กับแนวปฏิบัติเดิม    นั่นคือปลีกความ
วุ่นวายจากโลกออกสู่ป่าเพ่ือแสวงหาความวิเวก  มุ่งเน้นทาง “วิปัสสนาธุระ”  กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนิยม
การอยู่ชิดติดกับวัดภายในชุมชน  โดยมุ่งเน้นการศึกษา  คือการมุ่งศึกษาเพ่ือให้รู้ถึงพระพุทธพจน์   
พระธรรมวินัยรวมทั้งพระอภิธรรมต่างๆ  การแยกออกเป็น  2  ลักษณะนี้มาแบ่งชัดเจนเป็น 2  ฝ่าย
ในประเทศลังกาโดยเรียกฝ่ ายที่ อยู่ป่ าว่า  “พระอรัญวาสี ” และเรียกฝ่ ายที่ อยู่ ใน เมืองว่า              
“พระคามวาสี” พระภิกษุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอรัญวาสีหรือคามวาสีทุกรูปจะต้องสังกัดไม่วัดใดก็วัดหนึ่ง
วัดฝ่ายอรัญวาสีจะต้องถอยร่นให้ห่างไกลชุมชนมากที่สุด   แต่ความจ าเป็นในการพ่ึงพาอาศัยการ
แบ่งปันอาหารจากสังคม  ต้องอยู่ในพระวินัยก าหนดไว้ว่าวัดฝ่ายอรัญวาสีจะต้องตั้งไม่ห่างจากหมู่บ้าน
ที่ใกล้ที่สุดจนเกินไปคือให้อยู่ในระยะประมาณ 500  ชั่วคันธนู  หรือประมาณ  1 กิโลเมตร เพ่ือเอ้ือให้
พระภิกษุสามารถเดินไปรับการบิณฑบาตและกลับมาทันฉันอาหารเพลก่อนเที่ยง 
          วัดอรัญวาสี นิยมตั้งอยู่บริเวณที่ เป็นป่าเขา ส่วนใหญ่มีเพียงกุฏิและศาลาโถง
อเนกประสงค์ไม่มีอาคารและแบบแผนมากนัก พระสงฆ์ฝ่ายนี้จะอยู่จ าวัดเฉพาะเพียงช่วงเข้าพรรษา
และจะมุ่งธุดงค์เข้าป่าลึก ปักกลด ฝึกหัดกรรมฐานจิต และจาริกไปเรื่อยๆก่อนกลับออกมาจ าพรรษาที่
วัดอีกครั้งเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาใหม่ความต้องการท าสังฆกรรมใดๆ ก็เพียงอาศัยการก าหนดขึ้นใช้
เพียงชั่วคราวเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจดีย์ดูเหมือนจะไม่มีการสร้างในวัดอรัญวาสีหรือ        
“วัดป่า” แท้ๆ เลยคงเป็นเพราะแนวความคิดของพระภิกษุสายนี้เน้นที่การปฏิบัติ  เพ่ือให้เห็น     
“ธรรม” มากกว่า  “รูป” ที่แม้เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เป็นเพียงภาพสัญลักษณ์ที่
ไม่ใช่วิถีทางแห่งการหลุดพ้น 

         วัดคามวาสี  สร้างขึ้นส าหรับเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือเมืองโดยตรงภารกิจหลักของ
พระภิกษุฝ่ายนี้มุ่งไปทางปฏิบัติด้านพิธีกรรมทางศาสนา และเน้นการศึกษาทางหนังสือเ พ่ือแสวงหา
ความรู้ส าหรับใช้อบรมสั่งสอนฆราวาสมากกว่าฝึกปฏิบัติด้านวิปัสสนาธุระ   พระสงฆ์ฝ่ายนี้จึงมี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกตลอด  ท าให้แนวทางหลักด้านปฏิบัติต้องเปลี่ยนไปจาก
การมุ่งหาหนทางเพ่ือให้ “ตนเอง”  พ้นจากสังสารวัฏ  มาเป็นเพ่ือช่วยให้  “ผู้อ่ืน”  ผู้อื่นพ้นทุกข์แทน    
เป็นการปฏิบัติที่ไม่ใช่มุ่งผลตรัสรู้และนิพพานหากแต่การเน้นผลทางปริยัติธรรมทั้งคอยชี้แนะ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่เวไชยสัตว์ทั้งปวงได้    ก็เท่ากับเป็นการสั่งสมทานบารมีและยกระดับจิตของ
ตนให้สูงขึ้นในขณะเดียวกันถือเป็นหลักส าคัญในการฝึกจิตเพ่ือการ “ละวาง”  วัดประเภทนี้จะมี
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  ที่เป็นอาคารมากกว่าวัดอรัญวาสีตามความต้องการใช้งานการ
ก าหนดแบบแผนทั้งด้านรูปแบบ และแผนผังรวมมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างชัดเจน 
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2.1.2  การสร้างวัดในประเทศไทย 
         แบบอย่างการสร้างวัดในสังคมไทยมีแบบอย่างที่เป็นอิทธิพลหลักจากลังกาเนื่อง 

จากคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาในลัทธิเถรวาทหรือหินยานผ่านมาทางสายของลังกา (แบบลังกาวงศ์) 
         มูลเหตุ  คือ  การสร้างให้เป็นศาสนาสถานเพ่ือเอ้ือต่อการกระท าศาสนาพิธีและ

เหตุผลส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นผลสืบเนื่องจากเนื้อหาค าสอนใน “ไตรภูมิ” ที่ทรงนิพนธ์ขึ้นโดย
พระยาลิไท  กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยในราวปี  พ.ศ.1888 ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของ ปุพ
เพกวต ปุญญตาอันเป็นเรื่องท่ีพรรณนาเกี่ยวกับสวรรค์และนรกเป็นอย่างมากจึงกระตุ้นให้เกิดความกลัว
ในเรื่องของการท าความชั่วและเร่งสร้างบุญความดี   เพ่ือจะได้ขึ้นไปเสวยสุขบนดินแดนสวรรค์หรือได้
เกิดใหม่ในชาติภพหน้าที่เพียบพร้อมด้วยฐานันดรศักดิ์ที่สูงส่ง หรือเพ่ือสั่งสมบุญส าหรับไปเกิดในยุค
เดียวกับพระศรีอาริยเมตตรัยการท าบุญที่ให้ได้มาถึงซึ่งอานิสงส์มากท่ีสุดก็คือการสร้างวัดนั่นเอง เหตุนี้
คนไทยจึงนิยมสร้างวัดกันมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย  
                      การสร้างวัดในประเทศไทยนั้นนอกเหนือจากจะเป็นการสร้างตามคติโบราณดังกล่าว
แล้วในเวลาต่อมาก็ยัง มีปัจจัยส าคัญหลักบางประการที่เป็นเหตุจูงใจไปสู่การสร้างวัดดังนี้ 

                    2.1.2.1 สร้างเพ่ือให้เป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมือง   เช่น    วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วัดช้างล้อม ศรีสัชนาลัย สุโขทัย  
                    2.1.2.2 สร้างเพ่ือให้เป็นวัดประจ าวัง  เช่น วัดเจดีย์เจ็ดแถว จังหวัดสุโขทัย วัดพระ
ศรีสรรเพขญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                    2.1.2.3 สร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นวัดประจ ารัชกาล  เช่น วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  
ราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
                    2.1.2.4 สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ เช่น  วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี 
                    2.1.2.5 สร้างขึ้นบนพ้ืนที่เดิมซึ่งเป็นที่เคยถวายพระเพลิง พระศพ หรือพระบรมศพ 
เช่น วัดพระราม จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
                    2.1.2.6 สร้างขึ้น ณ ที่ปรากฏเหตุการณ์ส าคัญเช่น วัดมหาธาตุ จังหวัพระนครศรี
อยุธยา 
                    2.1.2.7 สร้างขึ้นตามคติประเพณีนิยมบางประการ เช่น วัดกุฏีดาว จังหวัด
พระนครศรอียุธยา วัดสมณโกษฐ์ จังหวัดพระนครศรอียุธยา  
                                 นอกจากนี้ ก็ยังมีคติการสร้างเป็นวัดประจ าเมืองอันเป็นคติที่สืบเนื่องแต่
โบราณที่ทุกราชธานีจะต้องสร้างข้ึนไว้ให้เป็นวัดที่ต้องมีทุกๆราชธานีที่ตั้งข้ึนใหม่มี 3 วัด คือ 
                                 1) วัดมหาธาตุ 
                                 2) วัดพระเชตุพล 
                                 3) วัดราชประดิษฐ์ 
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2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวัด,วัดกับวัง,บ้านวัดและวัด 
  2.1.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวัด 

                       สังคมไทยเคารพศรัทธาต่อพระภิกษุมาก เนื่องเพราะเชื่อว่าพระภิกษุ นั้น
เป็นผู้มีความรู้มากกว่าฆราวาส เป็นผู้ทรงศีล ย่อมพูดแต่สิ่งที่ เท็จจริงและเป็นครูบาอาจารย์
ความสัมพันธ์ระหว่างคนมนชุมชนที่มีต่อวัดจึงผูกพันแนบแน่นกับวิถีชีวิตของทุกคนนับตั้งแต่เกิดจน
ตาย   ค าสั่งสอนจึงได้รับความเชื่อถือย่างไร้ความคลางเคลงใจ  ดังนั้นพระสงฆ์จึงกลายเป็นที่พ่ึงของ
คนในสังคมในทุกๆเรื่องไม่ว่าในทางมงคลและอัปมงคล 

                    ส่วนวัดนั้นเป็นสถานที่รับใช้บริการงานประเพณีการท าบุญต่างๆเพ่ือให้เกิด 
กุศลแก่ฆราวาสเนื่องในวันส าคัญทางศาสนาซึ่งมีแทบตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็น คือ 

                   1)  สถานที่ให้การศึกษาแก่ชุมชน นับแต่การบวชเณรจนถึงบวชเป็นพระภิกษุ 
                   2)  สถานที่ให้ความสงบเยือกเย็นทางใจ เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา การ

ฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ 
                   3) เป็นสถานที่ชุมนุนของสังคมทุกกาลวาระ เช่นการประชุมกรรมการ

หมู่บ้านกับงานเทศกาลรื่นเริงที่มีการออกร้าน มีมหรสพต่างๆเป็นต้น 
                   4 ) เป็ นสถานที่ ประกอบพิธีกรรมเนื่ องในการตาย  เช่น  การตั้ งศพ            

สวดพระอภิธรรม การเผาศพ  
2.1.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับวัง 

                    พระมหากษัตริย์ในอุดมคติของสังคมไทย จะสมบูรณ์แบบได้นั้นจะต้องแสดง
ศักยภาพของพระองค์ใน 2 ลักษณะ คือ ความเป็นพระจักรพรรดิที่สามารถปกป้องปวงประชาให้อยู่
เย็นเป็นสุขจากศัตรูและความเป็นพระมหาธรรมราชาหมายถึง พระราชาผู้ทรงคุณธรรม ดังนั้น
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จึงทรงด าเนินนโยบายตามแนวความคิดดังกล่ าวนี้มาโดยตลอดการ
สร้างบรูณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆก็เพ่ือส่งเสริมให้ภาพลักษณ์แห่งความเป็น “ธรรมราชา” ของ
พระองค์สมบูรณ์แบบข้ึนนอกเหนือจากการอาศัยศาสนามาช่วยในพิธีกรรมต่างๆนั่นเอง 

2.1.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านวัด และวัง 
                     ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยดังกล่าวมาทั้งหมด   มีความเกี่ยวเนื่อง

กับสถาบันหลัก 3 ประเภท  คือ  บ้าน  วัด  และวัง  สถาบันทั้ง 3 หน่วยนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่ง
กันและกันตลอดเวลาโดย “วัง” นั้นอยู่ในสถานะของที่ประทับแห่งกษัตริย์หรือผู้น าของสังคมและ
ประเทศชาติวังจึงเป็นเสมือนหนึ่งสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวมในทางอาณาจักร ในขณะที่ “บ้าน” เป็นที่
พักของเหล่าทวยราษฎร เป็นหนึ่งในโครงการพื้นฐาน  ส าหรับ “วัด” อันเป็นที่ตั้งของพุทธสถานนั้นก็
จะด ารงอยู่ในฐานะศูนย์รวมทางจิตใจที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่าง “วัง” กับ “บ้าน” หรืออีกนัยยะ
หนึ่งระหว่าง “กษัตริย์” กับ “ราษฎร” เมื่อไทยรับเอาอิทธิพลความเชื่อในเรื่องของ “สมมุติเทพ” 
จากขอมเข้ามาใช้ในสังคมสมัยอยุธยาภาพลักษณ์และบทบาทแห่งกษัตริย์ไทยยิ่งมีความสูงส่ง  และ
ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น จนท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับราษฎรกลับมีช่องว่างห่างกันมาก “วัด” จึง
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เป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงช่องว่างดังกล่าวนั้นวัดส าคัญๆ โดยเฉพาะอย่างวัดมหาธาตุ  ถูกสถาปนา
ขึ้นด้วยชุมชนปกครองทั้งสิ้น  เนื่องจากต้องอาศัยก าลัง และศัพท์วัสดุในการก่อสร้างจ านวนมากวัดที่
พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นจึงวิจิตรบรรจงงดงาม เมื่อวัดดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นศูนย์รวม
ในทางจิตใจของชุมชนกษัตริย์ในฐานะผู้สร้างวัดย่อมได้รับความเคารพศรัทธาและซื่อสัตย์จงรักภักดี
จากทวยราษฎร์ในชุมชนนั้นโดยปริยายอ านาจและพลังมวลชนที่กษัตริย์พึงจะได้มาอาศัยการสื่อผ่าน
ทางเจ้าอาวาสวัดต่างๆ นี้โดยตรงนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของบ้าน วัดและวัง 

                  โดยสรุปแล้ววัดในสถานะที่เป็นศูนย์กลางของสังคมจึงมีความส าคัญและ
บทบาทหน้าที่ดังนี ้

                  1) วัดในฐานะตัวแทนความเจริญและความมั่นคงในแผ่นดิน 
                  2) วัดในฐานะผู้สืบทอดสถาบันทางศาสนาให้ยั่งยืน 
                  3) วัดในฐานะสถานที่ให้การศึกษา 
                  4) วัดในฐานะที่เพ่ิงทางกายและใจของสังคม 
                  5) วัดในฐานะศูนย์รวมของศิลปกรรม 
2.1.4 สาเหตุที่ต้องมีการพัฒนาวัด  
       เพราะเหตุว่าวัดเป็นสถาบันที่มีความส าคัญมาก กล่าวคือวัดเป็นที่พักอาศัยศึกษา      

เล่าเรียนและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เพ่ือเป็นศาสนาทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาของ
พระภิกษุสามเณร เมื่อศึกษาและพิจารณาในทางสังคมจากอดีตที่ ผ่ านมา จะพบว่าวัดใน
พระพุทธศาสนาได้มีบทบาทที่ส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมากจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาวัด 
บทบาทท่ีส าคัญนั้นได้แก่ 

          2.1.4.1 วัดเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านส่งกุลบุตรมาอยู่รับใช้พระสงฆ์และรับการฝึกอบรม
ทางศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่างๆ ตามท่ีมีการสอนในสมัยนั้น 
                    2.1.4.2 วัดเป็นสถานที่ที่มีพ่อตลอดจนคนแก่เฒ่าและสตรี    มารับความรู้ด้วยการ
สดับพระธรรมเทศนา  

          2.1.4.3 วัดเป็นสถานพยาบาลที่รักษาผู้เจ็บป่วย ตามภูมิรู้ของคนในสมัยก่อน โดยวัด
เป็นแหล่งต ารายาและต าราแพทย์ และพระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นหมอรักษาพยาบาลให้คนเจ็บป่วย  

          2.1.4.4 วัดเป็นสถานสงเคราะห์ ที่บุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิต
และศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนผู้ใหญ่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีพ 

          2.1.4.5 วัดเป็นสถานที่พักอาศัยของคนเดินทาง 
          2.1.4.6 วัดเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านได้มาพบปะสังสรรค์และพักผ่อนหย่อนใจ โดยที่

ทางวัดได้จัดสถานที่ต่างๆ ในบริเวณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มรื่น 
          2.1.4.7 วัดเป็นสถานที่รื่นเริง ที่จัดงานเทศกาล และมหรสพต่างๆ ส าหรับชาวบ้าน

ทั้งหมด เช่น งานก่อเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์ งานเทศมหาชาติ ฯลฯ และยังเป็นสถานที่พบปะของ
คนหนุ่มสาว 
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          2.1.4.8 วัดเป็นบ่อเกิดและศูนย์กลางของศิลปกรรมแขนงต่างๆ เช่น จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและวรรณกรรม  

          2.1.4.9 วัดเป็นสถานที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาชีวิต ครอบครัว
และความทุกข์ต่างๆ ของชาวบ้าน 

          2.1.4.10 วัดเป็นสถานที่ส าหรับชาวบ้านเพ่ือที่จะได้มาท าบุญและบ าเพ็ญกุศล 
ตลอดจนประกอบพิธีต่างๆ ทางศาสนา 

          2.1.4.11 วัดเป็นสถานที่ส าหรับชาวบ้านเพ่ือที่จะได้มาท าบุญและบ าเพ็ญกุศลของ
ตนต่างๆ ซึ่งชาวบ้านจะได้มีส่วนร่วม เมื่อมีงานวัด หรือขอยืมไปใช้เมื่อคราวมีงาน 

          2.1.4.12 วัดเป็นศูนย์กลางการบริหารหรือการปกครอง ที่ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจะ
เรียกลูกบ้านมาประชุมกัน เพ่ือบอกแจ้งกิจกรรมต่างๆ (มาณพ พลไพรินทร์, 2532)  
 

2.2 องค์ประกอบของพุทธศาสนาสถานที่ 
พุทธศาสนาสถาน แปลโดยตรงได้ว่า สถานที่หรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสร้างสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในกิจการ

หรือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  ได้แก่ ส านักสงฆ์วัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร เจดีย์และ สถูป เป็นต้น 
เป็นสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นที่พ านักของพระภิกษุและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระ
รัตนตรัย  ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชาและร่วมกิจการต่างๆ วัดไทย มีข้อยกเว้น ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของเขตพุทธวาส และส่วนของเขตสังฆาวาส ดังนี้ 

 
 
ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของพุทธศาสนาสถาน 
ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=องค์ประกอบของวัด&biw 
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2.2.1 เขตพุทธาวาส เป็นพื้นที่ส าหรับพุทธศาสนิกชน ประกอบด้วย 
          2.2.1.1 เจดีย์ สิ่งก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทหนึ่ง  มีรูปสัณฐานคล้าย

รูปกรวยแหลม   นิยมใช้เป็นหลักประธานของวัด  ในฐานะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้าหรือในฐานะสื่อสัญลักษณ์แทนพระสัพพัญญเจ้า 

          2.2.1.2 พระปรางค์ หรือ ปรางค์เป็นสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งในงานสถาปัตยกรรม
ไทย   เป็นหลักประธานในวัดเช่นเดียวกับพระเจดีย์   แต่เดิมถือว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบ
ลักษณะเฉพาะของขอม โดยมีคติความเชื่อในศาสนาฮินดู ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ ลักษณะ
รูปทรงของพระปรางค์จ าแนกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 

                     1) ทรงศิขรเป็นปรางค์รูปแบบดั่งเดิม สร้างขึ้นตามแบบแผนเดิมของขอม
เน้นคติความเชื่อว่าเป็นการ  จ าลองภูเขาและสวรรค์ชั้นฟ้า  ได้แก่ ปราสาทนครวัดประเทศกัมพูชา 
ปราสาทหินพนมรุ้งท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 

                    2) ทรงงานเนียม มีลักษณะคล้ายงาช้างลักษณะใหญ่แต่สันตอนปลายโค้ง
และค่อนข้างเรียวแหลมถือเป็นประติมากรรมของช่างไทยโดยมีการพัฒนาจากรูปแบบเดิมจนมี
ลักษณะเฉพาะของตนเองในสมัยอยุธยาตอนต้น ได้แก่  ปรางค์เหนือปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรี
รัตนศาสดารามกรุงเทพมหานคร พระปรางค์วัดพระศรีมหาธาตุเมืองเชลียงสุโขทัยเป็นต้น 
                               3) ทรงฝักข้าวโพด มีลักษณะผอมบางและตรงยาวคล้ายฝักข้าวโพด ส่วน
ยอดๆนั้นจะค่อยๆ   เรียวเล็กลงก่อนรวบเป็นเส้นโค้งที่ปลาย   เป็นลักษณะเฉพาะของพระปรางค์ 
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น พระปรางค์ทิศวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร พระปรางค์ทิศวัดวัดพระเช
ตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พระปรางค์คู่วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร 
                              4) ทรงจอมแห  รูปของพระปรางค์ที่สร้างโครงรูปเส้นรอบนอกมีลักษณะ
แอ่นโค้ง เหมือนอาการทิ้งน้ าหนักตัวของแหที่ถูกยกขึ้น  ได้แก่ พระปรางค์ประธาน วัดอรุณราชวรา
ราม ธนบุรี (สมคิด จิระทัศนกุล, 2544 )  

          2.2.1.3 โบสถ์ หรือ อุโบสถ์ถือเป็นอาคารที่ส าคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่
พระภิกษุสงฆ์ใช้ท าสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการท าสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์จะใช้เพียงพ้ืนที่โล่งๆ ที่
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่สังฆกรรม โดยการก าหนดต าแหน่ง “สีมา” เท่านั้น แต่ในปัจจุบันจากการมีผู้
บวชมากข้ึนอีกท้ังภายในพระอุโบสถมักประดิษฐานพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์ส าคัญๆท าให้มี
ผู้มักกะระบูชาแล้วร่วมท าบุญเป็นจ านวนมาก  พระอุโบสถจึงถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารถาวรและมักมีการ
ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม (Pinyo Suwankiri, 2550)  
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                     2.2.1.4 วิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา โดยอาจมีสถานภาพเป็นพระวิหาร
หลักประธานหรือพระวิหารรอง กล่าวคือ อาคารที่เรียกพระวิหารนี้ เป็นการเรียกอย่างกว้างๆ ไม่
เฉพาะเจาะจง แต่โดยบทบาทหน้าที่เรียกอาคารที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ส าคัญ โดยที่พระ
วิหารประเภทนี้ถูกก าหนดให้เป็นหลักประธานของวัดแทนเจดีย์  
                              1) วิหารคด : วิหารที่มีลักษณะคดอยู่ตรงมุมก าแพงแก้วของอุโบสถ  อาจมี
หลังเดียวก็ได้ โดยมากจะมี 4 มุมและประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายใน 
                              2) วิหารทิศ : วิหารที่สร้างออกทั้ง 4 ด้านของพระสถูปเจดีย์ อาจอยู่ตรงมุม
หรือด้านข้า 
                              3) วิหารยอด : เป็นอาคารที่ออกแบบเป็นเรือนยอดนั้นเอง คือท าเป็นเรือน
ยอดอย่างจัตรมุข แล้วเทินยอดเหนือหลังคาภายใต้รูปแบบต่างๆเช่น ยอดมณฑป ยอดมหามุงกุฎ เป็น
ต้น 
                              4) วิหารหลวง : พระวิหารนั้นต้องจะต้องตั้งอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง      
พระเจดีย์ หรือ พระปรางค์ หรือพระมณฑป อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (สมคิด จิระทัศนุกุล, 2544)  
                     2.2.1.5 พระมณฑป  เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทหนึ่ง  ที่เอ้ือให้ส าหรับ
ประโยชน์ ใช้สอยซึ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระไตรปิฎกหรือรอยพระ
พุทธบาทจ าลอง พระมณฑปโดยทั่วไปมักเป็นอาคารรูปเหลี่ยมจัตุรัส มีหลังคาเป็นเรือนยอดแหลม
อย่างทรงปีรามิดซ้อนเป็นชั้นๆเรียกกว่า หลังคาทรงบุษบก เนื่องด้วยบุษบกกับพระมณฑปใช้รูปแบบ      
สัดส่วนและองค์ประกอบที่เป็นแบบแผนเดียวกัน  ตั้งบนฐานทึบไม่สูงมากเมื่อเทียบกันส่วนเรือน  ที่
ส าคัญพระมณฑปจะก่อหรือกั้นเป็นฝาผนังทึบทุกด้าน  อาจมีหรือ ไม่มีหน้าต่างก็ได้โดนแตกต่างกันใน
บ้างส่วนและ การใช้สอยที่ไม่เหมือนกัน ในทางสถาปัตยกรรมไทยแล้วอาคารที่เป็นเรือนยอดหรือนั้น
ถือ  เป็นอาคารที่มีฐานนุศักดิ์   ไม่ว่าจะเป็นอาคารทางศาสนาหรืออาคารที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์  ส าหรับพระมหากษัตริย์ แล้วถ้าเป็นอาคารเครื่องยอดมักจะเป็นพระที่นั่งที่ส าคัญๆ
ต่างๆ เครื่องยอดที่ใช้ก็มีทั้งอย่างปราสาทยอดบุษบก ส่วนพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท  (เขาวัง) 
พระท่ีนั่งวิหารสมเด็จ (อยุธยา) ในพระราชวังหลวงกรุงเก่าจะมียอดเป็นปรางค์ 
                     2.2.1.6 หอไตร หอพระไตรหรือหอพระธรรม ใช้เป็น ใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานที่
จารึกค าสอนของพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าพระไตรปิฎกหรือจารึกความรู้เรื่องอ่ืนๆเช่น   ต ารายา
โบราณ วรรณคดีโบราณ  เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นของสูง  เป็นของศักดิ์สิทธิ์และหาได้ยากและนิยมสร้าง
ไว้กลางน้ าในวัด  ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้มดปลวกและแมลงสาบขึ้นไปท าลายคัมภีร์เหล่านั้น ส่วนใหญ่
นิยมสร้างเพ่ือมุ่งศักดิ์สิทธิ์ส าคัญ จึงนิยมสร้างอย่างวิจิตรงดงาม มีรูปทรงพิเศษแปลกตาด้วยฝีมือที่สุด
ยอดในยุคสมัยนั้นๆ 
                     2.2.1.7 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารอเนกประสงค์ในงานสถาปัตยกรรมไทย  ซึ่ง
ก่อสร้างในเขตสังฆวาสในบริเวณวัด เพ่ือใช่ประกอบกิจกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาแต่เดิมนั้นใช้เป็น
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สถานที่เพ่ือการเรียนของสงฆ์เท่านั้น(“เปรียญ”มาจากภาษาบาลีเรียกว่า“บาเรียน”หมายถึงพระที่ได้
เรียนหรือพระนักเรียน) 
                     2.2.1.8 หอระฆัง คืออาคารประเภทหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทย  ซึงก่อสร้างใน
วัดทุกแห่งใช้เป็นอาคารส าหรับแขวนระฆัง เพ่ือใช้ตีบอกสัญญาณเวลาแก่พระสงฆ์ในการลงท าวัตร
และประกอบกิจของสงฆ์  มีหลากหลายประเภท ได้แก่ หอระฆังโครงสร้างไม้หอระฆังก่ออิฐถือปูน หอ
และระฆังท่ีแตกต่างกันออกไปเช่น  แบบ 4 เหลี่ยม แบบ 6 เหลี่ยม แบบ 8 เหลี่ยม และแบบทรงกลม 
                     2.2.1.9 พระระเบียง   เป็นนามเรียกพุทธสถานเป็นเครื่องกั้นล้อมรอบพุทธสถาน
ส าคัญสร้างตามคตินิยมตามแบบขอมคติการสร้างพระระเบียงของไทย    สร้างรอบพระอุโบสถทั้ง 4 
ด้านประกอบด้วย  ซุ้มประตู 4 ทิศ เหนือซุ้มประตูมีมุขยื่นหลังคาลดหลันกัน ที่หน้าที่ประดับบน
หลังคาและสอดรับกลืนกับหลังคาพระอุโบสถ เสมือนเป็นพุทธสถานในชุดเดียวกันยามที่แดดส่องลง
บนหลังคา ภายในตั้งแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป (สมคิด จิระทัศนกุล, 2544 ) 

2.2.2 เขตสังฆาวาส  เป็นที่อาศัยของพระสงฆ์ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยกุฏิหรือกุฏิ
(อ่านว่า กุดหรือ กุดติ) 
                     2.2.2.1 กุฏิ   เรียกเพ้ียนไปว่า  (กฏิ แปลว่า สะเอว)  หมายถึงอาคารที่เป็นโรงเรือน
หรือตึกอันเป็นที่อยู่พ านักอาสัญของภิกษุสามเณรใช้เป็นค าศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนาในสมัยก่อน
จะแยกกันเป็นหลังๆอยู่รวมกันหลายๆ หลัง เช่น กุฏิเรือนไทยเรียกว่า กุฏิ หมู่หรือ บางแห่งสร้างเป็น
หลายชั้นและหลายห้อง เรียกว่า กุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้า   (ความรู้เกี่ยวข้องกับ  กุฏิพระสงฆ์สืบ 
ค้นจาก https:/www.sawadee.co.th, 2560)  
                     2.2.2.2 รูปปั้นประดับตกแต่งต่างๆ    รูปปั้นประดับตกแต่งต่างๆเช่น สัตว์หิมพานต์
และสัตว์ๆที่เกี่ยวข้องกลับพุทธศาสนาสัตว์หิมพานต์นั้นเป็นสัตว์ในจินตนาการที่กวีจิตรกร    ประติมา
กรหรือช่างพรรณนาถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาส   ดังที่ปรากฏในวรรคดีไตรภูมิ
กถา(ไตรภูมิพระร่วง)    และรวมเกียรติ์โดยมีลักษณะของสัตว์หลายชนิดมาประกอบกันในตัวเดียวเช่น 
การน ารูปคนมาปนรูปสิงห์หรือ การน ารูปยักษ์มาปนกับมังกรและลิง    ในประติมากรรมไทยมักจะ
เห้ นสัญ ลั กษณ์ สั ตว์หิ มพานต์ ใน งานจิ ต รกรรม  ประติ ม ากรรมและหั ตถกรรม เป็ นส่ วน 
ประกอบที่ส าคัญทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆ 
                     2.2.2.3 นาคหรือพญานาค  คือ  เป็นงูขนาดใหญ่มีหงอนเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
ยิ่งใหญ่   ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา  อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลโดยลักษณะ
ของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไป แต่พ้ืนฐาน คือพญานาคนั้นมีลักษณะตัว
เป็นงูใหญ่หงอนสีทองและตาสีแดง เกล็ดเป็นเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมี บ้างก็มีสี
เขียว บ้างก็มีสีด า  หรือบางก็มี 7  สีเหมือนรุ้งและที่ส าคัญคือนาคตระกูละธรรมดาจะมีเศียรเดียวแต่
ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้น  จะมีสามเศียร  ห้าเศียร เจ็ดเศียรและเก้าเศียร   เป็นต้น ในประติมากรรมไทย
มักจะเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอในงาน จิตรกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรม นาคเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆที่ว่านาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับ

http://www.sawadee.co.th/thailand/temple/
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สถาบันอันสูงส่ง  เช่น นาคสะดุ้งที่ทอดล าตัวยาวตามบันได นาคล ายองซึ่งเป็นป้ายลงหลังคาโบสถ์ที่
ต่อเชื่อมกับนาคสะดุ้ง  นาคเบือน นาคจ าลองและนาคทันต์  คันทวยรูปพญานาค อีกทั้งยังเป็นโขน
เรือ(หัวเรือ) ในขบวนเรือกระพยุหยาตราชลมารค ในพระราชพิธีอันได้แก่ เรือพระที่นั้งอนันตนาคราช 
และเรือพระท่ีนั้งอเนกชาติภุชงค์ เป็นต้น 
                     2.2.2.4 ยักษ์ เป็นเหมือนมุนษย์ชนิดหนึ่งที่มีกล่าวถึงทั้งในทางศาสนาและวรรคดี 
ยักษ์ในความเชื่องบงายมักได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมฌ์และศาสนาพุทธ   โดยยักษ์ในความเชื่อ
ทางศาสนาพราหมณ์และพุทธจะมีหลายระดับขึ้นกับบุญบารี ยักษ์ชั้นสูง จะมีวิมานเป็นทองมีรูปร่าง
สวยงามมีเครื่องประดับ มีรัศมีแต่ผิวจะด า  ด าอมเขียว  อมเหลือง ด าแดงก็มีแต่ว่าด าเนียน มีอาหาร
ทิพย์   มีบริวานคอยรับใช้ ปกติ  ไม่เห็นเขี้ยว เวลาโกรธจึงจะมีเขี้ยวงอกออกมากยักษ์ชั้นกลาง      
ส่วนใหญ่จะเป้นบริวารคอยรับใช้ของยักษ์ชั้นสูง ส่วนยักษ์ชั้นต่ าที่บุญน้อยก็จะมีรูปร่างน่ารังเกลียด 
ผมหยิก ตัวด า ตาโปน ผิวหยาบ เหมือนกระดาษทราย นิสัยดูร้าย สถาปัตยกรรมยักษ์ที่โด่งดังเรื่อง
ความสวยงามและยิ่งใหญ่ ได้แก่ ยักษ์วัดแจ้ง ทั้งมีความเชื่อว่าถ้าได้ไหว้พระที่วัดแจ้งแล้วชีวิตจะมีแต่
ความรุ่งโรจน์ทุกวัน  มีรูปยักษ์ยืนหน้าประตูซุ้มยอดมุงกุฎมี 2ตัว มือทั้งสองกุมกระบองยืนอยู่บนแท่น
สูงประมาณ3วายักษ์ยืนด้านเหนือ (ตัวขาว)  คือ สหัสเดชะ ด้านใต้(ตัวเขียว)คือทศกัณฐ์ เป็นปูนปั้น
ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีต่างๆละเอียดงดงาม เราเดินไปตามทางเดินริมแม่น้ า     จะเห็นอยู่
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 2  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประดิษฐานอยู่ ส าหลับให้ประชาชน
กราบไหว้สักการะรูปยักษ์คู่นี้เป็นของท าขึ้นมาใหม่ ตัวยักษ์สวยงามลักษณะเดียวกันกับวัดพระแก้ว 
ตามต านานบอกว่าเป็นฝีมือช่างคนเดียวกัน 
                     2.2.2.5 หงส์ เป็นนกชนิดหนึ่งที่มีอยู่จริง มีรูปร่างคล้ายห่าน แต่รูปลักษณะในด้าน
ศิลปกรรมถูกน ามาตกแต่งจนเปลี่ยนไปจากเดิม  หงส์ไทยงดงามไม่ด้อยกว่าชาติอ่ืน ๆตามวรรณคดี
ต่างๆจะพบว่าหงส์อาศัยอยู่ที่สระมานะสะ  ทางทิศใต้ของเขาไกรลาศ  มีเสียงร้องที่ไฟเราะกวีนิยม
น าไปเปรียบเทียบกับหญิงงาม  หากเราไปตามวัดจะพบว่ามีเสาหงส์หรือเสาธง ซึ่งจะมีการสลักรูปหงส์ 
ประดับตามเชิงเสาธงหรือยอดเสาธงอยู่หลายวัด คงเห็นว่ามีความสวยงามและเหมาะสมมากที่สุด
นั้นเอง 
                     2.2.2.6 รูปปั้นสิงห์ สิงห์ไม่ใช่สัตว์พ้ืนเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่กับปรากฏ
ในงานศิลปกรรมทั่วไป  ซึ่งคงสืบเนืองจากศากยวงค์ซึ่งเป็นวงค์ของพระพุทธเจ้าและรูปสิงห์ก็เป็นที่
นิยมแพร่หลายในศิลปะอินเดีย โดยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจ และความกล้าหาญ การรับ
อิทธิพลจากศิลปะอินเดียคง ได้รับรูปแบบสิงห์เข้ามาด้วยเช่นกัน สิงห์คือสัตว์ประสมที่มีลักษณะของ
ราชสีห์กับสัตว์ประเภทอ่ืนๆหลายท่านที่เคยได้มาเที่ยวทางภาคเหนือโดยเฉพาะใน  8 จังหวัดทาง
ภาคเหนือตอนบน อาจจะเคยเห็นรูปปั้น สิงห์ อยู่หน้าประตูวัดไม่ว่าจะเป็นประตูใหญ่หรือประตูหน้า
โบสถ์ หน้าวิหารบ้างหรือรอบๆ พระธาตุเจดีย์ ก็นิยมที่จะสร้างสิงห์ไว้ความเป็นมาของเรืองนี้จะลอง
น ามาเล่าให้ได้รับทราบกัน  หากจะถามว่าสิ่งนี้มีมาตั้งแต่เมื่อใด  สมัยใดก็ไม่มีใครระบุให้ทราบแน่ชัด 
แต่ในวรรณกรรมบางเรื่องก็เคยได้บันทึกไว้ เป็นต้นว่า นิราศหริภุญชัย ซึ่งเป็นวรรณกรรมล้านนา สมัย
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อยุธยาที่มีอายุ 500 กว่าปีเป็นวรรณกรรมที่กล่าวแสดงความอาลัยรักต่อคนของตน ที่ตนต้องจากไป 
เพ่ือที่จะนมัสการพระธาตุหริภุญไชย ในนิราศหริภุญไชยนี้ได้กล่าวถึ งช่วงที่กวี ได้ผ่านหน้าวัดสิงห์
(ประวัติสิงห์ที่เก่ียวข้องกับพุทธประวัติ สืบค้นจาก https:/www.sawadee.co.th, 2559) 
                    องค์ประกอบของพระพุทธศาสนาสถานสรุปได้ว่า  องค์ประกอบของพุทธศาสนาสน
สถานคือ สถานที่หรือสิ่งก่อสร้าง ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช่ในกิจที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา     และ
ประกอบด้วย  2  ส่วน   ได้แก่  ส่วนของเขตพุทธาวาสเป็นพ้ืนที่ส าหลับพุทธศาสนิกชน และส่วนของ
เขตสังฆาวาสเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ เขตพุทธาวาสแระกอบไปด้วยเจดีย์ พระปรางค์ โบสถ์ วิหาร 
พระมณฑป หอไตร ศาลาการเปรียญ หอระฆัง พระระเบียง เขตสังฆาวาสประกอบไปด้วย กุฎิ รูปปั้น
ประดับ ตกแต่งต่างๆๆเช่น พญานาค ยักษ์ หงส์ สิงห์ เป็นต้น 
 

2.3 แนวความคิดการวางผังโครงการ  

2.3.1 ความหมายของการวางผังโครงการ 

                   การวางผังบริเวณ คือ การจัดระบบสิ่งแวดล้อมโดยรอบขึ้นไปจนถึงขั้นวางมาตราส่วน                  

สูงสุด  ซึ่งสามารถจะควบคุมและรวมให้เป็น อันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ได้  การวางผังก็ยังคงเกี่ยวข้องกับ

อาคารต่างๆ  ที่ดินรวมทั้งสิ่งอ่ืนที่อยู่เหนือ ใต้ และระดับพ้ืนดิน จุดประสงค์อันยิ่งใหญ่หรือซึ่งจะ

เรียกว่าจุดใหญ่ใจความ ก็คือ การวางจุดต่างๆ และกิจกรรมทั้งหลายให้อยู่ในเนื้อท่ีสามมิติเริ่มด้วยการ

วิเคราะห์ที่ดิน และวัตถุประสงค์แห่งการใช้ที่ดิน (Analysis of Site and Purpose) อย่างละเอียด     

ถี่ถ้วน ในขั้นสุดท้ายจะสามารถสรุปผลออกมาเป็นแนวรูป (Pattern) ซึ่งกลมกลืนและเป็นอันหนึ่งอัน

เดียว (Totality) กับบรรดาผู้ใช้สอยทั้งมวล และซึ่งสามารถจะท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันจะเป็น

ผลติดตามมาเป็นระยะๆ นั่นเองและยังกล่าวในเรื่องของเป้าหมาย (Typical Goals) เป้าหมายของ

แผนผังแต่ละแห่งนั้นไม่อาจก าหนดเป็นมาตรฐานได้  แต่มีจุดมุ่งหมายอยู่บางประการ  ซึ่งควรจะค านึงถึงและ

จดจ าเพ่ือน ามาใช้เป็นแม่บทในการตรวจสอบการประกอบแผนผัง (เอ้ือมพร อนันตศานต์,  2539) 

        การวางผังบริเวณไว้ว่า ศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพ่ือการจัดใช้ส่วนต่างๆ ของที่ดิน นัก

วางผังบริเวณเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดในการใช้ที่ดินส่วนต่างๆ โดยการเลือก วิเคราะห์ที่ดิน ดังนั้น 

ท าการวางผังการใช้ที่ดิน จัดรูปแบบสัญจรของยาพาหนะทางคมนาคมสร้างแนวความคิดในเรื่อง 

ทัศนะรูป และการใช้วัสดุ ปรับปรุงรูปทรงของที่ดินเดิมด้วยการออกแบบการปรับระดับ จัดท าสิ่ง

ต่างๆ จะท าขึ้นกับนักวางผังบริเวณทั้งหมดความจริงแล้วเจ้าของโครงการหรือลูกค้าเป็นผู้ก าหนด

ความต้องการต่างๆ ให้ผู้วางผังบริเวณเป็นผู้จัดไม่ว่าที่ดินหรือบริเวณนั้นมีขนาดเล็กจะต้องถือว่าที่นั่น

เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมท้ังสิ้น  

http://www.sawadee.co.th/temlp/co.th
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จากการศึกษาทฤษฎีของอาจารย์เดชา และอาจารย์เอ้ือมพร พบว่าการผังโครงการนั่นคือ 

การวางแผนที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการวิเคราะห์รายละเอียดของทั้งโครงการ  เช่น รูปร่าง

ที่ดิน ลักษณะดิน การสัญจร ทิศทาง อาคาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผลกระทบที่มีทั้งในและ

นอกโครงการ ผู้ใช้ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดผังที่ออกมาเกิดความสมบูรณ์และ

สอดคล้องมากท่ีสุด 

2.3.2 กระบวนการวางผัง 

       การวางผังบริเวณจะเริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ก่อน วัตถุประสงค์อาจเริ่มมาจากความฝัน 

ความยาก  ปรัชญา หรือแม้แต่ความโลภ จะต้องศึกษาและวิเคราะห์วัตถุประสงค์ให้ละเอียด เพราะ

วัตถุประสงค์เป็นตัวบ่งชี้ส าคัญที่จะตามมาในภายหลัง   จะเป็นตัวก าหนดส าคัญในการเลือกและ

วิเคราะห์บริเวณและโปรแกรมความต้องการโปรแกรมและบริเวณที่วิเคราะห์แล้วจะออกมาเป็นผัง   

การใช้ที่ดินหลายๆ แบบ เรียกว่า ผังเผื่อเลือกซึ่งมีเงื่อนไขแตกต่างกันแต่ต้องบรรลุวัตถุประสงค์

เดียวกันเสมอ (เดชา บุญค้ า,  2547)  

 

 

          
ภาพที่ 2.2 กระบวนการคิดในการวางผัง 

ที่มา : เดชา บุญค้ า (2547) 
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2.3.3 แนวความคิดในการวางผัง  

          2.3.3.1 อาณาเขตครอบครองในการออกแบบและสภาพ แวดล้อมกายภาพการมี

อาณาเขตครอบครองบุคคลย่อมหมายความว่า  บุคคลไม่ต้องการล้วงล้ าเข้าไปในอาณาเขต

ครอบครองของตนเองโดยผู้อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่มีความต้องการภาวะความเป็นส่วนตัว 

เช่น การจัดให้บุคคลภายนอกต้องเดินผ่านส่วนที่ท างานของเลขานุการ  ก่อนที่จะเข้าถึงห้องท างาน

ส่วนตัวของกรรมการผู้จัดการซึ่งบุคคลภายนอกไม่อาจเข้าถึงโดยตรง (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2530) 

                    

ภาพที่ 2.3 การจัดให้มีล าดับขั้นตอนอาณาเขตครอบครองจากเขตสาธารณะ 

ที่มา : เดชา บุญค้ า  (2547) 

          เราจัดให้สภาพแวดล้อมกายภาพของที่อยู่อาศัย มีความปลอดภัยได้โดยการแยก

สภาพแวดล้อมออกเป็นเขตย่อยๆ  ตามล าดับความเป็นเขตสาธารณะและเขตส่วนตัว  เช่น อาณาเขต

สาธารณะ อาณาเขตกึ่งสาธารณะ อาณาเขตกึ่งส่วนตัวและอาณาเขตส่วนตัวดังที่  นิวแมน ใน      

หนังสือ  Defensible Space ได้เสนอไว้ส าหรับการป้องกันการล้วงล้ าเข้าไปในเขตท่ีพักอาศัย  โดยให้

ผู้อาศัยได้ตระหนักถึงการมีล าดับขั้นของอาณาเขตครอบครองจากเขตสาธารณะส่วนตัว (ดังภาพที่ 2.3) 

ในการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพของที่อยู่อาศัย  ย่อมต้องจัดให้มีอาณาเขตตามแนวความคิด

ดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยการวางกลุ่มอาคารและ จัดต าแหน่งหน้าต่างและประตูให้สามารถดูแลอาณา

เขตต่างๆ  ตามความส าคัญ และความจ าเป็นมากน้อยต่างกัน  การจัดให้  มีสภาพแวดล้อมในลักษณะ

ดังกล่าว ย่อมเป็นการกระตุ้นให้เกิดการวางแผนในการช่วยกันปกป้องอาณาเขตครอบครองซึ่งเป็นการ

ช่วยลดอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 
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(ก) แปลนบริเวณทางเท้าหน้าร้านที่มี                        (ข) แปลนบริเวณทางหน้าร้านค้าที่ให้ 

     การล่วงล้ า                                                       เว้นเป็นที่ว่างโดยร่มแนวอาคาร 

ภาพที่ 2.4 การยึดครองอาณาเขตสาธารณะที่เป็นอาณาเขตส่วนตัว 

ที่มา : เดชา บุญค้ า,  (2547) 

 

          การจัดให้มีอาณาเขตกึ่งส่วนตัวอยู่ระหว่างกลาง ดังที่ได้ปรากฏเป็นที่ว่างให้เว้นไว้

หน้าอาคารพาณิชย์ที่ขออนุญาตปลูกสร้าง รูป ข จึงนับเป็นการแก้ไขปัญหาการยึดครองอาณาเขต

สาธารณะที่เป็นผลพลอยได้ที่มุ่งส่งเสริมให้มีที่โล่งสาธารณะในชุมชนอย่างหนาแน่น 
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ตารางท่ี 2.1 การสรุปแนวคิดท่ีได้จากการครอบครองอาณาเขต  

หัว 
ข้อ                                            

ประเด็น สรุปสิ่งที่ได้รับโครงการ 

 อาณาเขตครอบครองแยกได้เป็น 
3 ระดับ   อาณาเขตส่วนบุคคล
กึ่ งส่ วนบุคคล และอาณ าเขต
สาธารณะ ต้องจัดสภาพแวดล้อม
ให้มีอาณาเขตที่ชัดเจน มีทางเข้า 
- ออก  ที่ ส าม ารถควบ คุ ม ได้
ส าหรับที่อยู่อาศัย จัดให้มีล าดับ
ขั้นของอาณาเขตครอบครองจาก
เขตสาธารณะถึงเขตส่วนตัว เพ่ือ
ผู้อยู่มีโอกาสสอดส่องการล่วงล้ า
ระดับเหมาะสม 

แนวทางการวางผังอาณาเขต  ที่มีความเป็น
ส่วนตัวสูง   ให้มีอาณาเขตครอบครองส่วน 
บุคคลและกึ่งส่วนบุคคล  ให้สอดคล้องกับ
ส่วนที่เป็นสาธารณะ เพ่ือป้องกันการล้วงล้ า 
เช่น ในเขตที่พักหญิง เขตปักกลด ที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัวสูง 

โอกาส
สอดส่อง 

การจัดสภาพแวดล้อมให้มีอาณา
เขตชัดเจน   มีทางเข้า -   ออกที่
สามารถควบคุมได้ ส าหรับที่อยู่
อาศัย ควรจัดให้มีล าดับขั้นของ
อาณาเขตครอบครองจากเขต
สาธารณะถึงเขตส่วนตัว เพ่ือให้ผู้
อยู่มีโอกาสสอดส่องการล่วงล้ าได้
ในระดับที่เหมาะสม โดยวางกลุ่ม
อาคารและจัดต าแหน่งหน้า 
ต่างประตูให้สามารถดูแลอาณา
เขตต่างๆตามความจ าเป็นมาก
น้อย 

การจัดการวางผังพ้ืนให้มีทางเข้า ออก ที่
สามารถควบคุมได้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ด้าน
ความปลอดภัย  โดยที่แต่ละการวางกลุ่ม    
อาคารสามารถมองเห็นกันได้จากในพ้ืนที่ส่วน
บุคคลเพ่ือเป็นการสอดส่องดูแลกันและกัน 
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          2.3.3.2 การสัญจร ระบบการสัญจรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อ ซึ่ง

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์บริเวณโดยเฉพาะระบบ

การสัญจรของยานยนต์เองเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการใช้โครงร่างของผัง

การใช้ที่ดิน ระบบดังกล่าวนี้  คือ การสร้างระบบขั้นของการไหล หรือ การเปลี่ยนขนาดของถนนที่

ส าคัญมาสู่ถนนย่อยภายในบริเวณโครงการ และเป็นตัวเชื่อระบบการสัญจรนอกบริเวณ น าคน และ

สินค้าต่างๆเข้ามาสู่บริเวณ รูปลักษณะของการสัญจรในตัวบริเวณ ต้องสามรถแก้ปัญหาในเรื่องการ

มองเห็นในขณะมุ่งสู่อาคาร หรือจุดต่างๆเรื่องการจอดรถรับส่งคน เรื่องที่จอดรถ เรื่องบริการโดย

เด่นชัด และเป็นแบบอย่างมีล าดับรวมถึงจะต้องมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับอาคารหรือบริเวณ

กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่บริเวณนั้นด้วย ข้อที่นักวางผังบริเวณทุกคนต้องใส่ใจ ได้แก่การจัดระบบ

การสัญจรของยานยนต์และทางสัญจรของคน โดยทั่วไปแล้วระบบสาธารณูปโภคและโครงข่ายของ

คมนาคมจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับถนนและทางเทา้ การที่จะได้แบบที่ดีจะต้องจัดท่อน้ าท่อประปา 

ท่อโสโครก ท่อแก๊ส  ท่อน้ ามัน  สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์  มีความสัมพันธ์กับส่วนประกอบทุกๆ 

ชนิดในบริเวณด้วยโดยทั่วไปแล้วควรวางผังระบบสาธารณูปโภคและระบบการติดต่อไว้ใต้ดิน แต่ใน

บางครั้งโดยเฉพาะสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์มักแขวนลอยอยู่ในอากาศเนื่องจากปัญหาทางด้าน

งบประมาณที่จ ากัด ประมาณทางงบประมาณจึงเป็นตัวตัดสินที่ส าคัญอย่างหนึ่งในเรื่องเหล่านี้ 

ดังนั้นจึงสามารถแบ่งลักษณะการสัญจรได้เป็นลักษณะต่าง ๆ เช่น ระบบทางยาว ระบบรัศมี 

ระบบตารางหรือระบบโค้ง ตลอดจนการผสมผสานระบบต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกัน 

                   1)  ระบบทางยาว  คือ การน าไหลของยานพาหนะระหว่างจุดหนึ่งไปยังอีก

จุดหนึ่งอย่างตรงไปตรงมา  ดังจะเห็นตัวอย่างชัดเจนจากทางรถไฟ  และคลองที่ยาว แต่จะเกิดความ

ขัดข้องต่อเมื่อยวดยานภายในตัวโครงการมีมากเกินขนาด แก้ไขโดยการใช้วิธีการวงรอบลงข้างใดข้าง

หนึ่งของเส้นทาง ซึ่งจะช่วยให้การไหลของยวดยานในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นได ้

                         

ภาพที่ 2.5 ระบบสัญจรแบบทางยาว 
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                              2) ระบบรัศมี  คือ  การน าการไหลของการสัญจรไปสู่จุด  ซึ่งเป็นบริเวณที่มี

กิจกรรมประเภทต่าง ๆ รวมกันอยู่อย่างหนาแน่น แต่มักจะเกิดปัญหายุ่งยากในการจัดบริเวณจุดกลาง

ให้เป็นระเบียบได้ยาก นอกจากเน้นจุดกลางอย่างตายตัวซึ่งยากต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

 
ภาพที่ 2.6 ระบบการสัญจรแบบรัศมี 

 

                              3) ระบบตาราง   เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากการวางแนวถนนที่มีระยะห่าง

เท่าๆกันตั้งฉากซึ่งกันและกัน  โดยทั่วไปใช้ในพ้ืนที่ราบ  หรือที่มีความลาดชันต่ า ซึ่งการน าไปใช้ต้อง

ค านึงถึงลักษณะของพ้ืนที่ตามขนาดความแตกต่างตามความจ าเป็น ตลอดจนการจัดการไหลของการ

สัญจรให้ถูกต้อง 

 

ภาพที่ 2.7 ระบบการสัญจรแบบตาราง 
 
                              4) ระบบโค้ง สามารถวางให้เข้ากับลักษณะ ความสูง ต่ าของภูมิประเทศ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับการจารจรในระดับท้องถิ่นมากกว่าระดับอ่ืน  มีการตัดถนนผ่านน้อยเมื่อเทียบกับ
ระบบตารางส่วนมากจะให้ถนนปลายตันแบบก้นถุงซึ่งมีความยาวไม่เกิน  150 เมตร วิธีการจะช่วย
หรือมีแนวโน้มที่     จะท าให้ยวดยานแล่นช้าลงท าให้ถนนมีความน่าสนใจมากกว่า   เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของทิวทัศน์ และการเปลี่ยนแปลงของความยาวถนน 
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ภาพที่ 2.8 ระบบการสัญจรแบบโค้ง 

 

                               ความกว้างของถนนต่างๆ  

          ถนนย่อย  2.75 - 3.25 เมตร/ช่องจราจร 

          ถนนส าคัญ  3.00 - 4.25 เมตร/ช่องจราจร 

          ถนนรองรับ 3.00 - 5.50 เมตร/ช่องจราจร 

                    ที่จอดรถขนานริมถนน 3.00 - 4.25 เมตร/ช่องจราจร 

                    ถนนในบ้าน-ในบริเวณส่วนตัว 2.40 - 2.75 เมตร/ช่องจราจร 

                    ถนนบริการ  3.50 - 4.00 เมตร  ต่อช่องจราจร 

                    รัศมีวงเลี้ยว 

                    ถนนย่อย  3.75 - 4.50  เมตร 

                    ถนนส าคัญที่มีรถบรรทุก 105 - 150 เมตร 
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ภาพที่ 2.9 ที่กลับรถแบบข้างเดินหน้าก่อนและแบบหัวค้อนตัววาย 

    

 

ภาพที่ 2.10 ที่กลับรถรูปตัวยูและรูปตัวที 

 

 

ภาพที่ 2.11 ที่กลับรถรูปตัวยูและรูปตัวที 
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           2.3.3.3 การจัดรูปแบบการสัญจรทางเดิน 

                     1)  รูปแบบการสัญจรของทางเดินเท้า   ยังมีความส าคัญในการเชื่อมโยง

กิจกรรมต่างๆ    ในบริเวณเข้าด้วยกัน อาทิ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ตลาดและบริเวณพักผ่อนหย่อน

ใจ บุคคลส่วนใหญ่จะเดินในทางที่ตรงที่สุด  ดังนั้น  การจัดท าทางเท้าจึงต้องให้มีลักษณะน่าสนใจ   

ทางเท้ามักจะยาวขึ้นซึ่งถ้าท าทางเท้าที่อ้อมวกวนเกินไป  มักจะมีการเดินลัดสันทางเป็นรอยลึกไปบน

สนามหญ้าหรือบริเวณที่ปลูกพรรณไม้   ดังนั้นการจัดวางทางเท้า   ควรค านึงถึงล าดับขนาดความ

กว้างให้สัมพันธ์กับจ านวนคนที่มาใช้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง และนอกจากนี้ต้องค านึงถึง สีและ

วัสดุที่น ามาใช้ให้เกิดความกลมกลืน และสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืนๆขนาดความกว้างของทางเดิน 

หรือลานระบบการสัญจรทางเท้าขึ้นอยู่กับ ความจุ ขนาด ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบการออกแบบ

อ่ืนๆ  ขนาดความกว้างที่เหมาะสม  1.50  เมตร หรือในบริเวณที่เป็นลานส าหรับทางเดินจ านวนมาก

อาจกว้างระหว่าง 2.40 - 3.60 เมตร 

                               2)  ทางเท้า  ข้อมูลเบื้องต้น ขนาดร่างกายมนุษย์ที่สัมพันธ์กับขนาดทางเท้า

กับขนาดการเดินมนุษย์ 1 คน  โดยเฉลี่ยต้องการขนาดทางเท้า 0.60 เมตร โดยประมาณ และกรณีที่

ถือสิ่งของอ่ืนๆ ก็จะมีความต้องการขนาดทางเท้าเพ่ิมข้ึน)  

 
ภาพที่ 2.12 ขนาดร่างกายมนุษย์โดยเฉลี่ยในการใช้ทางเท้าลักษณะต่างๆ 

 

         ความต้องการทางด้านพ้ืนที่ ในการเดินของมนุษย์ จะมีการเว้นระยะห่างกับคนที่เดิน

อยู่ข้างหน้าบ้างระยะที่เว้นว่างนี้ผู้เดินจะมีความรู้สึกสบายที่ตนเองยังพอใจกันไปตามเหตุการณ์ 

กล่าวคือ การเดินในที่สาธารณะในขณะที่เร่งรัด หรือมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนอยู่ข้างหน้า จะมีระยะเว้น

ว่างห่างจากบุคคลข้างหน้า น้อยกว่าการเดินเล่นในสวนสาธารณะ (เดชา บุญค้ า, 2547)   
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ภาพที่ 2.13 ระยะเว้นห่างของมนุษย์ที่มนุษย์พึงพอใจตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

         สรุปเรื่อง การสัญจรทางเท้า  และเอกสารประกอบการสอนของภาควิชาภูมิ

สถาปัตยกรรมนั้น กล่าวเรื่องขนาดของการสัญจรทางเท้าไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า หากเดินคนเดียว ขนาด

ความกว้างควรอยู่ที ่0.60 เมตร   ถ้าเดิน 2 - 3 คน ขนาดความกว้างควรอยู่ที่ 1.50 - 1.70 เมตร และ

ถ้าเดินจ านวนมากอาจจะกว้างระหว่าง  2.40 - 3.60 เมตร และระยะการเดินห่างในกิจกรรมที่ ๆ ต้อง

ต้องการเดินเป็นส าคัญเช่น จงกลมนั้น  ควรใช้ระยะห่างสาธารณะที่ 1.80 หากมีการเดินกันเป็นหมู่

คณะ หากเดินจงกลมเดี่ยวหรือจ านวนน้อยคนระยะห่างควรเป็นระยะทั่วๆ ไป 4.60 - 5.50 เมตร 

พ้ืนที่โครงการ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับหลายๆปัจจัยดังกล่าวแล้วข้างต้น  

          2.3.3.4 ที่จอดรถ บริเวณการจอดรถนับเป็นส่วนการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอย่างยิ่ง  

ตัวลานจอดรถอยากท าให้บริเวณโดยรวมเสียทัศนียภาพได้ ถ้าการวางต าแหน่งไม่สัมพันธ์กับความสูง -

ต่ าของพ้ืนที่ และขาดความกลมกลืนกับส่วนอ่ืนๆ ของบริเวณ ในการจัดบริเวณที่จอดรถนักวางผัง

บริเวณจะต้องค านึงถึงขนาดของยานพาหนะให้มากๆ และจะต้องจัดพ้ืนที่ให้มีขนาดเพียงพอ ซึ่ง

จะต้องดูระยะ   ความยาวทั้งหมดของรถ  ความกว้างส่วนที่ยื่นจากล่อทั้งด้านหน้า   และด้านหลัง 

ตลอดจนรัศมีการเลี้ยวชนิดของรถต่างๆ  ด้วย นอกจากนี้นักวางผังบริเวณต้องจัดพ้ืนที่จอดรถให้

สามารถรองรับรถท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะเข้ามาใช้ที่จอดรถ (เดชา บุญค้ า, 2547)  
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ภาพที่ 2.14 ที่จอดรถส่งคนแบบเว้าเข้า 

 

ภาพที่ 2.15 ที่จอดรถส่งคนแบบวงกลม 

 

ภาพที่ 2.16 ที่จอดรถส่งคนแบบสี่เหลี่ยม 

                                ในการจอดรถควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้  

                                (1) ขนาดที่จอดรถคิดเป็นตารางเมตร รวมถึงระยะกว้างยาวที่ต้องการและที่มีอยู่ 

                                (2) มุมที่รถจะจอดควรเป็นเท่าใด 90/60/45 องศา 

                                (3) ทิศทางการแล่นของรถไปยังจุดต่างๆ ของบริเวณ 

                                (4) ประเภทของที่จอดรถ 
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                                (5) ความกว้างของช่องจอด 2.40 เมตร 2.85 เมตร หรือ 3.00 เมตร 

                                (6) การสัญจรในบริเวณท่ีจอดรถ ทั้งของรถ และของคนเดิน 

           

  
ภาพที่ 2.17 การจัดที่จอดรถแบบต่างๆ 

 

 
ภาพที่ 2.18 ขนาดความกว้าง ยาว ของรถประเภทต่างๆ 
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ตารางท่ี 2.2 การสรุปแนวความคิดในการวางผังทางสัญจร 

ประเด็น สรุปสิ่งที่ได้รับจากโครงการ 

การสัญจรทางรถ 
ความกว้างของถนนต่างๆ 
          1. ถนนย่อย 2 .75 - 3.25 ม. /ช่อง
จราจร 
          2. ถนนส าคัญ 3.00 - 4.25 ม./ช่อง
จราจร 
          3.  ถนนรองรับ 3.00  - 5.50ม./ช่อง
จราจร 
          4. ที่จอดรถขนานริมถนน 3.00 - 4.2 ม. 
  /ช่องจราจร 
          5 . ถนนในบ้าน ในบริเวณส่วนตัว 
  2.40 - 2.75 ม.ต่อช่องจราจร 
          6.  ถนนบริการ   3.50 - 4.00 ม. 
        ต่อช่องจราจร 
          7. ถนนย่อย  3.75 - 4.50 ม. 
          8. ถนนส าคัญที่มีรถบรรทุก 
         105.0 - 150.0  เมตร 
การสัญจรทางเท้า 
          จากการสรุปทั้ง 2 เอกสารข้างต้นแล้ว 
ขนาดความกว้าง0.60 - 1.70 เมตร หากเดินเป็น
จ านวนมากควรอยู่ที่  2.40 - 3.60 เมตร โดย
ขนาดจ่ างขึ้ น อยู่ กั บ ความสบาย  กิ จกรรม 
บรรยากาศระยะห่างการเดินระยะห่างของการ
เดินโดยยึดจากระยะสาธารณะและระยะทั่วไป
ของการเดินของมนุ ษย์นั้ น  แบ่ งเป็ น ระยะ
สาธารณะ 1.80 เมตร และระยะเดินทั่วไป 4.60 
- 5.50 เมตร 
ที่จอดรถที่จอดรถควรพิจารณาปัจจัยต่างๆดังนี้ 
1. ขนาดที่จอดรถคิดเป็นตารางเมตร รวมถึง
ระยะกว้างยาวที่ต้องการ ที่มีอยู่ 

1.การสัญจรทางรถที่ เหมาะกับ
โครงการควรอยู่ที่ถนนย่อย มีขนาด 
2.75 - 3.25 ม. ต่อช่องจราจร และ
รัศมีวงเลี้ยวอยู่ที่ถนนย่อยที่ 3.75 - 
4.00 ม. 
2. การสัญจรทางเท้าขนาดทางเทา
คนเดิน ขนาดความกว้างควรอยู่ที่ 
0.60 เมตร ถ้าเดิน 2 - 3 คน ขนาด
ความกว้างควรอยู่ที่ 1.50 - 1.70 
เมตร และถ้าเดินจ านวนมากอาจ
กว้างระหว่าง 2.40 - 3.60 เมตร 
3. ระยะห่ างการเดินระยะห่ าง
สาธารณะที่ 1.80 เมตร หากมีการ
เดินกันเป็นหมู่คณะ หากเดินจง
กลม เดี่ ย วหรือจ านวนน้ อยตน
ระยะห่างควรเป็นระยะเดินทั่วๆไป 
4 .60  - 5 .50  เมตร ระยะห่ าง
ดังกล่าวไม่อาจน ามาเป็นระเบียบ
ปฏิบัติในการเดินจงกลมได้แน่ชัด 
แต่อาจเป็นการสร้างระยะสบายใน
การเดินจงกลม ให้แก่เส้นทางเพ่ือ
บอกว่าจ านวนคนที่ใช้เส้นทางเดิน
จงกลมว่ารองรับได้จ านวนกี่คน ซึ่ง
อาจบอกในป้ายบอก 
4.ที่จอดรถที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 90 
องศา มีขนาด 1.75 ตารางเมตร/
คัน 
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ตารางท่ี 2.2 การสรุปแนวความคิดในการวางผังทางสัญจร (ต่อ) 

ประเด็น สรุปสิ่งที่ได้รับจากโครงการ 

2. มุมทีจ่อดรถควรเป็น 90/60/45 องศา  
3. ทิศทางการแล่นขิงรถไปยังที่ต่างๆของบริเวณ 
4. ประเภทของที่จดรถ 
5. ความกว้างของช่องจอด 2.40 เมตร 2.85 
เมตร หรือ  
3.00 เมตร  

 

 

2.3.4 สิ่งที่ต้องค านึงถึงในงานวางผังบริเวณ 

        สิ่งที่ต้องค านึงถึง หรือปัจจัยส าคัญๆ  เป็นข้อมูลที่นักวางผังบริเวณ น าไปวิเคราะห์และ

ท าการวางผัง โดยมีความยืดหยุ่นของรายละเอียด ตลอดจนล าดับในการค้นคว้าสืบหาจะมากน้อย

เพียงใดขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการและความจ าเป็นที่ต้องใช้ในการเลือก  และการวิเคราะห์ 

(เดชา บุญค้ า, 2547) 

         2.3.4.1 ปัจจัยทางธรรมชาติ 

                   1) พ้ืนฐานทางธรณีวิทยาและรูปทรงของแผ่นดิน คือการดูว่าดินเป็นชนิดใด    

มีลักษณะอย่างไร รูปทรงของแผ่นดินมีลักษณะพิเศษอย่างไรหรือไม่  

                   2) ภูมิประเทศ แผนที่ภูมิประเทศ การวิเคราะห์ความลาดชัน คือต าแหน่ง

หรือระดับของรูปโฉมต่างๆ ของภูมิประเทศนั้นๆ 

                   3) อุทกวิทยา ล าธาร ทะเลสาบ หนองน้ า ที่ลุ่มและการระบายน้ า ลักษณะ

ของการระบายน้ า แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ฯลฯ 

                   4) ดิน การจ าแนกประเภทและความเป็นกรด-ด่าง 

                   5) พืชพรรณ การเอาใจใส่ต่อพืชพรรณเดิม ที่มีประโยชน์ต่อพ้ืนที่ 

                   6) สัตว์ เป็นการสร้างสีสันให้ธรรมชาติ 

                   7) ปัจจัยทางลมฟ้าอากาศ ทิศทางแสงอาทิตย์ ลมประจ าทั้งฤดูร้อนและ    

ฤดูหนาว ปริมาณน้ าฝนและความชื้น 

         2.3.4.2 ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

                   1) การใช้ที่ดินเดิม - ที่ข้างเคียง สิ่งรบกวนนอกบริเวณ 
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                   2) การเชื่อมโยง คือ การหาความสัมพันธ์ของบริเวณโครงการกับบริเวณ

ข้างเคียง 

                   3) การสัญจรและการขนส่งโดยสาร-การสัญจรยานพาหนะและการสัญจร  

คนเดินทั้งในและนอกบริเวณ 

                   4) ความหนาแน่นอัตราส่วนพื้นที่การใช้สอยอาคาร/ที่ดิน 

                             5) สาธารณูปโภค - ระบายน้ าโสโครกและน้ าฝน น้ าประปา ไฟฟ้า อื่นๆ 

                             6) อาคารเดิม 

                  7) ปัจจัยทางประวัติศาสตร์  -  อาคารที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  

          2.3.4.3 ปัจจัยทางสุนทรียภาพ 

                   1)  รูปโฉมธรรมชาติ รูปทรงของแผ่นดิน หิน น้ า พืชพรรณ ซึ่งอาจเป็น

ลักษณะเฉพาะของบริเวณนั้นๆ  

                   2) รูปลักษณ์ของที่ ว่าง - วิวที่ ว่างอีกท่านหนึ่ งกล่าวว่าเรื่องของสิ่ งที่           

ต้องค านึงถึงในการวางผังบริเวณอีกว่า 

          2.3.4.4 ในเรื่องของเป้าหมาย (Typical Goals) เป้าหมายของแผนผังแต่ละแห่งนั้นไม่อาจจะ

ก าหนดเป็นมาตรฐานได้ แต่มีจุดมุ่งหมายอยู่บางประการ ซึ่งควรจะค านึงถึงจะจดจ าเพ่ือน ามาใช้เป็น

แม่บทในการตรวจสอบการประกอบแผนผัง ดังนี้   

                     1) ก ารใช้ ส อย  (Functional Adequacy) มี แส งสว่ า งเพี ย งพอไห ม           

มีที่เล่นไหม ความแข็งอ่อนของพ้ืนดินเป็นอย่างไร นี่เป็นค าถาม ที่ตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับด้านการใช้

ประโยชน์ เป็นค าตอบง่ายๆ เป็นแม่บทที่เริ่มต้นก่อนจะลงมือ ท าผังใช้เป็นการตรวจสอบขั้นปฐมเพ่ือ

ทราบถึงมวลกิจกรรมซึ่งปรากฏในผังบริเวณอันใหม่ของเรา 

                     2) น้ าหนักการคมนาคม (Optimum Communication)แผนผังส่วนใหญ่

จะใช้ได้ผลโดยเล็งเห็นถึงในแง่ของสินค้า บุคคล และข่าวสารสามารถเดินทางไปมาในอาณาเขตเนื้อที่

อย่างสะดวกสบาย เป้าหมายก็คงอยู่ที่การกระตุ้นเตือนให้เกิดการคมนาคมไม่เกิ ดติดขัด ในด้าน     

เคหศาสตร์ เราต้องการเพ่ือนบ้านหรือความเป็นส่วนตัว และอิสรเสรี 

                     3 ) การ เลื อก  (Choice)เมื่ อความพอใจของแต่ ละบุ คคล เป็ น สิ่ งที่           

เราปรารถนา แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นการยากที่จะพยากรณ์ความต้องการของผู้จะเข้ามาใช้สถานที่

ทุกคน (Site Users ) ดังนั้นจึงควรทีจะตั้งเป้าหมายโดยมีการเลือกได้ตามความพึงพอใจด้วยการ     
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จัดสถานที่ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพ่ือนบ้าน ตลอดจนบริการต่าง ๆ ให้สะดวกแก่การเลือกเฟ้น สิ่งนี้จะ

ได้มาก็โดยอาศัยออกแบบและจัดวางอย่างรัดกุมจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมไม่ได้ 

                   4) ราคา (งบประมาณ) การบูรณะปรับปรุงนี้ ควรจะค านึงถึงค่าใช้จ่าย      

การจัดท ารวมทั้งการบ ารุงรักษา โดยคิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดที่สุด ทั้งในด้านแรงงาน วัสดุ และ      

การด าเนินงาน มีการเปรียบเทียบราคาดูว่าแบบไหนถูกแบบไหนแพงกว่ากัน 

                   5) สุขภาพและความสะดวกสบายตามปกติธรรมดาเจ้าของงาน มักจะไม่ค่อย

ห่วงเรื่องนอกจากได้รับความสะดวกทางสาธารณูปโภคและความปลอดภัยทางด้านโครงสร้าง        

การรับผิ ดชอบในด้ านสุขภาพอนามัย  จะต้องอยู่ ในความรับผิดชอบของผู้ ออกแบบ ซึ่ ง             

จะต้องใคร่ครวญ อุบัติเหตุมิให้เกิดแก่ผู้เข้ามาใช้อาคารสถานที่ ทางด้านอากาศร้อน   อากาศเย็นหรือ

เสียงรบกวนต่าง ๆซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

                   6) การปรับปรุงเพ่ือความเหมาะสม (Adaptability)เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุง

ผังบริเวณ  เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงแล้วแบบแผนก็ควรจะเป็นแบบแผนยืดหยุ่น                

มีการปรับปรุงได้เช่นเดียวกัน จัดเตรียมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้โดยไม่ท าลายหรือละทิ้ง

ท่วงท านองเดิมไปเสียทีเดียว 

                   7) คุณภาพด้านสุนทรีย์ (Image Quality)หากยังมีความปรารถนาที่จะ     

ให้เป็นที่อยู่ที่น่าชื่นชม น าความสุขให้แก่ผู้อยู่อาศัยทุกรูปทุกนามแล้ว ผังซึ่งผ่านการปรับปรุงนี้ควรจะ

มีรูปร่างที่แจ่มชัดเข้ากันได้กับสิ่งต่าง ๆรอบตัวของมัน มีความหมายเห็นได้ชัดว่าใช้เพ่ือท าประโยชน์

อะไร 

                      จากการศึกษาการวางผังบริเวณโครงการ สามารถ สรุปได้ดังนี้ 

                     ด้านพื้นที ่

                     (1) ดิน คือ ลักษณะภูมิประเทศ ธรณีวิทยา รูปทรงแผ่นดิน 

                     (2) น้ า คือ อุทกวิทยา การระบายน้ า ปริมาณน้ าฝน ปริมาณความชื้น 

                     (3) อากาศ คือ ลักษณะอากาศ ฤดูกาล ลม แสง 

                     (4) พืชพรรณ 

                     (5) สัตว์ 

                     (6) การใช้สอยพื้นที่เดิม 

                     (7) การสัญจร 

                     (8) สาธารณูปโภค 
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                     (9) อาคาร 

                     (10) ประวัติศาสตร์ 

                     (11) มุมมอง 

                     ด้านกิจกรรม 

                     (1) ลักษณะกิจกรรม ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เท่าไร ความเหมาะสม ความ

เพียงพอ เวลา 

                    ด้านผู้ใช้ 

                    (1) ความต้องการ 

                    (2) ปริมาณ 

                    (3) งบประมาณ 

                    โดยทั้งหมดทั้งสิ้นที่กล่าวมานี้ต้องยืนอยู่บนความซับซ้อนของโครงการแต่ละ

โครงการและความจ าเป็นต้องใช้ โดยอาศัยความยืดหยุ่นของรายละเอียดมาเป็นองค์ประกอบ  

(เอ้ือมพร อนันตศานต์, 2539)  

          2.3.4.4 การออกแบบและการก่อสร้างอาคารเสนาสนะ การออกแบบอาคารและสิ่ง

ปลูกสร้างทั่วไป  จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องท าความเข้าใจอาคารและสิ่งปลูกสร้างคืออะไรสร้างขึ้นมาเพ่ือ

อะไรและเพ่ือใคร ประการแรกต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่า  ใครท าอะไรนั้น เช่น ผู้อยู่อาศัย หรือผู้ใช้สอย 

ตัวอาคารเป็นสิ่งปกคลุมคุ้มครองให้ผู้ใช้อาคารเข้าไปในอาคารเกิดความสะดวกสบายและความ

ปลอดภัย  ความส าคัญของอาคารอีกประการหนึ่งก็คือ ต้องท าให้พอเหมาะกับลักษณะผู้อยู่อาศัยไม่ว่า  

ขนาด ความสวยงามตลอดจนงบประมาณของผู้อยู่อาศัย  จะต้องให้มีความพอดี หรือสมดุลกันอย่าง

ประหยัดและเกิดประโยชน์กับผู้ใช้อาคาร  

                     เมื่อทราบความเป็นมาเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบอาคาร  ดังกล่าวแล้ว   

ลองมาพิจารณาดูแนวทางการออกแบบเสนาสนะดูบ้าง ก็พอจะทราบแนวทางว่าเสนาสนะก็            

มีความส าคัญและหน้าที่ใช้สอยเช่นเดียวกันกับอาคารทั่วไปจะแตกต่างจากการออกแบบอาคารทั่วไป

บ้างก็เฉพาะหน้าที่ใช้สอยของผู้ใช้เสนาะสนะเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้เสนาสนะจะเป็นพระสงฆ์ มีเสนาสนะ

บางประเภทซึ่งอยู่ในเขตชาวพุทธาวาสเท่านั้น ที่มีชาวบ้านและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้อาคารร่วมกัน 

และการมาใช้อาคารร่วมกันก็เป็นในลักษณะสาธารณสุข ได้มาร่วมประกอบศาสนกิจร่วมกันในอาคาร

เท่านั้น 
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                     อย่างไรก็ดี เสนาสนะบางประเภทต้องจัดอยู่ในบริเวณวัดให้มีความเป็น   

ระเบียบเรียบร้อย ฉะนั้น การออกแบบและการก่อสร้างอาคารเสนาสนะตามหลักการ จึงจ าเป็นต้องมี

ขั้นตอนและล าดับในการออกแบบดังต่อไปนี้ 

                     1) การจัดกลุ่มของเสนาสนะ ภายในบริเวณวัดให้เหมาะสม การจัดกลุ่มคือ

การวางผางบริเวณหรือผังแม่บทของวัดโดยก าหนดเขต 

                        (1) เขตพุทธาวาส ให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย การก าหนดกลุ่มหรือเขต

นี้เป็นกลุ่มเสนาสนะซึ่งพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันประกอบศาสนกิจ เราจ าเป็นต้อง

ก าหนดให้ถูกต้องตามหน้าที่ใช้สอย กลุ่มที่เป็นแม่บทของวัดควรอยู่ด้านหน้าของวัด ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เข้า

มาประกอบศาสนกิจเข้ามาใช้สอยได้ตลอดรวมทั้งความสะดวกของพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในวัดด้วยเสนาสนะ

ดังกล่าวนี้ประกอบด้วยพระอุโบสถ  ศาลาการเปรียญและอาคารอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น โรงเรียนปริยัติธรรม 

เป็นต้น   ซึ่งเรียกว่าเขตพุทธาวาส 

                        (2) เขตสังฆาวาส เป็นเขตที่พักของพระสงฆ์หรือพักอาศัย ปกติมักจะจัด

อยู่เขต ที่มีความสงบ โดยจัดไว้ด้านหลังของบริเวณวัดเสนาสนะซึ่งเป็นที่พักของพระสงฆ์ จะประกอบ 

ด้วยกุฏิ หอฉัน ฯลฯ 

                        (3) เขตสาธารณะสงเคราะห์  เขตเหล่านี้หากบริเวณวัดมีเพียงพอก็จะจัด

ไว้เพ่ือประโยชน์หรือบริการต่อพุทธศาสนิกชน เช่น โรงเรียน หรือเมรุ ฯลฯ 

                การแบ่งกลุ่มอาคารทั้งสมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสนาสนะซึ่งประกอบขึ้นเป็นวัด  เพ่ือ

ประชาชนและชาวพุทธศาสนิกชนมาใช้สอยได้ครบตามหน้าที่ใช้สอย ส่วนปริมาณและขนาดของ

เสนาสนะเหล่านี้ควรมีปริมาณและขนาดที่จ าเป็นจะต้องให้สอดคล้อง พอดีกับปริมาณของประชากร 

ที่ใกล้เคียงกับบริเวณเขตวัดได้มาใช้สอยให้พอสมดุลกัน 

                     2) การออกแบบเสนาสนะ การออกแบบเสนาสนะดังกล่าวตามข้อ 1 ที ่       

กล่าวมาแล้วก็จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องออกแบบให้ถูกต้องตามหน้าที่ใช้สอยดังนี้ 

                        (1) เสนาสนะในเขตพุทธาวาส เป็นอาคารซึ่งประชาชนและพระสงฆ์มา         

ประกอบศาสนกิจร่วมกัน  ในฐานะเป็นอาคารแม่บทจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีขนาดและ รูปร่างให้

สวยงามพอควร และเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น  ไม่ควรจะมีความ

ใหญ่โตเกินความต้องการ  ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถเป็นเสนาสนะแม่บทของเขตพุทธาวาส  เป็น

อาคารหลักหน้าที่ใช้สอยอาจน้อยกว่าศาลาการเปรียญ   เมื่อหน้าที่ใช้ สอยแตกต่างกันจะเห็นได้ว่า  

พระอุโบสถจะเน้นทางสวยงามเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธาน  ส่วน        
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ศาลาการเปรียญจะมีลักษณะสวยงามลดน้อยลงแต่การออกแบบจะเน้นในด้านความใหญ่โต        

ทั้งนี้เพราะมีการใช้สอยมากมีกิจกรรมตลอดเวลา และมีผู้มาใช้สอยแต่ละครั้งมากกว่าพระอุโบสถ 

                     (2) เสนาสนะในเขตสังฆาวาส  เป็นอาคารที่จัดอยู่ในประเภทที่พักอาศัย

หรือ    จะเรียกว่าเป็นย่านหรือบริเวณที่พักอาศัยของพระสงฆ์  การออกแบบก็จะเริ่มตั้งแต่การจัด

ระเบียบที่ตั้งของอาคารตามข้อ (1.2) โดยจัดไว้ในบริเวณที่มีความสงบและห่างจากความจอแจของวัด

และชุมชน การออกแบบอาคารหรือกุฏิสงฆ์จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงผู้อยู่อาศัยคือพระสงฆ์ 

เริ่มตั้งแต่กุฏิเจ้าอาวาสตลอดจนกุฏิลูกวัด หน้าที่ใช้สอยตลอดจนจ านวนผู้อยู่อาศัยก็จ าเป็นต้อง จัด

ประเภท หากมีที่น้อยก็จ าเป็นต้องเป็นกุฏิรวม มีที่มากอาจแยกเป็นหลังๆ แต่ละหลังก็ต้องแยก

พิจารณาการออกแบบว่ากุฏิจะต้องมีห้องจ าวัด  ห้องพระ  ระเบียงรับญาติโยม ห้องน้ า ห้องส้วม สิ่ง

เหล่านี้อาจแตกต่างจากอาคารพักอาศัยของชาวบ้านทั่วไปบ้าง แต่เท่าที่ได้พิจารณาดูแล้วขนาดของ

เสนาสนะเหล่านี้ไม่ควรใหญ่โต แต่ก็มีการทดแทนด้วยลักษณะและเอกลักษณ์ของอาคารบ้าน

พอสมควรเช่นคงไว้ซึ่งลักษณะสถาปัตยกรรมของคนไทยเราไว้  

                                3) การพิจารณาเกี่ยวกับการประหยัด  การพิจารณาเกี่ยวกับการประหยัด

ในการออกแบบเป็นเรื่องส าคัญมากที่สุดในปัจจุบัน  ทั้งนี้เพราะว่าสภาพเศรษฐกิ จและสังคมใน

ปัจจุบันถึงอนาคตมีความจ าเป็นและความส าคัญต่อบ้านเมืองมาก  ปัญหาการแข่งขันในทางเศรษฐกิจ  

ปัญหาประชากรเพ่ิมข้ึน แต่วัตถุดิบและทรัพยากรน้อยลง   ความส าคัญในการออกแบบให้ประหยัดซึ่ง

เป็นบทบาทส าคัญยิ่ง ดังนั้นในการออกแบบให้ประหยัดนี้ผู้ออกแบบจึงได้พิจารณาตามล าดับ

ความส าคัญดังนี ้

                                 (1) พิจารณาหน้าที่ใช้สอย เช่น   พิจารณาว่าอาคารแต่ละประเภทควรมี

หน้าที่   ใช้สอยกี่อย่าง  เช่น มีกี่ห้อง ยกตัวอย่าง  กุฏิควรมีห้องอะไรบ้างเช่น ห้องนอน ห้องโถง ห้อง

พระ ห้องน้ า ห้องส้วม ควรจะมีมากน้อยเท่าใดต้องขึ้นอยู่กับจ านวนพระสงฆ์ หากมีงบประมาณน้อย 

ห้องนอนอาจจะใช้ร่วมกัน 

                       (2) ขนาดของอาคาร ขนาดของแต่ละห้องจ าเป็นต้องให้มีขนาดเหมาะสม

กับผู้ใช้สอยโดยเฉพาะอาคารเสนาสนะจะมีขนาดเล็กกว่าอาคารพักอาศัยของชาวบ้าน เพราะหน้าที่ใช้

สอยน้อยกว่าไม่จ าเป็นต้องใช้เนื้อท่ีมากเกินกว่าความต้องการ 

                       (3) รูปทรงของอาคาร รูปทรงของอาคารเสนาสนะก็มีความจ าเป็นมาก          

เช่นเดียวกันซึ่งเราจะต้องรักษาเอกลักษณ์ของไทยไว้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องค านึงถึงความประหยัด 
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เช่น การตัดระบบการตกแต่งและการประดับลงบ้างก็จะเป็นการดีไม่น้อย ในขณะที่เราคิดว่ารูปทรงที่

เป็นเอกลักษณ์ไทยพอเหมาะสมแล้ว 

                        (4) การก าหนดโครงสร้างและการใช้วัสดุที่เหมาะสม  มีความส าคัญต่อ

การประหยัดเช่นกัน ปัจจุบันจะเห็นโดยทั่วไปว่า เสนาสนะทั่วไปมักจะให้ความส าคัญต่อการพิจารณา

เกี่ยว กับโครงสร้างอย่างมาก ซึ่งการควบคุมการก่อสร้างมิได้ควบคุมเข้าไปถึง ประการหนึ่งในส่วน

โครงสร้าง  จึงท าให้ทางวัดมักจะดูตัวอย่างจากวัดต่างๆ ที่สร้างขึ้นไว้แล้ว และมักจะคิดว่าช่างก่อสร้าง 

เช่น ช่างปูน ช่างไม้ก็ตัดสินใจได้ ฉะนั้นขนาดโครงสร้างของเสนาสนะจึงมีขนาดใหญ่โตเกินความ

จ าเป็น หรือบางทีก็น้อยจนท าให้พังลงมาก็ย่อมได้ ซึ่งมักปรากฏให้เห็นบ่อยครั้ง ฉะนั้นการก าหนด

โครงสร้างจึงจ าเป็นที่ทางวัดจะต้องผ่านการตรวจสอบและความช่วยเหลือจากวิศวกรและช่างที่เข้าใจ

ก่อน ส่วนการพิจารณาการใช้วัสดุก่อสร้างนั้น ในแนวทางการออกแบบทั่วไป เรามักจะใช้วัสดุ     

อย่ างน้อยก็ควรเป็นวัสดุ ในท้ องถิ่น เป็นหลัก ส่ วนประเภทส่วนประกอบนั้ นควรจะใช้ ให้                  

ถูกต้องกับความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนพระอุโบสถไม่ควรใช้ประเภทกระเบื้องควรจะใช้เป็น    

ไม้ปาเก้หรือหินอ่อนแต่เพ่ือการประหยัดการใช้ไม้ปาเก้ก็เหมาะกว่าหินอ่อน ส่วนกระเบื้องเคลือบนั้น

จะต้องพิจารณาดูเพราะส่วนใหญ่ใช้ในห้องน้ า 

                    4) การด าเนินการก่อสร้าง การด าเนินการก่อสร้างเสนาสนะก็มีความส าคัญ

เช่นเดียวกันจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับทราบขั้นตอนในการด าเนินการก่อสร้าง เมื่อทางวัดมีงบประมาณ

ที่จะท าการก่อสร้างแล้ว จ าเป็นที่ต้องทราบและจัดขั้นตอนให้ถูกต้องคือ 

                        (1) ต้องมีแบบแปลนแผนผัง ไว้เป็นหลักก่อสร้าง การได้มาซึ่งแบบแปลน

นี้ทางวัดจะต้องมีสถาปนิก และวิศวกรตรวจสอบให้แล้ว จะท าให้แนวทางการออกแบบนั้นส าเร็จมา         

ด้วยดี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อต้นๆ 

                        (2)  เมื่อทางวัดได้รับแบบแปลนแล้ว ควรจะจัดหาช่างก่อสร้างที่มีความ

ช านาญและผ่านงานก่อสร้างมาพอสมควร ซึ่งช่างดังกล่าวจะเข้าใจในรูปแบบและรายการ และจะ

สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ทันที 

         2.3.4.2 หลักการพิจารณาการกันเขตจัดประโยชน์ที่ดิน 

                   1) ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากปัจจุบันได้มีการกันเขตที่วัดเป็นที่จัด

ประโยชน์ อาทิเช่น ก่อสร้างอาคารพาณิชย์หรือแบ่งที่ดินให้เช่าที่พักอาศัยเป็นต้น ซึ่งตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่  2 (2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะนั้นจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อส านักงาน

พระพุทธศาสนาเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมนั้นซึ่งในเรื่องนี้ยังมีวัดอีกเป็น
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จ านวนมากที่ท าการให้ที่ดินดังกล่าวจัดประโยชน์โดยไม่ขอกันเขตอย่างถูกต้องตามระเบียบ           

ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียในแง่การใช่ที่ดิน อาจเป็นจากหลายสาเหตุคือ  

                       (1) ไม่เข้าใจหลักการใช้ที่ดิน 

                       (2) ไม่เข้าใจวิธีด าเนินการขอกันเขต 

                   ในการกันเขตดังกล่าววัดและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตลอกจน

มหาเถรสมาคม ควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเหมือนกัน เพ่ือให้การกันเขตเป็นไปอย่างไม่มีความ

ขัดแย้งและถูกต้องตามหลักการ จึงควรเป็นที่ยกเรื่องนี้มาพิจารณา 

                   2) วิธีด าเนินการ จะต้องจัดท าแผนผังวัดแสดงการใช้ที่ดินของวัด แบ่งเขต

พุทธาวาส  สังฆาวาส  สาธารณะสงเคราะห์  ก าหนดที่ตั้งเสนาสนะต่าง ๆให้ถูกมาตรา แบ่งเขตที่

ต้องการกันประโยชน์อย่างชัดเจน ถ้าจะให้ได้ผลถูกต้องตามหลักการควรมอบให้สถาปนิก  หรือช่าง   

ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ที่ดินเกี่ยวกับวัดเป็นผู้จัดท าแผนผัง โดยมีหลักการและจุดประสงค์

ดังนี้ 

                        (1) เพื่อให้การใช้ที่ดินจัดประโยชน์เป็นไปอย่างเหมาะสม  ไม่ท าลายหรือ

บังความสง่างามของวัด 

                        (2) เพ่ือให้การใช้ที่ดินวัด  จัดประโยชน์สอดคล้องกับ ข้อก าหนดการใช้

ที่ดินของส านักงานผังเมือง 

                        (3) เพ่ือป้องกันการจัดประโยชน์ในที่ดินของวัด ที่ขัดกับแนวทางพัฒนา

วัดป้องกันการบุกรุกท่ีดินและการหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากบุคคลภายนอกและผู้มีอิทธิพล 

                              3) หลักการพิจารณาเพ่ือก าหนดวางผังกันเขตที่ดินเพ่ือจัดประโยชน์ของวัด 

                                   (1) จะต้องห่างจากอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของวัดไม่น้อยกว่า 20 เมตร 

                                   (2) จะต้องไม่ท าลายคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมของวัด 

                   4) ข้อก าหนดประกอบผังกันเขตวัดประโยชน์ส าหรับอาคารที่ก่อสร้างในเขต

ที่จัดประโยชน์ของวัด 

                                  (1) อาคารจะต้องสูงไม่เกิน 10,000 เมตร  

                                  (2) อาคารจะต้องใช้ประตูหน้าต่างที่มิดชิดในส่วนที่ติดกับวัด 

                                  (3) จะต้องประกอบธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 

                                  (4) จะต้องประกอบธุรกิจที่ไม่รบกวนความสงบของพระสงฆ์ 
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                     2.3.4.3 วัดกับการพัฒนาด้านกายภาพเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                      วัดในที่นี้   หมายถึง  ศาสนาสถานในพระบวรพุทธศาสนาซึ่งมีการจด

ทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับทางการ  คือ  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น วัดของ
ไทยมีความส าคัญต่อบ้านเมืองและ  สังคมมาแต่โบราณกาล  ไม่ว่าครั้งที่ยังเป็นอาณาจักรเจริญรุ่งเรือง
ที่ปรากฏหลักฐานร่องรอยศิลป์อารยธรรมในอดีต อาทิ สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย สมัยเชียงแสน สมัย
ลพบุรี จนกระทั่ง  ยุคสมัยที่เรามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนและปรากฏเป็นหลักฐานสืบมาจน
ปัจจุบันคือ สมัยสุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ วัดในประเทศไทยไม่เคยลดบทบาทลง
เลย  ในขณะที่วัดในประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงต่างลดบทบาทลงไปกันมาก แต่วัดของไทยกลับ
เพ่ิมพูนบทบาทของตัวเองขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามลักษณะการเจริญเติบโตของสังคม และเศรษฐกิจ เดิมที่
วัดเป็นศาสนาสถานให้ประชาชนให้เป็นศูนย์กลางที่พ่ึงทางใจ เป็นที่ท าบุญปฏิบัติธรรม ท ากิจทาง
ศาสนา  ตลอดจนประกอบกิจประเพณี แต่ปัจจุบันบทบาทของวัดได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งกล่าวโดยย่อได้แก่  

                       1) วัดเป็นแหล่งของการศึกษาในหลายๆระดับ เช่น ที่ตั้งของโรงเรียน
ประจ าชุมชนในระดับต่างๆ  ตั้งแต่ประถม มัธยมและอาชีวศึกษา นอกจากนี้วัดบางแห่งยังเป็นที่ตั้ง
ของสถานฝึกสอนหรือสถานฝึกอบรมความรู้วิชาชีพอ่ืน ๆ เช่นความรู้เรื่องสมุนไพร   กายภาพบ าบัด
แผนโบราณและโหราศาสตร์ เป็นต้น 

                       2) วัดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางด้านศิลปะ และการช่างต่าง ๆ    
ปัจจุบันนักเรียนนักศึกษายังจ าเป็นต้องอาศัยวัดบางแห่งเป็นสถานศึกษาค้นคว้าทางด้านศิลปะและ  
การช่างแขนงต่างๆ เช่น ประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม ฯลฯ 

                       3) วัดเป็นศูนย์กลางการบริการชุมชนพ้ืนฐานในบางเรื่อง เช่น การใช้พื้นที่
บางส่วนของวัดติดตลาดนัดประจ าชุมชนใช้เป็นที่พบปะหรือประชุมของสมาชิกในชุมชน ใช้เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสนามเด็กเล่น 

                       4) วัดบางวัดมีพ้ืนที่ว่างมาก ๆ แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ปลูกสร้างอาคารก็จะ
เป็นโอกาสให้เอกชน   เช่าที่จัดสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือบางทีมีการเช่าที่ไป
ประกอบกิจการอันไม่เหมาะสมที่ตั้งอยู่ใกล้ศาสนาสถาน  เช่นน าไปตั้งเป็นสถานที่ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือสถานเริงรมย์ก็มี 

                       5) วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วัดบางวัดมีประวัติความเป็นมาที่
ส าคัญ ประกอบกับสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะหรือเป็นโบราณวัตถุสถาน ตลอดจนเป็นแหล่ง
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ท าให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทางชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามา
เยือน จึงเกิดธุรกิจเพ่ือการบริการต่างๆส าหรับนักท่องเที่ยวขึ้นมนพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ที่จอดรถ 
ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น 

                    จากการที่วัดได้เพ่ิมพูนบทบาทมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ซึ่งหาก
พิจารณาโดยสังเขปก็สามารถแบ่งได้หลายประเด็น ดังนี้ 
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                         (1) ปัญหาด้านกายภาพ วัดบางวัดไม่มีการแบ่งเขตพุทธาวาสและ
สังฆาวาสได้อย่างชัดเจนท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในวัดอย่างไม่เหมาะสม เช่น การสร้าง
สถานบริการแก่ผู้มาเยี่ยมรุกหรือเข้าไปใกล้ชิดเกินในเขตพุทธาวาส ท าลายบรรยากาศความสงบและ
ความสง่างามของสิ่งก่อสร้างอัน  มีคุณค่าในเขตพุทธาวาส  บ้างก็สร้างสถานบริการบุกรุกเข้าไปในเขต
สังฆาวาสซึ่งเป็นส่วนที่พ านักสงฆ์ ก็ย่อมจะเป็นการรบกวนวิถีการประพฤติปฏิบัติของสมณเพศ 

                          การมีสิ่งปลูกสร้างภายในวัดก็ มักจะไม่ได้วางผังแม่บทเต็มรูปแบบ     
ไว้ก่อน จะสร้างขึ้นต่างสมัยตามก าลังศรัทธาหรือทุนรอนที่ได้รับ ท าให้เกิดปัญหาการวางต าแหน่ง
อาคารย่อยหรือสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นภายหลังไปท าลายหรือบดบังความสง่างามของอาคารหลัก คือ     
วิหาร อุโบสถและเจดีย์  บ้างก็ไปท าลายคตินิยมดั้งเดิม เช่นเดิมเป็นพ้ืนที่เว้นว่างเป็นลานทรายตามคติ
นิยมเดิมเปรียบเสมือนห้วงมหาสมุทร มีเจดีย์เป็นเขาพระสุเมรุและมีอาคารอ่ืน ๆเป็นทวีปทั้งห้า พร้อม
ทั้งใช้ลานทรายนั้นเพ่ือประโยชน์กิจกรรมประเพณีพ้ืนบ้าน เช่น  ประเพณีก่อเจดีย์ทราย เป็นต้น      
ก็เกิดสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือปูอิฐปิดลานทรายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งปัญหาความไม่
เหมาะสมของสัดส่วนอาคารต่าง ๆ เช่น สร้างกุฏิขนาดใหญ่ประชิดกับพระอุโบสถ สร้างถังเก็บน้ าสูง
พอๆกับ เจดีย์หรือหอระฆัง  ท าสิ่งก่อสร้างใหม่  ไปข่มความสง่าและท าลายบรรยากาศความน่าเคารพ
ศรัทธาในสิ่งก่อสร้างเดิม 

                         นอกจากนี้ รูปแบบสถาปัตยกรรมและ สีสันของสิ่งก่อสร้างใหม่ก็        
ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งก่อสร้างเดิมมักจะโดดเด่นขนาดใหญ่โตเกินประโยชน์ใช้สอยทั้งสีสัน
ฉูดฉาดให้ความรู้สึกขัดแย้งท าให้เป็นหารท าลายคุณค่าทางศิลปะของโบราณวัตถุสถานของวัดที่อยู่เดิม
โดยสิ้นเชิง 

                         (2) ปัญหาด้านภูมิทัศน์ การจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด มักไม่
ค่อยได้รับความสนใจกันด้วยมองข้ามกันว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยการปล่อยปละละเลยให้สิ่งก่อสร้างขึ้น
ใหม่ตามยถากรรมโดย   ไม่มีการวางแผนแม่บทรวมของวัดไว้ ท าให้ภูมิทัศน์เสียไปอย่างน่าเสียดาย 
มุมมองที่จะได้ชื่นชมถึงความสง่างามของวัดไม่มี  การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นเสริมร่ม
เงาก็กระท าตามความคิดส่วนบุคคล   ไม่ได้มองภาพรวมหรือหารือผู้รู้ในการเลือกพันธ์ไม้ที่เหมาะสม
ก่อน  ท าให้เกิดปัญหาต้นไม้ใหญ่ที่รูปทรงขัดตาปลูกติดกับสิ่งก่อสร้างส าคัญบดบังมุมมองไป เช่น ปลูก
ไม้ใบใหญ่หนาทึบบดบังองค์เจดีย์แทนท่ีจะได้ใช้สอย 

                          นอกจากนี้ การจัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมภายในบริเวณ
วัด เช่น ป้ายชื่อวัด ป้ายชี้ทาง โคมไฟ ถังขยะ ลานจอดรถ และห้องสุขา หรือแม้กระทั่งการสร้าง   
ฌาปนสถานขึ้นในบริเวณวัด  ก็ควรค านึงถึงรูปแบบให้เสริมแต่งกับภูมิทัศน์ของบริเวณวัดให้สวยงาม
ยิ่งขึ้น ไม่ใช่สร้างขึ้นแล้วกลายเป็นสิ่งท าลายภูมิทัศน์หรือเป็นทัศนะอุจาดไปในส่วนรวม 
                                   (3) ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินปัญหานี้มักเกิดขึ้นกับวัดที่ตั้งอยู่ในย่าน
ชุมชนหรือในเมืองเพราะจะเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียงเป็นที่พักอาศัยและประกอบการค้าขาย  
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มีการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์เป็นตึกสูงสุด  โอบล้อมบริเวณวัดเท่านั้น ท าให้บรรยากาศสงบและ
ความร่มเย็นของศาสนาที่ควรแก่การเคารพศรัทธาเสื่อมไป 

                         นอกจากนี้การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ จากกิจการชุมชนใกล้เคียง เช่น 
ตลาดย่านการค้า ก็จะเกิดปัญหาหาบเร่แผงลอยร้านค้าของที่จอดรดสาธารณะ ตลอดจนมลภาวะจาก
ความคับคั่งการจราจรที่ปราศจากการควบคุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  รุกล้ าไปกระทบต่อพ้ืนที่วัด
โดยตรง 

                         (4) ปัญหาในด้านสังคมและเศรษฐกิจของวัด  ในสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจปัจจุบัน  วัดได้เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการใช้บริการเฉพาะทางด้านศาสนาอย่างเดียว  วัด
บางวัดจึงกลายเป็นศูนย์กลางชุมชนอีกลักษณะหนึ่ง    มีผู้เข้ามาใช้บริการนอกเหนือจากการไปท าบุญ
ฟังเทศน์   เช่น นักเรียน  นักศึกษา  เข้าไปใช้เป็นสถานศึกษา นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวท าให้เกิดบริการใหม่ๆ ขึ้น  เช่น ที่จอดรถ ร้านค้า ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม  ร้านค้าที่ระลึก 
ศาลานั่งพัก และห้องสุขาตลอดจนมีการบริการด้านพักแรมแก่นักท่องเที่ยวในเทศกาลงานบุญต่าง  ๆ  
เช่น งานสงกรานต์  งานแห่เทียนพรรษา และงาน  ลอยกระทง สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจภายในวัด ท าให้เกิดความพลุกพล่านของผู้คน   ขาดความ
เป็นสัดส่วน เกินความจ าเป็นในค่าใช้จ่ายทั้งการ ท านุบ ารุงซ่อมแซมวัด  ค่าน้ า  ค่าไฟ  ค่าพนักงาน
ดูแลรักษาความสะอาด  หรือท าหน้าที่ อ่ืนๆ ปกติวัดอาจได้รับเงินสนับสนุนจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจ านวนหนึ่งซึ่งน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้บริการใหม่ๆที่เกิดขึ้น จัด
จ าเป็นต้องหาผลประโยชน์จากการขอรับบริจาค จัดท าวัตถุมงคลให้เช้า เรียกค่าตอบแทนจากการใช้
ประโยชน์ที่ดินของวัด เช่น   การตั้งร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก ค่าบริการห้องสุขาและ
ค่าบริการที่จอดรถ   เป็นต้น  การด าเนินการเหล่านี้หากไม่มีการจัดระบบระเบียบให้การดูแลให้
เหมาะสมรัดกุม ยิ่งผู้ควบคุมดูแลวัดอยู่ในสมณเพศก็ย่อมบริหารงานได้ไม่ทั่วถึง ปล่อยให้เอกชนรับไป
ด าเนินการแทน ก็มักเกิดการมุ่งเอาเฉพาะผลประโยชน์เป็นหลักให้เกิดสภาพสังคมและเศรษฐกิจของ
วัดในที่สุด 

                               จากปัญหาข้างต้น วัดใดที่มีลักษณะทางกายภาพเหมาะสมส าหรับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีศักยภาพการท่องเที่ยว จึงควรก าหนดหรือวาง
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพให้ เหมาะสมไว้ เพ่ือเตรียมการป้องการและ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น   ได้แก่ ปัญหาเรื่องขาดการวางแผนและการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
ภายในวัด ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากชุมชนข้างเคียง ปัญหาการเสื่อมโทรมของโบราณวัตถุ
และปัญหาในเรื่องกิจกรรมการเข้าเที่ยวจะเข้ามามีบทบาทในวัด 

                               ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท าการวิจัย  เพ่ือหาแนวทาง
ชี้แนะการพัฒนาวัดทางด้านกายภาพให้อ านวยประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งตัววัดเองและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และการที่แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยล้วนมีศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะทางศิลปะและ  สถาปัตยกรรมจึงได้แสดงออกมาตามวัดวาอารามของแต่ละ
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ภูมิภาค ฉะนั้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปกรรมประจ าท้องถิ่นไว้ด้วย  จึงท าการศึกษาวิจัยพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางด้านกายภาพประเภทวัดขึ้น  โดยแยกเป็นรายภูมิภาคคือ  ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
อีสาน ภาคใต้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญและ ก าลังมีทุนรอจะพัฒนา
วัดต่อไปให้ถูกต้องกับหลักวิชาการและหลักศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

                               ผลการศึกษาวิจัยวัดทางด้านกายภาพนี้ ได้มุ่งไปที่องค์ประกอย
ส าคัญของวัด 3 ผังบริเวณองค์ประกอบสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม  พร้อมทั้ง
ได้สรุปข้อเสนอแนะไว้ในแต่ละเรื่องดังนี้ 

                             1) ผังบริเวณ 
                                  (1) เสนอการจัดใช้ประโยชน์ที่ดินภายในวัด โดยแบ่งเขต

พุทธาวาสให้เป็นสัดส่วน 
                                  (2) เสนอแนะต าแหน่งที่ตั้งของกิจกรรมให้สอดคล้องกับการใช้

ประโยชน์ที่ดินในผังบริเวณวัด ไม่ให้เกิดการรบกวนต่อกัน 
                                             (3) เสนอการเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้
ส่งเสริมคุณค่าในความเป็นศาสนาสถานและโบราณวัตถุสถาน 
                                         2) สถาปัตยกรรม  
                                             (1) เสนอแนะการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมให้สัมพันธ์กับการ
ออกแบบ ผังบริเวณ 
                                             (2 ) เสนอแนะรูปแบบของการปรับป รุ งอ งค์ ป ระกอบ
สถาปัตยกรรมในลักษณะที่ใช้งานได้หลายชนิด และวัดสามารถด าเนินการเองได้ 
                                        3) องค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม 
                                             (1) ใช้การจัดภูมิสถาปัตยกรรมในการแบ่งเขตการใช้ที่ดิน
ภายในวัด เช่น การปลูกรั้วต้นไม้ 
                                             (2) เน้นการปลูกต้นไม้ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย แต่พยายาม
หลีกเลี่ยงผลกระทบกระเทือนต่อโบราณสถาน เช่น ปลูกชิดโบราณวัตถุสถานมากเกินไป 
                                             (3) เพ่ิมเติมองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรมตามกิจกรรมให้
เหมาะสม เช่น จัดท าม้านั่ง ถังขยะ ร้านอาหาร - เครื่องดื่ม ป้ายชี้ทางและสุขา 
                                 ฉะนั้ นจะเห็ น ได้ ว่ าการพัฒ นาวัด   โดย เฉพาะวัดที่ มี คุณ ค่ าด้ าน            
การท่องเที่ยวนั้นค่อนข้างจะส าคัญ  เพราะมีกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องหากสามารถด าเนินการได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักวิชาการและการศึกษาสภาพจริงแล้ว  จะมีผลเท่ากับเป็นการพัฒนาวัดให้
เจริญรุ่งเรืองอย่างถูกวิธี พร้อม ๆ กับอนุรักษ์วัดซึ่งเป็นมรดกทางศิลปกรรม  และการจัดการให้อ านวย
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 
 



47 
 

2.4 พรรณไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ 
ตารางท่ี 2.3 พรรณไม้ต่างๆที่เก่ียวข้องกับพุทธประวัติ 

บุคคลส าคัญทางพระพุทธศาสนา พรรณไม้ที่เกี่ยวของกลับพระพุทธศาสนา 

1. พระตัณหังกรพุทธเจ้า(ผู้กล้าหาญ)                               
2. พระเมธังกรพุทธเจ้า(ผู้มียศใหญ่)                  
3. พระสรณังกรพุทธเจ้า(ผู้เกื้อกูลแก่ชาวโลก                      
4. พระทีปังกรพุทธเจ้า(ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรื่อง)            
5. พระโกณฑญัญพุทธเจา้(ผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน)              
6. พระมังคลพุทธเจ้า(ผู้เป็นบุรุษประเสริฐ)                                       
7. พระสุมนพุทธเจ้า(ผู้เป็นวีรบุรุษมีพระหฤทัยงาม                              
8. พระเรวตพุทธเจา้(ผู้เพิ่มพูนความยินดี)                
9. พระโสภิตพุทธเจ้า(ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคณุ)                      
10. พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า(ผูสู้งสดุในหมู่ชน)                  
11. พระปทุมพุทธเจา้(ผู้ท าให้โลกสว่าง)                  
12. พระนารทพุทธเจ้า(ผู้เป็นสารภีอันประเสริฐ)                  
13. พระปทุมตุรพุทธเจ้า(ผู้เป็นทีพ่ึ่งแก่หมูสัตว์)                   
14. พระสุเมธพุทธเจ้า(ผู้หาบุคคลเปรียบมไิด้)                     
15. พระสุชาตพุทธเจ้า(ผูเ้ลิศกว่าสตัว์โลกท้ังปวง)                 
16. พระปิยทัสสีพุทธเจา้(ผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชน)               
17. พระอัตถทัสสี(ผูม้ีพระกรุณา)                                    
18. พระธัมมทัสสี(ผู้บรรเทาความมืด)                  
19. พระสิทธัตทัสสี(ผู้หาบคุคลเสมอมิได้ในโลก)                   
20. พระติสสพุทธเจ้า(ผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ ทั้งหลาย)      
21. พระปสุสพุทธเจ้า(ผู้ประทานธรรมอันประเสริฐ               
22. พระวิปสัสีพุทธเจ้า(ผู้หาเปรียบมิได้)                            
23. พระสิขีพุทธเจ้า(ผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์)           
24. พระเวสสภูพุทธเจ้า(ผู้ประทานความสุข)                       
25. พระกุกกุสันธพุทธเจ้า(ผู้น าสัตว์ออกจากกันดารตัวกิเลส)   
26. พระดกนาคมนพุทธเจ้า(ผู้หักเสียซึ่งข้าศึกคือ กิเสล)         
27. พระกสัสปพุทธเจ้า(ผู้สมบูรณด์้วยสริิ)                          
28. พระโคตมพุทธเจ้า(ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยราช)             
 

ต้นตีนเปด็(ต้นพญาสัตบรรณ) 
ต้นทองกวาว(ต้นกิงสุกะ) 
ต้นแคฝอย(ต้นปาตลี) 
ต้นเลียบ(ต้นปิปผลิ) 
ต้นสาละใหญ่(ต้นมหาสาละ) 
ต้นกากะทิง(ต้นนาคะ)                     
ต้นกากะทิง(ต้นนาคะ)                      
ต้นกากะทิง(ต้นนาคะ) 
ต้นกากะทิง(ต้นนาคะ) 
ต้นกุ่ม(ต้นกักกุธะ) 
ต้นอ้อยช้างใหญ่(ต้นมหาโสณกะ) 
ต้นอ้อยช้างใหญ่(ต้นมหาโสณกะ) 
ต้นสน(ต้นสลฬะ) 
ต้นสะเดา(ต้นนมิพะ) 
ต้นไผ่ใหญ่(ต้นมหาเวฬุ) 
ต้นกุ่ม(ต้นกักกุธะ) 
ต้นจ าปาป่า(ต้นจมัปกะ) 
ต้นมะพลบั(ต้นพิมพชาละ) 
ต้นกรรณิการ์(ต้นกรรณณิการ์) 
ต้นประดู่ลาย(ต้นอสนะ) 
ต้นมะขามป้อม(ต้นอามณัฑะ) 
ต้นแคฝอย(ต้นต้นปาตลี)  
ต้นกุ่ม(ต้นกักกุธะ)  
ต้นอ้อยช้างใหญ่(ต้นมหาโสณกะ)  
ต้นซึก(ต้นสริีสะ)  
ต้นมะเดือ(ตุ้นอุทุมพร)  
ต้นไทรหรือต้นกรา่ง(ต้นนิโครธ)  
ต้นโพธ์ิ(ต้นอัสสัตถะ)  
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พันธุ์ไม้ที่ถูกเอ่ยนามในพุทธประวัติมากที่สุดต้นหนึ่งคือ ต้นสาละ หรือ ต้นซาล แต่คนทั่วไป
มักเข้าใจผิดว่าเป็นต้นเดียวกับต้นรังและต้นสาละลังกา(Canon - ball Tree) แม้ชื่อจะใกล้เคียงกัน    
แต่สาละมีถิ่นก าเนิดทางตอนเหนือของอินเดีย จึงนิยมเรียกว่า สาละอินเดียว ลักษณะดอกสีเหลือง
นวล    มีกลีบดอก 5 กลีบ เมือถึงช่วงฤดูร้อนจะออกดอกและส่งกลิ่นหอมเย็นไปทั่วบริเวณ แต่ส าหลับ
สาละลังกาน าสาระนั้นมีถิ่นก าเนิดไกลถึงทวีปอเมกาใต้ แถบที่ราบลุ่มแม่น้ าอเมซอน โดยประเทศศรี
ลังกาน าสาละลังกาชนิดนี้เช้ามาปลูกราวปี พ.ศ.2522 และให้ชื่อว่าสาละลังกา เพราะเห็นว่ามีลักษณะ
ดอกทีโดดเด่น งดงามมีกลิ่นหอมแรง เหมาะที่จะน ามาปลูกประดับตามวัดวาอารามต่างๆ ซึ่งประเทศ
ไทยเรารับความนิยมนี้มาจากลังกาเช่นกัน เป็นต้นว่า สาละลังกาที่  วัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร  วัดบวรนิเวศวิหาร แต่ถ้าเป็นสาละชนิดเดียวกับในพุทธประวัติมีให้เห็นที่วัดพระศรี
ม ห า ธ า ตุ  ว ร ม ห า วิ ห า ร  เป็ น ต้ น   (ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ต้ น ส า ล ะ ลั ง ก า  สื บ ค้ น จ า ก
https://www.dhammajak.com) 

 
ภาพที่ 2.19 สาละลังกาอินเดีย 
ที่มา : https://www.nanagarden.com 
 

 
ภาพที่ 2.20 สาละลังกา 
ที่มา : https://www.nanagarden.com 
 
          จากการศึกษาพบว่าพรรณไม้ที่ปรากฏในพุทธประวัติมีความส าคัญทางพระพุทธศาสนามี
หลากหลายชนิดแต่ละชนิดสื่อถึงบุคคลที่ส าคัญๆ โดยทั่วไปวัดแต่ละแห่งนิยมปลูกพรรณไม้ที่เก่ียวข้อง
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กับพุทธศาสนาแต่เนื่องด้วยพรรณไม้บางชนิดไม่สามารถปลูกในพ้ืนที่ โครงการได้เพราะสภาพ
ภูมิอากาศ สภาพดินที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเราจึงเน้นพรรณไม้ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของโครงการ
และไม่ส่งผลกระทบต่อพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรม 
 

2.5 กิจกรรมผู้ใช้โครงการประเภทวัด 

2.5.1 พระภิกษุ สามเณร 
      ระเบียบและกิจวัตรของพระภิกษุ สามเณรพระภิกษุ สามเณรทุกรูปต้องท าความเพียร

ภาวนาเป็นกิจวัตร และประพฤติตนให้สมกับสมณสารูปซึ่ งเป็นที่รู้จักและเรียกกันทั่ วไปว่า          

“พระกรรมฐาน” 
        2.5.1.1 ตอนเช้า หลังรุ่งอรุณ ภิกษุ สามเณรออกบิณฑบาตพร้อมกัน ผู้ใดเจ็บป่วย

หรือถืออดไม่ลงฉัน ให้รายงานต่อสงฆ์อาวุโส เมื่อฉันจังหันเสร็จแล้วช่วยกันท าความสะอาดเก็บของไว้

ที่เดิมให้เรียบร้อยแล้วจึงกลับกุฏิ หลังจากนั้นแล้วท าความเพียรภาวนาหรือดูหนังสือท่องบทสวดมนต์

หรือพระปาฏิโมกข์แล้วแต่อัธยาศัย 
                    2.5.1.2 ตอนบ่าย ช่วยกันปัดกวาดท าความสะอาดบริเวณวัด 
                    2.5.1.3 ตอนค่ า พระสงฆ์ สามเณรทุกรูปพร้อมกันท าวัตรค่ าในพระอุโบสถ 
                    2.5.1.4 ผู้ที่มีศรัทธาจะเข้ามาอุปสมบท จะต้องฝึกหัดปฏิบัติอยู่ที่วัดก่อนเช่น  
                                รับประทานอาหารครั้งเดียวอย่างกับพระภิกษุ  - สามเณรได้หรือไม่ 
ประพฤติตามระเบียบของวัดและเข้ากับสังคมของวัดได้หรือไม่ ต้องนุ่งขาวห่มขาว รักษาศีล 5  ศีล 8 
แล้วท่องจ าบทท าวัตรเช้า  -  เย็น ค าขอบรรพชาอุปสมบท  ปฏิสังขาโย   อัชชะมะยา  ค าพินทุ  และ  
วิกัปผ้า เมตตาตนและเมตตาสัตว์ ให้ได้ก่อนจึงอุปสมบทได้ 

                    ถ้าเป็นข้าราชการลาบวชต้องมาฝึกหัดอบรมที่วัดอย่างน้อย 15 วัน ถ้าเป็น

บุคคลธรรมดาอย่างน้อย 1 เดือนข้ึนไปหรือแล้วแต่ท่านเจ้าอาวาสจะพิจารณา 

                   ส าหรับสามเณรที่ จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุตั้ งแต่  3 พรรษาขึ้น ไป          

ต้องท่องจ าพระปาฏิโมกข์ให้ได้เสียก่อนจึงจะอุปสมบทได้ 

                   ภิกษุ สามเณร พราหมณ์ ชีปะขาวและฆราวาสที่จะมาพ านักในวัด ต้อง   

รักษาศีล 5  ศีล 8  ศีล 10 หรือศีล 227 ตามข้ันภูมิของตน จะไป มา ต้องกราบเรียนอนุญาตจากท่าน    

เจ้าอาวาสเสียก่อน 
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          2.5.1.5 ทุกคนต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระของวัด เช่น 

                    1) ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ไม่ควรเปิดไฟทิ้งไว้หรือเปิดไฟดูหนังสือจนเผลอ

หลับไป 

                    2) ช่วยกันรักษาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสงฆ์ อย่าใช้แบบทิ้งขว้าง ใช้แล้ว

ให้ท าความสะอาดเก็บรักษาไว้ที่เดิม    

                    3) เวลาออกจากกุฏิ ควรปิดประตูหน้าต่างใส่กุญแจให้เรียบร้อยเมื่อไม่อยู่

หรือจะกลับให้ส่งมอบกุญแจต่อเจ้าหน้าที่ 

                              4) ห้ามเคลื่อนย้ายหลอดไฟ สวิทซ์ ที่ติดตั้งไว้ดีแล้ว เว้นแต่ได้รับอนุญาต 

                    5) พระภิกษ-ุสามเณรทุกๆรูป ห้ามน าบาตรไปล้างที่กุฏิ เว้นไว้แต่มีกิจจ าเป็น

หรือได้รับอนุญาตเท่านั้น 

                   ระเบียบของวัดทั้งหมดนี้ ย่อมมีข้อห้ามและข้ออนุญาต เป็นการปลูกฝังให้ผู้

ประพฤติได้มีนิสัยติดตัว เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่น สรุปแล้วก็มีเพียง 2 อย่างคือ กิจวัตรและข้อ

วัตร ซึ่งส าคัญและจ าเป็นที่ทุกคนในวัดควรกระท า 

                  กิจวัตรของพระภิกษุ-สามเณร 

                            เวลา 04.00 น. พระภิกษุ สามเณร รวมกันภายในพระอุโบสถ นั่งสมาธิภาวนา 

                            เวลา 05.00 น. ท าวัตรเช้า (หน้าฝนเวลา 04.30 น.)  

                            เวลา 06.30 น. พระภิกษุ-สามเณรออกบิณฑบาต 

                            เวลา 08.00 น. ฉันจังหัน 

                  เวลา 15.30 น. ท าความสะอาดบริเวณวัด 

                  เวลา 18.00 น. พระภิกษุ-สามเณร รวมกันภายในพระอุโบสถ นั่งสมาธิภาวนา 

ฟังค าอบรมกรรมฐาน   

                 เวลา 20.00 น. ท าวัตรเย็น 

                 วันนักขัตฤกษ์มีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถก่อนท าวัตรเย็น 
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2.5.2 อุบาสิกาหรือแม่ชี 

        ระเบียบและกิจวัตรของอุบาสิกาผู้ที่จะขอบวช จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 

          2.5.2.1 การเข้ามาอยู่อาศัยทุกท่านจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสก่อนและ

ลงทะเบียน ใบสมัครให้ถูกต้องพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

          2.5.2.2 เป็นเพศหญิง มิได้ตั้งครรภ์หรือลูกอ่อน เป็นผู้มีความประพฤติดี มีสุขภาพดี 

ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด 

          2.5.2.3 ไม่มีหนี้สิน ไม่หลบหนีราชการหรือทางบ้านมา ไม่มีคดีอาญา ไม่เป็นโรค

ร้ายแรงสังคมรังเกียจ 

          2.5.2.4 คนทุพพลภาพหรือชราภาพจนไม่สามรถปฏิบัติกิจวัตรได้และจะต้องได้รับ

อนุญาตจากบิดา มารดา สามี หรือผู้ปกครอง 

          2.5.2.5 ก่อนบวช จะต้องมาอยู่ฝึกอบรมที่วัดก่อน จนกว่าเห็นสมควร จึงอนุญาตให้

บวชได้ (ยกเว้นผู้บวชระยะสั้น) 

                  1) ถ้าบวชระยะสั้นไมเ่กิน 15 วัน ให้มาอยู่วัดก่อน 1 - 2 วัน  

                  2) ถ้าบวชระยะ 15 - 30 วัน ให้มาอยู่วัดก่อน 3 วัน  

          2.5.2.6 ระหว่างมาฝึกอบรมอยู่ที่วัด แม้ยังไม่ได้บวชก็ให้ใส่เสื้อขาว นุ่งผ้าถุงด า 

รักษาศีล 8 ท ากิจวัตรเช่นเดียวกับผู้ที่บวชแล้ว 

                    2.5.2.7 หากมีญาติหรือมิใช่ญาติก็ตาม มาขอพักค้างคืนที่วัดด้วย จะต้องพาตัวไปพบ
หัวหน้าฝ่ายปกครองเสียก่อนเพ่ือขออนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงแจ้งให้แผนกบุคคลทราบก่อนจะพัก
อาศัยอยู่ได้ 
                    2.5.2.8 ห้ามสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น กินหมาก สูบบุหรี่ เป็นต้น 
                    2.5.2.9 ห้ามอยู่ร่วมพูดคุยกับบุรุษ (พระ เณร อุบาสก และคฤหัสถ์) สองต่อสอง หรือ 
เดินทางไปด้วยกันสองต่อสอง 
                    2.5.2.10 ห้ามรับแขกในเขตที่พักอาศัย ยิ่งถ้าเป็นบุรุษจะถือเป็นความผิดร้ายแรง 
                    2.5.2.11 ห้ามเข้าไปในเขตสังฆาวาส ยกเว้นกิจจ าเป็นซึ่งต้องได้รับอนุญาต จาก
หัวหน้าฝ่ายปกครองเสียก่อน และจะต้องมีผู้อ่ืนเป็นเพื่อนเข้าไปด้วย 
                    2.5.2.12 การเดินทางออกนอกเขตวัดจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายปกครอง 
และแจ้งแผนกบุคคลเสียก่อนและไม่ควรไปคนเดียว 

          2.5.2.13 ในเมื่อไม่ได้ลาสิกขาห้ามนุ่งสีอ่ืน หรือลวดลายต่างๆส าหรับเวลาจ าเป็น

ตอนท างาน ให้ใช้ผ้านุ่งสีด าแทนได้และห้ามถอดผ้าครอง หรือผ้าสไบออกนอกเขตที่พักอาศัย ยกเว้น

เวลาท างาน 
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           2.5.2.14 ห้ามบอกบุญเรี่ยไรแจกซองฎีกา โดยไม่ได้รับอนุญาต 

           2.5.2.15 ห้ามเป็นหมอดู ทรงเจ้าเข้าผี บอกใบ้ให้หวย หรือแจกเครื่องรางของขลัง

ทุกชนิด 

           2.5.2.16 ห้ามเปิดวิทยุเทป ฟังเพลงและดนตรีต่างๆ อนุญาตมีไว้เปิดฟังธรรมะได้ 

แต่ไม่ได้เปิดเสียงดังรบกวนผู้อยู่ข้างเคียง 

           2.5.2.17 ต้องส ารวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อย ห้ามวิ่งกระโดดห้ามคลุกคลีด้วยหมู่

คณะจับกลุ่มพูดคุยกันเสียงดังอันมิใช่วิสัยของนักบวช เวลารับประทานอาหารห้ามพูดคุย และให้นั่ง

ราบกับพ้ืน ในที่ท่ีจัดให้ (ยกเว้นผู้ที่ขาไม่ดี) 

          กิจประจ า (กิจวัตร) กิจวัตรที่จ าเป็นส าหรับแม่ชี 

                      1) เวลา 04.00 น. ท าวัตรเช้า 

                                2) เวลา 17.00 น. ท าวัตรเย็น 

                                3) นั่งสมาธิอย่างน้อยประมาณ 30 นาที  

                                4) ฟังอบรมตามกาลสมัย 

                                5) วันพระ วันศีล ฟังธรรม 

2.5.3 พุทธศาสนิกชน 

        การปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในชีวิตประจ าวัน  คือ  การไปวัด  ไหว้พระ   

สวดมนต์ แผ่เมตตา เป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธเราปฏิบัติกันเป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน 
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2.6 กรณีศึกษา  
  
          2.6.1 กรณีศึกษา สวนโมกขพลาราม  
                  วัดธารน้ าไหล ตั้งอยู่ที่ ต าบลเวียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
310 ไร่  ก่อตั้งเมือปี พ.ศ.2485 สวนโมกขพลารามหรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สวนโมก” ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก
ที่วัดซึ้งร้างมาตั้งแต่รัชการที่ 4  ชื่อวัดตละพังจิก  อยู่ในเขตต าบลพุมเรียง(ปัจจุบันได้มีการดูแลแยก
เป็นวัดอิสระออกไปจากสวนโมกข์ใหม่)   เนื่องจากมีการส่งเสริมกิจการของสวนโมกข์จากส านัก
ปฏิบัติธรรมเล็กๆ ไปสู่สังคมกว้างมากขึ้นจนสวนโมกข์เดิมมีความคับแคบเกินไปที่จะรองรับผู้ที่สนใจ
ใฝ่ธรรมที่เดินทางมากข้ึนทุก ๆ ปีในที่สุดจึงย้ายสวนโมกข์มาอยู่ที่ใหม่  โดยตั้งอยู่ที่ต าบลเวียง  อ าเภอ
ไชยา   จังหวัดสุราษฎร์ มีพ้ืนที่รวม310 ไร่ มีภูเขาพุทธทองอยู่กลางวัด และมีกระแสน้ าไหลผ่าน  มี
ชื่อเรียกเป็นทางการว่า  “วัดธารน้ าไหล” วัดมีลักษณะเป็น  “วัดป่า” กิจกรรมที่เกิดขึ้นจึงต่างกับวัด
ในเมือง ซึ่งต้องเกี่ยวข้องพบปะกับประชาชนที่มาประกอบพิธีกรรมมากกว่ากิจวัตรประจ าวันวันของ
สงฆ์ในสวนโมกข์  คือการศึกษาปฏิบัติธรรมมีการบรรยายธรรม  พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะคติระหว่าง
กันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมส าหรือประชาชนผู้สนใจ  นอกจากนี้ยังมีส่วนส าหรับบริการประชนผู้สนใจ   
นอกจากนี้ยังมีส่วนส าหรับบริการประชาชน  เช่น โรงมหรสพวิญญาณ การลิตเผยแผ่สื่อเทปต่างๆ 
การจัดอบรมเยาวชนในลักษณะค่ายลูกเสือธรรมบุตร จะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมงานด้าน
พุทธศาสนา 
                         ส่วนประกอบโครงการ แบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆดังนี้ 
                         2.6.1.1 ส่วนบริการประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย ส่วนบริการทั่วไป โรงมหรสพ 
                         2.6.1.2 ส่วนพุทธาวาส ประกอบด้วย วิหารกลางแจ้ง โบสถ์ธรรมชาติ 
                         2.6.1.3 ส่วนสังฆวาส ประกอบด้วย โรงฉัน ห้องสมุด โรงธรรม ส่วนที่พักสงฆ์  

 
ภาพที่ 2.21 สวนโมกขพลาราม 
ที่มา : https://www.weekendhobby.com 
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แนวคิดในการออกแบบสวนโมกข์ 
                        หัวใจของสวนโมกข์ คือ เพื่อสอนแสดงธรรมะท่ีเป็นหัวใจของพุทธศาสนาโดยท่าน
พุทธทาส กล่าวถึง บทเรียนที่ทุกคนควรได้รับเมื่อมาสวนโมกข์ไว้ว่า “ผู้ที่มาบวช 3 เดือนหรือเพียง      
2 3วันหรือมาเพียงวันเดียวก็ตาม มีทางที่จะเข้าใจถึงหัวใจของสวนโมกข์ได้ทั้งนั้น ถ้าสนใจในเรื่อง
ความไม่มีตัวกูหรือกูนี้ว่าถ้าไม่ได้อะไรไปจากสวนโมกข์  ไม่รู้จักสวนโมกข์  ไม่เห็นสวนโมกข์และมาไม่
ถึงสวนโมกข์”  ดังนั้นที่สวนโมกข์จึงมีการจัดบรรยากาศและพิธีต่างๆที่ช่วยดึงดูดจิตใจแวดล้อม  จิตใจ
ให้คนได้ลด  ละเลิก ยึดมั่น ถือมั่นในตัวของกู ได้ลิ้มรสที่เย็นโปร่งโล่งสบายเป็นสุขอย่างที่สุด  มุ่งให้คน    
ได้ระลึกถึงพระพุทธศาสนาที่แท้ ธรรมที่แท้ ซึ่งเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดและทรงคุณค่า   
มากที่สุด  เป็นมิตรกับธรรมชาติมากที่สุดโดยคงสภาพธรรมชาติเอาไว้เพียงเดิน ไปเดินมาก็ซึมซาบ   
ในธรรมชาติแวดล้อมปรุงแต่งความคิดเราให้อยู่ในสภาพใกล้ชิดธรรมชาติ  จะไม่เร่งร้อนธรรมชาติที่
แวดล้อมจะช่วยให้ เราเข้าใจความคิดของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นเพราะความรู้สึกนึกคิดของ
พระพุทธเจ้าเกิดออกมาจากธรรมชาติ  จากความเป็นอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากสวนโมกข์จะปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติล้วนๆ  แล้วยังมีการแก้ไขปรับปรุงเกินกว่าที่ธรรมชาติมี โดยจัดตั้ งวาง
องค์ประกอบต่างๆ  เพ่ือให้เกิดเป็นภาพที่สะดุดตา สะดุดใจ ประทับใจ ในระยะเวลาอันสั้น ท าให้คน
รู้สึกต่อธรรมมากขึ้น เช่น การจัดภาพธรรมชาติที่ สระนาฬิเกร์  เป็นต้น การมีที่นั่ง ที่เดิน ที่อะไร
เหมาะๆ แล้วก็มีอะไรที่ชวนให้คิดแล้วก็คิดอยู่หรือ ให้ความคิดมันด าเนินอยู่เป็นปีๆ วันหนึ่งมันอาจจะ
เปลี่ยนจิตใจเราได้ เหมือนเป็นช่างว่างส าหรับที่จะท าให้เกิดความคิดที่มีความหมายไปที่มีประโยชน์ 
ส าหรับจะเข้าใจเรื่องหลุดพ้นเรื่องความไม่ยึดถือเชื่อมั่น” 
                            แนวคิดในด้านการออกแบบประโยชน์ใช้สอย 
                            1) ลานหินโค้ง   มีการวางก้อนหินที่ขุดจากภูเขาพุทธทองมาวางทอดตัวไป
ตามแนวโค้งประหนึ่งจันทร์เสี้ยวซ้อนกันเป็นรูปครึ่งวงกลม  2 ชั้น  สูงประมาณครึ่งเมตรเทด้วยทราย
เป็นพื้นที่เรียบๆ  ส าหรับนั่ง   ด้านหน้ามีการน าก้อนหินมาวางตกแตงอย่างเหมาะสมงดงามโดยการใช้
หิน    ซึ่งศีลเป็นบาทฐานแรกที่ส าคัญของการปฏิบัติธรรมหรือจะตีความถึงศรัทธาที่ตั้งมั่นในการ
ปฏิบัติประหนึ่งศิลาก็ได้ 
                            2) สระนาฬิการ์   เป็นสระรูปสี่เหลี่ยม มีต้นมะพร้าวต้นเดียวขึ้นอยู่กลางสระ
เป็นปริศนาธรรม  มะพร้าว หมายถึง พระนิพพาน ที่อยู่เหนือสังสารวัฏ คือ ทะเลขี้ผึ้ง มะพร้าวอยู่
กลางทะเลขี้ผึ้งจึงหมายความถึง “มีความทุกข์อยู่ที่ไหนความดับทุกข์ก็อยู่นั้น” 
                            3) สัญลักษณ์เสา 5 ต้น  จะพบเห็นบนหลังคาสิ่งก่อสร้างของสวนโมกข์หลาย
หลังท่านพุทธทาสได้แรงบันดาลใจจากวิหารอมราวดีในอินเดีย จึงน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในทางธรรม
อย่างหนึ่ง   แทนความหมายของอินทรีย์  5 พละ 5 คือธรรมอันเป็นก าลังให้ถึงความหลุดพ้นได้แก่ 
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แต่ทั้งนี้ผู้ที่ชมอาจตีความเป็นหัวข้อธรรมอย่างอ่ืนก็ได้ เช่น นิวรณ์5
ขัน5 หรืออะไรก็ตามท่ีช่วยเตือนใจในเรื่องการดับทุกข์ 
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                            4) โบสถ์ เขาพุทธทองบนยอดเขาพุทธทอง เป็นที่ตั้งของโบสถ์ธรรมชาติ 
เพราะไม่ได้สร้างขึ้นมาเป็นอาคารแบบที่นิยมท ากันเพียงแต่เกลี่ยดินและถางต้นไม้เล็กๆ ออกไปเป็น
ลานดินโล่งมีเพียงร่มไม้เป็นหลังคา ต้นไม้เป็นเสาโบสถ์ ยอดไม้เป็นช่อฟ้าหรือระกา มีพระพุทธรูปพระ
พักตร์สงบวางเด่นเป็นประธานอยู่กลางถนน ซึ้งมีบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย เหตุผลที่ท่านพุทธทาสให้
สร้างโบสถ์แบบนี้ก็เพ่ือให้ง่าย ประหยัดและให้คล้ายคลึงกับครั้งพุทธกาลมากท่ีสุด     
          
ตารางท่ี 2.4 สรุปประเด็นการศึกษาการน าไปปรับใช้ 

หัวข้อประเด็นการศึกษา  ข้อสรุปประเด็นการศึกษาการน าปรับใช้ 

แนวคิดในการออกแบบ จากการศึกษาพบว่า  สวนโมกขพลาราม วัดธานน้ าไหล เป็นพ้ืนที่ที่มี
ความสงบร่มเย็น การแบ่งพ้ืนที่ในวัดค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างเป็น
สัดส่วน และมีปริศนาธรรมแฝงอยู่มากมายพลายในวัด และเป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรมให้แก่สาธุชนทั่วไป 

กิจกรรมภายในโครงการ จากการศึกษาสวนโมกขพลาราม วัดธานน้ าไหล มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นไป
ในไบในทางปฏิบัติธรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น นั้งสมาธิ เดินจงกรม  

 
                สรุปแนวคิดและจุดเด่นของโครงการ 
                1. ต้องการให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการศึกษาความเป็นธรรมชาติ สันโดษและสมถะ 
                2. มีการแทรกปริศนาธรรมในการจัดภูมิทัศน์ 
                3. โบสถ์วิหารมีลักษณะไม่เป็นตัวอาคาร คืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช้ต้นไม้เป็นหลังคา 
                4. คงความเป็นธรรมชาติได้ทุกส่วนของโครงการ 
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          2.6.2  กรณีศึกษา วัดท่าการ้องและตลาดน้ าวัดท่าการ้อง 
         ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา  เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง โดย

การรวมวัด 2 วัดเข้าด้วยกันคือวัดท่าและวัดการ้อง  สร้างขึ้นก่อนราว พ.ศ. 2090 ปัจจุบันวัดท่ากา
ร้องเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จ าพรรษอยู่  และเป็นวัดที่นัดท่องเทียวนิยมแวะมาสักการะ  หลวงพ่อยิ้ม หรือ  
พุทธรัตนมงคล พระพุทธรูปศักดิ์ประจ าวัดท่าการ้องบริเวณวัดตกแต่งสวยงามมีระเบียบ รวมทั้ง
ห้องน้ าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดสุดยอดส้อมแห่งประดับประเทศ และในบริเวณวัด มีรูปปั้นเณร
ดินเผาใส่แว่นตาและหมวกของคนที่มาไหว้พระแล้วลืมไว ช่วยเรียกรอยยิ้ม ตลาดบนท่าริมน้ า
เจ้าพระยาภายในวัดท่าการ้องตลาดน้ าวัดท่าการ้อง ตลาดน้ าวัดท่าการ้องอยู่ด้านหลังของวัดท่าการ้อง 
ริมแม่น้ าเจ้าพระยา  ทางวัดได้จัดให้เป็นตลาดน้ า  โดยชาวบ้านพายเรือมาขายสินค้าใกล้กับโป๊ะที่ทาง
วัดจัดไว้ ซึ่งของขายก็จะเป็นพวกของกินหลากหลายชนิด ทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยจั๊บ ข้าวผัด ขนมไข่ปลา 
หมี่กรอบ ไอศกรีม ร้านกาแฟ ชาเย็น น้ าผลไม้ปั่น ราคาของกินที่นี่ราคาก็ไม่แพง  

 
ภาพที่  2.22 ตลาดน้ าวัดท่าการ้อง 
ที่มา : https://www.xn--72c5aba9c2a3b8a2m8ae.com 
 

                    วัดท่าการ้อง  มีจุดเด่นในวัดเยอะมากหลายจุด  อย่างเช่น  พระอุโบส  ก่อ
อิฐถือปูนสภาพค่อนข้างสมบูรณ์  หน้าบันเป็นไม่จ าหลักอย่างสวยงาม  ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับ
ลายปูนปั้น ด้านหน้าพระอุโบสถประดับด้วยกระจกสีภายในพระอุโบสถมีหลวงพ่อยิ้มหรือ   พระพุทธ
รัตนมงคล เป็นพระประธาน ภายนอกมีก าแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถ   ศาลาการเปรียญเก่า เป็น
เรือนไทยสมัยอยุธยาที่ยังหลงเหลือ   ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ   โดยสร้างด้วยไม้สักหอระฆังสมัย
พระนารายณ์ ก่ออิฐถือปูนรูปแปดเหลี่ยม ตลาดน้ ากรุงเก่าวัดท่าการ้องเป็นตลาด บนท่าริมแม่น้ า
เจ้าพระยากับอาหารแบบไทยๆ  (ประวัติวัดท่าการ้อง สืบค้นจาก https://www.dooasia.com,  2559)          
                     2.6.2.1 ข้อดีของโครงการ 
                               1) พ้ืนที่ติดริมน้ าบรรยากาศดี 
                               2) ทางสัญจรสะดวกสบาย มีที่จอดรถ 
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                               3) การจัดภายในวัด   ค่อนข้างเป็นสัดส่วนดี โดย กั้นเขตสาธารณะกับ
เขตสังฆวาสด้วยเขตพุทธวาส ท าให้เขตสังฆาวาสเป็นส่วนตัวมากขึ้นส าหรับพระสงฆ์และจะไม่อนุญาต
ให้คนภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาติ 
                               4) พ้ืนที่ขายของของตลาดน้ าค่อนข้างโปร่ง ไม่แออัด มีความเป็นธรรมชาติ  
ร่มรื่น และเงียบสงบ 

             5) มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งท าบุญไหว้พระ ให้อาหารปลาและมีตลาดน้ า 

           2.6.2.2 ปัญหา/ข้อจ ากัดของโครงการ 
                      1) เปิดเฉพาะเสาร์ อาทิตย ์
                      2) ช่วงแรกๆประสบปัญหานักท่องเที่ยวน้อย 

 

ตารางท่ี 2.5 สรุปประเด็นการศึกษาการน าปรับใช้ 

หัวข้อประเด็นการศึกษา   ข้อสรุปประเด็นการศึกษาการน าไปปรับใช้ 

แนวคิดในการออกแบบ จากการศึกษาพบว่า  วัดท่าการ้องและตลาดน้ าวัดท่าการ้องพ้ืนที่ติด
ริมน้ าบรรยากาศดี ทางสัญจรสะดวกสบาย  มีที่จอดรถ   การแบ่ง
พ้ินที่ในวัด ค่อนข้างเป็นสัดส่วนดี  โดย กั้นเขตสาธารณะกับเขตสังฆ
วาสด้วยเขตพุทธวาส ท าให้เขตสังฆาวาสเป็นส่วนตัวมากขึ้นส าหรับ
พระสงฆ์และจะไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาติ    
พ้ืนที่ขายของของตลาดน้ าค่อนข้างโปร่ง   ไม่แออัด   มีความเป็น
ธรรมชาติ  ร่มรื่นและเงียบสงบ 
 

กิจกรรมภายในโครงการ จากการศึกษาวัดท่าการ้องและตลาดน้ าวัดท่าการ้อง มีกิจกรรมที่
หลากหลาย มีทั้งท าบุญไว้พระ ให้อาหารปลา และยังมีตลาดน้ าให้ได้
ท่องเที่ยวเลือกซ้ือสินค้าอีกด้วย 

                   2.6.2.3 สรุปแนวคิดและจุดเด่นของโครงการ 
                              1) การจัดภายในวัดค่อนข้างเป็นสัดส่วนดีโดย กั้นเขตสาธารณะกับเขตสังฆ
วาสด้วยเขตพุทธวาส ท าให้เขตสังฆาวาสเป็นส่วนตัวมากขึ้นส าหรับพระสงฆ์และจะไม่อนุญาตให้คน
ภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาติ 
                                                         2  ) พ้ืนทีข่ายของของตลาดน้ าค่อนข้างโปร่ง ไม่แออัด มีความ  เป็นธรรมชาติ  ร่มรื่น และเงียบสงบ  
                             3) มีสินค้าท่ีหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการ  
                             4) การเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถ 
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           2.6.3 กรณีศึกษา ตลาดน้ าคลองลัดมะยม 

                   ตลาดน้ าคลองลัดมะยม  เป็นตลาดน้ าที่เกิดจากรวมตัวของชาวบ้านชุมชนริมคลองลัด

มะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  แต่เดิมก็เป็นตลาดริมน้ าเล็กๆ  พอให้ชาวบ้าน

ได้จับจ่ายใช้สอยหรือแลกเปลี่ยนข้าวของกัน มายุคหนึ่งที่การคมนาคมทางถนนมีมากขึ้น มีรถยนต์วิ่ง

ผ่านไปมา ท าให้การค้าที่  ตลาดริมน้ าแห่งนี้หมดความส าคัญลงจนเลิกราไปในที่สุด ต่อมา              

ลุงชวน ชูจันทร์ เห็นว่า เพ่ือให้ชุมชนได้มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ 

ขนมคาวหวานที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน  และชุมชนยังได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างอบอุ่น     

เหมาะที่จะเป็นที่พักผ่อนที่มีระยะทางใกล้ ๆ กรุงเทพมหานคร  เมื่อชุมชนต้องการน าเสนอกิจกรรมใน

คลอง ก็ต้องอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง เพ่ือให้คูคลองสะอาดอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นผลทางอ้อมที่ได้จาก

กิจกรรมนี้ เมื่อปลายปี 2547 ชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 20 ราย  ของคลองลัดมะยมจึงเปิดตลาดน้ า 

คลองลัดมะยมสู่สาธารณชน 

                 ลุงชวน คนนี้เป็นลูกชาวสวนแถบคลองลัดมะยมนี้ ไม่ใช่ลูกแม่ค้าแต่อย่างใด แต่ก็       

มาเอาดีทางค้าขาย จนตลาดคลองลัดมะยมนี้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน ลุงชวน เล่าว่า    

“ตอนเปิดใหม่ๆ  มีชาวบ้านมาร่วมประมาณ 20 คน ติดป้ายตามข้างถนนบ้าง  แจกเอกสาร  ตามงาน

ต่างๆ บ้าง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์  ใช้ระบบปากต่อปาก บางอาทิตย์แม่ค้ามา

เยอะนักท่องเที่ยวก็ไม่มี  บางอาทิตย์นักท่องเที่ยวมาแยะแม่ค้าก็ไม่มา ร่อแร่จะเกิดไม่เกิดอยู่หลายปี 

แต่เนื่องจากพ้ืนที่ขายของของตลาดน้ าค่อนข้างโปร่ง  ไม่แออัด มีความเป็นธรรมชาติ  ร่มรื่น และ

เงียบสงบ นักท่องเที่ยวก็เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งปี 2550  ได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวดีเด่น จาก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ในปี 2554 ก็ได้รางวัลชมเชย

การบริหารจัดการน้ าโดยชุมชนตามแนวพระราชด าริ  จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ

การเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์” 

          งบประมาณที่ได้จากส่วนราชการ ตลาดน้ าคลองลัดมะยมก็จะน าไปซื้อเรือเพ่ือเก็บ

ขยะในคลองและจะจัดซื้อบ่อดักไขมันจ านวน 100 ชุดเพ่ือบ าบัดน้ าใช้ก่อนที่จะทิ้งลงในคลอง ส่วน

ราชการท้องถิ่นก็มีส่วนช่วยคือ กรุงเทพมหานคร โดยส านักระบายน้ าจะน าเรือมาเก็บขยะเป็นครั้ง

คราว เมื่อน้ าท่วมกรุงเทพฯ 

          ตลาดน้ าคลองลัดมะยม อีกหนึ่งตลาดน้ าเมืองกรุงที่น่าเที่ยวไม่แพ้ตลาดน้ าอ่ืนๆ โดย

สวนแห่งนี้เป็นสวนของชุมชน คลองลัดมะยม ย่านตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ค าว่าคลองลัดหมายถึง 

ต้องเป็นคลองเล็กซึ่งแยกมาจากคลองใหญ่ ในบริเวณ คลองบางระมาด กับคลองบางพรหมซึ่งต่อกัน
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ยาวประมาณ  3 กิโลเมตร  ซึ่งจะมีคลองเล็กๆ สู่คลองใหญ่ออกไปแม่น้ าเจ้าพระยาได้ มีผู้คนให้ความ

สนใจแวะมาเที่ยวชมกันอย่างมากมาย ตลาดแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งชุมนุมของอาหารอร่อยแล้ว 

จุดเด่นของตลาดน้ าคลองลัดมะยมอีกอย่างหนึ่งก็คือ   สวนเจียมตน    ซึ่งเป็นสวนไม้ยืนต้น และ     

ไม้จ าพวกสมุนไพรทั้งหลาย ภายในสวนจะมีป้ายอธิบายรายละเอียดของต้นไม้ และด้านในจะมีจุดที่

จัดกิจกรรมต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งที่จะพาครอบครัวมาสัมผัสธรรมชาติ และพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด   

สุดสัปดาห์ (ประวัติที่มาของตลาดน้ าคลองลัดมะยม และการจัดตั้งตลาดน้ าคลองลัดมะยม  สืบค้น

จาก https://www.klongladmayomwordpress.com, 2559 ) 

          ท่ามกลางป่าคอนกรีตสูงเสียดฟ้าในกรุงเทพมหานคร  ยังคงมีแหล่งชุมชนที่สามารถ

รวบรวมวิถีชีวิตตลาดริมน้ าและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเอาไว้ได้  นั่นคือ “ชุมชนคลองลัดมะยม” แต่

กว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไป ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ที่

เข้ามาเยี่ยมชมรู้สึกถึงวิถีถ่ินอย่างแท้จริง 

          นายชวน ชูจันทร์  ประธานชุมชนตลาดน้ าคลองลัดมะยม  ได้เล่าถึงความเป็นมาของ

ชุมชนว่า  ตลาดน้ านี้เปิดกันมาตั้งแต่ปี 2547 แล้วก่อนหน้านั้นบริเวณนี้เป็นเพียงสวนของชาวบ้าน 

เมื่อเวลาผ่านไปจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนตลาดน้ าคลองลัดมะยม โดยนายชวน หรือ ลุงชวน 

ที่ทุกคนในชุมชนเรียกกันได้เป็นผู้ริเริ่มหาแนวทางอนุรักษ์คลอง และวิถีชุมชนชาวคลองลัดมะยมอย่าง

พอเพียงมาเป็นเวลา 8 ปีแล้วการพัฒนาเป็นเรื่องยากที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ ต้องใช้ความ

เสียสละและอดทนเป็นอย่างมาก 

          “หลักส าคัญของการพัฒนาตลาดน้ าคลองลัดมะยมแบบเศรษฐกิจพอเพียง  คือ      

ได้น าเอาพระราชด ารัสของในหลวงที่ว่าไว้ว่า  ต้องยอมขาดทุนเพ่ือก าไร  ตั้งแต่นั้นก็ได้ตั้งมั่นเรื่อยมา

ว่า แม้จะขาดทุนเป็นจ านวนเงิน แต่ได้รอยยิ้มกลับมาทุกครั้งก็สุขใจแล้ว” 

          ในด้านของวิธีการส่งเสริมชุมชน ประธานชุมชนฯ อธิบายว่า เพ่ือที่จะให้คนใน

ท้องถิ่นมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั้น นอกจากจะมีการจัดให้ขายของพ้ืนบ้านท้องถิ่นแล้ว ยังมี     

การส่งเสริมในเรื่องของการละเว้นเลิกอบายมุข   เช่น เหล้า บุหรี่ ซึ่งในชุมชนแห่งนี้ให้ความเข้มงวด   

เป็นอย่างมาก ทั้งการควบคุมไม่ให้มีการจ าหน่าย และไม่ให้คนในชุมชนซื้อเข้ามาบริโภค เป็นการ

จ ากัดดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนและบุคคล ถือว่าเป็นผลดีอย่างมาก อีกทั้งยังเน้นการปลูกฝังในเด็กให้

เรียนรู้ถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจะท าให้เด็กๆ เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของการท างานที่ ไม่

มุ่งหวังผลก าไร และยังกระจายงานสู่กลุ่มเด็กๆให้มีรายได้เสริม พอให้รู้ว่าตนเองก็สามารถช่วยเหลือ

พ่อแม่ได้  (การพัฒนาตลาดน้ าคลองลัดมะยม สืบค้นจาก https://www.manager.co.th, 2559)  
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ภาพที่  2.23 ตลาดน้ าคลองลัดมะยม 

  ที่มา  : https://www.smeleader.com 

                    2.6.3.1 ข้อดีของโครงการ  

                    1) พื้นที่ขายของของตลาดน้ าค่อนข้างโปร่ง ไม่แออัด มีความเป็นธรรมชาติ  

ร่มรื่น และเงียบสงบ 

                    2) มีการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

                    3) มีกิจกรรมภายในตลาดไม่เพียงแต่ขายสินค้าพ้ืนถิ่น  แต่มีกิจกรรมพาย

เรือ และชมสวนของชาวบ้าน เป็นตลาดน้ าที่มีกิจกรรมหลากหลายให้เลือกท า 

                    4) การบริหารจัดการที่เป็นระบบ และการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกใน

ชุมชน 

                    5) มีสินค้าที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการ 

                    6) การจัดแบ่งโซนดี ค่อยข้างชัดเจน เป็นระเบียบเรียบร้อย 

                    7) การเดินทางสะดวก มีที่จอดรถ 

          2.6.3.2 ปัญหา/ข้อจ ากัดของโครงการ 

                         1) เปิดเฉพาะเสาร์ - อาทิตย์ 

                    2) ช่วงแรกๆประสบปัญหานักท่องเที่ยวน้อย  

 

 

 

 



61 
 

          2.6.3.3 สรุปแนวความคิดและจุดเด่นของโครงการ 

                    1) พื้นที่ขายของของตลาดน้ าค่อนข้างโปร่ง ไม่แออัด มีความเป็นธรรมชาติ  

ร่มรื่น และเงียบสงบ                                         

                              2) มีการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

                              3) มีกิจกรรมภายในตลาดไม่เพียงแต่ขายสินค้าพ้ืนถิ่น แต่มีกิจกรรมพายเรือ 

และชมสวนของชาวบ้าน เป็นตลาดน้ าที่มีกิจกรรมหลากหลายให้เลือกท า 

                              4) การบริหารจัดการที่เป็นระบบและการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชน 

                              5) มีสินค้าที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการ 

                              6) การจัดแบ่งโซนดี ค่อยข้างชัดเจน เป็นระเบียบเรียบร้อย 

                              7) การเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถ 

ตารางท่ี 2.6 สรุปประเด็นการศึกษาการน าไปปรับใช้ 

หัวข้อประเด็นการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาการน าปรับใช้ 

แนวคิดในการออกแบบ 
 
 
 
 

จากการศึกษาพบว่า ตลาดน้ าคลองลัดมะยม 
แบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ฝั่ง พ้ืนที่ขายของของตลาดน้ า
ค่อนข้างโปร่งไม่แออัด มีความเป็นธรรมชาติ    
ร่มรื่น และเงียบสงบมีการจัดแบ่งโซนดี ค่อยข้าง
ชัดเจน เป็นระเบียบเรียบร้อย   มีที่จอดรถ  

กิจกรรมภายในโครงการ          จากการศึกษาพบว่า ตลาดน้ าคลองลัดมะยม 
กิจกรรมภายในตลาดไม่เพียงแต่ขายสินค้าพ้ืนถิ่น    
แต่มีกิจกรรมพายเรือ และชมสวนของชาวบ้าน 
เป็นตลาดน้ าที่มีกิจกรรมหลากหลายให้เลือกท า 
มีการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชน
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 



 

 

 
 

บทที่ 4 

ผลงานการออกแบบและประมาณราคา  

4.1 ผลงานการออกแบบ  

 
ภาพที่ 4.1 บทน ำโครงกำร (Introduction) 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พื้นที่โครงกำร (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พื้นที่โครงกำร (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พื้นที่โครงกำร (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.5 กำรวิเครำะห์พื้นที่โครงกำร (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.6 แนวควำมคิด (Main Concept) 
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ภาพที่ 4.7 ผังแม่บท (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.8 Detail Plan Zone A 
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ภาพที่ 4.9 Detail Plan Zone B 
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ภาพที่ 4.10 Detail Plan Zone C 
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ภาพที่ 4.11 Detail Plan Zone D 
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ภาพที่ 4.12 Overall Perspective 
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ภาพที่ 4.13 Street Furniture 
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ภาพที่ 4.14 ระบบไฟและระบบระบำยน้ ำ (Lighting Plan and Drainage Plan) 
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ภาพที่ 4.15 Detail Element D
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4.2 การประมาณราคาทางภูมิทัศน์  

ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณงำนรำคำภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์วัดบำงพูน อ ำเภอเมือปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน ปริมำณ หน่วย 
 

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมรำคำวัสดุและ
ค่ำแรงงำน 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) 

1  งำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง          

 กระถำง  189  อัน 100.00 18,900.00   18,900.00 

 ลำนกิจกรรม          

 แอสฟัลส์   640 ตัน 300.00 192,000.00 85.00 54,400.00 246,400.00 

 หินคลุก  750 ลบ.ม 350.00 262,500.00 85.00 63,750.00 326,250.00 

 เก้ำอ้ีมีพนักพิง  6  ตัว 2,650.00 15,900.00   15,900.00 

 เก้ำอ้ีไม่มีพนักพิง  21  ตัว 1,800.00 37,800.00   37,800.00 

 เดคไม้         
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ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณงำนรำคำภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์วัดบำงพูน อ ำเภอเมือปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี  (ต่อ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน ปริมำณ หน่วย 
 

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมรำคำวัสดุและ
ค่ำแรงงำน 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) 

 ไม้เทียม  30 ตร.ม. 220.00 6,600.00 15.00 450.00 7,050.00 

 เหล็กกล่อง   30 ตร.ม. 270.00 8,100.00 12.00 360.00 8,460.00 

 ทำงเดิน    ตร.ม.      

 แอสฟัลส์   600 ตัน 300.00 180,000.00 85.00 51,000.00 231,000.00 

 หินคลุก  700 ลบ.ม 350.00 245,000.00 85.00 59,500.00 304,500.00 

 ตีเส้นลำนจอดรถ         

  สีท่ำพื้น Traffic 

Paint 

5  กระป๋อง 690.00 3,450.00   3,450.00 

 แปลงเบอร์5 1  อัน 35.00 35.00   35.00 
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ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณงำนรำคำภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์วัดบำงพูน อ ำเภอเมือปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี  (ต่อ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน ปริมำณ 
 

หน่วย 
 

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมรำคำวัสดุและ
ค่ำแรงงำน 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) 

 ทินเนอร์ 8  ขวด 70.00 560.00   560.00 

 เชือกฟำงตีเส้น 1  ม้วน 30.00 30.00   30.00 

 ศำลำ         

 เหล็กโครงสร้ำง  54 ตร.ม. 250.00 13,500.00 20.00 1,080.00 14,580.00 

 หลังคำเมทัลชีท  25 ตร.ม. 300.00 7,500.00 25.00 625.00 8,125.00 

 ระบบไฟฟ้ำ         

 ไฟฟ้ำสนำม รุ่น 
Dento  
โคมไฟฟ้ำสนำม   

14 

 

 อัน 17,00.00 23,800.00   23,800.00 
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ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณงำนรำคำภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์วัดบำงพูน อ ำเภอเมือปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี  (ต่อ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน ปริมำณ หน่วย 
 

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมรำคำวัสดุและ
ค่ำแรงงำน 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) 

 ไฟฟ้ำทำงเดินรุ่น 

91BK-3-A03  

13  อัน 2,890.00 37,570.00   37,570.00 

 สำยไฟฟ้ำ NYY  300  เมตร 35.00 10,500.00 12.00 3,600.00 14,100.00 

 ตู้ Load Cener 

พร้อมอุปกรณค์รบ 

1  ตู้ 15,500.00 15,500.00   15,500.00 

 บล็อกปลูกต้นไม้ 10  อัน 1,500.00 1,5000.00   15,000.00 

 ลำนจอดรถ คสล. 

(เหมำ) 

  ตร.ม. 350,000.00 350,000.00   350,000.00 

 กระถำงบัว 29  อัน 700.00 20,300.00   20,300.00 

             รวมรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง                                                                                                        1,699,310.00 
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ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณงำนรำคำภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์วัดบำงพูน อ ำเภอเมือปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี  (ต่อ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน ขนำด 
นิ้ว 

หน่วย 
 

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมรำคำวัสดุ
และค่ำแรงงำน 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) 

2  งำนภูมิทัศน์ดำดอ่อน         

 ไม้ยืนต้น         

 พิกุล 5 8 ต้น 5,800.00 29,000.00 300.00 2,400.00 31,400.00 

 รำชพฤกษ์ 21 6 ต้น 800.00 16,800.00 300.00 6,300.00 23,100.00 

 อินนิลบก 3 6 ต้น 700.00 2,100.00 300.00 900.00 3,000.00 

 สำละลังกำ 8 6 ต้น 9,000.00 72,000.00 300.00 2,400.00 74,400.00 

 เหลืองปรีดียำธร 2 4 ต้น 1,500.00 3,000.00 300.00 600.00 3,600.00 

 อโศกน้ ำ 17 8 ต้น 10,500.00 178,500.00 300.00 2,400.00 180,900.00 

 จิกน้ ำ 3 6 ต้น 1,500.00 4,500.00 300.00 900.00 5,400.00 
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ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณงำนรำคำภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์วัดบำงพูน อ ำเภอเมือปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี  (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน ขนำด 
นิ้ว 

หน่วย 
 

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมรำคำวัสดุ
และค่ำแรงงำน 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) 

 หูกระจง 15 8 ต้น 800.00 120,000.00 300.00 4,500.00 124,500.00 

 หูกระจง 7 12 ต้น 12,.000.00 84,000.00 300.00 2,100.00 86,100.00 

 ค้ ำยันต้นไม้ 81  ชุด 450.00 36,450.00 100.00 8,100.00 44,550.00 

 ไม้พุ่ม         

 โมกพวง 2000 สูง 2 เมตร ต้น 130.00 260,000.00 20.00 40,000.00 300,000.00 

 ไทรเกำหลี 20 สูง 2 เมตร ต้น 170.00 3,400.00 20.00 400.00 3,800.00 

 หยับหมอก 2500 กระถำง 6 นิ้ว ถุง 15.00 37,500.00 20.00 50,000.00 87,500.00 

 บัวดิน 189 กระถำง 6 นิ้ว ถุง 15.00 2,835.00 20.00 3,780.00 6,615.00 

 บัวหลวง 29 กระถำง 10 นิ้ว กระถำง 50.00 1,450.00 25.00 725.00 2,175.00 
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ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณงำนรำคำภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์วัดบำงพูน อ ำเภอเมือปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี  (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน ขนำด 
นิ้ว 

หน่วย 
 

รำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน รวมรำคำวัสดุ
และค่ำแรงงำน 

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หน่วยละ จ ำนวนเงิน (บำท) 

 คล้ำน้ำช่อห้อย 6 กระถำง 12 นิ้ว กระถำง 120.00 720.00 25.00 150.00 870.00 

 พืชคลุมดิน         

 หญ้ำนวลน้อย 1780  ตร.ม. 21.00 37,380.00 7.00 12,950.00 50,330.00 

 วัสดุปลูก         

 ดินผสม 200  ถุง 25.00 5,000.00 7.00 1,400.00 6,400.00 

 ขุยมะพร้ำว 5  กระสอบ 35.00 175.00 7.00 35.00 210.00 

 ปูนขำว 200  ถุง 20.00 4,000.00 7.00 1,400.00 5,400.00 

           รำคำรวมงำนภูมิทัศน์ดำดอ่อน                                                                                                             1,040,250.00 
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ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณงำนรำคำภูมิทัศน์โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์วัดบำงพูน อ ำเภอเมือปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี  (ต่อ) 
         รำยกำร                                                                       จ ำนวนเงิน(บำท) 

รวมรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดแข็ง 1,699,310.00  
รำมรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดอ่อน 1,040,250.00 
รวมรำคำงำนภูมิทัศน์ดำดแข็งและดำดอ่อน 2,739,560.00 
ค่ำด ำเนินกำรของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์ 273,956.00 
ก ำไร 13% ของรำคำรวมงำนภูมิทัศน์ 356,142.00 
ภำษีเงินได้ 1% ของรำคำ 27,395.00 
รวมรำคำงำนภูมิทัศน์+ค่ำด ำเนินกำร+ก ำไร 3,369,658.00 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% (VAT) 191,769.00 
รวมรำคำท้ังสิ้น 3,561,427.00 

  



 

 

บทท่ี 5  

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุป  

 วัดบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพ้ืนที่ของวัดในการท ากิจกรรมภายใน

วัดอย่างชัดเจนอยู่แล้ว โดยแยกส่วนที่เป็นพุทธาวาส สังฆาวาสและส่วนสาธารณะที่ประชาชนเข้ามา

ใช้งานค่อนข้างชัดเจน  วัดบางพูนมีพ้ืนที่ใกล้ชุมชนท าให้ประชาชนเข้ามาใช้พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก  แต่

ด้วยวัดบางพูนมีปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานโดยทั่วไป   เช่น  ลาน

จอดรถมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่ประกอบกับพ้ืนที่ไม่รองรับประชาชนที่เข้ามา

ท าบุญในช่วงวันพระและวันส าคัญทางศาสนาที่มีประชาชนจ านวนมากแต่การใช้พ้ืนที่ท าได้ไม่เต็ม

ศักยภาพ  พ้ืนที่มีมากแต่ไม่มีส่วนให้ประชาชนใช้งานเช่นที่นั่งพักมีจ านวนน้อย   สภาพพ้ืนที่ของวัด

ค่อนข้างเสื่อมโทรม  พรรณไม้ที่มีอยู่เดิมเสื่อมโทรมเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปีพ.ศ. 2554 ยัง

ไม่ได้รับการปรับปรุงฟ้ืนฟูโดยปัจจุบันทางวัดต้องการให้มีการออกแบบศาสนาสถานให้ประชาชนได้

เข้ามาใช้งานพื้นที่ได้ทุกส่วนของพ้ืนที่ 

 จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดบางพูน ซึ่งมีความส าคัญในการปรับปรุงสภาพ

พ้ืนที่ ภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที่โครงการ จึงต้องศึกษาแนวคิดและหลักการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบภูมิทัศน์ศาสนาสถานและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะของพ้ืนที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่

โครงการ 

 เพ่ือก าหนดกิจกรรมที่ใช้แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับโครงการ และการน าไปสู่กระบวนการ 

ออกแบบภูมิทัศน์ศาสนาสถานแห่งนี้โดยในขั้นตอนการออกแบบนั้นจะมีปัญหา และข้อจ ากัดใน การ

ออกแบบที่มาจากลักษณะพ้ืนที่โครงการ จากการที่ได้ท าการศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ พ้ืนที่ 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการ    ท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆของพ้ืนที่   ไม่ว่าจะเป็น    

ข้อจ ากัดในเรื่องของพ้ืนที่ที่มีลักษณะอยู่ติดกับถนนและคลองเป็นส่วนใหญ่  อีกทั้งพ้ืนที่ยังมีสภาพที่

ทรุดโทรม ยังขาดพ้ืนที่ที่เป็นส าหรับท ากิจกรรม ซ่ึงในการแก้ปัญหาต่างๆ นั้นได้ยึดถือแนวความคิด

หลักในการออกแบบภายใต้ค าว่า  ธรรมน าเที่ยว ซึ่งเป็น แนวความคิดหลักในการออกแบบภูมิทัศน์

ศาสนาสถานแห่งนี้   
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 ในการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของ วัดบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 โซน ดังนี้   

 5.1.1 Zone A เป็นพื้นที่ที่พุทธศาสนิกชนเข้ามาท าบุญ ฟังเทศน์ ประกอบพิธีทางศาสนา ติด

กับถนนทางเข้าและถนนสัญจรภายในโครงการ ซึ่งจะท า การปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในพ้ืนที่เป็น

พ้ืนที่ ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้โครงการ มีสวนการเรียนรู้พรรณไม้ในพุทธประวัติ โดยเพิ่มสิ่งอ านวยความ

สะดวก อาทิ ที่จอดรถ ห้องน้ า และเพ่ิมพ้ืนที่กิจกรรม อาทิ ลานปฏิบัติธรรม (นั่งสมาธิ - เดินจงกลม)

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ 

5.1.2 Zone B เป็นพ้ืนที่ที่พระสงฆ์ใช้ในการจ าวัด ศึกษาพระธรรมค าสอน ท ากิจวัตร

ประจ าวัน ซึ่งจะคงกิจกรรมเดิมภายในโครงการไว้ และท าการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 

5.1.3 Zone C เป็นพ้ืนที่ที่พุทธศาสนิกชนเข้ามา ประกอบพิธีทางศาสนา ติดกับถนนถนน

สัญจรภายในโครงการ  ปรับเปลี่ยนโดยมีเพ่ิมพ้ืนที่กิจกรรม อาทิ  ลานปฏิบัติธรรม  (นั่งสมาธิ -     

เดินจงกลม) และลานกิจกรรมเพ่ิมขึ้นมาเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ ม้านั่ง ถังขยะ พร้อมทั้ง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ 

5.1.4  Zone D เป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ให้อาหารปลา พักผ่อน มีการเพ่ิมพ้ืนที่

กิจกรรม ปรับเปลี่ยนให้มีตลาดน้ า พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 

 

5.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
          5.2.1 ก่อนด าเนินงานจัดสร้างภูมิทัศน์ควรตรวจสอบราคาวัสดุต่างๆที่ใช้ในการจัดสร้าง เพ่ือ

ป้องการผิดพลาดในเรื่องของราคาและค่าแรงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

          5.2.2 ในช่วงก่อนด าเนินการก่อสร้างอาจเกิดปัญหากับประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณโครงการ 

และต้องด าเนินการในการสร้างภูมิทัศน์ควรให้ทางเทศบาลเมืองปทุมธานี ผู้เชี่ยวชาญในการ แก้ไข

ปัญหาดังกล่าวต่อไป 
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เรื่อง โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดบางพูน ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งของการท าปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือส ารวจผู้ใช้พ้ืนที่วัดบางพูน พฤติกรรม รูปแบบกิจกรรม วัตถุประสงค์ ทัศนคติ ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

พ้ืนที่และแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่วัดในอนาคตเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากที่สุด 

โดยค าตอบที่ได้จะใช้เฉพาะในการศึกษาเท่านั้น และขอรับรองว่า การให้ข้อมูลของท่านจะไม่เกิด

ผลกระทบใดๆต่อท่าน   

                                                  นางสาวชนัตถ์พร พอกพูน  

                                                นายวัชรรินทร์  เขม็ศรี 

   สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร     

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

 

 

ค าชี้แจง โปรดระบุค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านด้วยการท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง   

 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

1.1 เพศ       ชาย  หญิง 

1.2 สถานะ   นักเรียน/ศึกษา  อาจารย์   พระภิกษุสงฆ์     ประชาชนทั่วไป   

                 โปรดระบุ ……………………    

1.3 วุฒิการศึกษา   ต่ ากว่ามัธยม  มัธยม    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี   

1.4 อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี       20 - 40 ปี     41 - 60 ปี      60 ปีขึ้นไป 

 

 

แบบสัมภาษณ์ที่.......................... 

วันท่ีสัมภาษณ์............................. 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปด้านกิจกรรม 

 

2.1  ปกติท่านท ากิจกรรมในวัดวันใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 จันทร์ - ศุกร์   เสาร์ - อาทิตย์  วันหยุดนัดขัตฤกษ์  ทุกวัน  

2.2 ปกติท่านใช้เวลาเท่าใดส าหรับท ากิจกรรมภายในวัด  

 น้อยกว่า 30 นาที  30 - 60 นาที   1 ชั่วโมงข้ึนไป  อ่ืนๆ ระบุ.................. 

2.3  ปกติช่วงเวลาใดท่านมาท ากิจกรรมในวัดมากท่ีสุด 

 6.00 - 9.00 น.   9.00 - 12.00 น.   12.00 - 15.00 น.   15.00 - 18.00 น. 

อ่ืนๆ ระบุ................................. 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวกในวัด  

(จงเรียงล าดับความต้องการจากมากไปหาน้อยโดยให้หมายเลข1ต้องการมากท่ีสุด ตามล าดับ) 

3.1 ความต้องการกิจกรรมภายในวัดบางพูน 

ตลาดน้ า ทุกเสาร์ - อาทิตย์                  สถานที่ปฏิบัติธรรม(นั่งสมาธิ - เดินจงกลม)          

สถานที่ถ่ายรูป (มุมสวยๆ)              สวนการเรียนรูต้้นไม้ในพุทธประวัติ 

ลานกิจกรรมนันทนาการ                      อ่ืนๆ ระบุ................................. 

3.2 สิ่งอ านวยความสะดวกประเภทใดท่ีท่านต้องการมากที่สุด 

 ตู้โทรศัพท์  

 ทางเดินเท้า / บาทวิถี 

 ลานจอดรถ  

 ถังขยะ 

 ม้านั่ง  

อ่ืนๆ ระบุ.............................. 

 

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 



ประวัติผู้จัดท ำ 

 

ชื่อ  นางสาวชนัตถ์พร   พอกพูน  

เกิด 20 กันยายน 2537 

 

การศึกษา  

 ปีการศึกษา 2547      จบการศึกษาระดับประถมศึกษา   
                                       โรงเรียนบ้านภูมิสตึง   จังหวัดสุรินทร์ 
          ปีการศึกษา  2552      จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
                                       โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จังหวัดสุรินทร์ 
          ปีการศึกษา  2554      จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
                                       โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จังหวัดสุรินทร์ 
          ปีการศึกษา  2559      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี            
                                       สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
                                       สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
                                       คณะเทคโนโลยีการเกษตร     
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
   
  สถานที่ติดต่อ            52 หมู่ 7 ต าบลโชคเหนือ  อ าเภอล าดวน  
                                       จังหวัดสุรินทร์ 32220 
                                       โทรศพัท์ 09 4858 0028 
  

 

 

 

 

 



ประวัติผู้จัดท ำ 

 

ชื่อ  นายวัชรินทร์ เข็มศรี  

เกิด 12 มีนาคม 2538 

 

การศึกษา  

            ปีการศึกษา 2547       จบการศึกษาระดับประถมศึกษา   
                                       โรงเรียนวัดบางพูน จังหวดัปทุมธานี 
          ปีการศึกษา  2552       จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
                                       โรงเรียนหอวังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
          ปีการศึกษา  2554      จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
                                       โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี จงัหวัดปทุมธานี 
          ปีการศึกษา  2559      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี     
                                       สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
                                       สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
                                       คณะเทคโนโลยีการเกษตร     
                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
    
  สถานที่ติดต่อ            102/3 หมู่ 5  ต าบลบางกะดี  อ าเภอเมืองปทุมธานี  
                                       จังหวัดปทุมธานี 12000 
                                       โทรศัพท์ 08 0226 6288 
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