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บทคัดย่อ 
 
 วัดราษฏร์ศรัทธาราม เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมใจของชุมชนชาวคลองเจ็ด โดยพ้ืนที่อยู่ในเขตควบคุม
ของจังหวัดปทุมธานี สภาพพ้ืนที่เดิมในพ้ืนที่โครงการมีสภาพภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรม ไม่ได้รับการดูแล
รักษาหรือการออกแบบภูมิทัศน์ที่ถูกต้อง พ้ืนที่ทางทิศใต้หลังเมรุเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ แต่ไม่ได้ถูก
น ามาใช้ประโยชน์ทางด้านใดเลย เป็นพ้ืนที่รกร้างถูกปกคลุมด้วยวัชพืช ส่งผลให้มีสัตว์ที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายกับพ้ืนมาใช้งานบริเวณส่วนอ่ืนได้ ทางเจ้าของพ้ืนที่โครงการจึงมีความต้องการปรับปรุงพ้ืนที่
รกร้าง ให้เป็นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในด้านการพักผ่อน และการศึกษาธรรมะในรูปแบบต่างๆ 
 ผู้จัดท าจึงท าการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ถึงศักยภาพของพ้ืนที่ และความต้องการของ
ผู้ใช้ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบพ้ืนที่บริเวณส่วนต่างๆ พ้ืนที่ในการออกแบบภูมิทัศน์จ านวน 4 ไร่ 
หรือ 6,300 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วย บริเวณลานกิจกรรม บริเวณเนินเขาจ าลอง และบริเวณ
พ้ืนที่รกร้าง ซึ่งมีแนวความคิดหลักที่ต้องการให้โครงการเป็นพ้ืนที่สีเขียวให้มากที่สุด มีความร่มรื่นและ
มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก และงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดใน
โครงการทั้งสิ้นเป็นจ านวน 4,578,262 บาท 
 Zone A มีขนาด 2,342 ตารางเมตร เป็นลานกิจกรรมอยู่ส่วนบริเวณทางเข้า มีการการท า
ป้ายบอกทางอย่างชัดเจนในแต่ละจุด มีการเพ่ิมอาคารที่เป็นจุดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของ
วัดราษฏร์ศรัทธาราม มีลานจอดรถที่ท าการจัดสรรอย่างเป็นระเบียบ และมีพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อน
ตามบริเวณจุดต่างๆ 
 Zone B มีขนาด 482 ตารางเมตร เป็นเนินเขาจ าลอง มีการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือชู
จุดเด่นของเนินเขาจ าลอง และเพ่ิมพ้ืนทีส่ าหรับนั่งพักผ่อนแก่ผู้มาใช้งาน 
 Zone C มีขนาด 3,475 ตารางเมตร เป็นบริเวณส่วนศึกษาธรรมะ ที่ด้านในได้ถูกออกแบบ
ใหม่เพ่ือให้เกิดเป็นพ้ืนที่ส าหรับสาธารณประโยชน์ ซึ่งด้านในมีมุมส าหรับการพักผ่อน มีศาลาส าหรับ
การพักผ่อน และมีป้ายความรู้ให้ศึกษาธรรมะ 
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อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่ให้ความกรุณาและให้ค าแนะน าติดตามการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้อย่าง

ใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้ง ในความกรุณา

ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

นอกจากนี้ข้าพขอขอบคุณวัดราษฏร์ศรัทธารามที่ให้น าข้อมูลต่างๆ มาเพ่ือใช้ในการศึกษาและ
จัดท าโครงการนี้ขึ้น และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ให้ คอยให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า และข้อคิดที่ดีต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท า
ปัญหาพิเศษ และให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด ดังนั้นจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
ที่นีด่้วย 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยเป็นก าลังใจ รวมถึงเพ่ือนๆ พ่ีๆ ที่คอย
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความ
ตั้งใจในการศึกษาในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จ
การศึกษาครั้งนี้และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี่ด้วย 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและเหตผุลในกำรศึกษำ 

ปัจจุบันวัดยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน วัด ถือเป็นสถานที่ส าหรับประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ วัดแต่ละแห่งถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามตามศิลปะและสถาปัตยกรรมใน
แต่ละสมัยวัดจึงเป็นโบราณสถานที่ส าคัญแสดงถึงประวัติศาสตร์ในยุคนั้นๆ  จากอดีตสู่ปัจจุบัน
ความส าคัญของวัดได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในอดีตวัดจะถูกสร้างในสถานที่ไม่ห่างไกลจาก
ชุมชน วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วน คือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วน
พุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูป เจดีย์ อุโบสถ ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น 
ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การท าสมาธิ และส่วนสังฆาวาส จะเป็น
ส่วนกุฏิสงฆ์ส าหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรจ าพรรษา 

วัดราษฏร์ศรัทธารามตั้งอยู่เลขที่ 39 บ้านคลองเจ็ดสายกลาง ถนนล าลูกกา-ธัญบุรี หมู่ที่ 4 
ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินทั้งหมด 21 ไร่ 1 งาน 
18 ตารางวา หรือ 34,072 ตารางเมตร พื้นที่ในการออกแบบภูมิทัศน์จ านวน 4 ไร่ หรือ 6,300 ตาราง
เมตร วัดราษฏร์ศรัทธาราม สร้างเมื่อ พ.ศ.2433 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็น
ผู้สร้าง ตามค าบอกเล่าได้ความว่าเดิมที่ตั้งวัดเป็นที่ของตาเสือ ได้ยกที่ให้สร้างวัด ได้ขอตั้งนามวัดว่า วัด
ราษฏร์ศรัทธาราม ปูชนียวัตถุที่ส าคัญ คือ พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย หน้าตัดกว้าง 50 นิ้ว สูง 
70 นิ้ว 

ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและกจิกรรม
ทางศาสนา ท าให้สภาพพื้นที่ของวัดเสื่อมโทรมและเกิดปัญหาข้ึนหลายๆ ประการ เช่น การรุกล้ าพื้นที่
วัด ความสกปรก การจัดสรรพื้นที่ไม่เป็นระบบ สภาพการเช่นนี้ส่งผลเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
พื้นที่โครงการ ปัญหาต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ถ้าหากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข อาจส่งผลให้ได้รับความ
เสียหายมากข้ึน ดังนั้นจึงควรศึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่ านี้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในด้านการใช้งานพื้นที่และกิจกรรมรวมทั้งระบบการสัญจร โดยมีการจัดแบ่งและออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ของวัดให้เป็นระเบียบและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และผู้ใช้งานเพื่อพัฒนา
ลักษณะทางกายภาพของวัด และส่งเสริมประวัติศาสตร์ของวัดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
1.2   วัตถุประสงค์ในกำรศกึษำ 

1.2.1  เพื่อศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์ศาสนสถาน 
1.2.2  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูของพื้นที่โครงการเพื่อก าหนดศักยภาพของพื้นที่

โครงการ  
1.2.3  ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของโครงการเพื่อก าหนด

รูปแบบของกิจกรรมใหเ้หมาะสม 
1.2.4  น าเสนอผลงานการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 
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1.3  ขอบเขตในกำรศกึษำ 
1.3.1  การเข้าถึงโครงการ 

1.3.1.1  ทางเข้าที่ 1 จากถนนรังสิต-นครนายกโดยรถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากถนน
รังสิต-นครนายก (305) ขาเข้า ข้ามสะพานเข้าสู่ทางหลวงชนบท ปทุมธานี 3004 ขับตรงไปโครงการ
จะอยู่ทางซ้ายมือ จะเข้าถึงพื้นที่โครงการเป็นระยะ 7 กิโลเมตร 

1.3.1.2  ทางเข้าที่ 2 จากถนนล าลูกกาโดยรถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากถนนล าลูกกา 
(3312) ขาออก เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบท ปทุมธานี 3004 ขับตรงไปโครงการจะอยู่ทางขวามือ 
จะเข้าถึงพื้นที่โครงการเป็นระยะ 3.45 กิโลเมตร 

 
 

 

 เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรงุภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรทัธาราม 

แสดง : การเข้าถึงพื้นที่โครงการ ภำพท่ี 1.1 

สัญลักษณ์ :                    ถนนรังสิต-นครนายก 
                           ถนนล าลูกกา 
                                  เข้าจากถนนรังสิต-นครนายก 
                                  เข้าจากถนนล าลูกกา 
 

 

ท่ีมำ : https://www.google.co.th/maps/place/วัดราษฏร์ศรัทธาราม 
 

 

 

 

 

ที่ตั้งโครงการ 
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1.3.2  ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
         โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 39 บ้านคลองเจ็ดสายกลาง ถนนล าลูกกา-ธัญบุรี หมู่ที่ 4 ต าบลบึงค าพร้อย จังหวัดปทุมธานี 
มีพื้นที่ทั้งหมด 21 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวาหรือ 34,072 ตารางเมตร พื้นที่ในการออกแบบจ านวน 4 ไร่ หรือ 
6,300 ตารางเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
         ทิศเหนือ  ติดกับถนนสัญจร 
         ทิศใต้  ติดกับตลาดชัชวาล 
         ทิศตะวันออก ติดกับคลองระบายน้ าทีเ่จ็ด 

        ทิศตะวันตก ติดกับถนนสัญจรทางหลวงชนบทปทุมธานี 
 

  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรงุภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรทัธาราม 

แสดง : ขอบเขตพื้นที่ศกึษา ภำพท่ี 1.2 
สัญลักษณ์ :        -  

 

 

ทิศเหนือ 

ทิศตะวันตก ทิศใต ้

ทิศตะวันออก 
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1.3.3  ขอบเขตพื้นที่การออกแบบ 
                   พื้นที่การออกแบบอยู่ภายในวัดราษฏร์ศรัทธาราม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มี
พื้นที่การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จ านวน 2,342 ตารางเมตร ส่วนที่ 2 จ านวน      
482 ตารางเมตร ส่วนที่ 3 จ านวน 3,475 ตารางเมตร ส่วนทั้งหมดจ านวน 6,300 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรงุภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรทัธาราม 

แสดง : ขอบเขตพื้นทีก่ารออกแบบ ภำพท่ี 1.3 

สัญลักษณ์ :                    พื้นที่ส่วนที่ 1 จ านวน 2,342 ตารางเมตร 
                                  พื้นที่ส่วนที่ 2 จ านวน 482 ตารางเมตร 
                                  พื้นที่ส่วนที่ 3 จ านวน 3,475 ตารางเมตร 
                                  มุมมอง 

 

1 
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะไดร้ับ 
1.4.1  ทราบถึงข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัการออกแบบภูมิทัศน์ศาสนสถาน 
1.4.2  ทราบและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่โครงการเพื่อก าหนดศักยภาพของพื้นที่โครงการ  
1.4.3  ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของโครงการเพื่อก าหนดรปูแบบของ

กิจกรรมให้เหมาะสม 
1.4.4  น าเสนอผลงานการออกแบบปรบัปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 

  

1.5  วิธีกำรด ำเนนิกำรวิจัยหรือกำรศึกษำ 
1.5.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องกบัการออกแบบภูมิทัศน์ภายในวัด 

          1.5.1.1  ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมทิัศน์ 

          1.5.1.2  ศึกษาหลักการออกแบบภูมทิัศน์ภายในวัด 

          1.5.1.3  ศึกษาองค์ประกอบและการแบ่งเขตพื้นที่ภายในวัด 
          1.5.1.4  กรณีศึกษาพื้นที่มีลักษณะคล้ายคลงึกบัโครงการ 

1.5.2  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ 

         1.5.2.1  ข้อมูลด้านกายภาพพื้นที่โครงการ 

         1)  ลักษณะที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อกบัโครงการ 

       2)  การเข้าถึงโครงการ 

         3)  ลักษณะภูมิประเทศ 

         4)  ลักษณะภูมิอากาศ 

         5)  ลักษณะโครงสร้างของดิน 

         6)  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

         7)  ระบบสัญจรภายในโครงการ 

         8)  มุมมองและทัศนียภาพของโครงการ 

           9)  สถาปัตยกรรมและสิง่ก่อสร้างเดิม 
            1.5.2.2  ข้อมูลผู้ใช้โครงการ 

        1)  ลักษณะพฤติกรรมและจ านวนผู้ใช้โครงการ 

        2)  ความต้องการผู้ใช้โครงการ 

 1.5.3  การสรปุข้อมลู 

  1.5.3.1  สรุปลักษณะพื้นที ่
          1.5.3.2  สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพื้นที ่

          1.5.3.3  สรุปและก าหนดลักษณะกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนตามศักยภาพของพื้นที่โครงการ 

1.5.4  ข้ันตอนการออกแบบ 

         1.5.4.1  ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
          1.5.4.2  ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ ดังนี ้
        1)  แนวความคิดด้านการวางผังและการสญัจรภายในโครงการ 

        2)  แนวความคิดด้านการใช้พืชพรรณ 

        3)  แนวความคิดด้านการใช้วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ 
        4)  แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
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        5)  แนวความคิดด้านทัศนียภาพ 

         1.5.4.3  สรา้งเกณฑ์ในการออกแบบและก าหนดแปลนแนวความคิด (Concept Plan) 
         1.5.4.4  แสดงแบบแปลนข้ันสุดท้าย (Master Plan) 
         1.5.4.5  แสดงแบบรูปด้าน รปูตัดของโครงสร้างต่างๆ (Section, Elevation) 
         1.5.4.6  แสดงภาพทัศนียภาพรวม (Perspective) 
         1.5.4.7  ท าการประมาณราคา 

1.5.5  สรุปผลการออกแบบ 

         1.5.5.1  น าเสนอผลงานการออกแบบ 

         1.5.5.2  ข้อเสนอแนะในการออกแบบ 
1.5.6  จัดท ารูปเล่ม 
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1.6   ล ำดับขั้นตอนในกำรเสนอผลกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.1 ล าดับข้ันตอนในการเสนอผลการศึกษา 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

ศึกษำและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ออกแบบภูมิทัศน์ภำยในวัด 

1. ความหมายและความส าคัญในการ
ออกแบบภูมิทัศน ์

2. หลักการออกแบบภูมิทัศน์ภายในวัด 

3. องค์ประกอบในการจัดภูมิทัศน์ภายในวัด 

4. ศึกษาเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่มลีักษณะ 

คล้ายคลึงกบัโครงการ 

ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลด้ำน
กำยภำพของพ้ืนท่ีโครงกำรและ
บริเวณโดยรอบ 
1. ข้อมูลด้านกายภาพพื้นที่
โครงการ 
2. ข้อมูลผู้ใช้โครงการ 
 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
2. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ ดังนี้
 - แนวความคิดด้านการวางผังและการ
สัญจรภายในโครงการ 
 - แนวความคิดด้านการใช้พืชพรรณ 
 - แนวความคิดด้านการใช้วัสดุตกแต่ง 
ภูมิทัศน ์
 - แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
 - แนวความคิดด้านทัศนียภาพ 
3. ก าหนดแบบแปลนแนวความคิด  
4. แสดงแบบแปลนข้ันสุดท้าย 
5. แสดงแบบรูปด้าน รปูตัดของโครงสร้าง
ต่างๆ 
6. แสดงภาพทัศนียภาพรวม 
7. ท าการประมาณราคา 

วิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนท่ีโครงกำร 

1. ด้านกายภาพของพื้นที่ข้างเคียง 

2. ด้านกายภาพในพื้นที่
โครงการ 

3. ข้อมูลของผู้ใช้โครงการ 

4. ลักษณะของกิจกรรมทีเ่กิดข้ึน
ในพื้นที่โครงการเพื่อก าหนด
กิจกรรมใหส้อดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที ่  

 

สรุปผลกำรออกแบบ 
1. น าเสนอผลงานการออกแบบ
ปรับปรงุ 
2. ข้อเสนอแนะ 
 

  จัดท ำรูปเล่ม 

 



บทท่ี  2 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและกรณีศึกษา 

 
 ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม บ้านคลองเจ็ดสายกลาง ต าบลบึงค า
พร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นเรื่องที่น่าสนใจ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา
ทฤษฎี ข้อมูลด้านพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธารามทั้ง
ในเรื่องแนวคิดในการแบ่งพื้นที่ องค์ประกอบ ระบบงานในด้านภูมิทัศน์และพรรณไม้ต่างๆ เพื่อท าให้
บริเวณของวัดมีสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติมากข้ึน ช่วยส่งเสริมทัศนียภาพโดยมีการสร้างความเป็น
ระเบียบของพื้นที่ให้ตรงกับกิจกรรมและความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด และได้ประโยชนอ์ยา่งสงูสดุ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างดี จึงต้องศึกษา และค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ  ที่น ามา
ประยุกต์ใช้กับโครงการน ามาใช้กับแนวความคิดเบื้องต้นกับการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จะประกอบไปด้วย
ส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 
2.1  ความหมายและความส าคัญของการจัดสวน 

2.1.1  ความหมายของการจัดสวน 
                  เอื้อมพร วีสมหมาย (2530:12) กล่าวว่า สวน (Garden) หมายถึง สถานที่ที่มีการ 
ปลูก ตกแต่ง จัด พันธ์ุไม้อย่างเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น 
สวนผลไม้ สวนครัว สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนป่า สวนหย่อม 
                 จิตติกานต์ วิริยะเพียรดี (2546:5) กล่าวว่า การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพหรือ
ตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมสวยงาม ท าให้สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ และเอื้อประโยชน์ต่อ
กิจกรรมต่างๆ 
         อโนชา การประเสริฐกิจ (2545:30) กล่าวว่า การจัดสวน หมายถึง วิทยาศาสตร์และ
ศิลป์ในการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ โดยน าหลักวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลปะและ
ประสบการณ์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน น าสิ่งของหลายๆสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์
และสิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชาติผสมผสานกัน เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดทัศนียภาพ ที่มีความ
งดงามสูงสุด อาจเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบใหม่หรือลอกเลียนแบบธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรม
ในอดีตน ามาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์ 
         สรุป การจัดสวน หมายถึง การตกแต่งพื้นที่ให้เกิดความสวยงาม โดยใช้ศิลป์ในการ
สร้างสรรค์ และน าหลักวิชาการ ประสบการณ์มาผสมเข้าด้วยกัน จนท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่
สวยงาม มีบรรยากาศที่น่าอยู่ 
 2.1.2  ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวน 

          สมจิต โยธะคง (2540:42) กล่าวว่า การจัดสวนมีประโยชน์หลายอย่างที่จ าเป็นต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ จึงเป็นเหตุให้มีการจัดสวนข้ึน เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายต่างๆ ดังนี้ 

          2.1.2.1  ป้องกันแสงแดดท าให้เกิดร่มเงาภายในบริเวณบ้าน ช่วยให้เกิดร่มเงาแก่ผู้ที่
สัญจรผ่านไปมา ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ จะช่วยลดอุณหภูมิได้ 11 องศาเซลเซียส การนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้
ใหญ่จะให้ความรู้สึกที่เย็นสบาย 

          2.1.2.2  การจัดภูมิทัศน์สามารถป้องกันลม และเปลี่ยนทิศทางลมได้ เช่น การปลูก
ต้นไม้แน่นทึบสามารถป้องกันลมได้เป็นอย่างดี และขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนทิศทางลมได้ 
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ภาพท่ี 2.1 การปลูกต้นไม้สามารถช่วยป้องกันลมและเปลี่ยนทิศทางลม 
 

          2.1.2.3  สมมารถช่วยป้องกันกลิ่น ต้นไม้ช่วยกรองฝุ่นละออง และซับความสกปรกได้
การปลูกต้นไม้เป็นแถบแน่นมีผิวสัมผัสของใบหลายขนาด สามารถป้องกันกลิ่น การกรองฝุ่นละออง
และซับความสกปรกที่อยู่ในอากาศได้เป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  ความสามารถในการกรองฝุ่นละอองของการปลูกต้นไม้เป็นพุ่ม 
        

          2.1.2.4  สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก ท าให้บริเวณบ้านปราศจากเสียง
รบกวนหรือรบกวนน้อยที่สุด การปลูกไม้ที่มีพุ่มหนา สามารถช่วยลดเสียงได้เป็นอย่างดี 
  

ภาพท่ี 2.3 ต้นไม้สามารถช่วยกรองเสียงและลดเสียงรบกวนได้ 
 

          2.1.2.5  ช่วยปิดบังพื้นที่ที่ไม่พึ่งประสงค์ เช่น กองขยะมูลฝอย ป้ายที่ไม่พึงประสงค์
หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่น่าดู ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีข้ึน 
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ภาพท่ี 2.4 ต้นไม้ช่วยปิดบังพื้นที่ที่ไม่พึงประสงค์ 
     

          2.1.2.6  ช่วยเพิ่มคุณค่าแก่สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เมื่อน าต้นไม้มาปลูกใกล้
อาคาร หรือจัดภูมิทัศน์ประกอบอาคาร ท าให้อาคารหรือสถาปัตยกรรมมองดุนุ่มนวล กลมกลืนหรือมี
ความสมดุลมากขึ้น 

          2.1.2.7  ปิดบังสายตาจากภายนอกท าให้เกิดพื้นที่อิสระ ในส่วนที่ต้องการท ากิจกรรม
เฉพาะ เช่น สระว่ายน้ า พื้นที่พักผ่อนนอกอาคารส่วนตัว พื้นที่นั่งพักผ่อนสบายๆ ฯลฯ ในพื้นที่เหลานี้
สามารถปลูกต้นไม้เป็นรั้วแบ่งเขตปิดบังสายตาได้ 

  
ภาพท่ี 2.5 การปลูกพรรณไม้เพื่อท าให้เกิดพื้นที่อิสระ 
         

          2.1.2.8  เพื่อความสุขทางด้านจิตใจ เมื่อสภาพของสวนในบ้านมีสีเขียวสดใส มีร่มเงา
ของต้นไม้ มีบ่อน้ า ล าธารหรือน้ าตกจ าลองและท าให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น 

          2.1.2.9  เพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่น ปลูกสวนครัวหรือปลูกไม้ผล 
 
สรุป สภาพพื้นที่ภายในโครงการเป็นที่โล่งแจ้งได้รับแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน จึงท าให้

การออกแบบหรือการจัดสวนภายในพื้นที่จึงเน้นพรรณไม้ที่ทนต่อแดด ให้ร่มเงา สามารถใช้เพื่อปิดบัง
สายตาและมีการดูแลรักษาง่าย  
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2.2  องค์ประกอบของพุทธศาสนสถาน 
วัดพุทธนิกายเถรวาทแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส 

และเขตธรณีสงฆ์ หรือ เขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและความชัดเจนในการใช้
พื้นที่ของพระสงฆ์โดยตั้งอยู่บนกรอบพื้นฐานหลักของวิถีแห่งสมถะอันมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การท าสังฆกรรม
ที่ต้องการท าร่วมกับพระภิกษุสงฆ์รูปอื่น และการอยู่อาศัยที่ใช้เป็นที่ปลีกตัวไปอาศัยจ าวัดพักผ่อน
เฉพาะรูป โดยการใช้สอยอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ใช้สอยทั้ง 3 เขต มีดังต่อไปนี้ คือ  
 2.2.1  เขตพุทธาวาส 
          เป็นพื้นที่ส าหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่ง
สถานที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะค าว่าพุทธาวาส มีความหมายเป็น สถานที่ประทับ
ของพระพุทธเจ้า เขตพุทธาวาสมักประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลักส าคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธ
องค์และพิธีกรรมต่างๆ คือ 
  2.2.1.1  พระเจดีย์ พระปรางค์ และพระมณฑป ถือเป็นอาคารที่ส าคัญที่สุดในฐานะ
หลักประธานของวัด จึงมักถูกวางต าแหน่งลงในผังตรงส่วนที่ส าคัญที่สุดของเขตพุทธาวาส เช่น บริเวณ
กึ่งกลางหรือศูนย์กลางหรือแกนกลางของผัง อาคารส าคัญรองลงมากลุ่มแรกคือ พระอุโบสถและพระ
วิหาร ซึ่งอาคารทั้ง 2 ประเภทนี้มักใช้ประกอบคู่กันกับพระเจดีย์เสมอ หรืออาจใช้ประกอบร่วมกันทั้ง 
3 ประเภท คือ พระอุโบสถ พระเจดีย์ และพระวิหาร ทั้งนี้เนื่องเพราะอาคารทั้ง 2 ใช้เป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแบ่งเจดีย์ออกเป็น 4 ประเภท คือ ธาตุเจดีย์ ธรรมเจดีย์ อุเทสิกเจดีย์ 
และบริโภคเจดีย์ ต่อมาสามัญชนหรือบุคคลช้ันปกครองได้นิยมน าอัฐิเจดีย์ของผู้มีเกียรติสูงบรรจุไว้ใน
เจดีย์ด้วย แต่ต่างวัตถุประสงค์กัน (โชติ กัลยาณมิตร, 2539:94-97) 

  1) ธาตุ เ จ ดี ย์  สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า งบ ร ร จุ พร ะบ ร มธาตุ ของพร ะพุท ธ เ จ้ า 
พระมหากษัตริย์ พระจักรพรรดิราช 

  2) บริโภคเจดีย์ สังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา 
และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า 

  3) ธรรมเจดีย์ คาถาที่แสดงพระอริยสัจ หรือ คัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เช่น 
พระไตรปิฎก 

  4) อุเทสิกะเจดีย์ ของที่สร้างข้ึนโดยเจตนาอุทิศแด่พระพุทธเจ้า ไม่ก าหนด
ว่าจะต้องท าเป็นอย่างไร เช่น สร้างบัลลังก์ให้หมายแทนพระพุทธองค์ 

 2.2.1.2  พระอุโบสถเป็นอาคารที่ส าคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์
ใช้ท าสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการท าสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์จะใช้เพียงพื้นที่โล่งๆ ที่ก าหนดขอบเขต
พื้นที่สังฆกรรมโดยการก าหนดต าแหน่ง “สีมา” เท่าน้ัน แต่ในปัจจุบันจากการมีผู้บวชมากข้ึน อีกทั้ง
ภายในพระอุโบสถมักประดิษฐานพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์ส าคัญๆ ท าให้มีผู้มาสักการบูชา
และร่วมท าบุญเป็นจ านวนมาก พระอุโบสถจึงถูกสร้างข้ึนเป็นอาคารถาวรและมักมีการประดับตกแต่ง
อย่างสวยงามก่อนที่จะมาเป็นโบสถ์ที่ถูกต้องตามพระวินัยจะต้องมีสังฆกรรมที่เรียกว่า ผูกสีมา หรือ 
ผูกพัทธสีมาก่อนในวิถีธรรมเนียมปฏิบัติของไทย นิยมสร้างพระอุโบสถอยู่ 2 ประเภท คือ 

  1) พระอุโบสถในน้ า หรือเรียกอย่างภาษาปากว่า โบสถ์แพหรือ โบสถ์น้ า
หมายถึงพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในน้ า เพื่อใช้น้ าเป็นสิ่งก าหนดเขตแดนเพื่อท าสังฆกรรม แนวความคิดใน
การใช้สีมาลักษณะนี้ ในประเทศไทยมีอยู่บ้างบางพื้นที่แต่ไม่ค่อยมีมากนัก 
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  2) พระอุโบสถบนบก หมายถึงพระอุโบสถที่สร้างขึ้นบนผืนดิน มีการก าหนด
เขตสีมาด้วยใบเสมา เป็นแบบอย่างที่พบเห็นได้ทั่วๆ ไป 
  2.2.1.3  พระวิหารคืออาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคล้ายเป็นที่ประทับของ
พระพุทธเจ้าคู่กับอุโบสถ แต่ไม่มีวิสุงคามเหมือนพระอุโบสถ ค าว่า วิหาร แต่เดิมใช้ในความหมายว่า 
วัด เช่นเดียวกับค าว่าอาราม อาวาส เช่น เวฬุวัน วิหารเชตวันมหาวิหาร วิหารมีหลายแบบ เช่น 

 2.2.1.4  หอระฆังหอระฆังอาคารประเภทหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทยซึ่งก่อสร้าง
ในวัดทุกแห่งใช้เป็นอาคารส าหรับแขวนระฆังเพื่อใช้ตีบอกสัญญาณเวลาแก่พระสงฆ์ในการลงท าวัตร
และประกอบกิจของสงฆ์ มีหลากหลายประเภท ได้แก่ หอระฆังโครงสร้างไม้ หอระฆังก่ออิฐถือปูน หอ
ระฆังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และหอระฆังโครงสร้าง ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะรูปทรง
อาคารของหอระฆังที่แตกต่างกันออกไป เช่น แบบ 4 เหลี่ยม, แบบ 6 เหลี่ยม, แบบ 8 เหลี่ยม, และ
แบบทรงกลม  
  2.2.1.5  ศาลาต่างๆ เช่น 
   1) ศาลาราย คือ อาคารที่ใช้เป็นที่นั่งพักของผู้มาเยือน 
   2) ศาลาทิศ คือ อาคารที่ใช้ล้อมอาคารส าคัญส าหรับให้คฤหัสถ์นั่งพัก หรือ
ประกอบเพื่อให้ผังรวมสมบูรณ์ 
  2.2.1.6  พระระเบียง คือ อาคารที่ล้อมอาคารหลักส าคัญหรือล้อมแสดงขอบเขตแห่ง
พุทธาวาส 
  2.2.1.7  พลับพลาเปลื้องเครื่อง คือ อาคารที่ใช้ส าหรับเป็นที่พระมหากษัตริย์เปลี่ยน
ชุดฉลองพระองค์ในวาระที่ทรง เสด็จพระราชด าเนินเพื่อบ าเพ็ญพระราชกุศล 
 2.1.2  เขตสังฆาวาส 

         ขอบเขตบริเวณพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัด ที่ก าหนดไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับพิธีการใดทางศาสนาโดยตรง พื้นที่บริเวณนี้จึง
มักมีขอบเขตที่มิดชิดและประกอบไปด้วยอาคารสถาน ที่สัมพันธ์เฉพาะกับกิจกรรมและวัตรปฏิบัติที่
เป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตของ เพศสมณะเท่านั้น อันได้แก่ 

2.1.2.1 กุฏิ คือ อาคารที่ใช้ส าหรับอาศัยหลับนอน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6 ตัวอย่างอาคารที่ใช้ส าหรับอาศัยหลับนอน 
ท่ีมา : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=1307  
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2.1.2.2 กัปปิยกุฎี คือ โรงเก็บอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7 ตัวอย่างโรงเก็บอาหาร 
ท่ีมา : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=1307 
 

2.1.2.3 หอฉัน คือ อาคารที่ใช้เป็นที่ฉันภัตตาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8 ตัวอย่างอาคารที่ใช้เป็นที่ฉันภัตตาหาร 
ท่ีมา : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=1307 
 

2.1.2.4 วัจจกุฎี คือ อาคารส าหรับใช้ขับถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.9 ตัวอย่างอาคารส าหรับใช้ขับถ่าย 
ท่ีมา : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=1307 
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2.1.2.5 ศาลาการเปรียญ คือ อาคารที่ใช้เป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.10 ตัวอย่างอาคารที่ใช้เป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์ 
ท่ีมา : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=1307 
 
  2.1.2.6 หอไตร คือ อาคารที่ใช้เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.11 ตัวอย่างอาคารที่ใช้เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนา 
ท่ีมา : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=1307 
 
  2.1.2.7 ชันตาฆร คือ โรงรักษาไฟและต้มน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.12 ตัวอย่างโรงรักษาไฟและต้มน้ า  
ท่ีมา : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=1307 
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2.1.2.8 ธรรมศาลา คือ โรงเทศนาธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.13 ตัวอย่างโรงเทศนาธรรม 
ท่ีมา : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=1307 
 

2.1.2.9 ห้องสรงน้ าคือ ห้องช าระกาย 
2.1.2.10 ศาลาท่าน้ า คือ อาคารที่ใช้เป็นท่าและทางเข้าสู่วัดทางน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.14 ตัวอย่างอาคารที่ใช้เป็นท่าและทางเข้าสู่วัดทางน้ า 
ท่ีมา : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=1307 
 
 ลักษณะการวางต าแหน่งอาคารในผังเขตสังฆาวาสกุฏิถือเป็นอาคารหลักส าคัญ โดยมีอาคาร
ประเภทอื่นประกอบเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่เกี่ยวเนื่องกัน ส่วนใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์การวางผังมากนัก 
นอกจากบางประเภทของวัด ช้ันของวัด ที่ตั้ง รวมทั้งขนาดยังมีผลต่อการจัดวางผังของเขตน้ี กล่าวคือ
หากเป็นวัดราษฎร์ขนาดเล็กอยู่ในแถบถ่ินชนบท นิยมวางตัวกุฏิกระจายตัวเป็นหลังๆ อาคารที่เป็น
องค์ประกอบรองหลังอื่นๆ ก็จะจัดวางอยู่ในต าแหน่งที่สะดวกต่อการใช้สอยของพระภิกษุ ส่วนใหญ่จะ
จัดกุฏิให้อยู่เป็นกลุ่ม โดยอาจแยกเป็นหลังๆ หรือต่อเช่ือมด้วยชานเป็นหมู่หรือคณะฯส าหรับวัดขนาด
ใหญ่ ผังเขตสังฆวาสค่อนข้างจะมีระเบียบแบบแผนชัดเจน โดยเฉพาะวัดหลวงจะมีการก าหนด
ต าแหน่งที่ตั้งและระบบของโครงสร้างผังอย่างตั้งใจด้วยการแบ่งเป็น “คณะ” โดยแบ่งขนาดตาม
จ านวนพระสงฆ์และองค์ประกอบย่อย เช่น หอฉัน หอไตร วัจจกุฎี กัปปิยกุฎี ฯลฯ ของแต่ละคณะ ซึ่ง
วิธีการจัดแบ่ง ก็อาศัยการแบ่งซอยออกเป็นลักษณะอย่างช่องพิกัด อาทิเช่น เขตสังฆาวาส วัดพระเชตุพน 
กรุงเทพมหานคร วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร 
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2.2.3  เขตธรณีสงฆ์ 
         เขตพื้นที่ในพระอารามที่วัดก าหนดพื้นที่บางส่วนที่เหลือจากการจัด แบ่งเขตส าคัญ คือ 

เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็นเขตพื้นที่ส าหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะ
ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ของวัด เช่น ใช้เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อสร้างความร่มรื่นให้วัด หรือใช้เป็น
สถานที่ก่อสร้างอาคารอื่นๆ เช่น สร้างเมรุส าหรับฌาปนกิจศพชุมชน ตั้งโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่
สังคมความสัมพันธ์เฉพาะแต่ระหว่างเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสคือเขตพุทธาวาส จะถูกก าหนดเอาไว้
ว่าต้องอยู่ทางด้านหน้าเสมอ และไม่เคยมีปรากฏว่าจะมีวัดใดที่วางเขตสังฆาวาสเอาไว้ขวางทางเข้า
ด้านหน้า เขตพุทธาวาสการแบ่งเขตพื้นที่แบบต่างๆ ระหว่างเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสแบบ
ประกบหน้าหลัง แบบชิดข้าง แบบคู่ประกบ แบบล้อม 3 ด้าน แบบโอบหักศอกส าหรับ เขตธรณีสงฆ์
นั้นมักจะอยู่บริเวณส่วนที่เป็นด้านข้างใดด้านหนึ่งหรือบริเวณส่วนด้านหลังของพื้นที่วัดเสมอ  

        การแบ่งพื้นที่วัดออกเป็น 3 ส่วนน้ี ในเชิงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมจึงให้หมายถึง 
เขตพุทธาวาส คือ พื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public Zone) เขตสังฆวาส คือ พื้นที่ส่วนตัว (Private 
Zone) เฉพาะของพระสงฆ์ และเขตธรณีสงฆ์ คือ พื้นที่สาธารณะ (Public Zone) ส าหรับคนทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.15 การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในวัดราชนัดดาราม 
ท่ีมา : http://www.crownproperty.or.th/public/upload/media 
 

สรุป  เขตพุทธาวาสเป็นพื้นที่ส าหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย
สถาปัตยกรรมหลักส าคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์และพิธีกรรมต่างๆ  เขตสังฆาวาส เป็นบริเวณ
พื้นที่ส่วนหนึ่งของวัด ที่ก าหนดไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ
ส่วนตัว พื้นที่บริเวณนี้จึงมักมีขอบเขตที่มิดชิด สุดท้ายเขตธรณีสงฆ์ เป็นเขตพื้นที่ ส าหรับเอื้อประโยชน์
ใช้สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ของวัด  
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2.3  ที่จอดรถ 
บริเวณที่จอดรถนับเป็นส่วนการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ตัวลานจอดรถอาจ ท าให้

บริเวณโดยรวมเสียทัศนียภาพได้ ถ้าการจัดวางต าแหน่งไม่สัมพันธ์กับความสูงต่ าของการจัดวางพื้นที่
และขนาดความกลมกลืนกับส่วนอื่นๆ ของบริเวณ ในการจัดบริเวณที่จอดรถนักวางผัง บริเวณจะต้อง
ค านึงถึงขนาดของยานพาหนะให้มากๆ และจะต้องจัดขนาดพื้นที่ให้เพียงพอ ซึ่งจะต้องดูขนาดความ
ยาวความกว้างทั้งหมดของรถ ส่วนย่ืนจากล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตลอดจนรัศมีวงเลี้ยวของชนิด
ต่างๆ ด้วย (เดชา บุญค้ า, 2552:70) 

 
ภาพท่ี 2.16 ความยาวของรถแต่ละประเภท 
 
 

 
ภาพท่ี 2.17 รูปแบบการจัดที่จอดรถแบบต่างๆ 
 
  สรุป ที่จอดรถภายในโครงการที่เลือกใช้คือแบบ 60 องศาเนื่องจากระยะในการกลับ
รถน้อยกว่าแบบ 90 องศา เพราะขนาดพื้นที่มีอย่างจ ากัดและพื้นที่สัญจรภายในโครงเป็นการสัญจร
แบบทางเดียว 
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2.4  ความหมายและการออกแบบสัญลักษณ์ 
2.4.1  ความหมายของการออกแบบสัญลักษณ์ 

 สื่อที่เป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภาพ เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากใน 
ชีวิตประจ าวัน ถ้าเรามองไปรอบๆ ตัวจะเห็นสื่อที่เป็นเครื่องหมายภาพปรากฏอยู่ทั่วไป 

2.4.2  รูปแบบลักษณะของสัญลักษณ์โดยทั่วไปภาพสัญลักษณ์ประเภท Pictogram 
ประกอบด้วย 

2.4.2.1  กรอบภาพ (Symbol field) ได้แก่ พื้นที่ที่ล้อมรอบรูปภาพสัญลักษณ์ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่อยู่ในอาณาเขตจ ากัด อาจมีรูปร่างหลายลักษณะได้คือ วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม 
หรือแปดเหลี่ยม เป็นต้น 

2.4.2.2  รูปภาพ (Figure) ได้แก่ภาพสัญลักษณ์ที่แสดงแทนภาพคน สัตว์สิ่งของต่างๆ 
โดยทั่วไปที่พบเห็นมี 6 ลักษณะคือ 
   1) Outline รูปร่างที่เกิดข้ึนจากการใช้เส้นแสดงโครงภาพ 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.18 ตัวอย่าง Outline 
ท่ีมา : http://www.dnp.go.th 
 

2) Dot Form รูปร่างที่เกิดข้ึนจากการใช้จุดประกอบกันเป็นจ านวนมาก 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.19 ตัวอย่าง Dot Form 
ท่ีมา : http://www.dnp.go.th 
 

3) Solid Form รูปร่างทึบ 
(1) Positive Form ภาพสัญลักษณ์คือ ส่วนที่เป็นรูปร่าง 
(2) Negative Form ภาพสัญลักษณ์คือ ส่วนว่างบนพื้นภาพ 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.20 ตัวอย่าง Positive Form 
ท่ีมา : http://www.dnp.go.th 
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ภาพท่ี 2.21 ตัวอย่าง Negative Form 
ท่ีมา : http://www.dnp.go.th 
 

2.4.2.3  รูปร่างต่างๆ เหล่านี้อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของรูปร่าง ดังนี ้
1) รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form) เป็นการเลียนแบบรูปทรงจริงใน 

ธรรมชาติโดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ได้รปูแบบที่น่าสนใจในลักษณะลดตัดทอน (Distortion) คือลด
สิ่งทีเ่กินความจ าเป็นลงให้เหลือแต่ลักษณะ หรือโครงสร้างทีเ่ห็นว่าส าคัญของรปูทรงไว้หรือต่อเตมิ
เสริมแต่งลวดลายลงบนรูปทรงธรรมชาติให้ได้รูปแบบที่แสดงลวดลายมากกว่าโครงสร้างของรูปทรง
นั้นๆ 

 
ภาพท่ี 2.22 ตัวอย่าง Natural Form 
ท่ีมา : http://www.dnp.go.th 
 
   2) รูปทรงเลขาคณิต (Geometric Form) รูปทรงที่ประกอบข้ึนด้วยรูปร่าง
เรขาคณิต เช่น เส้นตรง เส้นทแยงมุม สามเหลี่ยม รูปทรงกรวย ทรงกระบอก เป็นต้น ทั้งนี้จะเป็น
รูปทรงที่พัฒนามาจากรูปทรงธรรมชาติ เช่น ภาพคน ใช้วงกลมแทนศีรษะใช้เส้นตรงแสดง แขนและขา 
เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 2.23 ตัวอย่าง Geometric Form 
ท่ีมา : http://www.dnp.go.th 
 
 2.4.3  ประเภทของสัญลักษณ์ 20 ประเภทและภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก่ 
         2.4.3.1 ภาพสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวแบ่งตามประเภทของแกล่งท่องเที่ยวดังนี้ 
         1) ประเภทธรรมชาติประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์แสดงลักษณะพื้นที่ที่ต้องการ
จะสื่อความหมาย เช่น น้ าตก ถ้ า 
         2) ประเภทประวัติศาสตร์-ศาสนสถาน ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อว่า
มีพื้นที่ เช่น เจดีย์ ศาล 
         3) ประเภทกิจกรรมและแหล่งชุมชน ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อว่า
กิจกรรมหรือแหล่งชุมชนอะไรบ้างในพื้นที่ เช่น สนามกีฬา หมู่บ้านชายแดน เป็นต้น 
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  2.4.3.2  ภาพสัญลักษณ์ส่วนบริการ ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ของกิจกรรมที่
ให้บริการภายในส่วนอุทยานแห่งชาติ เช่น ประชาสัมพันธ์หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทรศัพท์ 
ร้านอาหาร สุขา ลานจอดรถ เป็นต้น ภาพสัญลักษณ์ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวจัดเป็น ( Public 
Pictogram) ซึ่งใช้เป็นสาธารณะส าหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัยและเช้ือชาติดังนั้นจึงต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   1) ต้องสื่อความหมายได้ชัดเจน คือมีรูปแบบที่เรียบง่ายแล้วเข้าใจง่าย ไม่ให้
ความหมายคลุมเครือหรือเป็น 2 นัย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด 
   2) ต้องเป็นภาพที่จ าลองลักษณะเด่นของสถานที่ หรือกิจกรรมที่ข้ึนหน้าข้ึน
ตาของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ที่คนส่วนใหญ่ดูแล้วสามารถจดจ าได้อย่างรวดเร็วและนาน 
   3) รูปแบบที่ต้องชัดเจน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะใกล้และไกล 
   4) มีความสวยงาม สะดุดตา และเป็นระเบียบ 
   5) มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันในภาพลักษณ์แต่ละภาพ ให้มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในสัญลักษณ์ทั้งหมด 
   6) มีความสัมพันธ์กันดีระหว่างภาพสัญลักษณ์และการจัดองค์ประกอบอื่นๆ
ภายในแผ่นป้าย 
   7) สมมารถท าการผลิตได้สะดวกและรวดเร็วโดยวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อนช่วยให้ประหยัดเวลาและต้นทุน 
 

สัญลักษณ์ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
ภาพท่ี 2.24 สัญลักษณ์ประเภทสิง่อ านวยความสะดวก 
ท่ีมา : http://www.dnp.go.th 
 
  สรุป ป้ายสื่อความหมายที่ใช้ภายในโครงการมีทั้งแบบการบังคับทิศทางในการเข้า-ออก 
การสัญจร และบอกต าแหน่งของสถานที่ส าคัญต่างๆ ภายในโครงการ 
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2.5  กรณีศึกษา 
 2.5.1  กรณีที่ 1 วัดทิพย์สุคนธาราม 

 2.5.1.1  ข้อมูลพื้นที่โครงการกรณีศึกษาวัดทิพย์สุคนธาราม หมู่ 13 ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการศึกษาลักษณะของการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
และท าการศึกษาแนวคิดในการออกแบบปรับปรุงรูปแบบและองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามา
เป็นแนวความคิดในการออกแบบปรับปรุงโครงการที่น ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษา การศึกษานี้
มุ่งเน้นแนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม เนื่องจากเป็นส่วนที่มี
ความใกล้เคียงกับข้อมูลในการท าปัญหาพิเศษซึ่งสามารถน าไปใช้ได้กับโครงการ 

 

 
ภาพท่ี 2.25 แผนที่วัดทิพย์สุคนธาราม 
ท่ีมา : http://www.zcooby.com/phrabuddhametta-kanchanaburi-tourist-attraction 
 

 2.5.1.2  การแบ่งพื้นที่ภายในบริเวณได้ท าการแบ่งพื้นที่ตามการใช้สอยได้ 3 พื้นที่ ดังนี ้
1) บริเวณพื้นทีส่าธารณะประโยชน์ ด้านหน้าโครงการ แบ่งเป็น พื้นที่จอด

รถและอาคารหลัก ได้แก่ อาคารร้านขายอาหารและเครื่องดืม่ อาคารร้านขายของทีร่ะลึก และกลุ่ม
อาคารส านักงานและศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
   2) บริเวณที่ประดิษฐานองค์พระ ลานประทักษิณ สวนกลาง อาคารหอประวัติ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และสวนป่าพุทธอุทยาน ซึ่งประกอบไปด้วย ลานปฏิบัติธรรม ศาลาพักผ่อน 
และห้องน้ า 

3) บริเวณพื้นที่วัด บริเวณด้านหลังโครงการ ประกอบด้วย พระอุโบสถ 
ศาลาสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และหมู่กุฏิสงฆ์ 
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ภาพท่ี 2.26 พื้นที่ภายในโครงการวัดทิพย์สุคนธาราม 
ท่ีมา : http://www.zcooby.com/phrabuddhametta-kanchanaburi-tourist-attraction 
 

 
ภาพท่ี 2.27 บริเวณทางเข้าวัดทิพย์สุคนธาราม 
ท่ีมา : http://www.wanyud.com/วัดทิพย์สุคนธาราม 
 

 
ภาพท่ี 2.28 บริเวณที่จอดรถวัดทิพย์สุคนธาราม 
ท่ีมา : http://www.wanyud.com/วัดทิพย์สุคนธาราม 

 

 

 

1 

2 

3 

บริเวณประชาสมัพันธ์ 

บริเวณที่ประดิษฐานองค์
พระ 

บริเวณวัด 
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ภาพท่ี 2.29 บริเวณสวนกลางวัดทิพย์สุคนธาราม 
ท่ีมา : http://www.touronthai.com/article/526 
 

 
ภาพท่ี 2.30 บริเวณภายในสวนป่าพุทธอุทยาน 
ท่ีมา : http://www.thairath.co.th/content/828726 
 

 
ภาพท่ี 2.31 บริเวณที่ประดิษฐานองค์พระองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ  
ท่ีมา : http://www.zcooby.com/phrabuddhametta-kanchanaburi-tourist-attraction 

 

 
ภาพท่ี 2.32 ศาลาพักผ่อน 
ท่ีมา : http://baagklong.com/2017/01/wattipsukon 
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 2.5.1.3  การออกแบบงานในส่วนวัสดุดาดแข็งและวัสดุดาดอ่อน แบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี ้
  1) การก่อสร้างภูมิทัศน์ดาดแข็ง เช่น ป้ายบอกทางภายในโครงการ เส้นทาง

สัญจรภายในโครงการ พื้นทางเดินเท้า ศาลาพักผ่อน 
2) การก่อสร้างภูทัศน์ดาดอ่อน คือ การใช้พรรณไม้ในการน าสายตาสู่

พระองค์และมีการจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ท าให้เกิดความโดดเด่นแก่พระองค์ สวนป่าพุทธอุทยาน 
เป็นอุทยานที่มีพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา มีพรรณไม้ไทย พันธ์ุหายาก พรรณไม้ในพุทธ
ประวัต ิ

 
ภาพท่ี 2.33 ป้ายบอกทางภายในโครงการ 
ท่ีมา : http://baagklong.com/2017/01/wattipsukon 
 

      
ภาพท่ี 2.34 บริเวณที่ประดิษฐานองค์พระองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ 
ท่ีมา : http://www.paiduaykan.com/province/central/kanjanaburi/watthipsukon.html 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปพื้นที่และการน าไปใช้ในกรณีศึกษาที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรปุประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 
1. การแบ่งพื้นที่ในโครงการ การแบ่งพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1. บริเวณพื้นที่

สาธารณะประโยชน์ อยู่บริเวณด้านหน้าบริเวณวัด 
เป็นพื้นที่ โล่ง  2 . บริ เวณเขตพุทธาวาส บริ เวณ
ส่วนกลาง ประกอบไปด้วย ศาลาสมเด็จพระมหาธีรา
จารย ์อุโบสถ และศาลาต่างๆ 3. บริเวณเขตสังฆาวาส 
อยู่บริเวณทิศใต ้ประกอบด้วย หมู่กุฏิสงฆ์ 
 
 
 
 
 
 

2. การเลือกใช้วัสดุดาดแข็ง 

   

ใช้วัสดุที่แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
สีของวัสดุมีความใกล้เคียงธรรมชาติและดูแลรักษา
ง่าย เช่น ป้ายบอกทางสัญจรที่เป็นเสาเหล็กเพราะ
พื้นที่โครงการมีการสัญจรที่ยังไม่เป็นระบบ ถังขยะที่
มีฝาปิดเพราะพื้นที่โครงการมีการทิ้งขยะที่ไม่เป็นจุด
ที่แน่นอน ท าให้ส่งกลิ่น ไฟส่องสว่างเพราะพื้นที่
โครงการมีการเข้าออกที่เช่ือมโยงกับชุมชนด้านหลัง
จ าเป็นต้องติดตั้ งไฟส่องสว่างเพื่อให้ เกิดความ
ปลอดภัยแก่พื้นที่  

3. การเลือกใช้วัสดุดาดอ่อน 

   

การใช้พรรณไม้ในพุทธประวัติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พรรณไม้ที่หายาก และมีความส าคัญต่อพุทธศาสนา 
เน้นการใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย 

1 

2 3 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปพื้นที่และการน าไปใช้ในกรณีศึกษาที่ 1 (ต่อ) 

 
2.5.2  กรณีที่ 2 วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

  2.5.2.1  ข้อมูลพื้นที่โครงการ กรณีศึกษาวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 969 ถนน
พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาลักษณะของการออกแบบที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และท าการศึกษาแนวคิดในการออกแบบปรับปรุง รูปแบบและองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาพท่ี 2.35 แผนที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 
ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps/place/วัดปทมุวนารามราชวรวิหาร 
 
 

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรปุประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 
4. การสญัจร 

 

มีการแบ่งชนิดของทุกลักษณะการเข้าถึงพื้นที่อย่าง
ชัด เ จ น  เ ช่น เ ส้ นทา ง กา รสัญจร โดย รถยนต์  
รถจักรยานยนต์ จักรยาน และทางเดินเท้า ทุก
ลักษณะการสัญจรสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่เส้นทาง
หลัก 
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2.5.2.2 การแบ่งพื้นที่พื้นที่ภายในวัดแบ่งออกเป็นเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส 
เขตพุทธาวาสตั้งอยู่ทิศตะวันออก เขตสงัฆาวาสตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก มีการจัดพื้นที่เขตสังฆาวาส
อยู่ทางด้านหลังของเขตพุทธาวาส เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส าหรบัการเจริญวิปัสสนาและการอยูก่รรมอันเป็น
กิจที่พงึปฏิบัติของพระสงฆ์ฝ่ายวิปสัสนาธุระ 

 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.36 การแบ่งพื้นที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 
ท่ีมา : http://www.google.co.th/maps/@13.7467862,100.5367179,531m 
 
  2.5.2.3  การออกแบบงานในส่วนวัสดุดาดแข็งและวัสดุดาดอ่อน แบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้ 
   1) การก่อสร้างภูทัศน์ดาดแข็งอยู่ภายในบริเวณสวนป่าพระราชศรัทธา 
ทางเดิน เท้ามีการใช้บล็อกทางเดิน มีการท าป้ายนิเทศเพื่อให้ความรู้และป้ายบอกทาง รวมทั้งการ
ติดตั้งไฟในสวนเพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืนและท าให้เกิดความสวยงาม 

2) การก่อสร้างภูทัศน์ดาดอ่อนสวนป่าพระราชศรัทธา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ด้านหลังวัด ที่เรียกว่าสวนป่าก็เนื่องจากว่า บรรยากาศในแถบนี้ร่มครึ้มเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น 
และมีศาลาพระราชศรัทธา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้ผู้ที่ศรัทธามากราบไหว้ รวมทั้ง
ศาลาน้ียังเปิดให้ประชาชนเข้าไปนั่งสมาธิ และฟังธรรมได้ โดยจะมีเทปธรรมะเปิดให้ฟังตลอดทั้งวันอีก
ด้วย หรือหากใครต้องการเดินจงกรมก็สามารถท าได้เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.37 วัสดุดาดแข็งสวนป่าพระราชศรัทธา 
ท่ีมา : http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watpathumwanaram.php 
 

ถนนสัญจรหลัก 

พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 

เขตพุทธาวาส 

เขตสังฆาวาส 
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ภาพท่ี 2.38 วัสดุดาดอ่อนในสวนป่าพระราชศรัทธา 
ท่ีมา : http://www.manager.co.th/travel/viewnews.aspx?NewsID=9590000070641 
 
ตารางท่ี 2.2 สรุปพื้นที่และการน าไปใช้ในกรณีศึกษาที่ 2  

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรปุประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 
1. การแบ่งพื้นที่ในโครงการ 

 
 

พื้นที่ภายในวัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
   1.เขตพุทธาวาส อยู่บริ เวณทิศใต้ เป็นพื้นที่
ส าหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลักส า คัญๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์และพิธีกรรมต่างๆ  
   2. เขตสังฆาวาสอยู่บริเวณทิศตะวันตก เป็น
บริเวณพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัด ที่ก าหนดไว้ให้เป็นที่
อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจส่วนตัว พื้นที่บริเวณนี้จึงมักมีขอบเขตที่
มิดชิด  
   3. เขตธรณีสงฆ์ อยู่บริเวณทิศเหนือ เป็นเขต
พื้นที่ ส าหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะ
ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ของวัด 
 

2. การเลือกใช้วัสดุดาดแข็ง 

 
 

ใช้วัสดุที่แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่
ยาวนานสีของวัสดุมีความใกล้เคียงธรรมชาติและ
ดูแลรักษาง่าย การจัดทางเดินเท้า เลือกใช้บล็อก
ทางเดินเพื่อสร้างความคงทนแข็งแรง และดูแล
รักษาง่าย สะดวกต่อการดูแลรักษาภูมิทัศน์ เช่น 
ป้ายบอกทางสัญจรที่เป็นเสาเหล็กเพราะพื้นที่
โครงการมีการสัญจรที่ยังไม่เป็นระบบ 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปพื้นที่และการน าไปใช้ในกรณีศึกษาที่ 2 (ต่อ) 
หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรปุประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

3. การเลือกใช้วัสดุดาดอ่อน 
 
 

การใช้พรรณไม้ในพุทธประวัติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พรรณไม้ที่หายาก และมีความส าคัญต่อพุทธศาสนา 
เน้นการใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย 

4. การสัญจร 
 

 
 

มีการแบ่งชนิดของทุกลักษณะการเข้าถึงพื้นที่อย่าง
ชัดเจน เ ช่น เส้นทางการสัญจรโดยรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ จักรยาน และทางเดินเท้า ทุก
ลักษณะการสัญจรสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่เส้นทาง
หลัก 

 



บทท่ี  3 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 

 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่โครงการวัดราษฏร์ศรัทธาราม อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบกับการออกแบบโครงการ จึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ และ
น ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ ซึ่งจะส่งผลท าให้พ้ืนที่โครงการนั้นมีความสมบูรณ์ ใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด ดังนั้น การศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ข้อมูลระดับมหภาค
และข้อมูลระดับจุลภาค ดังนี้ 
 

3.1  ศึกษาข้อมูลระดับมหภาค 
  3.1.1  ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี  
  รูปวงกลมมีสัญลักษณ์ดอกบัวหลวงสีชมพูอยู่ตรงกลาง และรวงข้าวสีทองอยู่ 2 ข้าง
ดอกบัวและต้นข้าว หมายถึง ความสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร จังหวัดปทุมธานี ใช้อักษรย่อว่า “ปท” 

 

ภาพที่ 3.1 ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : http://www2.pathumthani.go.th (2557) 
 
 3.1.2  ค าขวัญประจ าจังหวัดปทุมธานี 

 ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระต าหนักรวมใจ สดใส
เจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม (ประวัติจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี สืบค้น
จาก http://www2.pathumthani.go.th, 2557) 
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 3.1.3  ต้นไม้ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
          ชื่อทั่วไป  :     ปาริชาติ 

 ชื่อวิทยาศาสตร์ :     Erythrina variegata Linn. 
 ชื่อสามัญ  :     Indian Coral Tree, Variegated Tiger’s claw 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 ต้นไม้ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : http://community.akanek.com/th/green/plant-profile/Indian-Coral-Tree 
 
 3.1.4  ดอกไม้ประจ าจังหวัดปทุมธานี 

 ชื่อทั่วไป  :     บุณฑริก ปุณฑริก ปทุม ปัทมา บัวฉัตรขาว สัตตบงกช    
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :     Nelumbo nucifera 
 ชื่อสามัญ  :     Lotus, Sacred lotus, Egyptian 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.3 ดอกไม้ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : http://herbalbeauty9.blogspot.com/2016/07/blog-post_62.html 
 
 3.1.5  ประวัติความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี 

 เดิมจังหวัดปทุมธานีเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อพุทธศักราช 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อน
ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะอพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ครอบครัวมอญเหล่านั้น ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกได้พัฒนามากขึ้น
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เป็นล าดับ ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้า
มาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
อนุญาตให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคก และครั้งสุดท้ายในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” 

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน 
ฉะนั้นจากชุมชนขนาดเล็ก “บ้านสามโคก” จึงกลายเป็น “เมืองสามโคก” ในกาลต่อมา 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลท านุบ ารุงชาวมอญเมืองสาม
โคกมิได้ขาด ครั้งเมื่อเดือน 11 พุทธศักราช 2358 ได้เสด็จประพาสออกเยี่ยมพสกนิกรที่เมืองสามโคก 
และประทับที่พลับพลาริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งซ้ายเยื้องเมืองสามโคก ยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาว
มอญเป็นล้นพ้น จึงได้พากันหลั่งไหลน าดอกบัวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะอยู่เป็นเมนิจ ยังความ
ซาบซึ้งในพระราชหฤทัยเป็นที่ยิ่ง จึงบันดาลพระราชหฤทัยให้พระราชทานนามเมืองสามโคก เสียใหม่
ว่า “เมืองประทุมธานี” ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2358 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ดังกล่าวชื่อเมือง  ปทุมธานี  จึ งได้ก า เนิดนับตั้ งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในปี พุทธศักราช 2461 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คาว่า “จังหวัด” แทน “เมือง” และให้
เปลี่ยนการเขียนชื่อจังหวัดใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี เมื่อ พ.ศ.2475 
จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอ ดังที่เป็นเช่นปัจจุบันนี้ 
 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้พระราชทานนามเมืองปทุมธานีเป็นต้นมา 
จังหวัดปทุมธานีก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นล าดับ เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ มีศิลปะวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์อ่ืนๆ เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวปทุมธานีภาคภูมิเป็นอย่างยิ่ง และเป็นจังหวัดในเขต
ปริมณฑลที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

3.1.6  ที่ตั้งจังหวัดปทุมธานี 
 จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 

100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1 ,525.856 
ตารางกิโลเมตร หรือ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร  

3.1.7  การแบ่งการปกครองจังหวัดปทุมธานี 
 จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอ 60 ต าบล และ 529 หมู่บ้าน เขตการ

ปกครอง 7 อ าเภอได้แก่ อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี อ าเภอหนองเสือ 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอล าลูกกา และอ าเภอสามโคก 

 
 

 



33 
 

 
 
 

 

 

 
 
ภาพที่ 3.4 การแบ่งการปกครองจังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : http://thiradbt.wordpress.com/ข้อมูลทั่วไปจังหวัดปทุม/ 
 

3.1.8  อาณาเขตติดต่อจังหวัดปทุมธานี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ 
 3.1.8.1 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอิน และอ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 3.1.8.2 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และ อ าเภอบางน้ า

เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3.1.8.3 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
 3.1.8.4 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขต

ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (อาณาเขต ศูนย์
ราชการจังหวัดปทุมธานี สืบค้นจาก http://www2.pathumthani.go.th, 2560) 
 

3.1.9  ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ า โดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน

ใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี และอ าเภอสามโคก ท าให้พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขต
อ าเภอลาดหลุมแก้วกับพื้นที่บางส่วนของอ าเภอเมือง และอ าเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด
หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง 
อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคก โดยปกติระดับน้ าในแม่น้ า
เจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมในบริเวณ
พ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้าง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ า
เจ้าพระยา ส าหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยานั้น เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลอง

อ.หนองเสือ 

อ.ธัญบุร ี

อ.เมือง 

อ.คลองหลวง อ.สามโคก 
อ.ลาดหลุมแก้ว 

อ.ล าลูกกา 
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ชลประทานจ านวนมาก สามารถควบคุมจ านวนปริมาณน้ าได้ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า 
(ประวัติจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี สืบค้นจาก http://www2.pathumthani.go.th, 2557) 
 3.1.10  ลักษณะดิน 
  พ้ืนที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกรดจัด มี pH ประมาณ 6-4 ซ่ึงเป็นลักษณะของดินเปรี้ยว โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
  3.1.10.1  ดินเปรี้ยวน้อยมีเนื้อท่ี 35,964.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.20 
  3.1.10.2  ดินเปรี้ยวปานกลาง 426,292.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.58 
  3.1.10.3  ดินเปรี้ยวจัด 229,991.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.22 ซึ่งสภาพพ้ืนที่ดังกล่าว
ท าให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ า ซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ปูนขาว 
หรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น พ้ืนที่ดินเปรี้ยวพบมากที่
อ าเภอหนองเสือ อ าเภอคลองหลวง อ าเภอลาลูกกา (ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดปทุมธานี สืบค้นจาก http://www.dpt.go.th, 2560) 

กลุ่มชุดดินที่พบในโครงการ คือ กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่ม กลุ่มชุดดินรังสิต (Rs) เป็น
กลุ่มชุดดินที่ 11  

 

ภาพที่ 3.5 กลุ่มชุดดินที่ 11 
ที่มา : http://www.nso.go.th 
 
  เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด า มีจุดประสีน้ าตาลแก่และแดงปนเหลือง ในฤดู
แล้งหน้าดินจะแตกระแหงเป็นร่องกว้างและลึก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงแรงจัดมาก (pH 4.0-5.0) 
ดินบนตอนล่างมีสีน้ าตาลปนเทาหรือเทาปนน้ าตาล มีจุดประสีเหลืองปนสีน้ าตาลและเหลืองปนแดงที่
ระดับความลึกตั้งแต่ 50-100 เซนติเมตร  
  จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่าดินประเภทนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนัก เนื่องจาก
น้ าซึมผ่านลงไปในชั้นดินได้ช้า ส่งผลให้การระบายน้ าเลว ท าให้ช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ าขังได้ง่าย และภูมิประเทศ
เป็นพ้ืนที่ราบเรียบ ดังนั้นการออกแบบพืชพรรณในพ้ืนที่โครงการควรค านึงถึงเรื่อง การระบายน้ าเป็น
หลัก เช่น ควรเลือกพืชพรรณที่ชอบน้ าหรือสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ง่ายเป็นต้น 
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3.1.11  ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง 6 เมตร มีลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน คือ มีฝนตกปานกลางและสลับฤดูแล้ง บริเวณ
ภาคกลางตอนล่างอากาศจะชุ่มชื้น เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทย ปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่น าความชุ่มชื้นมาสู่จังหวัด (ภูมิอากาศจังหวัดปทุมธานี ส านัก
พัฒนาอุตุนิยมวิทยา สืบค้นจาก http://climate.tmd.go.th, 2560) 
 
ตารางที่ 3.1 ภูมิอากาศจังหวัดปทุมธานี เฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2555-2559)  

ข้อมูล 
(เดือน) 

อุณหภูมิอากาศ 
(เซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ์ 
(%) 

ปริมาณ
น้ าฝน
(มม.) 

จ านวน
วันที่ฝน

ตก 

ปริมาณน้ า
ระเหย(มม.) 

ความเร็ว
ลม (กม./

ชม.) 

ทิศ
ทาง
ลม 

ปริมาณ
แสงแดด

(วัน) สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

ม.ค. 33.06 19.56 26.32 92.60 44.80 69.00 10.50 3.40 119.1/3.8 4.60 NE 7.16 
ก.พ. 34.70 21.68 28.24 94.80 43.60 69.00 23.94 1.60 141.6/5.1 5.40 S 7.44 
มี.ค. 36.60 24.00 30.28 95.20 43.80 69.80 39.58 3.20 186.1/6.0 10.34 S 7.20 
เม.ย. 37.72 24.82 31.18 95.80 43.80 69.80 31.58 3.80 166.9/5.8 11.62 S 7.40 
พ.ค. 37.88 26.26 31.94 76.60 38.20 57.40 91.76 8.20 178.6/5.9 12.52 SW 7.36 
มิ.ย. 35.64 25.44 30.90 93.80 55.20 74.40 145.36 11.60 143.2/5.1 12.06 SW 4.76 
ก.ค. 35.06 25.24 30.00 92.60 56.40 74.60 147.60 17.00 125.9/4.5 15.64 S 3.44 
ส.ค. 34.90 25.24 29.94 74.20 45.40 60.40 155.88 17.00 126.1/4.2 12.76 SE 3.54 
ก.ย. 34.08 24.90 29.52 75.40 50.60 62.80 313.68 19.20 114.8/4.0 6.84 SW 3.44 
ต.ค. 34.10 24.88 29.52 79.00 44.00 61.60 160.02 14.50 109.5/3.7 5.76 NE 5.72 
พ.ย. 34.68 24.38 29.58 77.80 42.20 60.00 38.64 7.40 108.3/3.6 23.20 NE 6.92 
ธ.ค. 33.56 22.00 27.82 72.20 37.40 55.00 0.54 1.00 117.1/3.8 6.30 N 7.18 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีปทุมธานี (2559) 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิที่มีผลต่อโครงการออกแบบ ค านึงถึงสภาพอากาศร้อนที่ได้
กล่าวมา โดยการออกแบบควรให้มีพ้ืนที่ร่มรื่น และค านึงถึงการดูแลรักษาพรรณไม้ที่มีอุณหภูมิสูง 
แสงแดดจัด เลือกปลูกพรรณไม้ที่โปร่งโล่งสบายเพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้ดี และควรมีการให้น้ าแก่พืช
พรรณไม้ในปริมาณที่มากขึ้น และจากตารางที่ 3.1 แสดงสถิติอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาในรอบปี 
(พ.ศ. 2555-2559) จังหวัดปทุมธานีได้น ามาใช้พิจารณาลักษณะภูมิอากาศในพ้ืนที่ ต าบลบึงค าพร้อย 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้ดังนี้ 
  3.1.11.1  ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาล
ของจังหวัดปทุมธานี ออกเป็น 3 ฤดูดังนี้ 
      1)  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็น
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งจะ
แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ท าให้อากาศเย็นและแห้งแล้ง แต่เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ทาง
ตอนกลางของ ประเทศใกล้อ่าวไทยอากาศจึงไม่หนาวเหมือนจังหวัดที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ โดย
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จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายอุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีอากาศร้อน เดือนธันวาคมและ
มกราคมเป็นเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดในรอบปีของจังหวัดปทุมธานี 
    2)  ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความ
ร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้เป็นลมฝ่ายใต้ ท า
ให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน เนื่องจากดวงอาทิตย์ได้โคจรจาก
ซีกโลกใต้มาอยู่ในละติจูดที่ตั้งฉากกับประเทศไทยจึงได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เต็มที 
    3)  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วง
ที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของ
ประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล าดับ ในระยะนี้ท าให้มีฝนตก
ชุกข้ึนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีและ
เป็นช่วงที่มีความชื้นสูง 
  3.1.11.2  ฝน จังหวัดปทุมธานีมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ าและมีพ้ืนที่ไม่ค่อย
กว้างขวางนัก ท าให้ปริมาณฝนต่างกันไม่มาก ปริมาณฝนรวมตลอดปีของพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
1,200-1,400 มิลลิเมตร เว้นแต่บริเวณบางพ้ืนที่ของอ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอหนอง
เสือที่มีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,400 มิลลิเมตร โดยฝนที่เกิดขึ้นเป็นฝนในฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และบางปีในช่วงฤดู ฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาใน
บริเวณจังหวัดปทุมธานีหรือใกล้เคียงท าให้ฝนตกเพ่ิมขึ้นอีก (ภูมิอากาศจังหวัดปทุมธานี ส านักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา สืบค้นจาก http://climate.tmd.go.th, 2560) 
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า พ้ืนที่โครงการจะมีลมหลักที่พัดผ่านพ้ืนที่อยู่ 2 ทิศ ได้แก่ทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และทิศตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว ดังนั้นส่งผลให้การออกแบบ
ภูมิทัศน์ควรค านึงถึงการเลือกพืชพรรณที่ใช้ในพ้ืนที่โครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 
แสดง : แผนผังแสดงสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.6 

สัญลักษณ์ :                      พ้ืนที่ได้รับแสงแดดช่วงเช้า 

                                    พ้ืนที่ได้รับแสงแดดร าไร 

                                    พ้ืนที่ได้รับแสงแดดช่วงบ่าย 

                                    พ้ืนที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน 

                                    ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

                                    ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 

                                    การโคจรของดวงอาทิตย์ 

 

ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต ้

ลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3.2  ศึกษาข้อมูลระดับจุลภาค 
 3.2.1  ข้อมูลทั่วไปของวัดราษฏร์ศรัทธาราม 

 3.2.1.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ วัดราษฏร์ศรัทธารามตั้งอยู่เลขที่ 39 บ้านคลองเจ็ด
สายกลาง ถนนล าลูกกา-ธัญบุรี หมู่ที่ 4 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 21 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา หรือ 34,072 ตารางเมตร 
  ทิศเหนือ ติดกับถนนเส้นรองส าหรับสัญจรบริเวณข้างตัววัด 
  ทิศใต้  ติดกับตลาดชัชวาล 
  ทิศตะวันออก ติดกับคลองน้ าที่เจ็ดซึ่งมีท่าน้ าเชื่อมต่อไปชุมชนด้านหลัง 
  ทิศตะวันตก ติดกับถนนหลักทางหลวงชนบทปทุมธานี 3004 ไม่มีป้ายบอกทาง
ที่ชัดเจน 
 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 
แสดง : แผนผังแสดงพ้ืนที่ติดต่อ ภาพที่ 3.7 
สัญลักษณ์ :      -   

ทิศเหนือ 

ทิศตะวันตก 

ทิศตะวันออก 

ทิศใต้ 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่โครงการ 
ภาพประกอบ ลักษณะพ้ืนที่ 

 

ทิศเหนือ ติดกับถนนเส้นรองส าหรับสัญจร
บริเวณข้างตัววัดเป็นถนนลูกรัง 
 
สรุปการวิเคราะห์ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวติด
กับเส้นทางสัญจร ควรปลูกแนวต้นไม้เพ่ือลด
ฝุ่นละออง 
 

 

ทิศใต้ เป็นพ้ืนที่โล่ง ติดกับตลาดชัชวาลคลอง
เจ็ด มีผู้คนเข้ามาใช้บริการตลอดทั้งวัน ท าให้
เกิดมลภาวะทางเสียง 
 
สรุปการวิเคราะห์ ควรปลูกแนวต้นไม้เพ่ือปิด
กั้นเสียงรบกวน 

 

ทิศตะวันออก ติดกับคลองน้ าที่ เจ็ดซึ่ งมี
สะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับวัด 
 
สรุปการวิเคราะห์ ควรปลูกแนวต้นไม้เพ่ือ
แสดงอาณาเขตของวัดที่แน่ชัด 

 

ทิศตะวันตก ติดกับถนนหลักทางหลวงชนบท
ปทุมธานี 3004 ไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน มี
การสัญจรตลอดเวลา  
 
สรุปการวิเคราะห์ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวติด
กับเส้นทางสัญจร ควรปลูกแนวต้นไม้เพ่ือดูด
ซับเสียงและลดมลภาวะต่างๆ 
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3.2.1.2  การเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่โครงการนั้นสามารถเดินทางได้ 2 วิธีคือ 
   1)  ทางเข้าที่ 1 จากถนนรังสิต-นครนายก โดยรถยนต์ส่วนตัว เดินทางจาก
ถนนรังสิต-นครนายก (305) ขาเข้า ข้ามสะพานเข้าสู่ทางหลวงชนบท ปทุมธานี 3004 ขับตรงไป
โครงการจะอยู่ทางซ้ายมือ จะเข้าถึงพ้ืนที่โครงการเป็นระยะ 7 กิโลเมตร 
   2)  ทางเข้าที่ 2 จากถนนล าลูกก โดยรถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากถนนล าลูกกา 
(3312) ขาออก เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบท ปทุมธานี 3004 ขับตรงไปโครงการจะอยู่ทางขวามือ 
จะเข้าถึงพ้ืนที่โครงการเป็นระยะ 3.45 กิโลเมตร 
 

 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 
แสดง : การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.8 
สัญลักษณ ์:      -   
ที่มา : http://www.google.co.th/search?q=แผนที่ประเทศไทย 

ประเทศไทย จังหวัดปทุมธาน ี

อ าเภอล าลูกกา วัดราษฏร์ศรัทธาราม 



41 
 

3.2.2  สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิม 
 การใช้พ้ืนที่หรือกิจกรรมเดิมภายในวัดราษฏร์ศรัทธาราม ประกอบไปด้วยการแบ่ง

พ้ืนที่การใช้สอยเป็น 3 ประเภท ตามหลักพระพุทธศาสนา คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขต
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 

 
 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 
แสดง : แผนผังแสดงการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการ ภาพที่ 3.9 
สัญลักษณ ์  :                  เขตพุทธาวาส 

                                  เขตสังฆาวาส 

                                  เขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 
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  สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิมในพ้ืนที่โครงการประกอบไปด้วย พระอุโบสถ ศาลา
การเปรียญ ศาลาราย ศาลาท่าน้ า หอไตร หอระฆัง กุฏิ วัจจกุฎี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.2.1  พระอุโบสถ เป็นสถานที่ ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ท าสังฆกรรมประดิษฐานพระ
ประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์ส าคัญๆ พระอุโบสถถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารถาวรและมีการประดับ
ตกแต่งอย่างสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.10 พระอุโบสถ 
 
  3.2.2.2  ศาลาการเปรยีญ เป็นอาคารอเนกประสงค์ซึ่งก่อสร้างในเขตพุทธาวาสเพ่ือใช้
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.11 ศาลาการเปรียญ 
 

3.2.2.3  ศาลาราย เป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมท าเป็นศาลาโถงส าหรับพุทธศาสนิกชนใช้
เป็นที่เตรียมการบ าเพ็ญกุศล หรือนั่งพักผ่อน ขณะมาปฏิบัติธรรมในวัด 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.12 ศาลาราย 
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3.2.2.4  ศาลาท่าน้ า ศาลาริมน้ ามีบันไดส าหรับขึ้นลงท่าน้ า บนศาลายกพ้ืนเป็นที่นั่ง
ยาวๆ สองข้างมีพนักพิง 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.13 ศาลาท่าน้ า 
  

3.2.2.5  หอไตร อาคารส าหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎกเปรียบเสมือนหอสมุดเป็นที่
เก็บรักษาคัมภีร์ค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งพระสงฆ์ใช้ส าหรับศึกษาและเผยแผ่แก่บรรดา
พุทธศาสนิกชน  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.14 หอไตร 
 

3.2.2.6  หอระฆัง ใช้เป็นอาคารส าหรับแขวนระฆังเพ่ือใช้ตีบอกสัญญาณ เวลาแก่
พระสงฆ์ในการลงท าวัตรและประกอบกิจของสงฆ์ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.15 หอระฆัง 
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3.2.2.7  กุฏิ อาคารที่เป็นโรงเรือนเป็นที่อยู่พ านักอาศัยของภิกษุสามเณร 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.16 กุฏิ 
 

3.2.2.8  วัจจกุฎี สถานที่ที่สร้างไว้ส าหรับท ากิจธุระส่วนตัว 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.17 วัจจกุฎี 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 
แสดง : แผนผังแสดงสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเดิมของพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.18 

สัญลักษณ์ :      1. กุฏิ                           5.  ศาลาราย 
                    2. ศาลาการเปรียญ           6.  วัจจกุฎ ี
                    3. พระอุโบสถ                 7.  หอระฆัง 
                    4. ศาลาท่าน้ า                  8.  หอไตร 

 

1 

2 

5 8 

6 
4 

7 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

3 

1 1 
1 5 
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5 

5 5 
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 3.2.3  การสัญจรภายในพ้ืนที่โครงการ 
 ระบบการสัญจรถนนในพ้ืนที่โครงการสามารถเข้า-ออกได้ทางเดียว เป็นถนนสองเลน 

แต่พ้ืนที่ถนนในบริเวณวัดยังถูกเป็นทางลัดส าหรับการสัญจรเพ่ือเข้าสู่ชุมชมด้านทิศตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.19 ระบบการสัญจร  

 

 
  

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 
แสดง : แผนผังแสดงการสัญจรในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.20 

สัญลักษณ์ :                    เส้นทางสัญจรหลัก 
                                 เส้นทางสัญจร (รถยนต์) 
                                  เส้นทางสัญจรรอง (ทางเท้า) 
                                  ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่                                            

 

พื้นที่รกร้าง 

ที่จอดรถ 

ลานกิจกรรม 
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3.2.4 พืชพรรณเดิม 
พืชพรรณของพ้ืนที่โครงการมีการปลูกไม้ยืนต้นอยู่หลายจุด ไม่มีการวางรูปแบบของ

การจัดภูมิทัศน์ที่ถูกต้องตามหลักการ และมีสภาพเสื่อมโทรมไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 

ตารางท่ี 3.3 แสดงพรรณไม้เดิม 
ชื่อพรรณไม้ ลักษณะพืชพรรณ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ หมายเหตุ 

มะยม 

 

      ไม้ ต้ นขนาดเล็ กถึ ง
ขนาดกลาง สูงประมาณ 3-10 
เมตร ล าต้นตั้ งตรง แตก
กิ่งก้านสาขาบริเวณปลาย
ยอด กิ่งก้านจะเปราะและ
แตกง่าย เปลือกต้นขรุขระสี
เทาปนน้ าตาล 

1. ให้ร่มเงาได้ดี 
2. มีผลกินได้ 
 

น าออก เพราะ
สภาพในปัจจุบัน
มีความเสื่อมโทรม
ไม่สวยงาม 

ราชพฤกษ์ 

 

     ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาด
กลาง สูง 9-15 เมตร มัก
แตกกิ่งต่ า ล าต้น ค่อนข้าง
เปลาตรง เปลือก สี เทา
ขาว หรือน้ าตาลเทา เรียบ
หรือแตกเป็นสะเก็ดหนา
ในต้นขนาดใหญ ่

1. ให้ร่มเงาได้ดี 
2. มีดอกที่มีสีสัน
สวยงาม 

เอาไว้ เพราะ เป็นไม้
ยืนต้นที่ต้องการ
แสงแดดจัด หรือ
กลางแจ้ง ให้ร่ม
เงาได้ดี  ดอกมี
สีสันสวยงาม 

อินทผลัม 

 

     ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 30 เมตร 
อยู่ตระกูลเดียวกับปาล์ม มีล า
ต้นเดี่ยวขนาด 30-50 เซนติเมตร 
ตั้ งตรง ทรงต้นเป็นเรือน
ย อด  ล า ต้ น มี ลั ก ษ ณ ะ
กลมๆ เปลือกแข็ งและ
เหนียว มีปุ่มนูนขรุขระ มี
รอยของกิ่ ง ก้ านที่ ห ลุ ด
ออกไป เปลือกมีสีเทาหรือ
สีน้ าตาลอมด า  

1. ให้ร่มเงาได้ดี 
2. ทนต่อแสงแดดได้ดี 
3. ไม่ผลัดใบ 

เอาไว้  เพราะ
เป็นไม้ยืนต้น
ไม่ผลัดใบ ดูแล
รักษาง่าย ทน
ต่ออากาศร้อน 
ให้ร่มเงาได้ดี 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงพรรณไม้เดิม (ต่อ) 
ชื่อพรรณไม้ ลักษณะพืชพรรณ ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ หมายเหตุ 

ปาล์มหางกระรอก

 

     ปาล์มต้นเดี่ยว ล าต้น
ป่องกลางเล็กน้อยขนาด 
20-25 เซนติเมตร คอสีเขียว 
ใบประกอบแบบขนนก เรียง
สลับทางใบยาว 2-2.50 เมตร 
ใบย่อยรูปขอบขนาน ออกเป็น
กระจุก 

1. ให้ร่มเงาได้ดี 
2. มีดอกที่มีสีสัน
สวยงาม 
3. ทนต่อแสงแดดได้ดี 

น าออก เพราะ
สภาพในปัจจุบัน
มีความเสื่อมโทรม
ไม่สวยงาม 

มะม่วง 

 

     ไม้ผลยืนต้นเขตร้อน ไม่
ผลัดใบทรงพุ่ม สูงประมาณ
5-10 เมตร ลักษณะล าต้น
กลม การแตกกิ่งแขนงจาก
ล าต้นหลักจะอยู่ในระดับ
ต่ า เปลือกล าต้นมีสีด่างขาว
เป็นวงกว้าง  ใบ เป็นแบบ
ใบเดี่ยว รูปทรงยาว 

1.ให้ร่มเงาได้ดี 
2. มีผลกินได้ 
 

น าออก เพราะ
สภาพในปัจจุบัน
มีความเสื่อมโทรม
ไม่สวยงาม 

จามจุรี 

 

     ไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่สูง
ประมาณ 10-20 เมตร แตก
กิ่งต่ า เรือนยอดแผ่กว้าง
โค้งตรงกลางและลาดลงหา
ข อ บ ค ล้ า ย รู ป ร่ ม  ใ บ
ประกอบแบบขนนกสองชั้น 
เรียงสลับ  

1. ให้ร่มเงาได้ดี 
2. ทนต่อแสงแดด 
 

เอาไว้ เป็นไม้
ยืนต้นให้ร่มเงา
จากเรือนยอด
ที่แผ่กว้าง ทน
ต่ อทุ กสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

หูกระจง 

 

     ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 
15-20 เมตร ขนาดทรงพุ่ม 
8-10 เมตร ผลัดใบ ทรงพุ่ม
แผ่เป็นชั้นๆ หนาทึบ แตก
กิ่งตั้งฉากกับล าต้น เมื่อต้น
โตเต็มที่ปลายกิ่ งจะลู่ลง 
เปลือกต้นสีน้ าตาล มีรอย
แตกเป็นร่อง ตามแนวยาว 

1. ให้ร่มเงาได้ดี 
2. ปลูกเป็นไม้ประดับ 

เอาไว้ ทรงพุ่มแผ่
เป็นชั้ นๆ หนา
ทึบ ให้ร่มเงาได้ดี 
ปลูกประดับเพ่ือ
ความสวยงาม 
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 3.2.5  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 3.2.5.1  ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ใช้ในพ้ืนที่โครงการมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
บึงค าพร้อย โดยมีหม้อแปลงหลักที่เชื่อมต่อจากเสาไฟฟ้านอกพ้ืนที่โครงการ หม้อแปลงหลักใน
โครงการจะเชื่อมต่อและจ่ายไฟฟ้าไปยังวัดราษฏร์ศรัทธาราม และจากวัดราษฏร์ศรัทธารามจ่ายไฟฟ้า
ไปยังชุมชมฝั่งตรงข้ามวัดราษฏร์ศรัทธารามทางทิศตะวันออก 

 
 

 
เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม  
แสดง : แผนผังแผนผังพืชพรรณเดิม  ภาพที่ 3.21 

สัญลักษณ ์:                   ราชพฤกษ์    หูกระจง 
                             มะม่วง                    ปาล์มหางกระรอก 
                             มะยม                     จามจุรี 
                             อินทผาลัม 
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ภาพที่ 3.22 ระบบไฟฟ้า 
 
  3.2.5.2  ระบบประปา น้ าประปาที่ใช้เป็นน้ าจากกรมประปา โดยมีท่อส่งน้ าเข้าพ้ืนที่
โครงการ และท าการสูบน้ าเข้าที่เก็บน้ าประปา ซึ่งมีจ านวน 2 จุด คือ บริเวณทิศเหนือฝั่งหน้าพระ
อุโบสถ และบริเวณทิศตะวันออกฝั่งหลังหอไตร จากนั้นจึงส่งต่อแจกจ่ายน้ าเข้าสู่พ้ืนที่ภายในโครงการ 
และชุมชนหลังวัดราษฏร์ศรัทธารามทางทิศตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.23 ระบบประปา 
 
  3.2.5.3  ระบบระบายน้ าเสีย เป็นการระบายน้ าเสียลงสู่ท่อระบายน้ า ที่ใช้ในบริเวณ
รอบตัววัด โดยจะมแีนวรางระบายน้ าอยู่ 2 ฝั่ง คือ ทางทิศเหนือ และทางทิศใต้ มีท่อระบายน้ าใหญ่อยู่
ทางทิศใตข้องพ้ืนที่โครงการเพ่ือระบายน้ าเสียลงท่อระบายน้ าออกจากพ้ืนที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.24 ระบายน้ าเสีย 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 
แสดง : แผนผังแสดงไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.25 

สัญลักษณ์ :                หม้อแปลงจ่ายไฟฟ้า 

                              เสาไฟในพ้ืนที่โครงการ 

                              เสาไฟนอกพ้ืนที่โครงการ 

                              แนวสายไฟ 

 

หม้อแปลงจ่ายไฟฟ้า เสาไฟในโครงการ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 
แสดง : แผนผังแสดงประปาและระบบระบายน้ าในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.26 

สัญลักษณ์ :            มิเตอร์น้ า 
                          ที่เก็บน้ าประปา 
                          แนวรางระบายน้ า 
                          แนวท่อประปา 
                         ท่อระบายน้ าใหญ่ 

 

รางระบายน้ า ที่เก็บน้ าประปา ที่เก็บน้ าประปา ท่อระบายน้ าใหญ ่
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 3.2.6  มุมมองและทัศนียภาพในพ้ืนที่โครงการ 
 มุมมองหรือทัศนียภาพที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นด้วยสายตาภายในพ้ืนที่นั้น มุมมอง

แบบเปิดโล่งเป็นมุมมองที่มองเห็นได้อย่างทั่วถึงทั้งบริเวณ มุมมองแบบแคบจะสามารถบังคับสายตาให้
มองไปในจุดๆ เดียว มุมมองแบบจุดเด่นจะส่งเสริมให้สถานที่นั้นมีความโดดเด่นเพิ่มมากข้ึน 

 3.2.6.1 ทัศนียภาพมองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเป็นมุมมองแบบเปิดโล่ง 
(Open View) มองเห็นลานกิจกรรม ที่ปัจจุบันเป็นลานเอกประสงค์ที่ทางวัดใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ภายในวัดที่ต้องใช้พ้ืนที่กลางแจ้ง ปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ให้ร่มเงา หรือไม้ดอกสีสันสดใสเพ่ือส่งเสริม
บรรยากาศ ลานคอนกรีตควรปลูกไม้ใหญ่เป็นระยะ เพ่ือลดอุณหภูมิในบริเวณ 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.27 ทัศนียภาพมุมมองแบบเปิดโล่ง 
 
  3.2.6.2 ทัศนียภาพมองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก เป็นมุมมองแบบแคบ 
(Window View) มุมมองนี้เป็นพ้ืนที่ด้านหน้าถนนทางเข้าโครงการ และถูกแบ่งเป็นพ้ืนที่จออดรถ
ชั่วคราว หรือไม่เป็นทางการไม่มีระเบียบที่แน่นอน ปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ให้ร่มเงา หรือไม้ดอกสีสัน
สดใสเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศ 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 3.28 ทัศนียภาพมุมมองแบบแคบ 
 
  3.2.6.3 ทัศนียภาพมองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเป็นมุมมองแบบจุดเด่น (View Point) 
มุมมองเป็นมุมมองที่เด่น เนื่องจากมองเห็นพระอุโบสถที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ปลูกไม้ยืนต้น
บริเวณด้านหลังเพ่ือส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้มีความโดดเด่นมากขึ้น 
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ภาพที่ 3.29 ทัศนียภาพมุมมองแบบจุดเด่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 
แสดง : แผนผังแสดงมุมมองและทัศนียภาพในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.30 
สัญลักษณ์ :                มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open View) 
                               
                              มุมมองแบบแคบ (Window View) 
 
                              มุมมองแบบจุดเด่น (View Point) 

 

B 

A 

C 

A มุมมองแบบเปิดโล่ง 
(Open View) 

 

B มุมมองแบบแคบ 
(Window View) 

 

C มุมมองแบบจุดเด่น 

(View Point) 

C 

A 

B 



3.2.7 สรุปข้อมูลลักษณะพื้นที ่
ตารางท่ี 3.4  ลักษณะของพื้นที่โครงการ 

จากการศึกษาลักษณะทั่วไปของโครงการ สามาสรุปออกมาได้ 3 Zone  ได้ดังนี้ Zone A พื้นที่รอบลานกจิกรรม, Zone B พื้นที่ศาลา และ Zone C พื้นที่รกร้าง 
 

 ที่ตั้ง ลักษณะของพื้นที ่
 
 

 
 
 

 

              

ลักษณะท่ีตั้งของพ้ืนท่ี Zone A : มีขนาด 2,342 ตารางเมตร 

               ทิศเหนือติดกับพื้นที่โลง่ 

               ทิศใต้ติดกับทางเดินเท้า 
               ทิศตะวันตกติดกับเส้นทางสญัจรภายนอกโครงการ 

               ทิศตะวันออกติดกับอุโบสถ 
ลักษณะพ้ืนท่ี : ถูกใช้ประโยชน์ในการจัดเป็นพื้นที่ส าหรบัจอดรถ ลานเอนกประสงค์ 
ประกอบศาสนพิธีทางพระพทุธศาสนา และส่วนพกัผ่อน ไดร้ับแสงแดดในช่วงกลางวัน
ตลอดเวลา  
ปัญหาและข้อจ ากัด : ภูมิทัศน์บรเิวณโดยรอบขาดความสวยงามและไมม่ีที่นัง่ส าหรบั
พักผ่อน พรรณไม้มีความเสื่อมโทรมขาดรม่เงา สภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงาม  
ข้อเสนอแนะ : มีที่นั่งพักผ่อนใหเ้พียงพอต่อผู้มาใช้ ปรบัปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม  
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ตารางท่ี 3.4  ลักษณะของพื้นที่โครงการ (ต่อ) 

ที่ตั้ง ลักษณะของพื้นที ่
 

 

 

 

                

 

 

ลักษณะท่ีตั้งของพ้ืนท่ี Zone B : มีขนาด 482 ตารางเมตร 

               ทิศเหนือติดกับเส้นทางสญัจรหลักภายในโครงการ 

               ทิศใต้ติดกับพระวิหาร 
               ทิศตะวันตกติดกับเส้นทางสญัจรหลักภายในโครงการ 

               ทิศตะวันออกติดกับศาลาทิศ 

ลักษณะพ้ืนท่ี :  ศาลาน่ังพักที่ใช้เป็นที่นัง่พักของแขกผูม้าเยอืน และเนินเขาหรือภูเขา
จ าลองเพือ่สักการะพระพุทธรปูปางต่างๆ มีการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อใหร้่มเงาแกส่ถานที่ 
ปัญหาและข้อจ ากัด : ภูมิทัศน์บรเิวณโดยรอบขาดความสวยงาม บรเิวณศาลาน่ัง
พักผ่อนมีที่นั่งไมเ่พียงพอ และมีสภาพเสื่อมโทรม พรรณไม้ไม่ให้รม่เงาเท่าที่ควร บรเิวณ
ภูเขาจ าลองไม่มีการดูแลรักษาภูมิทัศน์ท าให้มีสภาพเสือ่มโทรม   
ข้อเสนอแนะ : มีที่นั่งพกัผอ่นให้เพียงพอตอ่ผูม้าใช้ ปรับปรงุภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
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ตารางท่ี 3.4  ลักษณะของพื้นที่โครงการ (ต่อ) 

ที่ตั้ง ลักษณะของพื้นที ่
 

 

 
 
 
 

                              
 
 
 

 

ลักษณะท่ีตั้งของพ้ืนท่ี Zone C : มีขนาด 3,475 ตารางเมตร 

               ทิศเหนือติดกับกุฏิสงฆ์  

               ทิศใต้ติดกับตลาดชัชวาล 
               ทิศตะวันตกติดกับลานจอดรถ 

               ทิศตะวันออกติดกับคลองระบายน้ าที่เจ็ด 
ลักษณะพ้ืนท่ี : เป็นพื้นที่รกร้าง ถูกปกคลมุด้วยวัชพืช เป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่แต่กลบั
ไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ด้านใดเลย มีไม้ยืนต้นให้รม่เงาเพยีงเลก็น้อย โดนแสงแดด
ตลอดทั้งวัน  
ปัญหาและข้อจ ากัด :  เป็นบริเวณรกล้างท าใหเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ทีม่าใช้บรเิวณโดยรอบ 

ข้อเสนอแนะ : ควรก าจัดวัชพืชออกให้หมด และจัดภูมทิัศน์ให้มีความสวยงาม และจัด
พื้นที่เพื่อให้ใช้ได้สาธารณะประโยชน์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของ
โครงการ ที่ต้องการท าพื้นที่ในโครงการให้เกิดประโยนชน์สงูสุด 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 

แสดง : แผนผังแสดงการแบ่งพ้ืนที่โครงการตามการใช้สอยปัจจุบัน ภาพที่ 3.31 

สัญลักษณ ์:                    Zone A 

   Zone B 

                        Zone C 
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3.3  การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ใช้จากผู้ใช้พ้ืนที่โครงการและรวมถึงผู้ที่มาประกอบกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือทราบถึง
ปัญหาและความต้องการจากการใช้พ้ืนที่โครงการ ดังนั้น การศึกษาจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ ใช้
ประจ าและการกรอกแบบสอบถามส าหรับผู้ใช้ชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1  ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ 

 3.3.1.1  กลุ่มผู้ใช้ประจ าคือ กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทและหน้าที่ในศาสนสถานเป็นผู้ที่มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มผู้ใช้ประจ ามักมีพ้ืนที่ประจ าของ
แต่ละบุคคล ลักษณะการใช้พ้ืนที่ภายในแบ่งเป็นพ้ืนที่การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ แบ่งเป็นโซนๆอย่าง
ชัดเจน และส่วนพ้ืนที่ภายนอกใช้ส าหรับในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง และเป็นบริเวณที่ต้องการ
พักผ่อน 
  3.3.1.2  กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ กลุ่มบุคคลที่มาท าการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
เป็นครั้งคราวไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสภาพพ้ืนที่ โดยจากการศึกษานี้ได้ศึกษาจากการท าแบบสอบถาม
และการใช้สุ่มตัวอย่างประชากรกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทผู้ใช้ชั่วคราวได้ 2 
ประเภทคือ 
    1)  ผู้ที่มาปฏิบัติหรือประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
    2)  ผู้ที่มาใช้พ้ืนที่ด้านนันทนาการ คือประชาชนทั่วไปที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง
วัดราษฏร์ศรัทธาราม และบุคลากรในศาสนสถานท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น ออกก าลังกาย เล่น
กีฬา ปลูกต้นไม้ หรือท ากิจกรรมร่วมกัน  
 อายุ ในการเข้าใช้โครงการเนื่องจากเป็นวัดจึงมีอายุความต้องการใช้ได้ทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็ก 
วัยรุ่น วัยท างาน วัยครอบครัว วัยชรา และความต้องการใช้ จากการศึกษาครั้งนี้จะใช้จ านวนประชากร
ที่มาประกอบกิจกรรมทางศาสนา ในการศึกษาถึงพฤติกรรมและความต้องการ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ โดยข้อมูลของจ านวนผู้ที่มาประกอบกิจกรรมทางศาสนา การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายที่อยู่ในวัดราษฏร์ศรัทธาราม จ านวน 100 คน ในการศึกษาได้แบ่งหัวข้อใน
แบบสอบถามแต่ละตอนดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    1)  เพศ 
    2)  อายุ 
    3)  อาชีพ 
    4)  ระดับการศึกษา 
    5)  ช่วงเวลาที่เข้าใช้โครงการ 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการรูปแบบและกิจกรรมภายในวัดราษฏร์ศรัทธาราม
ทั่วไปด้านกิจกรรม 
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    1)  ท่านเข้ามาที่วัดเพื่อท ากิจกรรมในวันใด 
    2)  ท่านเข้ามาที่วัดเพื่อท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด 
    3)  สิ่งอ านวยความสะดวกในวัดแห่งนี้ควรปรับปรุงมากน้อยเพียงใด 
   ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมท่ีต้องการเพ่ิมเติม 
   ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามได้สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือน าไป ใช้พิจารณาด้าน
การออกแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับการออกแบบปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มีความเหมาะสมกับ
วัดราษฎร์ศรัทธาราม การศึกษากลุ่มผู้ใช้ 100 คนพบว่ากลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นเพศชาย 46 คน เป็นเพศ
หญิง 54 คน พบกลุ่มประชากรส่วนใหญ่อายุ 20-30 ปี  20  คน/31-40 ปี 26 คน/41-50 ปี 33  คน/51-60 ปี 10 
คน/60 ปีขึ้นไป 5 คน และต่ ากว่า 20 ปี 6 คน ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 15 คน/ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 26 คน/
มัธยมตอนปลาย 16 คน/มัธยมศึกษาตอนต้น 37 คน และอนุปริญญา/ปวส. 6 คน อาชีพ ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 23 
คน แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 22 คน/ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 22 คน/พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน 19 คน/
นักเรียน/นักศึกษา 16 คน/รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 คนและเกษตรกร 6 คน ท่านเดินทางที่วัดแห่งนี้โดยวิธีใด 
รถจักยานยนต์ 40 คน/รถส่วนบุคคล 36 คน/ รถจักยาน 16 คน/เดิน 6 คน และรถโดยสาร 2 คน เหตุผลที่ท่าน
เดินทางมาที่วัดเพ่ืออะไรท าบุญ 63 คน/ท่องเที่ยว 20 คน และวิปัสสนากรรมฐาน 17 คน 
 กิจกรรมภายในวัดราษฎร์ศรัทธาราม 
  ท่านที่เข้ามาท ากิจกรรมในวันใด วันเสาร์-อาทิตย์ 41 คน/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30 
คน/ช่วงเทศกาล 21 คน/วันจันทร์-ศุกร์ 6 คน และทุกวัน 2 คน ท่านที่เข้ามาที่วัดเพ่ือท ากิจกรรมใน
ช่วงเวลาใด 05.00-09.00 น. 43 คน/ 09.01-13.00 น. 32 คน และ13.01-17.00 น. 25 คนท่านที่เข้า
มาเพ่ือท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด 30-60 นาที 48 คน/มากกว่า 60 นาที 32 คน และน้อยกว่า 30 
นาที 20 คน 
 
ตารางที่ 3.5 ความต้องการของผู้ใช้งานภายในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 

รายละเอียด ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
1. กิจกรรมที่มีผู้มาใช้   
1.1 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 30% มาก 
1.2 พักผ่อนหย่อนใจ 47% มาก 
1.3 กิจกรรมทางศาสนา 25% ปานกลาง 
1.4 พิธีกรรมทางศาสนา 18% ปานกลาง 
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ตารางที่ 3.5 ความต้องการของผู้ใช้งานภายในโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม (ต่อ) 

รายละเอียด ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
2. สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยากให้ปรับปรุง   
2.1 ที่จอดรถ 39% มาก 
2.2 ทางเดินเท้า 42% มาก 
2.3 ห้องน้ า 31% ปานกลาง 
2.4 เก้าอ้ีนั่ง 43% มาก 
2.5 ถังขยะ 38% มาก 
2.6 โต๊ะ 22% ปานกลาง 

 

3.4  การสรุปศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โครงการ 
 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพของพ้ืนที่ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาข้อจ ากัดต่างๆ รวมถึงการเข้า
ใช้พื้นที่ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการเพ่ือทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพ้ืนที่โครงการ และ
น าไปต่อยอดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ของพ้ืนที่นั้น (ดังตารางที่ 3.6) 
 
ตารางท่ี 3.6 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 

Site Characteristics Program Potential Program Development Remark 
   พ้ืนที่ Zone A เป็นพ้ืนที่
ลานกิจกรรม บริเวณด้าน
ทิศเหนือที่ติดกับตัวพ้ืนที่
ไม่มีแนวรั้วแบ่งบริเวณที่
ชัดเจน พ้ืนที่ถูกใช้ประโยชน์
ในการจัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
จอดรถ ลานอเนกประสงค์
ประกอบศาสนพิธีทาง
พระพุทธศาสนา และบริเวณ
ส่วนพักผ่อน ได้รับแสงแดด
ในช่วงกลางวันตลอดเวลา มี
มุมมองแบบเปิดโล่ง (Open 
View) ล้อมรอบพ้ืนที่บริเวณ
พรรณไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงา 

   เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้มาใช้
บ่อยพอสมควร เนื่องจาก
ที่ เป็นพ้ืนที่ส่ วนกลาง
ของวัด พ้ืนที่จึงมีความ
ทรุดโทรมของเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นพ้ืนที่นี้ควร
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ในพร้อมต่อการใช้งาน
อยู่เสมอ 

   กิจกรรมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จะเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่บริเวณนี้ประกอบไป
ด้วย 
- ปลูกต้นไม้สกรีนแนวริมรั่ว
แบ่งเขตที่ชัดเจน 
- มีที่นั่งส าหรับพักผ่อนใน
บริเวณที่พักผ่อนส่วนกลาง 
- แบ่งช่องทางจอดรถโดย
การตีเส้นจราจร 
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ตารางท่ี 3.6 สรุปศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
Site Characteristics Program Potential Program Development Remark 

   พ้ื น ที่  Zone B เ ป็ น
พ้ืนที่ติดกับถนนสัญจร
หลัก มีมุมมองแบบเปิด
โล่ง(Open View) ได้รับ
แสงแดดตลอดทั้ ง วัน 
ลักษณะของพ้ืนที่มีศาลา
นั่งพักที่ ใช้ เป็นที่นั่ งพัก
ของแขกผู้มาเยือน และ
เนินเขาหรือภูเขาจ าลอง 
มีที่นั่งไม่เพียงพอ ภูมิทัศน์
มีสภาพเสื่อมโทรม และ
พรรณไม้ ไม่ ให้ ร่ ม เ ง า
เท่าที่ควร 

   พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ ที่มี
ประชาชนหรือผู้ที่มา
ท า บุ ญ ใ ช้ บ่ อ ย ม า ก
ที่ สุ ด  เนื่ องจากเป็น
บริ เ วณที่ ใช้ ส าหรั บ
การ พักผ่ อนพบปะ
พูดคุย ดังนั้น พ้ืนที่นี้
ควรปรับปรุงภูมิทัศน์
ในส่วนของศาลานั่ ง
พักผ่ อน  และภู เ ข า
จ าลองหรือเนินเขาให้
เ กิ ด ค ว ามส วย ง าม 
เหมาะสมแก่การเป็น
พ้ืนที่ส่วนพักผ่อน และ
พ้ืนที่ส าหรับสักการะ
พระพุทธรูปปางต่างๆ 

   กิจกรรมและสิ่ งอ านวย
ความสะดวกที่จะเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่บริเวณนี้ประกอบไป
ด้วย 
- พ้ืนที่บริเวณนั่งพักผ่อน 
- ไมย้ืนต้นเพ่ือให้ร่มเงา 
- บริเวณเนินเขาจ าลองที่
ถูกปรับปรุงรูปแบบใหม่ 

 

   พ้ืนที่บริเวณ Zone C 
เป็นพ้ืนที่รกร้าง ถูกปก
คลุมด้วยวัชพืช เป็นพ้ืนที่
ที่ มี ขนาดใหญ่แต่ กลั บ
ไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์
ด้านใดเลย มีไม้ยืนต้นให้
ร่ ม เ ง า เ พี ย ง เล็ กน้ อ ย 
ได้รับแสงแดดตลอดทั้ง
วัน 

   เป็นพ้ืนที่ที่ไม่ถูกใช้
งานเลย เพราะเป็นพ้ืนที่
รกร้าง ดังนั้นจึงพ้ืนที่นี้
จึงควรถูกปรับปรุงให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่  และเป็น
การเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะ
ปะโยชน์ให้เพ่ิมข้ึนจาก
เดิม 

   กิจกรรมและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกที่จะเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่บริเวณนี้ประกอบไป
ด้วย 
- ศาลานั่งพักผ่อน 
- ที่นั่งพักผ่อน 
- ลานประติมากรรรม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 

แสดง : แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (Bubble Diagrams) ภาพที่ 3.32 

สัญลักษณ์ :                      แสดงเส้นทางสัญจรหลัก 

                                  แสดงการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม 

                                   Zone A ลานกิจกรรม 

                                    Zone B เนินเขาจ าลอง 

                                    Zone C ส่วนศึกษาธรรมะ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม 

แสดง : แผนผัง Site Relation ภายในพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.33 

สัญลักษณ์ :                      ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ 

                                    กิจกรรมเดิม 

                                    กิจกรรมใหม่ 

                                    Buffer 

 



บทท่ี  4 
ผลงานการออกแบบ และการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 
4.1  ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

 
ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction) 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 



68 
 

 
ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่ (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.5 แนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบ (Main Concept Design) 
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ภาพที่ 4.6 ผังแม่แบบ (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.7 ไฟสนำม (Lighting Plan) 
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ภาพที่ 4.8 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone A) 
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ภาพที่ 4.9 Perspective Zone A  
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ภาพที่ 4.10 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone B) 
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ภาพที่ 4.11 Perspective Zone B 
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ภาพที่ 4.12 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone C) 
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ภาพที่ 4.13 Perspective Zone C 



78 
 

 
ภาพที่ 4.14 Perspective และ Typical Planting Detail 
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ภาพที่ 4.15 แบบขยำยสิ่งก่อสร้ำง (Detail Element Design) 
 



 

บทท่ี  5 
ข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุป 
 จากการศึกษาโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏร์ศรัทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ 39 บ้าน
คลองเจ็ดสายกลาง ถนนล าลูกกา-ธัญบุรี หมู่ที่ 4 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินทั้งหมด 21 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา หรือ 34,072 ตารางเมตร แบ่ง
พ้ืนที่ในการออกแบบภูมิทัศน์จ านวน 4 ไร่ หรือ 6,300 ตารางเมตร โดยเจ้าของโครงการมีความ
ต้องการให้ปรับปรุงและออกแบบภูมิทัศน์ในบริเวณส่วนลานกิจกรรรม เนินเขาจ าลอง และพ้ืนที่รกร้าง 
ให้เป็นที่ร่มรื่น สามารถพัฒนาพื้นที่เพ่ือให้พ้ืนที่ดังกล่าวได้เกิดเป็นพ้ืนที่ส าหรับสาธารณประโยชน์ และ
สามารถใช้ท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ เช่น มีมุมให้พักผ่อน มีป้ายความรู้ทางพระพุทธศาสนา ให้
สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย จากการศึกษาความต้องการข้างต้น สามารถน ามาประกอบเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และก าหนดรูปแบบกิจกรรม ซึ่งมีแนวความคิดหลักที่ต้องการให้โครงการ
เป็นพ้ืนที่สีเขียวให้มากที่สุด มีความร่มรื่นและมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้เป็นหลัก และงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดในโครงการทั้งสิ้นเป็นจ านวน  4,578,262 บาท 
 5.1.1  Zone A มีขนาด 2,342 ตารางเมตร เป็นลานกิจกรรมอยู่ส่วนบริเวณทางเข้า มีการ
การท าป้ายบอกทางอย่างชัดเจนในแต่ละจุด มีการเพ่ิมอาคารที่เป็นจุดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ของวัดราษฏร์ศรัทธาราม มีลานจอดรถที่ท าการจัดสรรอย่างเป็นระเบียบ และมีพ้ืนที่ส าหรับนั่ง
พักผ่อนตามบริเวณจุดต่างๆ 
 5.1.2  Zone B มีขนาด 482 ตารางเมตร เป็นเนินเขาจ าลอง มีการออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เพื่อชูจุดเด่นของเนินเขาจ าลอง และเพ่ิมพ้ืนทีส่ าหรับนั่งพักผ่อนแก่ผู้มาใช้งาน 
 5.1.3  Zone C มีขนาด 3,475 ตารางเมตร เป็นบริเวณส่วนศึกษาธรรมะ ที่ด้านในได้ถูก
ออกแบบใหม่เพ่ือให้เกิดเป็นพ้ืนที่ส าหรับสาธารณประโยชน์ ซึ่งด้านในมีมุมส าหรับการพักผ่อน มีศาลา
ส าหรับการพักผ่อน และมีป้ายความรู้ให้ศึกษาธรรมะ 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1  เพ่ือเป็นโอกาสในการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ และสร้างโอกาสให้แก่พ้ืนที่ควรมี
แผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างให้เป็นสถานทีท่ีส่งบและร่มรื่นมากข้ึน 
 5.2.2  เพ่ือให้การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฏ์ศรัทธาราม สามารถน าไปก่อสร้างได้
จริง ในการออกแบบควรค านึงถึงวัสดุในการน ามาใช้ ควรเลือกพืชพรรณที่มีความแข็งแรง และ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ภายในโครงการ 
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 แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความต้องการ 
เรื่อง ความต้องการของผู้เข้าใช้วัดราษฎร์ศรัทธาราม 
ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 แบบสอบถามนี้จัดท าข้ึนเพื่อการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้เพื่อประกอบใน 
การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด เพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษ เรื่องโครงการออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์วัดราษฎร์ศรัทธาราม ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการตอบ
แบบสอบถามท่านสามารถตอบอย่างอิสระตามความเห็นที่เป็นจริงค าตอบและข้อความต่างๆ จะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบแต่อย่างใดแต่จะมีประโยชน์ในการศึกษา 
 
ค าชี้แจง 1. กรุณาเติมเครื่องหมาย ✓ ลงใน ( ) หน้าข้อความหรอืเติมข้อความลงในช่องว่าง 
            2. เนื้อหาในแบบสอบถามนี้มทีั้งหมด 3 ตอน 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ 
 ( ) ชาย   ( ) หญิง 
1.2 อายุ 
 ( ) ต่ ากว่า 20 ปี   ( ) 20-30 ป ี  ( ) 31-40 ป ี
 ( ) 41-50 ป ี  ( ) 51-60 ป ี  ( ) 60 ปีข้ึนไป 
1.3 ระดับการศึกษา 
 ( ) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา    ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น 
 ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   ( ) อนุปรญิญา/ปวส. 
 ( ) ปริญญาตร ี     ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................... 
1.4 อาชีพ 
 ( ) นักเรียน/นักศกึษา    ( ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
 ( ) พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน   ( ) แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 
 ( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ   ( ) เกษตรกร 
 ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................ 
1.5 ท่านเดินทางมาที่วัดแห่งนี้โดยวิธีใด 
 ( ) รถจักรยาน     ( ) รถจักรยานยนต์ 
 ( ) เดิน      ( ) รถส่วนบุคคล 
 ( ) รถโดยสาร     ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................... 
1.6 เหตุผลที่ท่านเดินทางมาที่วัดเพือ่อะไร 
 ( ) ท าบุญ                                 ( ) ท่องเที่ยว    

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



ตอนท่ี 2 ข้อมูลความต้องการรูปแบบและกิจกรรมภายในวัดราษฎร์ศรัทธารามทั่วไปด้านกิจกรรม 
2.1 ท่านเข้ามาที่วัดเพื่อท ากิจกรรมในวันใด (เลือกตอบไดเ้พยีง 1 ข้อ) 

 ( ) วันจันทร์-วันศุกร ์    ( ) วันเสาร์-วันอาทิตย ์
 ( ) วันหยุดนักขัตฤกษ์    ( ) ทุกวัน 
 ( ) ช่วงเทศกาล     ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 

2.2 ท่านเข้ามาที่วัดเพื่อท ากิจกรรมในช่วงเวลาใด (เลือกตอบได้เพียง 1ข้อ) 
 ( ) 05.00-09.00 น.    ( ) 09.01-13.00 น.   
 ( ) 13.01-17.00 น.    ( ) 17.01-1.00 น. 
 ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................... 

2.3 ท่านเข้ามาที่วัดเพื่อท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด (เลอืกตอบได้เพียง 1ข้อ) 
 ( ) น้อยกว่า 30 นาที    ( ) 30-60 นาที 
 ( ) มากกว่า 60 นาท ี    ( ) ค้างคืน 

 ( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................... 
2.4 กิจกรรมทีม่ีอยู่ภายในวัดท่านใช้เวลากับกิจกรรมมากนอ้ยเพียงใด (กรุณาเติมเครื่องหมาย ✓ ลง
ในช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 

กิจกรรม 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย 
สุด 

1. กิจกรรมที่มีผูม้าใช้      
1.1 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา      
1.2 พักผ่อนหยอ่นใจ      
1.3 กิจกรรมทางศาสนา      
1.4 พิธีกรรมทางศาสนา      

 
2.5 สิ่งอ านวยความสะดวกในวัดแห่งนีท้่านคิดว่าควรปรับปรุงมากนอ้ยเพียงใด (กรุณาเติมเครื่องหมาย 
✓ ลงในช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่ควรให้ปรบัปรุง 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย 
สุด 

1. ที่จอด      

2. ทางเดินเท้า      

3. ห้องน้ า      

4. เก้าอี้นั่ง      

5. ถังขยะ      

6. โต๊ะ      
 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 สรุปกิจกรรมของการออกแบบศาสนสถานในพื้นท่ีโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปกิจกรรมของการออกแบบศาสนสถานในพื้นที่โครงการ 
 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราฏร์ศรัทธาราม ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสถานที่พักผ่อนของประชาชนที่
เข้ามาใช้พื้นที่โครงการ โดยการท าการศึกษาความต้องการของผู้ใช้โครงการและหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่โครงการเพื่อก าหนดรูปแบบ และส่วนประกอบของโครงการให้สอดคล้องกับแนวความคิดใน
การออกแบบในแต่ละส่วน โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยในด้านต่างๆ ของผู้ใช้โครงการ 

1. แนวความคิดในด้านการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ 
     1.1 พื้นที่ส่วนบริการ เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่โล่ง เป็นลานกิจกรรม ซึ่งอยู่บริเวณ

ด้านหน้าของโครงการทางทิศตะวันตก โดยพื้นที่เดิมเป็นพื้นคอนกรีต จึงท าการออกแบบให้พื้นที่ส่วนน้ี
เป็นพื้นที่จอดรถอย่างเป็นสัดส่วน และจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ เพื่อให้ร่มเงาแก่พื้นที่ 
               1.2 พื้นที่ส่วนสาธารณะ เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อน และเนินเขาหรือ
ภูเขาจ าลองเพื่อใช้สักการะพระพุทธรูปปางต่างๆ  โดยพื้นที่เดิมเป็นพื้นคอนกรีต มีสภาพภูมิทัศน์ที่
เสื่อมโทรม จึงท าการออกแบบให้มีพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อนเพิ่มมากข้ึน  และจัดภูมิทัศน์ให้เกิดความ
สวยงาม 

    1.3 พื้นที่ส่วนสาธารณะ เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง ปกคลุมด้วยวัชพืช เป็นพื้นที่
ขนาดใหญ่ โดยพื้นที่เดิมเป็นดินถม  จึงมีการจัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อพื้นที่ โดย
ก าหนดการใช้พื้นที่คือ การจัดภูมิทัศน์ส่วนพักผ่อนและพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้ที่เข้ามาใช้
พื้นที่โครงการ 

2. แนวความคิดในด้านการออกแบบพืชพรรณ 

    การดูแลบ ารุงรักษาพืชพรรณทุกชนิดที่เลือก ต้องพิจารณาถึงการดูแลรักษาควรเน้นพืช
พรรณที่มีการบ ารุงรักษาง่าย ใช้งบประมาณน้อย หาซื้อได้ง่ายและประโยชน์ใช้สอยทางด้านต่างๆ ของ
พรรณไม้สามารถน าพืชพรรณมาประยุกต์ใช้ในด้านแนวความคิดในการออกแบบ ด้านพืชพรรณตาม
ลักษณะของพื้นที่ และการแบ่งโซนได้ดังนี้ 
แนวคิดในด้านการออกแบบด้านพืชพรรณ 

Zone การเข้าใช้พื้นที่โครงการ ประโยชน์การใช้สอย/การเลือกพรรณไม้ 
Zone A 
เป็นพื้นที่
บริเวณ
ด้านหน้า 

1. พื้นที่ส่วนบริการ 

2. พื้นที่ส่วนสาธารณะ 
 

เนื่องจากพื้นที่ เป็นพื้นที่โล่ง ลักษณะพื้นที่เป็นลาน
คอนกรีต ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน 
ดังนั้นจึงเลือกใช้พืชพรรณที่ให้ร่มเงาได้ดีและสามารถ
ทนต่อสภาพอากาศของพื้นที่ และความสวยงามแก่
พื้นที่รวมถึงมีการดูแลรักษาง่าย ดังนั้นจึงเลือกใช้พืช
พรรณที่ให้ร่มเงา และสามารถทนต่อแสงแดดได้ดีเช่น 
อินทนิลน้ า โพธ์ิ กระทิง มะฮอกกานี เป็นต้น  

 

 

 

 



แนวคิดในด้านการออกแบบด้านพืชพรรณ (ต่อ) 

Zone การเข้าใช้พื้นที่โครงการ ประโยชน์การใช้สอย/การเลือกพรรณไม้ 
Zone B 
เป็นพื้นที่
บริเวณ
ส่วนกลาง
ของ
โครงการ 

1. พื้นที่ส่วนสาธารณะ 

2. พื้นที่ส่วนพักผ่อน 

เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อน และ
เนินเขาหรือภูเขาจ าลองเพื่อใช้สักการะพระพุทธรูป
ปางต่างๆ ได้รับแสงแดดในช่วงบ่าย ดังนั้นจึงเลือกใช้
พืชพรรณที่ให้ร่มเงาได้ดีและสามารถทนต่อสภาพ
อากาศของพื้นที่ และความสวยงามแก่พื้นที่รวมถึงมี
การดูแลรักษาง่าย ดังนั้นจึงเลือกใช้พืชพรรณที่ให้ร่ม
เงา และสามารถทนต่อแสงแดดได้ดีเช่น อินทนิลน้ า 
โพธ์ิ กระทิง เป็นต้น 

Zone C 
เป็นพื้นที่
บริเวณ
ด้านหลังทาง
ทิศใต้ของ
โครงการ 

1. พื้นที่ส่วนสาธารณะ 

2. พื้นที่ส่วนพักผ่อน 

เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่
และเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการจัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่โครงการ มีการก าหนดเขตแดนให้กับพื้นที่อย่าง
ชัดเจน โดยพื้นที่เดิมเป็นดินถม ได้รับแสงแดดตลอด
ทั้งวัน  ดังนั้นจึงเลือกใช้พืชพรรณที่ให้ร่มเงาได้ดีและ
สามารถทนต่อสภาพอากาศของพื้นที่  และความ
สวยงามแก่พื้นที่รวมถึงมีการดูแลรักษาง่าย ดังนั้นจึง
เลือกใช้พืชพรรณที่ ให้ร่มเงา และสามารถทนต่อ
แสงแดดได้ดีเช่น อินทนิลน้ า โพธ์ิ กระทิง เกด จามจุรี 
เป็นต้น และในการเลือกใช้ไม้พุ่มควรเลือกที่ดูแลรักษา
ง่ายและใช้เป็นจุดน าสายตา เช่น เทียนทอง ไทรยอด
ทอง ชาฮกเกี้ยน เป็นต้น  

 

 3. แนวความคิดในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่ 
    3.1 เก้าอี้ ม้านั่ง โต๊ะสนาม เป็นลักษณะของการนั่งแบบที่ต้องการใช้โต๊ะด้วย เช่น โต๊ะ

สนาม ที่ใช้ในบริเวณพื้นที่พักผ่อน มักมีการจัดวางเป็นกลุ่มหลายๆ ชุดในบริเวณเดียวกันเพื่อเป็นจุดที่
บ่งบอกว่าเป็นพื้นที่พักผ่อน 

 

         

 

 



    3.2 ถังขยะ คือถังรองรับขยะมูลฝอย เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม หรือสิ่ง
เหลือใช้จากผู้ใช้พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ผู้มาใช้มีจ านวนมาก ค านึงถึงรูปแบบ และ
ต าแหน่งที่ตั้งให้เหมาะสม โดยวัสดุที่เลือกใช้คือไม้เทียมและเหล็กกล่องเพื่อความแข็งแรงคงทนและใช้
โทนสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ จัดเรียงไว้บริเวณมุมบริการต่างๆ เช่น พื้นที่นั่งพักผ่อน 

 

 

    3.3 ป้ายบอกสถานที่ภายในโครงการ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงการเข้าถึงพื้นที่หรือสถานที่
ส าคัญภายในบริเวณพื้นที่โครงการ มักมีการจัดวางไว้ตามจุดต่างๆ ของพื้นที่โครงการเพื่อง่ายต่อการ
เข้าถึง 

 

 

    3.4 ไฟส่องสว่าง เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยให้แสงสว่างภายในพื้นที่ เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและความสวยงามให้กับพื้นที่ในช่วงเวลากลางคืน มักมีการจัดวางต าแหนง่บริเวณทางเดิน 
ถนนสัญจรหลัก และพื้นที่ทีม่ีการเข้าใช้งานเป็นประจ า 

 

 
 



4. แนวคิดในการออกแบบมุมมอง 

     แนวความคิดด้านมุมมอง มีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งสามารถแยกเป็นลักษณะต่างๆ ได้
โดยเพิ่มมุมมองที่ดีส่งเสริมภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นมุมมองที่ดีไม่มีผลต่อพื้นที่โครงการ ซึ่งมุมมองนี้
ได้แก่ พื้นที่ Zone A เป็นพื้นที่ลานเอนกประสงค์อยู่ทางทิศตะวันตก Zone B เป็นพื้นที่ส าหรับ
สักการะพระพุทธรูปปางต่างๆ โดยจ าลองเป็นภูเขาจ าลอง เป็นศูนย์กลางของพื้นที่โครงการ และ 
Zone C  เป็นพื้นที่รกร้างเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ จึงมีการการจัดภูมิทัศน์ให้
เหมาะสมกับพื้นที่ 
     บริเวณ Zone A เป็นพื้นที่โล่ง ลักษณะพื้นที่เป็นลานคอนกรีต ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับ
แสงแดดตลอดทั้งวัน ไม่มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบ จึงได้มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความสวยงาม 
และจัดพื้นที่ลานจอดรถอย่างเป็นสัดส่วน 

 

              

มุมมองแบบเปิดโลง่ในพื้นที่โครงการ Zone A ฝั่งทิศเหนือ 

                   

มุมมองแบบเปิดโลง่ในพื้นที่โครงการ Zone A ฝั่งทิศตะวันตก 

 

 

 

 

 

 



บริเวณ Zone B เป็นพื้นที่โล่ง พื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อน และเนินเขาหรือภูเขา
จ าลองเพื่อใช้สักการะพระพุทธรูปปางต่างๆ เป็นศูนย์กลางของพื้นที่โครงการได้รับแสงแดดในช่วงบ่าย 
มีสภาพภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรม จึงท าการออกแบบให้มีพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น จัดภูมิทัศน์ให้
เกิดความสวยงาม 

                   

พื้นที่โครงการ Zone B บรเิวณที่นั่งพักผ่อน 

                   

มุมมองแบบจุดเด่นในพื้นที่โครงการ Zone B 

บริเวณ Zone C เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่ยังไม่
มีการจัดภูมิทัศน์ จึงมีการจัดภูมิทัศน์ส่วนพักผ่อนและมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่
โครงการ  

              

มุมมองบริเวณที่นางพกัผอ่นในพื้นที่โครงการ Zone C 



             

มุมมองแบบแคบในพื้นที่โครงการ Zone C 

                 

มุมมองแบบเปิดโลง่จากบรเิวณทางเข้าพื้นที่โครงการ Zone C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประวัตผิู้จัดท ำ 
 

ช่ือ  นางสาวอฑิตา สุรบูรณ์กุล 
เกิด 5 มกราคม 2538 
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา 2549 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    จากโรงเรียนบุญเสริมวิทยาธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2552 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    จากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2555 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    จากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2560   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 
 สถานที่ติดต่อ  บ้านเลขที่ 51/127 หมู่ที่ 5 ถนนไสวยประชาราษฎร์ 
    ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
    โทรศัพท์ : 08 4011 5196 
    E-mail : somkern@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประวัตผิู้จัดท ำ 

 
ช่ือ  นางสาวภัทราพร โตสุข 
เกิด 26 กันยายน 2538 
 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา 2550 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    จากโรงเรียนคลองล าเจียก กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร                  
ปีการศึกษา 2560   จบการศึกษาระดบัปริญญาตร ี

    สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 
 สถานที่ติดต่อ  บ้านเลขที่ 23/2 หมู่ 3  ซอยนวมินทร์ 111 
    ต าบลนวมินทร์ อ าเภอบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
    โทรศัพท์ : 08 8008 0625 
    E-mail : therbiew@hotmail.com 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


