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บทคัดย่อ 

 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสุทธาวาสตั้งอยู่บนพ้ืนที่ เลขที่ 56 บ้านบางสะแก หมู่ที่ 4 
ต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันวัดสุทธาวาสมีเนื้อที่ทั้งหมด 29 ไร่ 
2 งาน 68 ตารางเมตร โดยประกอบด้วย พื้นที่ภูมิทัศน์ 19 ไร่ พ้ืนที่ก่อสร้าง 5 ไร่ 1 งาน พ้ืนที่ที่เหลือ 
5 ไร่ จะเป็นป่าและบ่อน้ า ซึ่งมีพ้ืนที่ใกล้ชุมชนท าให้ประชาชนเข้ามาใช้พ้ืนที่เป็นประจ าแต่ด้วยวัด
สุทธาวาสมีพ้ืนที่กว้างและยังไม่มีเขตกั้นหรือรั้วกันวัดที่ชัดเจนจึงเกิดปัญหาด้านความไม่เป็นระเบียบ
ของการใช้พ้ืนที่ จึงท าให้การสัญจรภายในรวมถึงการจอดรถการท ากิจกรรมบางอย่างไม่มีความเป็น
ระเบียบและไม่ชัดเจน เช่น จอดรถในพ้ืนที่ห้ามจอด การสัญจรเข้า - ออกของผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่
โครงการ จึงท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่เพ่ือก าหนดกิจกกรมที่ใช้แก้ปัญหาให้
เหมาะสมกับโครงการซึ่งในการแก้ปัญหาต่างๆ การใช้พ้ืนที่ท าได้ไม่เต็มศักยภาพสภาพพ้ืนที่ของวัด
ค่อนข้างเสื่อมโทรม พรรณไม้ที่มีอยู่เดิมค่อยข้างเสื่อมโทรม เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ.2554 
ยังไม่ได้รับการปรับปรุงฟ้ืนฟู โดยพ้ืนที่ปัจจุบันทางวัดต้องการให้มีการออกแบบศาสนาสถานให้
ประชาชนได้เข้ามาใช้งานพ้ืนที่ได้ทุกส่วนของพ้ืนที่นั้นได้ยึดถือแนวความคิดหลักในการออกแบบ
ภายใต้ค าว่า “นะ โม พุท ธา ยะ”  ซึ่งเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบภูมิทัศน์ศาสนสถานแห่ง
นี้ในการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของวัดสุทธาวาสสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 โซน ดังนี้  

Zone A มีเนื้อที่ประมาณ 32,000 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ประชาชนส่วนใหญ่จะมาท าบุญ 
ในช่วงวันพระ วันส าคัญทางศาสนา และเป็นพ้ืนที่จัดงานประจ าปี อยู่ใกล้ที่จอดรถบริเวณในวัด
ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้โครงการโดยเพ่ิมสิ่งอ านวยสะดวก อาทิ ที่จอดรถ ห้องน้ าจัดสวนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบ 

Zone B มีเนื้อที่ประมาณ 4,500 ตารางเมตร เป็นพื้นที่บ่อน้ ามีศาลาริมน้ าส าหรับนั่งพักผ่อน
มีกลุ่มพรรณไม้เดิมที่สามารถพัฒนาพื้นที่ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ อาทิ พื้นที่เดินจงกลม สถานที่ปฏิบัติ
ธรรม ที่พักผ่อนริมน้ าพร้อมทั้งจัดภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

Zone C มีเนื้อที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของกุฏิสงฆ์ เป็นที่ที่ประชาชนไม่ได้
เข้ามาใช้งานบริเวณนี้พระสงฆ์ใช้ท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น การจ าวัด การศึกษาพระธรรมอีก ซึ่งจะคง
กิจกรรมเดิมไว้และท าการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 

การประมาณราคางาน Hardscape ราคา 1,451,880 บาท Softscape ราคา 1,472,662 บาท 
รวมราคา Hardscape & Softscape 2,924,541 บาท และงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดในโครงการทั้งสิ้น
เป็นจ านวน 3,812,140 บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
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ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ มากมาย ที่ส าคัญที่สุดขอขอบพระคุณวัดสุทธาวาสที่ได้
อนุเคราะห์ที่มาใช้ในการเรียนรู้ ขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ข้อมูล ดังนั้นจึงขอกราบขอบพระคุณไว้
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งบประมาณในการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนๆ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งก าลังที่ดีต่อ
กันเสมอมาและคอยลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษาในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วง
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำของและควำมส ำคัญของโครงกำร 

วัดสุทธาวาสตั้งอยู่เลขที่ 56 บ้านบางสะแก หมู่ที่ 4 ต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี ได้รับอนุญาตให้สร้าง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2485 โดยมีนายแฉ่ง นายทองและ 
นางสุดใจตระกูล “เจริญสุข” เป็นผู้ด าเนินการสร้างนางสุด ไวว่อง ได้บริจาคที่สร้างวัด 16 ไร่ 3 งาน 
7 ตารางวา นอกจากนั้นยังได้ขอที่ดิน นายค า นางลด ขนุนก้อน ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนอีกด้วย 
พ้ืนที่วัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ปลายคลองบางสะแกฝั่งใต้ มีถนนเรียบคลองชลประทานเข้าถึงวัด ปัจจุบัน
เขตวัดสุทธาวาสมีเนื้อที่ทั้งหมด 29 ไร่ 2 งาน 68 ตารางเมตร โดยประกอบด้วย พ้ืนที่ภูมิทัศน์ 19 ไร่ 
พ้ืนที่ก่อสร้าง 5 ไร่ 1 งาน พื้นที่ท่ีเหลือ 5 ไร่ จะเป็นป่าและบ่อน้ า 
 โครงการยังไม่มีรั้วแสดงอาณาเขตรอบวัดที่ชัดเจนจึงหาขอบเขตที่ชัดเจนไม่ได้ ถนนหน้าวัดมี
ปัญหาจากเสียง ฝุ่น รบกวนจากการสัญจร สภาพพ้ืนที่วัดค่อนข้างเสื่อมโทรม พรรณไม้เดิมเสื่อมโทรม
เนื่องจากเหตุการณ์น้ าท่วมเม่ือปี พ.ศ.2554 จึงท าใหก้ิจกรรมต่างๆ ภายในวัดยังไม่มีการแบ่งพ้ืนที่ตาม
ความเหมาะสมของผู้ใช้อย่างชัดเจน ที่ล้างจาน โรงครัวและที่เก็บของไม่เป็นระเบียบ การสัญจร
ภายในยังไม่ชัดเจน ยังไม่มีการจัดพ้ืนจอดรถที่ชัดเจน วัดต้องการให้มีการออกแบบศาสนาสถานให้
ประชาชนได้เข้ามาใช้พ้ืนที่ได้ทุกส่วนของพ้ืนที่ 
 ดังนั้น โครงการออกแบบพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสุทธาวาส ต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยส่งเสริมอาคาร และภาพลักษณ์ของวัดและความ
เป็นระเบียบให้กับวัดเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของคณะสงฆ์ที่ต้องการพัฒนาวัด  เพ่ือให้มีการ
จัดแบ่งพ้ืนที่สอยที่เหมาะสม และตรงกับลักษณะของพ้ืนที่ สะอาด ร่มรื่น ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับวัดและผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1.2.1 ศึกษาข้อมูลหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ในศาสนสถาน 
1.2.2 ศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพพ้ืนที่ออกแบบเพื่อหาศักยภาพพ้ืนที่โครงการ 
1.2.3 ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่

เกิดข้ึน 
1.2.4 น าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสุทธาวาส ต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอ

ลาดหลุมแก้ว จงัหวัดปทุมธานี 
 
1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 

1.3.1 การเข้าถึงพ้ืนที่ 
        1.3.1.1 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเส้นทางท่ี 1 จากศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ขับรถ
มาทางถนน ปทุม - บางเลน ตรงมาก่อนถึงสะพานสี่เลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยวจะเห็นโรงงานสยามเทคโน เลี้ยว
ซ้ายเข้าถนนเส้นตัดใหม่ 3020 เข้ามาประมาณ 1 กิโลเมตร ผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากสักระยะ โดย
พ้ืนที่โครงการอยู่ทางซ้ายมือ ขวามือจะเป็นคลองชลประทาน (คลองเจ๊ก) 
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        1.3.1.2 เส้นทางที่ 2 จากบางใหญ่เลยหมู่บ้านบัวทองธานี แยกซ้ายออกถนนเส้น
สุพรรณบุรี ตรงมาผ่าน บริษัท ซูเลียน แยกซ้ายก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองเจ๊ก ลอดใต้สะพานเลี้ยวซ้าย
เข้าถนนเลียบคลองชลประทาน (คลองเจก๊) ผ่านโรงเรียนวัดสุทธาวาสโดยพื้นที่โครงการอยู่ขวามือ 

        1.3.1.3 รถโดยสารประจ าทาง ขึ้นรถสาย 337 ปทุม - บางใหญ่ สาย 391 ปทุม - นพวงศ ์
สาย 188 ปทุม - บางเลน ลงตรงหมู่บ้านภัทรรารมย์ 2 แล้วต่อรถมอเตอร์ไซคร์ับจ้างเข้าพ้ืนที่โครงการ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 1.1 เส้นทางการเข้าถึงพ้ืนที่ 
ที่มำ : http://www.google.co.th 
 

1.3.2 สภาพพ้ืนที่โครงการ 
                 พ้ืนที่โครงการสภาพพ้ืนที่ดินเป็นลูกรัง สภาพพ้ืนที่เดิมเป็นทุ่งนาที่ชาวบ้านบริจาคให้แก่
วัด ปัจจุบันวัดสุทธาวาสมีเนื้อท่ีทั้งหมด 29 ไร่ 2 งาน 68 ตารางเมตร 
                 ทิศเหนือ  ติดกับคลองบางสะแก 
                 ทิศใต ้  ติดกับโรงเรียนวัดสุทธาวาส 
                 ทิศตะวันออก ติดกับทุ่งนา 
                 ทิศตะวันตก ติดกับคลองชลประทานและถนน 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/
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                                         ทิศเหนือ ติดกับคลองบางสะแก 
 
 

 
   ทิศตะวันตก ติดกับถนน          ทิศตะวันออก ติดกับทุ่งนา 
 
 
 
 
 
                                      

  ทิศใต้ ติดกับโรงเรียนวัดสุทธาวาส 
 
ภำพที่ 1.2 พ้ืนทีติ่ดต่อโครงการ 
 
1.4  พื้นที่ออกแบบและปรับปรุงวัดสุทธำวำส 
 วัดสุทธาวาสตั้งอยู่เลขที่ 56 บ้านบางสะแก หมู่ที่ 4 ต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จงัหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีท่ีดินตั้งวัดเนื้อท่ี 29 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา 
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เรื่อง : โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสุทธาวาส  
แสดง : ขอบเขตของพ้ืนที่ออกแบบ ภำพที่ 1.3 
สัญลักษณ์ :  
                          
                          ขอบเขตของพ้ืนที่ออกแบบ                      
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1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ทราบข้อมูลหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ในศาสนสถาน 
 1.5.2 ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของสภาพพืน้ที่เพือ่การออกแบบตามศักยภาพของพื้นที่โครงการ 
 1.5.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการเพื่อก าหนดรูปแบบที่เกิดขึ้น 
 1.5.4 สรุปข้อมูลและน าเสนอผลงานการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์วัดสุทธาวาส ต าบลลาดหลุมแก้ว 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 
1.6  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1.6.1 ศึกษาหลักการวางผังและการออกแบบภูมิทัศน์ศาสนสถาน 
         1.6.1.1 ข้อมูลหลักการวางผังศาสนสถาน 
         1.6.1.2 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ศาสนสถาน 
         1.6.1.3 กรณีศึกษาเรื่องที่เก่ียวข้อง 
 1.6.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่โครงการและข้อมูลผู้ใช้ 
        1.6.2.1 ด้านกายภาพ 
         1) พ้ืนที่โดยรอยโครงการ 
         2) ข้อมูลการสัญจรภายในโครงการ 
         3) ต าแหน่งและรูปแบบของสิ่งก่อสร้างเดิม 
         4) พืชพรรณเดิม 
         5) ลักษณะภูมิประเทศ 
         6) ลักษณะภูมิอากาศ 
        1.6.2.2 ด้านผู้ใช้ทั้งประจ าและชั่วคราวพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 1.6.3 สรุปข้อมูลด้านพื้นที่และผู้ใช้ 
        1.6.3.1 สรุปลักษณะพ้ืนที่ 
        1.6.3.2 สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่ 
        1.6.3.3 สรุปและก าหนดลักษณะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตามศักยภาพของพ้ืนโครงการ 
 1.6.4 ขั้นตอนการออกแบบภูมิทัศน์ 
        1.6.4.1 ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
        1.6.4.2 ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการและเสนอแปลนแนวความคิด 
        1.6.4.3 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
                           1) แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
                           2) แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
                           3) แนวความคิดด้านงานสถาปัตยกรรม 
                           4) แนวความคิดเก่ียวกับทางสัญจรภายในโครงการ 
                           5) แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่โครงการ 
                           6) แนวความคิดการออกแบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
                           7) แนวความคิดการดูแลรักษา 
        1.6.4.4 สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ  
        1.6.4.5 แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
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         1.6.4.6 แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ  
         1.6.4.7 แสดงรูปตัด รูปด้าน  
         1.6.4.8 แสดงรูปแบบทัศนียภาพภายในโครงการ 
         1.6.4.9 ประมาณราคา   
 1.6.5 ขั้นตอนในการสรุปและประเมินผล 
        1.6.5.1 น าเสนอผลการการออกแบบ 
        1.6.5.2 ข้อเสนอแนะ  
 1.6.6 จัดท ารูปเล่ม 
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1.7 ล ำดับขั้นตอนในกำรเสนอผลกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการศึกษา 
 
 

ศึกษำหลักกำรวำงผังและกำรออกแบบ
ภูมิทัศน์ศำสนสถำน 

1. ข้อมูลหลักการวางผังศาสนสถาน 
2. ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
ภูมิทัศน์ศาสนสถาน 
3. กรณีศึกษาเรื่องที่เก่ียวข้อง 
 

ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นที่โครงกำร
และข้อมูลผู้ใช้ 

1. ด้านกายภาพ 
   - พ้ืนที่โดยรอยโครงการ 
   - ข้อมูลการสัญจรภายในโครงการ 
   - ต าแหน่งและรูปแบบของสิ่งก่อสร้างเดิม 
   - พืชพรรณเดิม 
   - ลักษณะภูมิประเทศ 
   - ลักษณะภูมิอากาศ 
2. ด้านผู้ใช้ทั้งประจ าและชั่วคราว
พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้
โครงการ 

สรุปข้อมูลด้ำนพื้นที่และผู้ใช้ 
1. สรุปลักษณะพ้ืนที่ 
2. สรุปลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่ 
3. สรุปและก าหนดลักษณะกิจกรรมที่จะ
เกิดข้ึนตามศักยภาพของพ้ืนโครงการ 

ขั้นตอนกำรออกแบบภูมิทัศน์ 
1. ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสัมพันธ์ของกิจกรรมในโครงการ
และเสนอแปลนแนวความคิด 
3. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ 
   - แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
   - แนวความคิดด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
   - แนวความคิดด้านงานสถาปัตยกรรม 
    - แนวความคิดเกี่ยวกับทางสัญจรภายในโครงการ 
   - แนวความคิดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ในพ้ืนที่โครงการ 
  - แนวความคิดการออกแบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
  - แนวความคิดการดูแลรักษา 
4. สร้างเกณฑ์ในการออกแบบ  
5. แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
6. แสดงรายละเอียดผลงานการออกแบบ 
7. แสดงรูปตัด รูปด้าน 
8. แสดงรูปแบบทัศนียภาพภายในโครงการ 
9. ประมาณราคา 
 

ขั้นตอนในกำรสรุปและประเมิน 
1. น าเสนอผลงานการออกแบบ 
2. ข้อเสนอแนะ  
 

จัดท ำรูปเล่ม 



บทท่ี  2 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและกรณีศึกษา  

 
การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และแนวความคิดของการวางผังโครงการโดยศึกษาโดยศึกษา

จากข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ่งรวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถน ามาประยุกต์ในการ
ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการ น ามาใช้เป็นแนวคิดขั้นเบื้องต้น เพ่ือน าไปศึกษาและเทียบเคียง
การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการต่อไป 

 
2.1  การสร้างวัดและการตั้งวัดในทางพุทธศาสนา 

วัด หมายถึง สถานที่ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปกติมีพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ รวมทั้ง
มีพระภิกษุสงฆ์อยู่อาศัย ค าว่า  “วัด” เป็นค าเรียกชื่อศาสนสถานแบบค าไทย โดยที่มาของค า
ว่า “วัด” นี้ ยังไม่มีข้อยุติ ด้วยบางคนอธิบายว่า มาจากค าว่า “วตวา” ในภาษาบาลี แปลว่า เป็นที่
สนทนาธรรม บ้างก็ว่ามาจาก “วัตร” อันหมายถึงกิจปฏิบัติหรือหน้าที่ของพระภิกษุที่พึงกระท า หรือ
แปลอีกอย่างว่าการจ าศีล ซึ่งวัด (วัตร) ตามนัยยะนี้จึงน่าจะหมายถึงสถานที่ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ใช้เป็นที่
จ าศีลภาวนา หรือสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ปฏิบัติภารกิจที่พึงกระท านั่นเอง แต่ก็มีบางคนสันนิษฐาน
ว่ามาจากค าว่า “วัดวา” อันหมายถึง การก าหนดขอบเขตของดินแดนที่สร้างเป็นศาสนสถาน เพราะ
วัดกับวามีความหมายอย่างเดียวกัน คือการสอบขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ เช่น ความยาว ความ
กว้าง เป็นต้น วัดในนัยยะอย่างหลังนี้จึงหมายถึงพ้ืนที่ 

วัดทั้งหลายมีฐานะทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลเท่าเทียมกัน แต่ในทางพระวินัยยังมีฐานะที่
แตกต่างกันอยู่อีกดังนั้นตามมาตรฐานที่ 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในปี พ .ศ.2505 จึงได้
จ าแนกวัดออกเป็น 2 อย่าง (มานพ พลไพรินทร์, 2535:23) 

วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และส านักสงฆ์ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา คือ
วัดที่มี อุโบสถเป็นที่ท าสังฆกรรม ค าว่า  วิสุงคามสีมา ในที่นี้หมายถึงเขตที่  พระมหากษัตริย์
พระราชทานแก่สงฆ์เพ่ือใช้เป็นที่สร้างโบสถ์  ส่วนส านักสงฆ์ คือ วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทาน 
วิสุงคามสีมาจึงไม่มีอุโบสถประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 
สถานที่ชุมนุมส าคัญของพุทธศาสนาสนิกชน หรือสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาก็คือ วัด ใน
ประเทศไทยมีวัดเป็นจ านวนมากแบ่งออกเป็น พระอารามหลวงหรือวัดหลวง วัดราษฎร์ และวัดร้าง 

พระอารามหลวง ซึ่งหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือทรงรับไว้เป็นวัดของพระ
ราชวงศ์ หรือเป็นวัดที่ทรงอุปถัมภ์นั้น แต่ละวัดอาจมีฐานะ หรือระดับชั้นแตกต่างกันออกไป การ
จัดล าดับชั้นของวัดหลวง เริ่มมีขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2485 
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบแบ่งชั้นพระอารามหลวงออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นเอก ชั้นโท 
และชั้นตรี แต่ละชั้นยังแยกระดับออกไปอีกหลายระดับ โดยมีสร้อยต่อท้ายชื่อวัดตามฐานะดังนี้ 

 พระอารามหลวง ชั้นเอก ได้แก่ วัดที่มีความส าคัญ มีเจดียสถานบรรจุพระบรมอัฐิ 
หรือเป็นวัดที่มีเกียรติสูง มี 3 ระดับ คือ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร 

          พระอารามหลวง ชั้นโท ได้แก่วัดที่มีเจดียสถานส าคัญ หรือวัดที่มีเกียรติ มี 4 ระดับ 
คือ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร วรวิหาร 
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           พระอารามหลวง ชั้นตรี  ได้แก่วัดที่มี เกียรติ วัดประจ าหัวเมือง หรือวัดที่มี
ความส าคัญชั้นรอง มี 3 ระดับ คือ ราชวรวิหาร วรวิหาร วัดที่ไม่มีสร้อยต่อท้าย (สามัญ) 

วัดราษฎร์ ได้แก่ วัดที่ประชาชนทั่วไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ขึ้นตามศรัทธา และได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว 

วัดร้าง ได้แก่ วัดที่ทรุดโทรม ไม่มีพระสงฆ์พ านักอาศัยจ าพรรษาทางราชการจะขึ้นทะเบียนไว้ 
ซึ่งหากบูรณะได้อาจยกเป็นวัดมีพระสงฆ์ต่อไป โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ พ.ศ.2514 

ศาสนสถาน หมายถึงสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาหรือศาสนพิธี ศาสนสถานใน
พระพุทธศาสนา คือ วัดซึ่งประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาสนาคริสตมีโบสถ์ วิหาร 
ศาสนาอิสลามมีสุเหราหรือมัสยิด นอกจากนี้แต่ละศาสนายังมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประจ า
ศาสนา เช่น พระพุทธศาสนามีสัญลักษณ์เป็นธรรมจักรพระพุทธรูป ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก
มีสัญลักษณ์เป็นไม้กางเขน และศาสนาอิสลามมีสัญลักษณ์เป็นพระจันทร์ครึ่งซีกกับดาว (ความหมาย
ของศาสนสถาน ทีมงานปลูกปัญญา สืบค้นจาก http://www.trueplookpanya.com, 2558) 

พุทธศาสนสถาน แปลโดยตรงได้ความว่า สถานที่ หรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ หรือเก่ียวข้องกับ พระพุทธศาสนา ได้แก่ ส านักสงฆ์ วัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร เจดีย์ และสถูป 
เป็นสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พ านักของพระภิกษุ และเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณ
พระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่างๆ (พุทธศาสนา สารานุกรมเสรี 
สืบค้นจาก http://th.wikipedia.org, 2555) 

 โดยสรุปวัดสถานะที่เป็นศูนย์กลางของสังคมจึงมีความส าคัญ และบทบาทหน้าที่ 
แทนความเจริญ ความมั่งคงในแผ่นดิน วัดผู้สืบทอดสถาบันทางศาสนาให้ยั่งยืน วัดยังเป็นที่ให้
การศึกษาที่เพ่ิงทางกายทางใจของสังคม และเป็นศูนย์รวมของศิลปกรรม 

2.1.2 สาเหตุที่ต้องมีการพัฒนาวัด  
       เพราะเหตุว่าวัดเป็นสถาบันที่มีความส าคัญมาก กล่าวคือเป็นที่พักอาศัย ศึกษาเล่าเรียน

และปฏิบัติตามธรรมวินัย เพ่ือเป็นศาสนาทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณร 
เมื่อศึกษาและพิจารณาสังคมจากอดีตที่ผ่านมา จะพบว่าพระพุทธศาสนาได้มีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิต
ของคนไทยเป็นอย่างมากจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาวัดบทบาทส าคัญนั้นได้แก่ 

      2.1.2.1 วัดเป็นสถานศึกษา ส าหรับชาวบ้านจะส่งบุตรมารับการฝึกอบรมทางศีลธรรม และ
เล่าเรียนวิชาการต่างๆ 

      2.1.2.2 วัดเป็นสถานสงเคราะห์บุตรหลานของชาวบ้านที่ยากจนได้มาอยู่อาศัยเลี้ยงชีวิต 
และศึกษาเล่าเรียนตลอดจนผู้ใหญ่ที่ยากจนมาอาศัยเลี้ยงชีพ 
                2.1.2.3 วัดเป็นสถานพยาบาลรักษาคนเจ็บป่วยตามแผนโบราณ 
                2.1.2.4 วัดเป็นที่พักคนเดินทาง 
                2.1.2.5 วัดเป็นสโมสรที่ชาวบ้านพบปะสังสรรค์และพักผ่อนหย่อนใจ 
                2.1.2.6 วัดเป็นสถานที่บันเทิงที่จัดงานเทศกาลและมหรสพต่างๆ ส าหรับชาวบ้าน 
       2.1.2.7 วัดเป็นที ่ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทโดยจะมีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาชีวิต
ครอบครัวและความทุกข์ต่างๆ 
       2.1.2.8 วัดเป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรม วัดเป็นที่รวมศิลปกรรมต่างๆ ของชาติ 
ซึ่งเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ 

http://www.trueplookpanya.com/
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         2.1.2.9 วัดเป็นคลังพัสดุส าหรับเก็บของใช้ต่างๆ ที่ชาวบ้านได้ใช้ร่วมกัน เมื่อมีงานวัดหรือ
ยืมไปใช้เมื่อตนมีงานบ้าน 
         2.1.2.10 วัดเป็นศูนย์กลางการบริหารหรือการปกครองที่ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียก
ลูกบ้านมาประชุมเพ่ือบอกแจ้งกิจกรรมต่างๆ 
         2.1.2.11 วัดเป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรมอันเป็นเรื่องผูกพันกับชีวิต
ของทุกคนในระยะต่างๆ 
        2.1.2.12 วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆ์เป็นตัวแทนของวัดในการ
แสดงบทบาทต่างๆ เป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพเชื่อถือ และการ
ร่วมมือกันให้เกิดความสามัคคีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีบทบาทส าคัญในการ
ควบคุมทางสังคมในระดับประเทศด้วยเพราะพระสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทุกชั้นในสังคม
ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงประชาชนทั่วไป ปัจจัยที่เชิดชูฐานะของพระสงฆ์ในสังคมคือ 
   1. ความบริสุทธิ์ 
   2. ความเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ 
   3. ความเป็นผู้น าทางสติปัญญา 

บทบาทหน้าที่ของวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นที่พ่ึงของประชาชนเป็นแหล่งศึกษา
ส าหรับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนเปรียบประดุจคนไทยมีศูนย์
รวมใจคือในหลวงก็ด้วยเหตุผลที่ว่า 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัด มีความแนบแน่นต่อกัน 
2. กิจกรรมของวัดกับชุมชนเป็นกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน 
3. บรรยากาศของวัดทั้งพระเณร สถานที่ พิธีกรรม เป็นที่ศรัทธาของประชาชน 

  สรุปได้ว่าวัดถือว่ามีความส าคัญในระดับต้นๆ เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนอีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาส าหรับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นศาสนาทายาทสืบต่อ
อายุพุทธศาสนาเป็นสถานพยาบาล รักษาคนเจ็บป่วยตามแผนโบราณ เป็นสโมสรที่ชาวบ้านพบปะ 
สังสรรค์ เป็นคลังพัสดุ ส าหรับเก็บของใช้ต่างๆ ที่ชาวบ้านได้ใช้ร่วมกัน เมื่อมีงานวัดหรือยืมไปใช้เมื่อ
ตนมีงานบ้านเป็นศูนย์กลางการบริหารหรือการปกครอง ที่ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียกลูกบ้านมา
ประชุม เพื่อบอกแจ้งกิจกรรมต่างๆ เป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรม วัดเป็นที่รวมศิลปกรรมต่างๆ 
ของชาติ ซึ่งเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่บันเทิงที่จัดงานเทศกาลและมหรสพต่างๆ  ส าหรับ
ชาวบ้านและใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 
2.2  องค์ประกอบพระพุทธศาสนาสถานที่ 
 พุทธศาสนสถาน แปลโดยตรงได้ความว่า สถานที่ หรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ หรือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ ส านักสงฆ์ วัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร เจดีย์และสถูป
เป็นสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นที่พ านักของพระภิกษุ  และเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณ
พระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชาและร่วมกิจกรรมต่างๆ วัดไทยมีข้อยกเว้นซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของเขตพุทธาวาสและส่วนของเขตสังฆวาส ดังนี้ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของพุทธศาสนสถาน 
ที่มา : http://sawadee.co.th/Thailand/temple 
 
วัดโดยทั่วไปนิยมแบ่งเขตพ้ืนที่ภายในออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

2.2.1 เขตพุทธาวาส เป็นพื้นที่ส าหรับพุทธสานิกชน โดยประกอบด้วย 
       2.2.1.1 เจดีย์สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้น เพ่ือเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึง สถูป หมายถึง

สิ่งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพหรือสร้างขึ้นเพ่ือบรรจุอัฐิธาตุของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพ่ือให้ลูกหลานและผู้
เคารพนับถือได้สักการบูชา 

       2.2.1.2 พระปรางค์ หรือ ปรางค ์เป็นสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทย 
เป็นหลักประธานในวัดเช่นเดียวกับพระเจดีย์  แต่เดิมถือว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบ
ลักษณะเฉพาะของขอม โดยมีคติความเชื่อในศาสนาฮินดูว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุลักษณะ
รูปทรงของพระปรางค์จ าแนกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 
        1) ทรงศิขร เป็นปรางค์รูปแบบดั้งเดิมสร้างขึ้นตามแบบแผนเดิมของขอมเน้น
คติความเชื่อว่าเป็นการจ าลองภูเขาและสวรรค์ชั้นฟ้า ตัวอย่างได้แก่ ปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา 
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์ เป็นต้น 
        2) ทรงงาเนียม มีลักษณะคล้ายงาช้างลักษณะใหญ่แต่สั้น ตอนปลายโค้งและ
ค่อนข้างเรียวแหลมถือเป็นประดิษฐานกรรมของช่างไทย โดยมีการพัฒนาจากรูปแบบเดิมจนมี
ลักษณะเฉพาะของตนเองในสมัยอยุธยาตอนต้น ตัวอย่างได้แก่ ปรางค์เหนือปราสาทพระเทพบิดร วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ พระปรางค์วัดพระศรีมหาธาตุ เมืองเชลียง สุโขทัย เป็นต้น 
        3) ทรงฝักข้าวโพด มีลักษณะ ผอมบางและตรงยาวคล้ายฝักข้าวโพด ส่วนยอด
นั้นจะค่อยๆ เรียวเล็กลง ก่อนรวบเป็นเส้นโค้งที่ปลาย เป็นลักษณะเฉพาะของพระปรางค์สมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ตัวอย่างเช่น วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ เป็นต้น 
        4) ทรงจอมแห มีลักษณะคล้ายแหที่ถูกยกขึ้น ได้แก่ วัดอรุณราชวราราม 
ปรางค์คือรูปแบบหนึ่งของเจดีย์ เช่นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (เจดีย์ยอดทรงดอกบัวตูม) ของสมัย
สุโขทัย เช่นเจดีย์ทรงระฆัง ของสมัยสุโขทัยก็มี ของสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือสมัยรัตนโกสินทร์ 
        2.2.1.3 โบสถ์หรืออุโบสถในทางคริสต์ศาสนา โบสถ์ หมายถึงอาคารหรือสถานที่ที่ผู้นับ
ถือศาสนาคริสต์มารวมกันเพ่ือประกอบพิธีหรือท าศาสนกิจร่วมกัน ค าว่าโบสถ์ในภาษาอังกฤษ หรือ 
“church” อาจมีความหมายกว้างขึ้นหมายถึง คริสตจักร ซึ่งคริสตจักรในความหมายตามพระคัมภีร์ 
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หมายถึง ประชากรหรือชุมชนของพระเจ้า พระคัมภีร์เดิมฉบับแปลกรีก (เซปทัวจินต์) ใช้ค ากรีกค านี้  
เพ่ือแปลค าว่า “ชุมชน” อุโบสถ ถือเป็นอาคารที่ส าคัญภายในวัด เนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์
ซ่ึงแต่เดิมในการท าสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์จะใช้เพียงพ้ืนท่ีโล่งๆ ท่ีก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีสังฆกรรม
โดยการก าหนดต าแหน่ง “สีมา” แต่ในปัจจุบันจากการมีผู้บวชมากขึ้น อีกทั้งภายในพระอุโบสถมักประดิษฐาน 
พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์ส าคัญๆ ท าให้มีผู้มาสักการบูชา และร่วมท าบุญเป็นจ านวนมาก 
พระอุโบสถจึงถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารถาวร และมักมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม (สมคิด จิระทัศนกุล , 
2546:14) 
        2.2.1.4 วิหาร อาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคล้ายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า คู่
กับอุโบสถ แต่ไม่มีวิสุงคามเหมือนพระอุโบสถ ค าว่า วิหาร แต่เดิมใช้ในความหมายว่า วัด เช่นเดียวกับ
ค าว่า อาราม อาวาส เช่น เวฬุวัน วิหารเชตวันมหาวิหาร วิหารมีหลายแบบ เช่น 
         1) วิหารคด วิหารที่มีลักษณะคดอยู่ตรงมุมก าแพงแก้วของอุโบสถ อาจมีหลัง
เดียวก็ได้ โดยมากจะมี 4 มุม และประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายใน 
         2) วิหารทิศ วิหารที่สร้างออกทั้ง 4 ด้านของพระสถูปเจดีย์ อาจอยู่ตรงมุม
หรือด้านข้าง 
         3) วิหารยอด วิหารที่มียอดเป็นรูปทรงต่างๆ เช่นวิหารยอดเจดีย์ อาจอยู่ตรง
มุมหรือด้านข้าง 
        2.2.1.5 พระมณฑปนับได้ว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทหนึ่ง ที่เอ้ือให้ส าหรับ
ประโยชน์ใช้สอยซึ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนาตั้งบนฐานทึบไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับส่วนเรือนที่ส าคัญพระ
มณฑปจะก่อหรือกั้นเป็นฝาผนังทึบทุกด้าน อาจมีหรือไม่มีหน้าต่างก็ได้ โดยเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปหรือพระไตรปิฎกหรือรอยพระพุทธบาทจ าลองพระมณฑป โดยทั่วไปมักเป็นอาคารรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีหลังคาเป็นเรือนยอดแหลมอย่างทรงปิรามิดซ้อนเป็นชั้นๆ เรียกว่า “หลังคาทรง
บุษบก” เนื่องด้วยบุษบกกับพระมณฑปใช้รูปแบบ สัดส่วนและองค์ประกอบที่เป็นแบบแผนเดียวกัน
แตกต่างกันในบางส่วน และการใช้สอยที่ไม่เหมือนกัน ในทางสถาปัตยกรรมไทยแล้วอาคารที่เป็นเรือน
ยอดหรือมีเครื่องยอดนั้นถือ เป็นอาคารที่มีฐานานุศักดิ์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นอาคารทางศาสนาหรืออาคาร
ที่เก่ียวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ส าหรับพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็นอาคารเครื่องยอดมักจะใช้เป็น
พระที่นั่งที่ส าคัญๆ ต่างๆ เครื่องยอดที่ใช้ก็มีทั้งอย่างปราสาทยอดบุษบก และยอดปรางค์เช่น พระที่
นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท  (เขาวัง) พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งไอศวรรค์ทิพยอาสน์ (บางปะอิน) 
ซึ่งเป็นยอดบุษบก พระท่ีนั่งวิหารสมเด็จ (อยุธยา) ในพระราชวังหลวงกรุงเก่าจะมียอดเป็นปรางค์ 
        2.2.1.6 หอพระไตรหรือหอพระธรรม ใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานที่จารึกค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพระไตรปิฎกหรือจารึกความรู้เรื่องอ่ืนๆ เช่นเรื่องต ารายาโบราณ วรรณคดี
โบราณ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นของสูงเป็นของศักดิ์สิทธิ์และหาได้ยากนิยมสร้างไว้กลางสระน้ าในวัด 
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้มดปลวกและแมลงสาบ ขึ้นไปกัดแทะท าลายคัมภีร์เหล่านั้น ส่วนใหญ่นิยมสร้าง
เพื่อมุ่งบุญกุศลเป็นส าคัญ ด้วยถือคติว่าสร้างไว้เก็บรักษาพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ส าคัญ จึงนิยมสร้างอย่างวิจิตรงดงาม มีรูปทรงพิเศษแปลกตาด้วยฝีมือที่สุดยอดในยุคสมัยนั้นๆ  
                2.2.1.7 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารอเนกประสงค์ในงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งก่อสร้าง
ในเขตสังฆาวาส ในบริเวณวัด เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา แต่เดิมนั้นใช้เป็น
สถานที่เพ่ือการเรียนของสงฆ์เท่านั้น “เปรียญ” มาจากภาษาบาลีว่า “บาเรียน” หมายถึง “พระที่ได้
เรียน” หรือ “พระนักเรียน”  
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        2.2.1.8 หอระฆัง อาคารประเภทหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งก่อสร้างในวัดทุก
แห่ง ใช้เป็นอาคารส าหรับแขวนระฆัง เพ่ือใช้ตีบอกสัญญาณ เวลาแก่พระสงฆ์ในการลงท าวัตร และ
ประกอบกิจของสงฆ์ มีหลากหลายประเภท ได้แก่ หอระฆังโครงสร้างไม้ หอระฆังก่ออิฐถือปูน หอ
ระฆังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และหอระฆังโครงสร้าง ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะรูปทรง
อาคารของหอระฆังที่แตกต่างกันออกไปเช่น แบบ 4 เหลี่ยมแบบ 6 เหลี่ยมแบบ 8 เหลี่ยม และแบบ
ทรงกลมรวมทั้งมีลักษณะรูปทรงหลังคาของหอระฆังหลายรูปแบบอีกด้วย 
        2.2.1.9 พระระเบียง เป็นนามเรียกพุทธสถาน เป็นเครื่องกั้นล้อมรอบพุทธสถานส าคัญ
สร้างตามคตินิยมตามแบบขอมคติการสร้างพระระเบียงของไทยนั้นสมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ โดยสร้างรอบพระอุโบสถท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ซุ้มประตู 4 ทิศ เหนือซุ้มประตูมีมุขยื่นหลังคา
ลดหลั่นกัน ที่หน้าบันสลักลายกระหนกลายก้านขดประดับกระจก ลายอ่อนช้อยรับกับใบระกา ช่อฟ้า 
หางหงส์ ที่ประดับบนหลังคา และสอดรับกลมกลืนกับหลังคาพระอุโบสถ เสมือนเป็นพุทธสถานในชุด
เดียวกันยามท่ีแดดส่องลงบนหลังคา (สมคิด จิระทัศนกุล, 2546:19) 

2.2.2 เขตสังฆาวาส เป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด ประกอบด้วยกุฏิ
หรือ กุฎี (อ่านว่า กุด หรือ กุดติ) 
        2.2.2.1 กุฎีก็ได้เรียกเพ้ียนไปว่ากฏิก็มี (กฏิ แปลว่า สะเอว) หมายถึงอาคารที่เป็น
โรงเรือนหรือตึกอันเป็นที่อยู่พ านักอาศัยของภิกษุสามเณร ใช้เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา ใน
สมัยก่อนจะแยกกันเป็นหลังๆ อยู่รวมกันหลายๆ หลังเช่น กุฏิเรือนไทยเรียกว่า กุฏิหมู่หรือหมู่กุฏิแห่ง
สร้างเป็นหลายชั้น และหลายห้องเรียกว่า กุฏิแถวส าหรับกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้ามีชื่อเรียกเป็น
พิเศษว่า พระคันธกุฎี เพราะมีกลิ่นหอมอยู่ตลอดเวลา (เขตสังฆวาส กรมการศาสนาและวัฒนธรรม 
สืบค้นจาก http://sawadee.co.th, 2560) 
        2.2.2.2 รูปปั้นประดับตกแต่งต่างๆ เป็นรูปปั้นพรรณนาถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์
หรือเขาไกรลาส ดังที่ปรากฏในวรรณคดีไตรภูมิกถา (ไตรภูมิพระร่วง) และรามเกียรติ์ โดยมีลักษณะ
ของสัตว์หลายชนิดมาประกอบกันในตัวเดียวเช่น การน ารูปคนมาปนรูปสิงห์หรือการน ารูปยักษ์มาปน
กับมังกรและลิงในประติมากรรมไทยมักจะเห็นสัญลักษณ์สัตว์หิมพานต์ในงานจิตรกรรม ประติมากรรม
และหัตถกรรมเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆ  
        2.2.2.3 นาคหรือพญานาคความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเรียกชื่อต่างๆ กัน แต่มีลักษณะร่วมกัน คือ เป็นงูขนาดใหญ่มีหงอน เป็นสัญลักษณ์แห่งความ
ยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลอีกด้วย โดย
ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไป แต่พ้ืนฐาน คือ พญานาคนั้นมี
ลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดง เกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมี 
บ้างก็มีสีเขียว บ้างก็มีสีด า หรือบ้างก็มีเจ็ดสีเหมือนสีของรุ้งและที่ส าคัญ คือ นาคตระกูลธรรมดาจะมี
เศียรเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียรและเก้าเศียร 
        2.2.2.4 ยักษ์เป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งที่มีกล่าวถึงทั้งในทางศาสนาและวรรณคดียักษ์มักได้
ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธโดยยักษ์ในความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ และ
พุทธจะมีหลายระดับข้ึนกับบุญบารมียักษ์ชั้นสูงจะมีวิมานเป็นทองมีรูปร่างสวยงาม มีเครื่องประดับ มี
รัศมีแต่ผิวจะด า ด าอมเขียว อมเหลือง ด าแดงก็มี แต่ว่าด าเนียนมีอาหารทิพย์ มีบริวารคอยรับใช้ 
ปกติไม่เห็นเขี้ยว เวลาโกรธจึงจะมีเขี้ยวงอกออกมา ยักษ์ชั้นกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นบริวารคอยรับใช้
ของยักษ์ชั้นสูง ส่วนยักษ์ชั้นต่ าที่บุญน้อยก็จะมีรูปร่างน่าเกลียด ผมหยิก ตัวด า ตาโปน ผิวหยาบ 

http://sawadee.co.th/
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เหมือนกระดาษทราย นิสัยดุร้าย สถาปัตยกรรมยักษ์ที่โด่งดังเรื่องความสวยงามและยิ่งใหญ่ ได้แก่ 
ยักษ์วัดแจ้ง ทั้งยังมีความเชื่อว่าถ้าได้เข้าไหว้พระที่วัดแจ้งแล้ว ชีวิตจะมีแต่ความรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน มี
รูปยักษ์ยืนหน้าประตูซุ้มยอดมงกุฎมี 2 ตัว มือทั้งสองกุมกระบองยืนอยู่บนแท่นสูงประมาณ 3 วา ยักษ์ที่
ยืนด้านเหนือ (ตัวขาว) คือ สหัสเดชะ ด้านใต้ (ตัวเขียว) คือ ทศกัณฐ์ เป็นปูนปั้นประดับด้วยกระเบื้อง
เคลือบสีต่างๆ ละเอียดงดงามเราเดินไปตามทางเดินริมแม่น้ าจะเห็นอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัยประดิษฐานอยู่ส าหรับให้ประชาชนกราบไหว้สักการะรูปยักษ์คู่นี้เป็นของท าขึ้น
ใหม่ ตัวยักษ์สวยงามลักษณะเดียวกันกับที่วัดพระแก้วตามต านานบอกว่าเป็นฝีมือช่างคนเดียวกัน 
        2.2.2.5 หงส์เป็นนกชนิดหนึ่งที่มีอยู่จริงมีรูปร่างคล้ายห่านแต่รูปลักษณะในด้าน
ศิลปกรรมถูกน ามาตกแต่งจนเปลี่ยนไปจากเดิม หงส์ไทยงดงามไม่ด้อยกว่าชาติอ่ืนๆ ตามวรรณคดี
ต่างๆ จะพบว่าหงส์อาศัยอยู่ที่สระมานะสะทางทิศใต้ของเขาไกรลาศ มีเสียงร้องที่ไพเราะกวีนิยมน าไป
เปรียบเทียบกับหญิงงาม หากเราไปตามวัดจะพบว่ามีเสาหงส์หรือเสาธง ซึ่งจะมีการสลักรูปหงส์ ประดับ
ตามเชิงเสาธงหรือ ยอดเสาธงอยู่หลายวัด คงเห็นว่ามีความสวยงามและเหมาะสมมากที่สุดนั่นเอง 
        2.2.2.6 รูปปั้นสิงห์ สิงห์ไม่ใช่สัตว์พ้ืนเมืองของเอเชียตะวันออกแยงใต้แต่กลับปรากฏใน
งานศิลปกรรมทั่วไป ซึ่งคงสืบเนื่องจากศากวงศ์ซึ่งเป็นวงศ์ของพระพุทธเจ้า และรูปสิงห์ก็เป็นที่นิยม
แพร่หลายในศิลปะอินเดีย โดยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจและความกล้าหาญ การรับอิทธิพลจาก
ศิลปะอินเดียคงได้รับรูปแบบของสิงห์เข้ามาด้วยเช่นกัน สิงห์คือสัตว์ประสมที่มีลักษณะของราชสีห์กับ
สัตว์ประเภทอ่ืนๆ หลายท่านที่เคยได้มาเที่ยวทางภาคเหนือใน 8 จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนอาจจะ
เคยเห็นรูปปั้น “สิงห์” อยู่ประตูหน้าวัดไม่ว่าจะเป็นประตูใหญ่หรือประตูข้างหน้าโบสถ์ หน้าวิหารบ้าง
หรือรอบๆ พระธาตุเจดีย์ ก็นิยมที่จะสร้างสิงห์ไว้ ความเป็นมาของเรื่องนี้จะลองน ามาเล่าให้ได้
รับทราบกันหากจะถามว่าสิ่งนี้มีมาตั้งแต่เมื่อใด สมัยใดก็ไม่มีใครระบุให้ทราบแน่ชัดแต่ในวรรณกรรม
บางเรื่องก็เคยได้บันทึกไว้ เป็นต้นว่า “นิราศหริภุญชัย” ซึ่งเป็นวรรณกรรมล้านนา สมัยอยุธยาที่มีอายุ 
500 กว่าปี เป็นวรรณกรรมที่กล่าวถึงการแสดงความอาลัยรักต่อคนที่รักของตนที่ตนเองนั้นต้องจาก
ไป เพ่ือที่จะไปนมัสการพระธาตุหริภุญไชย ในนิราศหริภุญชัยนี้  ได้กล่าวถึงในช่วงที่กวีได้ผ่านหน้าวัด
พระสิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวัดนี้ก็มีรูปลงไว้ให้ชม  

2.2.3 เขตธรณีสงฆ์ หมายถึงเขตพ้ืนที่ในพระอารามที่วัดก าหนดพ้ืนที่บางส่วนที่เหลือจากการ
จัด แบ่งเขตส าคัญ คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็นเขตพ้ืนที่ส าหรับเอ้ือประโยชน์ใช้สอย
ในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ของวัด เช่น ใช้เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือสร้างความร่มรื่นให้วัด 
หรือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารอ่ืนๆ เช่น สร้างเมรุส าหรับฌาปนกิจศพชุมชน ตั้งโรงเรียนเพ่ือให้
การศึกษาแก่สังคม แบ่งเป็นพ้ืนที่ให้คฤหัสถ์เช่าเพ่ือใช้เป็นแหล่งท ามาหากิน อาทิการสร้างตึกแถว 
หรือท าเป็นตลาด การแบ่งพ้ืนที่วัดออกเป็น 3 ส่วนนี้ ในเชิงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมจึงให้
หมายถึง ส่วนหนึ่งคือเขตพุทธาวาสถูกใช้ เป็นพ้ืนที่กึ่งสาธารณะ (Semi - Public Zone) อีกส่วนหนึ่ง 
คือ เขตสังฆวาสที่ใช้เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว (Private Zone) เฉพาะของพระสงฆ์ ส่วนเขตธรณีสงฆ์ก็เป็น
เสมือนเขตพ้ืนที่สาธารณะ (Public Zone) ส าหรับคนทั่วไป  (ประวัติสิงห์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ  
กรมการศาสนาและวัฒนธรรม สืบค้นจาก http:// sawadee.co.th, 2560) 

       สรุปได้ว่า องค์ประกอบของพุทธศาสนาสถานคือ สถานที่หรือสิ่งก่อสร้าง ที่สร้างขึ้น
เพ่ือใช้ในกิจที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของเขตพุทธศาสนิกชน 
ส่วนของเขตสังฆวาสเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ เขตพุทธาวาสประกอบไปด้วยเจดีย์ พระปรางค์ 
โบสถ์ วิหาร พระมณฑป หอไตร ศาลาการเปรียญ หอระฆัง หอระเบียง เขตสังฆาวาสประกอบไปด้วย 
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กุฏิ รูปปั้นประดับ ตกแต่งๆ เช่น พญานาค สิงห์ ยักษ์ หงส์ เขตธรณีสงฆ์ เขตพ้ืนที่ในพระอารามที่วัด
ก าหนดพ้ืนที่บางส่วนที่เหลือจากการจัด แบ่งเขตส าคัญ คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็น
เขตพ้ืนที่ส าหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลักษณะ ต่างๆ ของวัด 

 
2.3  แนวความคิดการวางผังโครงการ 
 2.3.1 ความหมายของการวางผังโครงการการวางผังบริเวณ 
        การจัดระบบสิ่งแวดล้อมโดยรอบขึ้นไปจนถึงขั้นวางมาตราส่วนสูงสุด ซึ่งสามารถจะ
ควบคุมและรวมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ได้ การวางผังยังคงเกี่ยวข้องกับอาคารต่างๆ ที่ดินรวมทั้ง
สิ่งอ่ืนที่อยู่เหนือ ใต้ และระดับพ้ืนดิน จุดประสงค์เรียกจุดใหญ่ใจความ ก็คือการวางจุดต่างๆ และ
กิจกรรมทั้งหลายให้อยู่ในเนื้อที่สามมิติเริ่มด้วยการวิเคราะห์ที่ดินและวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดิน  
(Analysis of site and Purpose)  อย่างละเอียด ในขั้นสุดท้ายจะสามารถสรุปผลออกมาเป็นแนวรูป 
(Pattern) ซึ่งกลมกลืนและเป็นอันหนึ่งอันเดียว (Totality) กับบรรดาผู้ใช้สอยทั้งมวล และซึ่งสามารถ
จะท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันจะเป็นผลติดตามมาเป็นระยะๆ และยังกล่าวในเรื่องของเป้าหมาย 
(Typical Goals) เป้าหมายของแผนผังแต่ละแห่งไม่อาจจะก าหนดมาตรฐานได้ แต่มีจุดมุ่งหมายอยู่
บางประการ ซึ่งควรจะค านึงถึง และจดจ าเพ่ือน ามาใช้เป็นแม่บทในการตรวจสอบการประกอบ
แผนผัง (เอ้ือมพร อนันตศานต์, 2540:11)  
  การวางผังบริเวณ ศิลปะและวิทาศาสตร์ เพ่ือการจัดใช้ส่วนต่างๆ ของที่ดิน นักวาง
ผังบริเวณเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดในการใช้ที่ดินส่วนต่างๆ โดยการเลือก วิเคราะห์ที่ดิน ดังนั้นท า
การวางผังการใช้ที่ดิน จัดรูปแบบสัญจรของยานพาหนะทางคมนาคมสร้างแนวความคิดในเรื่องทัศนะ
รูปและการใช้วัสดุ ปรับปรุงทรงของที่ดินเดิมด้วยการออกแบบการปรับระดับจัดท าสิ่งต่างๆ จะท า
ขึ้นกับนักวางผังบริเวณทั้งหมดความจริง และเจ้าของโครงการเป็นผู้ก าหนดความต้องการต่างๆ  

2.3.2 กระบวนการวางผัง 
       การวางผังบริเวณจะเริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ก่อน วัตถุประสงค์อาจเริ่มมาจากความฝัน 

ความยากปรัชญาหรือแม้แต่ความโลภจะต้องศึกษาและวิเคราะห์วัตถุประสงค์ให้ละเอียดเพราะ
วัตถุประสงค์เป็นตัวบ่งชี้ส าคัญที่จะตามมาในภายหลังจะเป็นตัวก าหนดส าคัญในการเลือก และ
วิเคราะห์บริเวณ โปรแกรมความต้องการโปรแกรม และบริเวณท่ีวิเคราะห์แล้วจะออกมาเป็นผังการใช้
ที่ดินหลายๆแบบเรียกว่า ผังเผื่อเลือกซึ่งมีเงื่อนไขแตกต่างกันแต่ต้องบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันเสมอ 
(เดชา บุญค้ า, 2547:8)  
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ภาพที่ 2.2 กระบวนการคิดในการวางผัง 
 
        จากการศึกษาทฤษฎีของอาจารย์เดชา บุญค้ า และอาจารย์เอ้ือมพร อนันตศานต์พบว่า
การวางผังโครงการนั่นคือการวางแผนที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการวิเคราะห์รายละเอียดทั้ง
โครงการ เช่น ที่ดิน การสัญจร ลักษณะดิน ทิศทาง อาคาร สาธารญูปโภคและสาธารณูปการ 
ผลกระทบที่มีทั้งในและนอกโครงการ ผู้ใช้ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดผังที่ออกมา
เกิดความสมบูรณ์และสอดคล้องมากที่สุด 
 2.3.3 การสัญจรระบบการสัญจรมีความส าคัญอย่างยิ่ งในการเชื่อมต่อ ซึ่ งก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระหว่างกิจกรรมและการใช้ประโยชน์บริเวณโดยเฉพาะระบบการสัญจร
ของยานยนต์เองเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการใช้โครงร่างของผังการใช้ที่ดิน 
ระบบดังกล่าว คือการสร้างระบบขั้นของการไหล การเปลี่ยนขนาดของถนนที่ส าคัญมาสู่ถนนย่อย
บริเวณโครงการเป็นตัวเชื่อมระบบสัญจรระบบการสัญจรนอกบริเวณเข้ามาสู่บริเวณ รูปลักษณะของ
การสัญจรในตัวบริเวณ ต้องสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการมองเห็นในขณะมุ่งเข้าสู่อาคาร หรือจุดต่างๆ
ที่รับส่งคน เรื่องที่จอดรถ เรื่องบริการโดยเด่นชัด และเป็นแบบอย่างมีล าดับรวมถึงจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับอาคารหรือบริเวณกิจกรรมพักผ่อนที่ยู่บริเวณนั้นด้วย 
                  2.3.3.1 ระบบทางยาว คือ การน าไหลของยานพาหนะระหว่างจุดหนึ่งไปยังจุดนึงอย่าง
ตรงไปตรงมา แต่จะเกิดความขัดข้องต่อเมื่อยวดยานภายในโครงการมีมากเกินไปแก้ไขโดยวิธีการ
วงรอบลงข้างใดข้างหนึ่งของเส้นทาง จะช่วยการไหลของยวดยานในท้องถิ่นได้ดีขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 ระบบการสัญจรแบบยาว 
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                 2.3.3.2 ระบบรัศมี คือการน าการไหลของการสัญจรไปสู่จุด ซึ่งบริเวณท่ีมีกิจกรรมต่างๆ
รวมกันอยู่อ่างหนาแน่น แต่จะเกิดปัญหายุ่งยากในการจัดบริเวณจุดกลางให้เป็นระเบียบได้ยาก 
นอกจากเน้นจุดกลางอย่างตายตัวซึ่งยากต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.4 ระบบการสัญจรแบบรัศมี 
 
                2.3.3.3 ระบบตาราง เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากการวางแนวถนนที่มีระยะห่างเท่าๆ กันตั้ง
ฉากซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปใช้ในพ้ืนที่ราบหรือที่ความลาดชัดต่ า ซึ่งการน าไปใช้ต้องค านึงถึงลักษณะ
ของพ้ืนที่ตามขนาดความแตกต่างตามความจ าเป็น ตลอดจนการจัดการไหลของการสัญจรให้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5 ระบบการสัญจรแบบตาราง 
 
                2.3.3.4 ระบบโค้ง สามารถวางให้กับลักษณะ ความสูง ต่ าของภูมิประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับการจราจรในระดับท้องถิ่นมากกว่าระดับอ่ืน มีการตัดถนนผ่านน้อยเมื่อเทียบกับระบบตาราง 
วิธีการจะช่วยหรือมีแนวโน้มที่จะท าให้ยวดยานแล่นช้าลงท าให้ถนนมีความน่าวนใจมากกว่า เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของทิวทัศน์และการเปลี่ยนแปลงของความยาวถนน 

 
 
 
  
 

 
 

ภาพที่ 2.6 ระบบการสัญจรแบบโค้ง 
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ความกว้างของถนนต่างๆ 
ถนนย่อย 2.75 - 3.25 เมตร/ช่องจราจร 
ถนนส าคัญ 3.00 - 4.25 เมตร/ช่องจราจร 
ถนนรับรอง 3.00 - 5.50 เมตร/ช่องจราจร 
ที่จอดรถขนานริมถนน 3.00 - 4.25 เมตร/ช่องจราจร 
ถนนในบ้าน-ในบริเวณส่วนตัว 2.40 - 2.75 เมตร/ช่องจราจร 
ถนนบริการ 3.50 - 4.50 เมตร/ช่องจราจร 

รัศมีโค้ง 
ถนนย่อย 3.75 - 4.50 เมตร 
ถนนส าคัญที่มีรถบรรทุก 105 - 150 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 ที่กลับรถรูปตัวยูและรูปตัวที 
 

                2.3.4 การจัดรูปแบบการสัญจรทางเดิน 
      2.3.4.1 การจัดรูปแบบการสัญจรของการเดินเท้า มีความส าคัญในการเชื่อมโยง
กิจกรรมต่างๆ ในบริเวณเข้าด้วยกัน เช่น มหาลัย ตลาดและบริเวณพักผ่อนบุคคลส่วนใหญ่จะเดินทาง
ที่ตรงที่สุดการจัดท าทางเท้าจึงต้องมีลักษณะที่น่าสนใจ ทางเท้าท าทางที่อ้อมวนเกินไปมักจะมีการเดิน
ลัดสนามหรือบริเวณที่ปลุกพรรณไม้ ดังนั้นการจัดวางทางเท้าควรค านึงถึงล าดับขนาดความกว้างให้
สัมพันธ์กับจ านวนคนที่มาใช้จุดนึงไปยังอีกจุดนึง และต้องค านึงถึงสีและวัสดุที่น ามาใช้ให้เกิดความ
กลมกลืน และสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืนๆ ขนาดความกว้างที่เหมาะสมของการจัดวางทางเท้าคือ 
1.5 เมตร หรือในบริเวณท่ีเป็นลานส าหรับทางเดินจ านวนมากอาจจะกว้างระหว่าง 2.40 - 3.60 เมตร 
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ภาพที่ 2.8 ขนาดร่างกายมนุษย์โดยใช้ทางเท้าในลักษณะต่างๆ 
  
                        2.3.4.2 ทางเท้าขนาดร่างกายที่สัมพันธ์กับขนาดทางเท้ากับขนาดการเดินมนุษย์ 
1 คน โดยเฉลี่ยต้องการขนาดทางเท้า 0.60 เมตร โดยประมาณหากถือของอ่ืนๆ ขนาดทางเท้าจะเพ่ิมขึ้น
ความต้องการพ้ืนที่ในการเดิน จะมีการเว้นระยะห่างจากคนข้างหน้า ผู้เดินจะมีความรู้สึกสบายและยัง
พอใจไปตามเหตุการณ์ การเดินในที่สาธารณะในขณะที่เร่งรัดมีจุดหมายข้างหน้าแน่นอน จะมีระยะเว้น
ว่างห่างจากบุคคลข้างหน้าน้อยกว่าการเดินเล่นในสวนสาธารณะ (เดชา บุญค้ า, 2547:48) 
 จากการศึกษาการสัญจรทางเดินเท้า กล่าวเรื่องขนาดของการสัญจรทางเท้าค่อยข้างชัดเจน หาก
เดิน 1 คน ความกว้างควรอยู่ 0.60 เมตร ถ้าเดินมากกว่า 2 คน ขนาดความกว้างควรอยู่ที่ 1.50 - 70 เมตร 
หากเดินเป็นจ านวนมากจกว้าง  2.40 - 3.60 เมตร ควรใช้ระยะห่างสาธารณะที่ 1.80 เมตร หากเดินเป็น
หมู่คณะระยะทั่วๆไป 4.60 - 5.50 เมตร พื้นที่โครงการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยดังกล่าวแล้วข้างต้น 
 2.3.5 ที่จอดรถเป็นส่วนการใช้ที่ดินที่ส าคัญที่สุดอย่างยิ่งตัวลานจอดรถอยากท าให้บริเวณ
โดยรวมเสียทัศนียภาพได้ ถ้าวางต าแหน่งไม่สัมพันธ์กับต าแหน่งความสูง ความต่ าของพ้ืนที่และขาด
ความกลมกลืนกับส่วนอ่ืนๆของบริเวณ ต้องค านึงถึงขนาดของยานพาหนะให้มากๆ และต้องจัดพ้ืนที่
ให้มีขนาดเพียงพอ จะต้องดูระยะ ความยาว ความกว้างและส่วนที่ยื่นมาของรถทั้งด้านหน้า และ
ด้านหลังตลอดจนรัศมีของการเลี้ยว และต้องจัดพ้ืนที่จอดรถส าหรับรถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะเข้ามา
ใช่ที่จอดรถ (เดชา บุญค้ า, 2547:68) 

ในการจอดรถควรค านึงพิจารณาปัจจัยต่างๆดังนี้ 
ขนาดที่จอดรถคิดเป็นตาราง รวมถึงระยะกว้างต่างๆ ที่ต้องการและที่มีอยู่ 
ทิศทางการแล่นของรถไปยังจุดต่างๆ ของบริเวณ 
มุมที่รถจะจอดเป็นเท่าใด 90/60/45 องศา 
ประเภทที่จอดรถ 
ความกว้างของช่องจอด 2.40 เมตร 2.85 เมตร หรือ 3.00 เมตร 
การสัญจรที่จอดรถในบริเวณท่ีจอดรถ ทั้งของรถแลของคนเดิน 
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ภาพที่ 2.9 การจัดที่จอดรถแบบต่างๆ 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.10 ขนาดความกว้าง ยาว ของรถประเภทต่างๆ 
 
 สรุปการสัญจรทางรถที่เหมาะสมกับโครงการถนนย่อย 2.75 - 3.25 เมตร/ช่องจราจร และรัศมี
โค้งถนนย่อย 3.75 - 4.50 เมตร การสัญจรทางเท้าหากเดิน 1 คน ความกว้างควรอยู่ 0.60 เมตร แต่ถ้าเดิน  
2 - 3 คน ขนาดความกว้างควรอยู่ที่ 1.50 - 1.70 เมตร หากเดินกันเป็นกลุ่มจ านวนมาก อาจจะกว้างถึง 
2.40 - 3.60 เมตร ควรใช้ระยะห่างสาธารณะที่ 1.80 เมตร หากเดินเป็นหมู่คณะในระยะของการเดินทั่วๆ 
ไป 4.60 - 5.50 เมตร เป็นการสร้างระยะให้แก่เส้นทางเพ่ือบอกว่ารองรับได้จ านวนกี่คน และระยะแบบ
ไหนเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่สุด ที่จอดรถที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 90 องศา มีขนาด 1.75 ตารางเมตรต่อคัน 
 
2.4  ระบบแสงสว่างและการระบายน้้าในงานภูมิทัศน์ 

2.4.1 ความหมายงานระบบภูมิทัศน์ 
         งานระบบที่เกี่ยวเนื่องกับงานปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด งานระบบถือเป็นรากฐานส าคัญ 
และอยู่เบื้องหลังของงานจัดสวน งานระบบที่ดีจะว่ากันด้วยเรื่องของความเรียบร้อยของงานเป็นหลัก
และความสวยงามจะเป็นเรื่องรอง ซึ่งสามารถแยกได้ 4 ส่วนหลักๆ         
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         2.4.1.1 ระบบรดน้ าอัตโนมัติ (Sprinkler automatic) ควรเลือกใช้หัวสปริงเกอร์ให้
เหมาะสมตามแต่ละพ้ืนที่และเหมาะสมกับ พันธุ์ไม้แต่ละชนิด ก าหนดแบ่งโซนพ้ืนที่ (Balance Zone) 
เวลาในการรดน้ า ปริมานน้ าที่ใช้รด ค านวณขนาดแหล่งน้ า ก าหนดขนาดท่อส่งน้ า ปัมพ์น้ าเหมาะสม
กับแรงดันปริมาณน้ าที่ต้องการ 
                    2.4.2.2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ควรเลือกใช้สายและท่อร้อยสายไฟให้เหมาะสมกับงาน
ภายนอก ก าหนดเลือกใช้ขนาดตู้โหลด และสายไฟให้เหมาะสม ในบางกรณีที่ผู้ใช้ต้องการระบบอัตโนมัติ
ในการควบคุมระบบไฟต่างๆ การก าหนดลักษณะเงื่อนไข และการใช้งานของตู้คอนโทรลไทมเมอร์ก็เป็น
เรื่องที่ต้องค านึงถึงเช่นกัน การส่องสว่างด้วยไฟฟ้า นอกจากจะเป็นภาระไฟฟ้าที่สูงในอาคารหนึ่งๆ 
แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาระไฟฟ้ารวมของอาคาร โดยไปเพ่ิมภาระการท าความเย็นของระบบปรับ
อากาศอีกด้วย ดังนั้นจึงควรออกแบบ และเลือกระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ให้ประสิทธิผลในการส่องสว่าง 
ก่อให้เกิดความสบายแก่สายตา มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการใช้พ้ืนที่ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีประสิทธิภาพดีในเชิงพลังงาน ระบบแสงสว่างต้องได้รับการออกแบบและติดตั้ง 
เพ่ือให้การประกอบกิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป
ของการมองเห็นมีความปลอดภัยและน่ารื่นรมย์ วิธีการให้แสงสว่างที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคัญของ
การออกแบบระบบแสงสว่างซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี 
                           1) การให้แสงสว่างแบบมีความสว่างเกือบเท่ากันตลอดพ้ืนที่ เป็นการให้ความ
สว่างจากโคมไฟแสงสว่างที่ติดตั้งกระจายอย่างสม่ าเสมอตลอดพ้ืนที่เพดาน 
                           2) การให้แสงสว่างเฉพาะที่ โดยอาศัยหลักการที่แต่ละพ้ืนที่ต้องการความสว่าง
ไม่เท่ากันแล้วแต่ประเภทของกิจกรรม 
                         3) การให้แสงสว่างเฉพาะต าแหน่ง เป็นการให้แสงสว่างเสริมส าหรับงานที่
ต้องการความละเอียดสูง (ระบบแสงสว่างและระบายน้ าในงานภูมิทัศน์ ปรีชญะ โรจน์ฤดากร สืบค้นจาก 
http://www.three - roots.com, 2547) 
                 2.4.2.3 งานวางระบบส่งน้ าและระบายน้ า - การวางระบบส่งน้ าและระบายน้ าจะสัมพนัธ์ไปกับผงั
บริเวณโดยรวมของสวนที่ได้ออกแบบเอาไว้ การค านึงถึงระดับความลาดเอียง และระยะห่างระหว่าง
แหล่งน้ า และจุดที่ใช้น้ าก็เป็นเรื่องส าคัญ เพราะจะส่งผลไปถึงการค านวณ และก าหนดขนาดท่อส่ง ท่อ
ระบายปรับระดับบริเวณหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการปรับสโลป (Slope) ท าคอนทัวร (Contour) การก าหนด
ระดับบริเวณถือเป็นเทคนิคท่ีช่วยให้การออกแบบสวนดูมีมิติและเป็นสัดส่วนมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถ
แบ่งพ้ืนที่ส าหรับประโยชน์ใช้สอย และสามารถก าหนดทิศทางการระบายของน้ าได้อีกด้วย 
        2.4.2.4 การปรับระดับบริเวณหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการปรับสโลป ท าคอนทัวร การ
ก าหนดระดับบริเวณถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ช่วยให้สวนดูมีมิติ  และเป็นสัดส่วนมากขึ้นอีกทั้งยัง
สามารถแบ่งพ้ืนที่ส าหรับประโยชน์ใช้สอย โดยต้องค านึงถึงทิศทางการระบายของน้ าด้วยโดยการวาง
ระบบส่งน้ า และระบายน้ าจะสัมพันธ์ไปกับผังบริเวณโดยรวมของสวนที่ได้ออกแบบเอาไว้การค านึงถึง
ระดับความลาดเอียง ระยะห่างระหว่างแหล่งน้ า และจุดที่ใช้น้ าซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ เพราะจะส่งผลไป
ถึงการค านวณ และก าหนดขนาดท่อส่งท่อระบายน้ า  

2.4.2 ความหมายการระบายน้ า (Drainage)  
                 การก าจัดน้ าส่วนเกินที่ไม่ต้องการออกจากพ้ืนที่ เพ่ือให้พ้ืนที่นั้นมีสภาพที่เหมาะต่อการ
ใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
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                 2.4.2.1 ชนิดทางระบายน้ า  
                           1) การระบายน้ าผิวดิน (Surface Drainage) เป็นการก าจัดน้ าที่ขังอยู่บนผิว
ดิน โดยการปรับปรุงผิวดินหรือทางระบายน้ าที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เพ่ือให้น้ าที่ขังอยู่นั้นไหลไปสู่ที่
ทิ้งน้ าโดยเร็วที่สุดโดยไม่เกิดการกัดเซาะผิวดินหรือทางระบายน้ านั้นด้วย ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการ
ระบายน้ าผิวดิน คือ พ้ืนที่สูงๆ ต่ าๆ ท าให้น้ าไหลลงทางระบายน้ าธรรมชาติยาก และทางระบายน้ า
ขนาดเล็ก ระบายไม่ทัน สามารถแบ่งระบบระบายน้ าผิวดินเป็น 4 แบบ ดังนี้ (ระบบระบายน้ า ส านัก
ชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน สืบค้นจาก http://www.kmcenter.rid.go.th, 2556) 
 แบบหลังเต่า ระบบระบายน้ าแบบนี้ท าโดยการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ละแปลงจะ
พูนเป็นหลังเต่าเทไปหาร่องระบายน้ าเล็กๆ สองข้างและมีคูระบายน้ าหัว และท้ายแปลงการไถพรวนท า
ในแนวขนานกับด้านยาวของแปลงเหมาะกับพ้ืนที่ลาดเทไม่เกิน 1.5% ความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ต่ า 
พืชที่ปลูกให้ผลตอบแทนไม่คุ้มกับกับการระบายน้ าแบบท่อ และไม่มีที่ทิ้งน้ าที่เหมาะสม 

แบบไร้รูปแบบ ระบบระบายน้ าแบบนี้ใช้ระบายน้ าจากแอ่งน้ าหรือที่ลุ่มซึ่งกระจัดกระจายอยู่
ในพ้ืนที่ โดยการขุดคูเชื่อมระหว่างแอ่งน้ าจากแอ่งหนึ่งไปหาอีกแอ่งหนึ่งในแนวที่มีปริมาตรดินขุด และ
มีการกีดขวางการท างานน้อยที่สุด แล้วขุดคูจากแอ่งที่อยู่ต่ าสุดไปสู่คูระบายน้ าออกจากพ้ืนที่เพ่ือให้
ระบบระบายน้ าแบบนี้ได้ผลเต็มที่ ดินที่ได้จากการขุดคูน าไปถมแอ่งหรือที่ลุ่มขนาดเล็กแล้วปรับพ้ืนที่
ให้เรียบ และมีความลาดเทไปหาแอ่งน้ าหรือคูระบายน้ าที่ขุดขึ้นนั้น ในดินที่น้ าซึมผ่านได้ยากอาจจะ
ต้องใช้ระบบระบายน้ าแบบนี้ร่วมกับแบบหลังเต่า 

แบบขวางความลาดเท ระบบระบายน้ าแบบนี้ใช้ส าหรับระบายน้ าจากพ้ืนที่ลาดชันไม่เกิน 4% 
โดยชุดคูตื้นๆ แนวเกือบขนานกับเส้นขอบเนินของพ้ืนที่เป็นระยะๆ คูเหล่านี้น้ าท าหน้าที่รวมน้ าจาก
พ้ืนที่ที่สูงกว่าไปสู่คูท้ิงน้ าดินที่ได้จากการขุดคูน าไปถมแอ่งหรือที่ลุ่มขนาดเล็กให้เรียบ 

แบบคูขนาน ระบบระบายน้ าแบบนี้ใช้ส าหรับระบายน้ าจากพ้ืนที่ราบ และดินมีความสามารถซึม
น้ าได้ต่ าซึ่งท าให้เกิดที่ลุ่มมีน้ าขังกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป การจัดระบบระบายน้ าแบบนี้คล้ายกับแบบหลัง
เต่า คือ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสี่เหลี่ยมย่อยๆ แต่ไม่จ าเป็นว่าระยะระหว่างคูระบายน้ า และแปลงต้องเท่ากัน
ทั้งนี้เพราะน้ าจากแต่ละจุดในแปลงย่อยอาจจะไหลไปสู่คูระบายน้ าด้านใดก็ได้ คูน้ าจะต้องมีขนาดใหญ่
พอที่จะระบายน้ าได้ทัน โดยน้ าไม่ล้นหรือกัดเซาะตลิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            แบบหลังเต่า                                 แบบไร้รูปแบบ  

ภาพที่ 2.11 ระบบระบายน้ าผิวดิน 
ที่มา : http://kmcenter.rid.go.th 

http://www.kmcenter.rid.go.th/
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#1
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#2
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#3
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#4
http://kmcenter.rid.go.th/
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แ

                        แบบหลังเต่า                                    แบบไร้รูปแบบ  
 
ภาพที่ 2.12 ระบบระบายน้ าผิวดิน 
ที่มา : http://kmcenter.rid.go.th 
 
                            2) การระบายน้ าใต้ดิน (Subsurface Drainage) เป็นการก าจัดน้ าเฉพาะส่วน
ที่เป็นน้ าอิสระออกจากดินโดยการสร้างคววามแตกต่างของระดับน้ าในดินขึ้น เพ่ือให้น้ าดังกล่าวไหล
ไปสู่ท่อหรือคูระบายน้ าจนกระทั่งผิวบนของชั้นดินที่อ่ิมน้ าอยู่ต่ าจากผิวดินมากพอกับความต้องการ
ของพืช การระบายน้ าใต้ดินมี 5 แบบ ดังนี้ 
 ระบบท่อขนาน ระบบระบายน้ าแบบนี้ประกอบขึ้นด้วยท่อน้ าที่วางขนานกันเป็นระยะๆ และตั้ง
ฉากกับท่อประธานซึ่งท าหน้าที่รับน้ าจากท่อระบายน้ า ซึ่งจะมีอยู่เพียงด้านใดด้านหนึ่งของท่อประธาน
ไปสู่ที่ทิ้งน้ า ระบบระบายน้ าแห่งนี้เหมาะส าหรับพ้ืนที่ราบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม และเนื้อดินสม่ าเสมอ 
 ระบบก้างปลา ระบบระบายน้ าแบบนี้ประกอบด้วยท่อระบายน้ าที่วางขนานกันเป็นระยะ
เช่นเดียวกันกับแบบแรกแต่จะท ามุม และต่อเข้ากับท่อประธานทั้งสองด้านลักษณะคล้ายก้างปลาเหมาะ
กับทีท่ี่ท่อประธานหรือรองประธานวางอยู่ในร่องระบายน้ าธรรมชาติตื้นๆ ซึ่งพ้ืนที่ลาดมาหาทั้งสองด้าน 
 ระบบท่อประธานคู่ ระบบระบายน้ าแบบนี้ดัดแปลงมาจากสองแบบแรก กล่าวคือเมื่อต้องวาง
ท่อประธานในแนวร่องระบายน้ าธรรมชาติซึ่งลึกหรือเป็นทางน้ าอยู่แล้วท าให้ต้องแบ่งพ้ืนที่ที่ต้องระบาย
น้ าออกเป็นสองแปลง และมีท่อประธานสองท่ออยู่บนแต่ละฝั่งของทางน้ า ความจริงการมีท่อประธาน
สองท่อนี้นอกจากจะช่วยให้การวางระบบระบายน้ าท าได้สะดวกกว่า เนื่องจากระดับดินบนสองฝั่งของ
ทางน้ าอาจต่างกันมากแล้ว ถ้าหากมีการไหลซึมของน้ านั้นเข้าสู่พ้ืนที่ท่อประธานจะท าหน้าที่สกัดกั้นน้ า
เหล่านี้ไว้ด้วย  
 ระบบไร้รูปแบบ ระบบระบายน้ าแบบนี้ใช้กับพื้นที่สูงๆ ต่ าๆ และมีที่ลุ่มน้ าขังเป็นแห่งๆ ซึ่งไม่
ต้องการระบบระบายน้ าที่มีทางระบายน้ าวางขนานกันเป็นระยะๆ คลุมทั้งพ้ืนที่ระบบระบายน้ าแบบนี้
ค่อนข้างประหยัดเพราะจะมีแต่ท่อประธานเชื่ อมต่อบริ เวณที่ต้องการระบายน้ าแต่ละจุด 
และมีท่อระบายน้ าเฉพาะที่ลุ่มเท่านั้น 
 ระบบสกัดกั้น ระบบระบายน้ าแบบนี้ใช้สกัดกั้นการไหลซึมของน้ าซึ่งไหลในทางราบเหนือชั้นดิน
ที่น้ าซึมผ่านได้ยากท่ีโผล่ขึ้นมาหรือวางอยู่ใกล้กับผิวดิน และท าให้มีน้ าซึมออกมาจากบริเวณดังกล่าว 

http://kmcenter.rid.go.th/
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#8
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#9
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#11
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#12
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การระบายน้ าในพ้ืนที่ที่มีลักษณะเช่นนี้จะท าโดยการวางท่อระบายน้ าบนชั้นดินที่น้ าซึมผ่านได้ยากตอนบน
ของบริเวณที่มีน้ าซึม ในแนวขนานกับแนวที่มีน้ าซึมออกมาและมีความลาดเทไปสู่ที่ทิ้งน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
    ระบบก้างปลา        ระบบท่อขนาน                 ระบบท่อประธานคู่                               
 
 
 
 
 
  
                        ระบบไร้รูปแบบ                               ระบบสกัดก้ัน  
 
ภาพที่ 2.13 ระบบระบายน้ าใต้ดิน 
ที่มา : http://kmcenter.rid.go.th 
 
 จากการศึกษาระบบแสงสว่างและการระบายน้ าในงานภูมิทัศน์สรุปได้ว่าในงานทางด้านภูมิทัศน์ 
ล้วนแล้วท างานสอดคล้องกันจะท าให้งานออกมาอย่างมีระเบียบ ปลอดภัย สะดวกทางด้านต่างๆ
ภายในโครงการ  เรื่องของความเรียบร้อยของงานเป็นหลักและความสวยงามจะเป็นเรื่องรอง ซึ่ง
สามารถแยกได้เป็น 4 หลักดังนี้ ระบบรดน้ าอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานวางระบบส่งน้ าและ
ระบายน้ า การปรับระดับบริเวณ การระบายน้ า (Drainage) หมายถึง การก าจัดน้ าส่วนเกินที่ไม่
ต้องการออกจากพ้ืนที่ เพ่ือให้พ้ืนที่นั้นมีสภาพที่เหมาะต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์  การระบายน้ า
ผิวดินมี แบบหลังเต่า แบบไร้รูปแบบ แบบขวางความลาดเท แบบคูขนาน การระบายน้ าใต้ดินมี 5 
แบบ ระบบท่อขนาน ระบบก้างปลา  ระบบท่อประธานคู่ ระบบไร้รูปแบบ ระบบสกัดก้ัน 

 
2.5  การแก้ปัญหาดินพังทลาย 

2.5.1 การปลูกพืชคลุมดิน (Bio - Technique)  
       พืชคลุมดินจะมีผลกับเสถียรภาพของลาดโดยกระบวนการดูดน้ า  ผ่านทางรากของต้นไม้ และ

ระเหยออกทางใบ ดังนั้นจึงท าให้ดินมีสภาพแห้งและเกิดการอ่ิมตัวช้าลง จึงมีส่วนช่วยเพ่ิมเสถียรภาพ
ของลาดดินในกรณีที่เป็นลาดดินตื้น อีกทั้งรากพืชก็มีส่วนช่วยในการยึดเกาะกันของดิน การปลูกพืชคลุมดินยังมี
ส่วนช่วยลดแรงกัดเซาะของผิวดินอีกด้วย พืชคลุมดินที่ใช้กันอย่างมากในงานบ ารุงทาง ได้แก่ หญ้าแฝก 
เนื่องจากหญ้าแฝกมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถแตกกอด้วยการแตกหน่อบริเวณขอของล าต้นได้
ตลอดเวลา รวมทั้งมีรากที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและหยั่งลึกแตกแขนงเป็นรากฝอยประสานกัน

http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#1
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#2
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#3
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#4
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#8
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#9
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#11
http://kmcenter.rid.go.th/kmc16/wichakarn/data/drainage_pic.htm#12
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แน่นเหมือนตาข่าย ซึ่งท าให้สามารถรับแรงดึงได้สูง ถึงแม้ว่าการปลูกพืชคลุมดินไม่ใช่วิธีการเพ่ิม
เสถียรภาพของลาดโดยตรง แต่ควรท าการปลูกพืชคลุมดินร่วมด้วยกับมาตรการแก้ไขปัญหาอื่นๆ  

 
 

 
 
 

 

 

ภาพที่ 2.14 การปลูกพืชคลุมดิน  
ที่มา : http://www.mai.doh.go.th 

 2.5.2 การถมดินหรือทิ้งหิน 
        เป็นวิธีการเพ่ิมน้ าหนักไว้บริเวณ Toe Slope เพ่ือป้องกันการเคลื่อนตัวของเชิงลาด การ
เลือกใช้วัสดุดินหรือหินขึ้นอยู่กับวัสดุที่มีอยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ การถมดินหรือการทิ้งหินนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่าย
และประหยัด เหมาะสมกับเชิงลาดที่มีความสูงไม่มากนัก และมีการกัดเซาะบริเวณ Toe Slope สูง 
วิธีการนี้เหมาะที่จะเป็นการป้องกันการเคลื่อนตัวของเชิงลาดที่มีเสถียรภาพไม่มั่นคงมากกว่าการแก้ไข
การพังทลายของเชิงลาดในกรณีที่ผู้ออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจเกิดการ
พังทลายขึ้นอนาคต  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.15 การถมดินหรือทิ้งหิน  
ที่มา : http://www.mai.doh.go.th 
 
 2.5.3 การท า Rip - Rap 
       เป็นอีกวิธีในการป้องกันการชะล้างพังทลายบริเวณ Toe Slope เนื่องมาจากการกัด
เซาะของกระแสน้ า ในแม่น้ า ล าธาร ซึ่งเป็นผลให้เสถียรภาพของเชิงลาดโดยรวมลดลงวิธีการนี้จะเป็น

http://www.mai.doh.go.th/
http://www.mai.doh.go.th/
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การน าเอาหินขนาดใหญ่ที่คัดเลือกแล้วมาวางเรียงเป็นชั้นๆ ที่บริเวณฐานของเชิงลาดจนถึงระดับสูง
กว่าระดับน้ าสูงสุดประมาณ 1.50 - 2.00 เมตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.16 การท า Rip-Rap  
ที่มา : http://www.mai.doh.go.th  
 
  สรุปการแก้ปัญหาดินพังทลายการแก้ปัญหาในแบบต่างๆ ก็จะมีวิธีที่แตกต่างกัน
ออกไปการปลูกพืชคลุมดิน (Bio-Technique) พืชคลุมดินจะมีผลกับเสถียรภาพของลาด โดยกระบวนการ
ดูดน้ า ผ่านทางรากของต้นไม้และระเหยออกทางใบ การถมดินหรือทิ้งหิน เป็นวิธีการเพ่ิมน้ า หนักไว้
บริเวณ Toe Slope เพ่ือป้องกันการเคลื่อนตัวของเชิงลาด การเลือกใช้วัสดุดินหรือหินขึ้นอยู่กับวัสดุที่
มีอยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ เป็นอีกวิธีในการป้องกันการชะล้างพังทลายบริเวณ Toe Slope เนื่องมาจากการกัด
เซาะของกระแสน้ า ในแม่น้ า ล าธาร แล้วแต่สภาพพื้นที่และความต้องการการใช้งานของผู้ใช้ 
 
2.6  พรรณไม้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพุทธประวัติ 

พรรณไม้ในพุทธประวัติมีด้วยกันประมาณ 25 ชนิด ซึ่งในแต่ล่ะชนิดนั้นมีความส าคัญ และ
สัมพันธ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพุทธประวัติระหว่างที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน 
โดยทั้งนี้จะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับพรรณไม้ทั้งหมดซึ่งมีความส าคัญ และเป็นเกร็ดความรู้ทางพุทธ
ศาสนา มีทั้งหมด 25 ชนิด (พรรณไม้ที่เก่ียวกับพุทธประวัติ ศาสตราจารย์ ดรพเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ . 
สืบค้นจาก http://www.nanagarden.com, 2552) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mai.doh.go.th/
http://www.nanagarden.com/
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ตารางที ่2.1 พรรณไม้ต่างๆ ที่เก่ียวกับพุทธประวัติ 
ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ 

1. บัว 
   ชื่อวงศ์      : NYMPHAEACEAE 
   ชื่อสามัญ   : Water Lily 

 
 
 
 
 
 

 
2. สาละลังกา 
    ชื่อวิทยาศาสตร์   : Couroupita 
guianensis Aubl. 
    ชื่อเรียกอ่ืน : ลูกปืนใหญ่ Cannon ball tree 
    ชื่อวงศ์ : LECYTHIDACEAE 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. หว้า 
    ชื่อสามัญ    : Black Plum, Jambolan, 
Satin ash, Java lum 
    ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Syzygium cumini 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
เป็นพรรณไม้น้ าประเภทพืชล้มลุก มีล าต้นและหัว
อยู่ในดิน ใต้น้ าการเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมา
บนผิวน้ า ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวของใบ
เรียบ มีสีเขียวหรือน้ าตาลอ่อน ดอกเป็นกลีบจะ
ซ้อนกันหลายขั้น ลักษณะดอกคล้ายรูปกรวย 
เ วล าบานคล้ า ยกั บ ร่ ม  ดอกมี สี ข า ว  ชม พู 
เหลือง ผลคือส่วนที่อยู่ตรงกลางดอก ซึ่งมีเมล็ด
ประกอบอยู่ภายในจ านวนมาก ลักษณะ ขนาด
สีสัน ของใบและดอกข้ึนอยู่กับชนิดพันธุ์ 
 
เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 10 - 25 เมตร ใบเดี่ยว
เรียงสลับรูปรีหรือรูปไข่กลับโคนใบสอบปลายใบ
แหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง
หรือตามล าต้น มีกลิ่นหอมกลีบดอก 6 กลีบ สีชมพู
อมเหลืองหรือชมพูอมแดง ผลเป็นผลสด สีน้ าตาล 
ทรงกลมขนาดใหญ่ เมล็ดสีน้ าตาล 
 
 
 
 
 
 
 
ไม้ยืนต้นสูง 10 - 35 เมตร เปลือกต้นค่อนข้าง
เรียบ สีน้ าตาล ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่หรือ
รูปรี กว้าง 3 - 7 เซนติเมตร มีจุดน้ ามันที่บริเวณ
ขอบใบ ดอกช่อ สีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ออกที่
ซอกใบหรือปลายยอด ฐานรองดอกเป็นรูปกรวย 
กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ เกสรตัวผู้มี
จ านวนมาก ออกดอกและติดผลราวเดือน
ธันวาคมถึงมิถุนายน ผลสดเป็นรูปไข่ 
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ตารางที ่2.1 พรรณไม้ต่างๆ ที่เก่ียวกับพุทธประวัติ (ต่อ) 
ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ 

4. ไทร 
    ชื่อวิทยาศาสตร์   :  Ficus annulata 
    ชื่อวงศ์             : MORACEAE 
    ชื่อสามัญ          : Banyan Tree 

5. หญ้าอุศะ 
     ชื่อวิทยาศาสตร์  : Desmostachy 
bipinnata Stapf) 
    เป็นหญ้าในวงศ์  : Gramineae (Poaceae) 

6. โพธิ์ 
    ชื่ออ่ืน : โพ, โพศรีมหาโพ, สส,ี ย่อง 
    ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ficus religiosa  L. 
    ชื่อวงศ์           : MORACEAE 
 

 
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร ไม่ผลัดใบเรือน
ยอดทรงกลมแผ่กว้าง กิ่งก้านห้อยย้อยมีราก
อากาศ มีน ายางขาว เปลือกสีน าตาล ใบเดี่ยว 
เรียงสลับ ใบรูปรีรูปไข่ กว้างปลายใบเรียวแหลม 
ดอกสี เหลืองหรือสีน าตาล ออกเป็นช่อแบบ
มะเดื่อดอกย่อยฝังตัว ผลทรงกลมขนาด 5 - 8 
มิลลิเมตร ผลมีสีส้ม 
 
 
 
มีถิ่นก าเนิดที่ประเทศอินเดียและเนปาล ชอบขึ้น
ในที่แห้งแล้งริมฝั่งแม่น้ า โดยจะขึ้นเป็นกอเหง้า
ใหญ่ ใบอวบรูปยาวเหมือนหอก ขอบใบคม ดอก
เป็นช่อรูปพีระมิดหรือเป็นแท่งตั้งตรง แข็ง สี
น้ าตาลอ่อน ออกดอกตลอดฤดูฝน ขยายพันธุ์ได้
โดยการเพาะเมล็ด และแยกกอหญ้ากุศะเป็น
หญ้าชนิดหนึ่งซึ่งถือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก 
 
 
 
 
เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขา
ออกเป็นพุ่มตรง ส่วนยอดของ ล าต้น ล าต้นมี
ความสูงถึง 100 ฟุต จัดเป็นไม้ที่มีรูปทรงของล า
ต้นสวยชนิดหนึ่ง ใบ ลักษณะของใบเป็นรูประฆัง
คว่ า สีเขียวนวลอมเทา ปลายใบยาวแหลม และมี
ติ่งยาว โคนใบจะมนเว้า เข้าหาก้านใบ ก้านใบ
เล็กยาวและอ่อนปลีที่หุ้ม ส่วนยอดอ่อนเป็นสีครีม
หรือสีงาช้างอมชมพูเป็นไม้ผลัดใบดอกสีเหลือง
นวล ผลกลมเล็กสีชมพูอมม่วง 
 
 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://www.samunpri.com/tag/moraceae
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94
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ตารางที ่2.1 พรรณไม้ต่างๆ ที่เก่ียวกับพุทธประวัติ (ต่อ) 
ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ 

7. จิก 
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea obtusa Wall. ex 
Blume  
   วงศย์าง :  DIPTEROCAPACEAE 

 
 
 
 
 
 

 
8. ราชายตนะ 
    ชื่ออ่ืน : ครินี, ไรนี 
    ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manikara 
hexandra (Roxb.) Dubard 
    ชื่อวงศ์  : Sapotaceae 
 

 
 

 
เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10 - 20 
เมตร ผลัดใบหมดต้น ล าต้นตรงมีขนาดใหญ่ เส้น
รอบวงมากกว่า 250 เซนติเมตร แต่ที่พบในป่า
เต็งรังปัจจุบันส่วนใหญ่คดงอ ไม้สวยงามอาจ
หลงเหลืออยู่บ้างเป็นบางแห่ง เปลือกนอกสี
น้ าตาลปนเทาแตกเป็นร่องและเป็นสะเก็ดหนา
มักตกชันสีเหลืองขุ่น เกาะเป็นก้อนตามรอยแตก
ของเปลือกเปลือกในสีน้ าตาลแดงเรือนยอดเป็น
พุ่มกว้างไม่เป็นระเบียบ 
 
 
เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีน้ ายางขาว 
สูง 15 - 25 เมตร ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับเป็นกลุ่ม
ตอนปลายกิ่งรูปไข่กลับกว้าง 2.5 - 6 เซนติเมตร ยาว 
5 - 12 เซนติเมตร ปลายมนกว้างและหยักเว้า 
โคนสอบ ขอบเรียบแผ่นใบหนาด้านบนสีเขียวเข้ม
เป็นมัน ด้านล่างสีนวล ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ
กระจุกสั้นออกตามง่ามใบ และเหนือรอยแผลใบ
ปลายดอกชี้ลง ดอกสี เหลืองอ่อน กลิ่นหอม
เล็กน้อย กลีบเลี้ยง 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง วงละ 
3 กลีบ กลีบดอกโคนติดกันเป็นหลอดสั้นๆ ปลาย
แยกเป็นแฉกรูปใบหอก 6 แฉก ผลกลมรี ผล
สุกสีเหลืองหรือเหลืองอมส้ม เนื้อนุ่ม มี 1 - 2 
เมล็ด เมล็ดแข็ง สีน้ าตาลแดงเป็นมัน รูปไข่ ยาว 
1 - 1.5 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.oknation.net/blog/nadrda2/2009/06/28/entry-1
http://www.samunpri.com/tag/sapotaceae
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ตารางที ่2.1 พรรณไม้ต่างๆ ที่เก่ียวกับพุทธประวัติ (ต่อ) 
ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ 

9. ตาล 
     ชื่อวิทยาศาสตร์      : Borassus flabellifer 
      สายพันธุ์ที่เหนือกว่า : Borassus 

 
10. ไผ่ 
        ชื่อวิทยาศาสตร์  : Bambuseae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. มะม่วง 
     ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L. 
     ชื่อสามัญ         : Mango 
     วงศ์               : ANACARDIACEAE 

 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นปาล์มที่แข็งแรงชนิดหนึ่งและเป็นปาล์มที่แยก
เพศกันอยู่คนละต้น ต้นสูงถึง 40 เมตร และโตวัดผ่า
กลางประมาณ 60 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเสี้ยนสี
ด าแข็งมากแต่ไส้กลางล าต้นอ่อน บริเวณโคนต้น
จะมีรากเป็นกลุ่มใหญ่ ใบเหมือนพัดขนาดใหญ่กว้าง 
1 - 1.5 เมตร มีก้านเป็นทางยาว 1 - 2 เมตร ขอบขง
ก้านทั้ง 2 มีหนามเหมือนฟันเลื่อยสีด าแข็งๆและ
คมมาก ผลกลมหรือรูปทรงกระบอกสั้นๆวัดผ่า
กลางประมาณ 15 เซนติเมตร ผลเป็นเส้นใยแข็ง
เป็นมันมักมีสีเหลืองแกมด าคล้ าเป็นมันหุ้มเนื้อเยื่อ
สีเหลืองไว้ภายในผลหนึ่งๆจะมีเมล็ดใหญ่แข็ง 1-3 เม็ด 
 
ไผ่เป็นพรรณไม้ยืนต้น ล าต้นแตกเป็นกอเป็นไม้
พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ กอหนึ่งมีประมาณ 20 - 50 
เซนติเมตร ล าต้นมีความสูงประมาณ 5 - 15 เมตร 
ลักษณะล าต้นเป็นข้อปล้องผิวเกลี้ยงแข็งมีสีเขียว
หรือเหลืองแถบเขียว ลักษณะของข้อปล้องขนาด
และสีขึ้นกับชนิดพันธุ์ใบเป็นใบเดี่ยวยาวแคบ 
ลักษณะคล้ายรูปหอกขอบใบเรียบผิวใบสีเขียวมี
ขนอ่อนๆ คลุมบนผิว ใบจะมีขนาดใบกว้าง
ประมาณ 1 - 2 นิ้ว ยาวประมาณ 5 - 12 นิ้ว 
หรือขึ้นกับชนิดพันธุ์ออกดอกเป็นช่อตามปลาย
ยอดบริเวณข้อปล้องเมื่อดอกแห้งก็จะตายไป ผล
หรือลูกคล้ายเมล็ดข้าวสาร  
 
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10 - 30 เมตร 
โคนใบมนปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบ
ยาว 1.5 - 6 เซนติเมตร ดอกช่อสีนวลออกเป็น
ช่อที่ปลายกิ่ง ยาว 18 - 30 เซนติเมตร กลีบดอก
มี 5 กลีบ ยาว 3.5 - 4 มิลลิเมตร เกสรสีแดง
เรื่อๆ ผลเดี่ยว ผลดิบมีสีเขียวเมื่อสุก เปลี่ยนเป็น
สีเหลืองหรือเหลืองส้ม มีเมล็ดภายใน 1 เมล็ด 

https://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1366&bih=672&site=webhp&q=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5+%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCkxMs7TMs5OttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPsypOzkzNKwHxFfISc1MBEiBLi0IAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZgOm4q8HTAhWKu48KHQP0CS4Q6BMIkQEoADAQ
https://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1366&bih=672&site=webhp&q=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCkxMs7TssxOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8rITM9ILVJAFQUAPWe76EgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZgOm4q8HTAhWKu48KHQP0CS4Q6BMIlAEoADAR
https://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1366&bih=672&site=webhp&q=borassus&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCkxMs5TAjPNC8tMzbUss5Ot9JMy83Py0yv184vSE_Myi3Pjk3MSi4sz0zKTE0sy8_OsMjLTM1KLFFBFAcL_P6RTAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiZgOm4q8HTAhWKu48KHQP0CS4QmxMIlQEoATAR
https://www.google.co.th/search?hl=th&biw=1366&bih=672&site=webhp&q=%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88+%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyyMC8yT0sv0jLOTrbST8rMz8lPr9TPL0pPzMsszo1PzkksLs5My0xOLMnMz7MqTs5MzSsB8RXyEnNTAVaeV0tGAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjrncOzrMHTAhXFMI8KHa8lDLgQ6BMIigEoADAQ


31 

 

ตารางที ่2.1 พรรณไม้ต่างๆ ที่เก่ียวกับพุทธประวัติ (ต่อ) 
ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ 

12. ปาริชาต หรือ ปาริฉัตร 
     วงศ์    : LEGUMINOSAE 
     ชื่อสามัญ    :  Indian Coral Tree 
     ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina variegata Linn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ส้ม 
     ชื่อวิทยาศาสตร ์ : Citrus reticulata  Blanco 
     วงศ์  : Rutaceae     
     ชื่อสามัญ : Tangerine 
 
 
 
 
 
 
 
14. มะขามป้อม 
     วงศ์ :   Euphorbiaceae 
     สกุล :   Phyllanthus 
     ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus emblica L. 
     ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ : Emblica offcinalis 
Gaertn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป็นต้นไม้ขนาดกลาง เป็นพืชในสกุลเดียวกับ
ทองหลางต้น ทองหลางใบมนอยู่ในสกุล Erythrina 
และอยู่ในวงศ์เดียวกับยางพาราสลัดไดคือ วงศ ์
Papilionaceae เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบตาม
กิ่งหรือต้นอ่อนจะมีหนามแข็งๆ แต่หนามจะค่อยๆ 
กลุดไปเมื่อกิ่งหรือต้นมีอายุมากขึ้น เรือนยอดเป็น
พุ่มโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือยาวมาก 
ดอกย่อยสีแดง ผลเป็นฝักยาวแตกได้ 
 
 
 
 
เป็นไม้ผลต้นขนาดเล็กถึงกลาง ใบ เป็นใบ
ประกอบชนิดที่มีใบย่อยหนึ่งใบ ส่วนก้านใบจะแผ่
เป็นปีกเรียก (Winged Petiole) จะมีขนาดใหญ่
หรือเล็กแล้วแต่ชนิดของส้ม ล าต้นกิ่งก้านมีหนาม
แหลมอยู่ทั่วไป ดอกออกเป็นกระจุกตามกิ่งเล็กๆ
หรือปลายยอดมีกลิ่นหอมกลีบดอกสีขาวร่วงง่าย 
ผลกลมหรือกลมรี ผลแก่ผิวผลสีเหลืองภายในมี
เนื้อและมีเมล็ดเนื้อรับประทานได้หวานหรือ
เปรี้ยว 
 
 
เป็นไม้ยืนต้นขนาด   สูง  8 - 12 เมตร ล าต้นมักคดงอ 
เปลือกนอกสีน้ าตาลอบเทา ผิวเรียบหรือค่อนข้าง
เรียบ เปลือกในสีชมพูสด ใบเดี่ยว มีลักษณะ
คล้ายใบประกอบคล้ายใบมะขาม  รูปขอบขนาน
ติดเรียงสลับกว้าง 0.25 - 0.5 เซนติเมตร ยาว 8 - 12 
เซนติเมตร แต่อยู่บนกิ่งหรือต้นเดียวกัน ออกตาม
ง่ามใบ 3 - 5 ดอก แน่นตามปลายกิ่งกลีบเลี้ยง 6 
กลีบ ดอกสีขาวหรือขาวนวล ผลทรงกลมมีเนื้อ
หนาเนื้อผลรับประทานได้มีรสฝาดเปรี้ยวขมและ
อมหวานเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งมี 6 เส้น เมล็ดมี 6 
เมล็ด 

http://www.oknation.net/blog/nadrda2/2009/07/02/entry-3
http://www.oknation.net/blog/nadrda2/2009/07/03/entry-1
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ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ 

15. กุ่มบก 
     ชื่อสมุนไพร  : กุ่มบก 
     ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva adansonii DC. 
     ชื่อวงศ์     : Capparaceae  
  
 
 
 
 
 
 
16. สีเสียด 
     ชื่อสมุนไพร  : สีเสียด 
     ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia catechu (L.f.) 
Willd. 
     ชื่อวงศ์   : LEGUMINOSAE (FABACEAE)-
MIMOSOIDEAE 
ชื่ออังกฤษ  : Cutch tree, Catechu tree, 
Black catechu 
 
 
 
 
 
 
17. สะเดาอินเดีย 
     ชื่อสมุนไพร : สะเดาอินเดีย  
     ชื่อวิทยาศาสตร์  : Azadirachta indica A. 
Juss. var. indica 
 
 
 
 
 
 

 
เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก 6 - 10 เมตร เปลือกต้นหนา 
ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 3 ใบ ช่อดอก
แบบช่อกระจะ ออกตามง่ามใบใกล้ปลายยอด 
กลีบดอกสีขาวอมเขียวแล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสี
เหลืองหรือชมพูอ่อน ผลกลม เปลือกมีจุดแต้มสี
น้ าตาลอมแดง เมื่อแก่เปลือกเรียบ เมล็ดรูปคล้าย
เกือกม้าหรือรูปไต ผิวเรียบ 
 
 
 
 
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 15 - 25 เมตร ล าต้นแตก
กิ่งต่ า เรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบ ใบเดี่ยว เรียง
เวียนสลับ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ขอบใบเว้า
เป็นคลื่ น ปลายใบแหลม โคนใบมักจะเว้ า
เล็กน้อย ดอกสีขาว ออกเป็นช่อแตกแขนงสั้นๆ 
ตามปลายกิ่งและซอกใบ ผลแห้ง มีปีกด้านข้าง
เป็นครีบแผ่กว้าง 5 ครีบ 
 
 
 
 
 
 
 
สะเดาอินเดียเป็นไม้ต้นสูง 8 - 12 เมตร เปลือก
ต้นสีตาล ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออก
เรียงสลับ รูปรี โคนใบเบี้ยว ปลายใบเรียวแหลม 
ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ สีเขียวเป็น
มันดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด 
ดอกสีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ ปลายกลีบจะมน 
โคนเรียว ผลเป็นผลสดรูปกลมรี ผิวเรียบเป็นมัน 
ผลอ่อนสีเขียว สุกสีเหลือง เมล็ดเดี่ยว 
 
 

http://www.oknation.net/blog/nadrda2/2009/07/06/entry-1
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ตารางที ่2.1 พรรณไม้ต่างๆ ที่เก่ียวกับพุทธประวัติ (ต่อ) 
ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ 

18. ฝ้าย 
      ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gossypium    
herbaceum  L. 
      วงศ ์     :  Malvaceae 
      ชื่อสามัญ  : Cotton , Sea Iceland Cotton 
 
 
 
 
 
 
 
19. มะตูม 
     ชื่อวิทยาศาสตร์  : Aegle marmelos (L.) 
Correa 
     ชื่อวงศ์  : Rutaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. ประดู่ลาย 
     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Dalbergia 
cochinchinensis Pierre 
     ชื่อวงศ์  :  LEGUMINOSAE - 
PAPILIONOIDEAE 
 
 
 
 
 

 
เป็นไม้พุ่ม ล าต้นมีสีน้ าตาลแดงอาจเป็นเหลี่ยม 
ใบเดี่ยวรูปไข่กว้างปลายใบแหลม ขอบใบหยัก 3 - 5 
หยัก ฐานใบเป็นรูปหัวใจ ก้านใบค่อนข้างยาว 
ดอกเดี่ยวมีใบประดับ 5 กลีบติดกันกลีบดอกสี
เหลือง ผลกลมปลายยาวแหลม เมล็ดรูปไข่มีขนสี
ขาวยาว 3.7 - 5 เซนติเมตร รอบๆ เมล็ด  
 
 
 
 
 
 
ล าต้นมีความสูง 18 เมตร เปลือกล าต้นมีสีเทา
เรียบเป็นร่องตื้น เนื้อไม้แข็ง มีสีขาวแกมเหลือง 
และมีกลิ่นหอม โคนต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลม 
ยาว แข็ง ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ตามกิ่ง ใบประกอบ
แบบขนนก ใบย่อยรูปไข่หรือรูปหอกมี 3 ใบ มองดู
คล้ายตรีศูลของพระศิวะ ดอกสีขาวหรือขาวอมเขียว 
มีกลิ่นหอม ผลมีเปลือกแข็งเรียบและมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5 - 15 เซนติเมตร บางผลมีเปลือกแข็ง
มากจนต้องกระเทาะเปลือกออก โดยใช้ค้อนทุบ เนื้อ
ผลเหนียวข้น มีกลิ่นหอม และมีเมล็ดจ านวนมาก
แทรกอยู่ในเนื้อผล โดยเมล็ดจะมีขนหนาปกคลุม 
 
เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20 - 25 เมตร ขนาดพุ่ม 
6 - 8 เมตร  ผลัดใบทรงพุ่มรูปไข่หรือแผ่กว้าง 
โปร่ง เปลือกต้นสีเทาเรียบ แตกไม่เป็นระเบียบ
และหลุดล่อนเป็นแผ่น 
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ตารางที ่2.1 พรรณไม้ต่างๆ ที่เก่ียวกับพุทธประวัติ (ต่อ) 
ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ 

21. สมอ 
     ชื่อวิทยาศาสตร์  : Terminalia chebula  
Retz. var. chebula 
     ชื่อสามัญ : Myrabolan Wood 
     วงศ ์       :  COMBRETACEAE 
 
 
 
 
 
 
22. หญ้าแพรก 
     ชื่อวงศ์  : GRAMINEAE 
     ชื่อสามัญ  : Burmuda  Grass, Wire Grass, 
Dub  Grass 
 
 
 
 
 
 
 
23. จันทน์แดง 
    ชื่อวงศ์   : DRACAENACEAE 
    ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena loureiri 
Gagnep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม้ยืนต้นสูง ยาว เปลือกต้นขรุขระ ออกดอก
ที ่ชอกใบหรือปลายยอด เป็นดอกสมบูรณ์
เพศ  กล ีบส ีเ หล ือ ง  ผล เป็นผลสด  ร ูป ว ง รี 
สีสันผลรูปทรงกลมหรือรูปไข่ กว้าง 1 - 2.5 
เซนติเมตร ยาว 2 - 4 เซนติเมตร ผลสีเขียว
อมเหลือง หรือบางครั้งมีสีแดงปนเหลือง ผิว
เ ร ียบ  ผลแดงส ีด า เข ้ม  ผ ิวย ่น  ผลอ่อนรส
เปรี ้ยว  ผลรสฝาดติด เปรี ้ยว  ขม ไม่มีกลิ ่น 
เมล็ดมีรสขม 
 
 
เป็นวัชพืชที่มีประโยชน์ต่อการรักษาหน้าดิน ทน
ต่อการเหยียบย่ าฟ้ืนตัวและแพร่พันธุ์เร็วมาก จาก
ลักษณะที่ดีอันนี้เองจึงนิยมเอาหญ้าแพรกมาท า
พิธีมงคลในวันครู เพ่ือเป็นปริศนาสอนศิษย์ ให้มี
ความอดทนและลดความแตกต่างฐานะทางสังคม
ของศิษย์ไม่ให้แข่งขันหรืออวดร่ าอวดรวย หาซื้อ
ของก านัลมีค่ามาไหว้ครูซึ่งอาจท าให้เห็นคุณธรรม
ในตัวครูลดลงจากพฤติกรรมของศิษย์ได้เป็นกุศโล
บายที่ครูอาจารย์ในสมัยโบราณ 
 
 
ไม้พุ่มก่ึงไม้ต้นขนานเล็ก สูงประมาณ 2 - 4 เมตร 
ล าต้นกลมตั้งตรง เปลือกล าต้นเป็นร่องขวาง
คล้ายข้อถี่ๆ สีเทาที่เกิดจากใบหลุดร่วงไป ไม่แตก
กิ่งก้าน แก่นมีสีแดง 

http://www.oknation.net/blog/nadrda2/2009/07/15/entry-1
http://www.oknation.net/blog/nadrda2/2009/07/17/entry-1
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ตารางที ่2.1 พรรณไม้ต่างๆ ที่เก่ียวกับพุทธประวัติ (ต่อ) 
ชื่อพรรณไม้ ลักษณะ 

24.  ตะเคียน 
      ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea odorata 
Roxb. 
      ชื่อเรียกอ่ืน  : กะกี้ โกก้ี แคน จะ
เคียน จูเค้ โซเก ตะเคียน 
      ชื่อวงศ์  : DIPTEROCARPACEAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. มณฑารพ 
     ชื่อสามัญ  : Magnolita 
     ชื่อวิทยาศาสตร์ : Talauma 
candollii Bumel. 
     วงศ ์   :  MAGNOLIACEAE 
     ถิ่นก าเนิด : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่แพ้ไม้ยางหรือไม้ยูง ไม้ผลัดใบ ล า
ต้นเปลาตรง เปลือกจะเรียบ แต่พอต้นใหญ่เปลือกจะ
แตกเป็นสะเก็ด เรือนยอดแน่นทึบเป็นพุ่มกลมหรือรูป
กรวย กิ่งอ่อนเกลี้ยง เนื้อไม้สีน้ าตาลปนเหลือง เนื้อ
ละเอียด ใบรูปไข่แกม รูปหอกเกลี้ยงเป็นมัน ลักษณะ
คล้ายใบตะเคียนชันตาแมว แต่ในตะเคียนทองมีข้อสังเกต
ได้ตรง ที่ง่ามแขนงใบที่ติดกับเส้นกลางใบ มักมีตุ่มหูด
เกลี้ยงๆ ติดอยู่เสมอ ดอกเล็กๆ สีขาวกลิ่นหอม ออก
รวมกัน เป็นช่อโตๆ ตามง่ามใบ ดอกจะเรียงกันเป็นแถว
บนก้านแขนงช่อ ช่อจะมีขนเทาๆ ทั่วๆ ไป ทั้งกลีบดอก 
และกลีบรองกลีบดอก มีอย่างละ 5 กลีบ ผล รูปกระสวย
เล็กๆ มีปีกยาว 2 ปีก และปีกสั้น 3 ปีก ปีกยาวแต่ละปีกมีเส้น
ตามยาว 7 เส้น เป็นพันธุ์ไม้ในเขตมรสุมของเอเชีย กลุ่มและ
ชุ่มชื้น เช่น ตามชายหนอง คลอง บึง ในบ้านเมืองเรา 
ในช่วงแรกไม่ชอบแดดจัดถ้าน าต้นเล็กมาปลูก ในที่โล่ง 
ไม่มีร่มเงาจะไม่ค่อยเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ใช้เมล็ด
เพาะ 
 
 
ไม้พุ่มขนาดเล็ก ล าต้นผอมบาง และแตกกิ่งก้านสาขาไม่
มากนักสูง 2 - 3 เมตร 
 
 

 
  

http://www.oknation.net/blog/nadrda2/2009/07/17/entry-2
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จากการศึกษาพบว่าพรรณไม้ที่ปรากฏในพุทธประวัติมีความส าคัญทางพระพุทธศาสนามีหลากหลาย
ชนิดที่สื่อถึงบุคคลส าคัญๆ กับพุทธศาสนาแต่เนื่องด้วยพรรณไม้บางชนิดไม่สามารถปลูกในพ้ืนที่
โครงการได้เพราะสภาพดิน สภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงเน้นพรรณไม้ที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่และไม่ส่งผลกระทบต่อพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาใช้พ้ืนที่โครงการ 
 
2.7  กรณีศึกษา 
 2.7.1 กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
                 2.7.1.1 ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านใหม่ไทยเจริญ ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ 50 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 500 ไร่ ในเทือกเขาภูแลนคาหรือภู
โค้ง ที่ความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 470 เมตร วัดป่าสุคะโต มีลักษณะเป็นวัดป่า กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจึงต่างจากวัดในเมือง ซึ่งต้องเกี่ยวข้องพบปะกับประชาชนที่มาประกอบพิธีกรรมมากกว่า
กิจวัตรประจ าวันของสงฆ์ คือการศึกษาปฏิบัติธรรมมีการบรรยายธรรม พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะคติ
ระหว่างกันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือประชาชนที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีส่วนส าหรับบริการประชาชน
ผู้สนใจนอกจากนี้ยังมีส่วนส าหรับบริการประชาชน เช่นการผลิตเผยแผ่สื่อเทปต่างๆ การจัดปฏิบัติ
ธรรมตามวาระและประเพณีต่างๆ จะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมงานด้านพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.17 วัดป่าสุคะโต 
ที่มา : http://www.pasukato.org/practice_sukato.html 
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ภาพที่ 2.18 แผนที่วัดป่าสุคะโต 
ที่มา : http://www.pasukato.org/practice_sukato.html 
   
       2.7.1.2 แนวคิดในด้านการออกแบบที่ปฏิบัติธรรมสุคะโต หัวใจหลักของที่ปฏิบัติธรรมสุคะโต 
เป็นสถานที่ให้ผู้มาที่นี่ก็มาดี ผู้ออกจากที่นี่ไปก็ไปดีไปอยู่ที่ไหนก็ไปดี เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ผู้คน แผ่นดิน แม่น้ า ป่าไม้ อากาศ ไปดี มาดี อยู่ดี เกิดจากคนก็ได้ เกิดจากดิน น้ า ลม ไฟ ก็ได้ ไม่ใช่
เราคนเดียว ให้ดินดี ให้ดินไปดีมาดี ป่าไปดีมาด ีหลายๆอย่าง เรียกว่าสุคะโต ตั้งใจสร้างสุคะโตให้เป็น
ที่ตั้งที่ เกิดของความดีหลายๆ อย่าง เรามาอยู่ที่นี่แม้แต่ดินก็ไม่ขุด การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ เราจะไม่
เบียดเบียนอะไรไม่กระทบกระเทือนอะไร ให้เป็นที่ปลอดจากพิษภัยต่างๆ อยู่ด้วยกันทั้งสัตว์ ทั้งคน 
ทั้งป่าไม ้ทั้งแม่น้ า ทั้งแผ่นดิน เป็นแหล่งชีวิตทุกๆ ด้านให้ครบวงจร ความตั้งใจที่มาอยู่ที่นี่จนถึงมรรค
ผลนิพพาน ในเรื่องค าสอนของพระพุทธเจ้าว่า ให้มาพิสูจน์ช่วยกันดู มีสถานที่เราไม่พูดเฉยๆ มีที่ให้อยู่ 
มีข้าวให้กิน เป็นเพ่ือน เป็นมิตร แนะน าพร่ าสอน ท าให้ดู อยู่ให้เห็น พูดให้ฟัง ถ้ามีคนมาอยู่ที่นี่ก็สม
ความตั้งใจ มาปฏิบัติธรรมก็เป็นความประสงค์อยู่แล้ว จากความเป็นอยู่ตามธรรมชาติที่ปฏิบัติธรรมจะ
ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติ  แล้วยังมีการแก้ไขปรับปรุงเกินกว่าที่ธรรมชาติมีโดยจัดตั้งวาง
องค์ประกอบต่างๆ เพ่ือให้เกิดเป็นภาพที่สะดุดตา และประทับใจ ในเวลาอันสั้น ท าให้คนรู้สึกต่อธรรม
มากขึ้น เช่น ลานเดินจงกรม เป็นต้น การมีที่นั่ง ที่เดินเหมาะๆ จะท าให้เกิดความคิดที่มีความหมายที่
มีประโยชน์ส าหรับจะเข้าใจเรื่องหลุดพ้นเรื่องไม่ยึดถือเชื่อมั่นภายในจะแบ่งเป็นส่วนประกอบโครงการ
แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ 

ส่วนบริการประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย ส่วนบริการทั่วไป โรงมหรสพ 
ส่วนพุทธาวาส ประกอบด้วย วิหารกลางแจ้ง โบสถ์ธรรมชาติ  
ส่วนสังฆาวาส ประกอบด้วย โรงฉัน ห้องสมุด โรงธรรม ส่วนที่พักสงฆ์ 
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ภาพที่ 2.19 ผังบริเวณวัดป่าสุคะโต 
ที่มา : http://www.pasukato.org/practice_sukato.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.20 อาคารอเนกประสงค์วัดป่าสุคะโต 
ที่มา : http://www.pasukato.org/practice_sukato.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.21 วัดป่าสุคะโต 
ที่มา : http://www.pasukato.org/practice_sukato.html 
 

http://www.pasukato.org/practice_sukato.html
http://www.pasukato.org/practice_sukato.html
http://www.pasukato.org/practice_sukato.html
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ภาพที่ 2.22 วัดป่าสุคะโต 
ที่มา : http://www.pasukato.org/practice_sukato.html 
 
          2.7.1.3 แนวคิดในด้านการออกแบบประโยชน์ใช้สอย 
         ลานศูนย์รวมจิตใจ มีการวางแผ่นทรายหยาบเป็นพ้ืนที่ส าหรับนั่ง เดิน และก่อ
ปูนสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เป็นแนวยาวไว้ส าหรับพระสงฆ์ได้นั่งบรรยายธรรม ด้านหน้ามีการน า
ก้อนหินมาวางตกแต่งอย่างเหมาะสมการใช้หิน ซึ่งศีลบาทแรกที่ส าคัญของการปฏิบัติธรรมหรือจะ
ตีความถึงศรัทธาที่ตั้งมั่นในการปฏิบัติประหนึ่งศิลาก็ได้ 
         ศาลาพักใจ เป็นศาลาที่ยื่นออกไปยังบ่อน้ า เป็นศาลาทรงไทขนาดไม่ใหญ่มาก
นัก มีบันไดลงไปในน้ า เพ่ือนั่งผ่อนคลายและช าระร่างกายได้ ศาลาเป็นดั่งที่พักความทุกข์หากเราหมด
ทุกข์เราก็จะสุขและหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง 
         สระบัว บัว มีความหมายจิตใจที่บริสุทธิ์ สะอาด และเบิกบานแจ่มใส  แต่หาก
หมดอายุไขสภาวะของทุกสรรพสิ่ง เกิดข้ึน ตั้งอยู่และดับไป 
         โบสถ์ ตั้งแบบธรรมชาติไม่ได้สร้างขึ้นมาเป็นอาคารแบบที่นิยมท ากันเป็นลาน
ปูนโล่งมีร่มไม้เป็นหลังคา ต้นไม้เป็นเสาโบสถ์ ยอดไม้เป็นช่อฟ้า มีพระพุทธรูปพระพักตร์สงบวางเด่น
เป็นประธานกลางลาน บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย เห็นผลที่ท่านพุทธทาสให้สร้างโบสถ์แบบนี้ก็เพ่ือให้
ง่าย ประหยัดและคล้ายคลึงกับครั้งพุทธกาลมากที่สุด 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปประเด็นการศึกษาการน าไปใช้ 
หัวข้อประเด็นการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาการน าไปปรับใช้ 

แนวคิดในการออกแบบ         จากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ปฏิบัติธรรมสุคะโต วัด
ป่าสุคคะโต เป็นพ้ืนที่ที่มีความสงบร่มเย็น การ
แบ่งพ้ืนที่ของวัดค่อนข้างชัดเจนเป็นสัดส่วน มี
ปริศนาธรรมแฝงอยู่มากมายภายในวัดและเป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนทั่วไป   

กิจกรรมภายในโครงการ   
 
 
การแบ่งพ้ืนที ่     
  
Hardscape 
 
 
 
Softscape 
การสัญจร 

ที่ปฏิบัติธรรมสุคะโตมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปในทาง
ปฏิบัติธรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น นั่งสมาธิ เดิน
จงกรม 
มีการแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วนชัดเจน เขตพุทธาวาส 
เขตสังฆาวาสและเขตธรณีสงฆ์  
โบสถ์มีลักษณะที่ไม่เป็นตัวอาคาร อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติใช้ต้นไม้เป็นหลัง วัสดุภายในวัดจะเป็น
วัสดุที่หาง่ายเช่นปูนซีเมนซ์ หินภูเขา จะเน้นให้
กลมกลืนกับธรรมชาติ 
เป็นไม้เดิมที่อยู่ตามธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ 
มาการสัญจรภายในชัดเจน มีทางสัญจรเชื่อมโยง
ไปยังกิจกรรมต่างๆ ได้ทั่วถึง 

  
 

  2.7.2.1 ศึกษากรณีศึกษา วัดทิพย์สุคนธาราม ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี ประวัติการก่อตั้งวัดทิพย์สุคนธารามสืบเนื่องจากนางฉันท์ทิพย์ กลิ่นโสภณพร้อม
ด้วยบิดามารดาและญาติพ่ีน้องได้ถวายที่ดิน 339 ไร่ และใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวสร้างวัด และเสนาสนะต่างๆ 
ถวายสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถรป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราช
วรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลาง โดยได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดตามประกาศ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2550 วัดทิพย์สุคนธารามเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์พระพุทธรูปปางขอฝน (บางคันธาร
ราฐ) สร้างโดยโลหะส าริดความสูง 32 เมตร ยืนอยู่บนฐานสูง 8 เมตร ซึ่งส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 
พรรษา และเพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพระพุทธมหาเมตตา
ประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ลานพระทักษิณ ซึ่งเสมือนเขตพุทธวาสบริเวณ
โดยรอบมีหอเกียรติประวัติสมเด็จพระมหาธีราจารย์อาคารประกอบต่างๆ และอ่างเก็บน้ าในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้เปรียบเสมือน “พุทธอุทยาน” ที่มีลานปฏิบัติธรรม
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระมหากรุณารับโครงการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2554 โดย นางฉันทิพย์ กลิ่นโสภณ ได้บริจาคที่ดินกว่า 300 ไร่ พร้อมด้วย
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ทุนทรัพย์เป็นทุนสมทบในการสร้างวัด เพ่ือประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาและประชาชนทั่วไป โดยมี
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม รับอุปถัมภ์การสร้างวัด และเสนาสนะต่างๆ 
พร้อมทั้งตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดทิพย์สุคนธาราม” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 25 กรกฎาคม 
2556   

 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.23 การเข้าถึงพ้ืนที่วัดทิพย์สุคนธาราม 
ที่มา : http://www.google.co.th/search?q=วัดทิพย์สุคนธาราม+จ.กาญจนบุรี+แผนที่ 
 
  วัดทิพย์สุคนธารามมีการแบ่งโซนต่างๆ ชัดเจน มีจุดเด่นหลายจุด มีพระพุทธเมตตา
ประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์องค์ใหญ่สูง 32 เมตร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพ่ือเป็นศูนย์
รวมจิตใจให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความหมาย 3 ประการ คือเป็นพระพุทธรูป
ซึ่งที่พ่ึงของชาวไทยและชาวโลก รวมทั้งเป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พ่ึงของโลกทั้งสาม คือ โลกสวรรค์ 
โลกมนุษย์และยมโลก และเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้น เพื่อจะร าลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ใน
ประเทศอัฟกานิสถาน อันเป็นฐานที่มั่นของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลากว่าสองพันปีที่ถูกระเบิด
ท าลายไปเมื่อปี พ.ศ.2544 ลานสักการะพระพุทธรูป เป็นจุดที่ผู้คนจะเดินมาจุดธูปเทียน และน าดอกไม้
มาบูชาระพุทธรูปเป็นลานกลมๆ มีศาลาสองหลังมีเจ้าหน้าที่น าธูปเทียน และดอกไม้มาไว้บริการคนที่
จะมากราบไหว้พระระหว่างทางเดินไปสู่องค์พระ 2 ข้างทางเดินเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ และภูมิทัศน์ที่
สวยงามอาคารต่างๆ ภายในบริเวณสร้างด้วยรูปทรงที่ไม่เหมือนกับที่เคยเห็นที่ไหน ด้านตรงข้ามกับ
องค์พระเป็นลานน้ าพุ อีกท้ังยังมีนิทรรศการเป็นอาคารที่มีความส าคัญยิ่ง เนื่องจากจะเป็นสถานที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลในการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ โดยในอาคาร
นิทรรศการมีลักษณะเป็นอาคารสองชั้นออกแบบโดยเน้นศิลปกรรมแบบไทยพ้ืนบ้ าน ที่มีลักษณะ
ความเป็นรูปแบบที่เรียบง่าย ลักษณะสถาปัตยกรรม ในการสร้างวัดหรือวัง รวมถึงมีการเลือกใช้อิฐ 
และไม้เป็นวัสดุหลักสวนป่าพุทธอุทยาน เป็นอุทยานที่มีพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา มี
พรรณไม้ไทย พันธุ์หายาก พรรณไม้ในพุทธประวัติอันเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องราวการประสูติ ตรัสรู้ ปฐม
เทศนา และปรินิพพาน (ประวิติวัดทิพย์สุคนธาราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สืบค้นจาก 
http://www.touronthai.com/article/526) 
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ภาพที่ 2.24 พุทธอุทธยานวัดทิพย์สุคนธาราม 
ที่มา : http://baagklong.com/2017/01/wattipsukon 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.25 ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์วัดทิพย์สุคนธาราม 
ที่มา : http://baagklong.com/2017/01/wattipsukon 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.26 แผนผังพ้ืนที่วัดทิพย์สุคนธาราม 

http://baagklong.com/2017/01/wattipsukon
http://baagklong.com/2017/01/wattipsukon
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ที่มา : http://baagklong.com/2017/01/wattipsukon 
ตารางท่ี 2.3 สรุปประเด็นการศึกษาการน าไปใช้ 

หัวข้อประเด็นการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาการน าไปใช้ 
แนวคิดการออกแบบ                     พบว่า วัดทิพย์สุคนธาราม พ้ืนที่ติดภูเขาบรรยากาศดี

การจัดภายในวัดค่อนข้างเป็นสัดส่วนดี มีความร่มรื่น
เงียบสงบ โดยมีการกั้นเขตสาธารณะกับเขตสังฆาวาส
ด้วยพุทธวาส ท าให้เขตสังฆวาสเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ส าหรับพระสงฆ์และจะไม่ให้ บุคคลภายนอกเข้าไปโดย 
ไม่โดยไม่ได้รับอนุญาต ทางสัญจรสะดวกสบายและมีที่
จอดรชัดเจน และมีจุดเด่นในการจัดภูมิทัศน์เพื่อให้เข้าถึง
ธรรมมากข้ึนรวมทั้งการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

กิจกรรมภายในโครงการ                 
 
 
 
 
 
การแบ่งพ้ืนที่ 
 
 
 
Hardscape 
 
 
Softscape 

มีกิจกรรมการศึกษานิทรรศการสมเด็จพระมหาธีราจารย์ 
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม สถานที่ให้เปรียบเสมือน 
“พุทธอุทยาน” ที่มีลานปฏิบัติธรรม พระพุทธเมตตาประชา
ไทยไตรโลกนาถคันธาราฐอนุสรณ์องค์ใหญ่สูง 32 เมตร ให้
สักการะและศึกษาพรรณไม้ที่เกี่ยวพุทธประวัติเป็นพรรณ
ไม้หายาก 
การจัดภายในวัดค่อนข้างเป็นสัดส่วนดีโดยมีการกั้น
เขตสาธารณะกับเขตสังฆาวาสด้วยพุทธวาส ท าให้
เขตสังฆวาสเป็นส่วนตัวมากขึ้นส าหรับพระสงฆ์ และ
จะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต 
อาคารสิ่งปลูกสร้างมีความสวยงาม วัสดุที่ใช้เช่น หิน
อ่อน ลานน้ าพุ ตัวองค์พระ ซึ่งถือว่าทันสมัยเน้นการใช้
งานทที่ทนทาน และสวยงามการจัดภูมิทัศน์ 
เน้นความเป็นระเบียบ สัดส่วนในการใช้พ้ืนที่ เพ่ือให้
เข้าถึงธรรมมากขึ้นรวมทั้งการบริหารจัดการที่ เป็น
ระบบ  พรรณไม้ที ่ ใ ช้ส ่ว นมาก เป็น ไม้ พุ ่ม  เ ช่น 
ไทรเกาหลี ไทรยอดทอง ปลูกเป็นระเบียบ ไม้
ยืนต้นทรงพุ่มโปร่ง ท าให้อากาศถ่ายเทดี  
                                     

 
 

http://baagklong.com/2017/01/wattipsukon


บทท่ี  4 

ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

4.1  ผลงานการออกแบบ 

 

ภาพที่ 4.1 บทน ำโครงกำร (Introduction) 
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พ้ืนที่โครงกำร 
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พื้นที่โครงกำร 
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ภาพที่ 4.4 กำรวิเครำะห์พื้นที่โครงกำร 
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ภาพที่ 4.5 กำรวิเครำะห์พื้นที่โครงกำร 
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ภาพที่ 4.6 แนวควำมคิด (Main Concept) 
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ภาพที่ 4.7 แนวควำมคิด (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 Perspective 
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ภาพที่ 4.12 Perspective 
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ภาพที่ 4.13  ระบบไฟ (Lighting Plan) 
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ภาพที่ 4.14 Detail Element Design  
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 4.2  การประมาณราคางานภูมิทัศน์  
 
ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ 
  

 
 
 
 
 

ราคาวสัดุ/ ค่าแรง/ รวมค่าวสัดุและ

หนว่ย (บาท) หนว่ย (บาท) ค่าแรง (บาท)
งานดาดแข็ง (Hardscape)
1. ศาลา

1.1 180 แผ่น 12,060.00   0.00 12,060.00      

1.2 44 ตร.ม. 1,892.00    1,320.00     3,212.00        

1.3 20.47 ตร.ม. 512.00       68.00         580.00          

1.4 2.05 ลบ.ม. 3,280.00    308.00        3,588.00        

1.5 4 ต้น 7,032.00    1,948.00     8,980.00        

1.6 115 ก้อน 920.00       9,200.00     10,120.00      
1.7 8.46 ตร.ม. 491.00       694.00 1,185.00        

2. หลังคาโค้ง

2.1 1 เหมา 3,000.00    0.00 3,000.00        

2.2 1 เหมา 1,500.00    0.00 1,500.00        

2.3 1 เหมา 3,000.00    0.00 3,000.00        

2.4 13.5 ลบ.ม. 0.00 1,350.00     1,350.00        

2.5 10 ลบ.ม. 0.00 900.00        900.00          

2.6 10 ต้น 4,650.00    2,700.00     7,350.00        

2.7 10 ต้น 50.00        500.00        500.00          

2.8 30 ท่อน 18,000.00   6,450.00     24,450.00      

2.9 72 ท่อน 36,504.00   10,728.00    47,229.00      

2.10 144 ตร.ม. 41,760.00   10,080.00    486,000.00    

2.11 185 ตร.ม. 10,360.00   6,475.00     16,835.00      

2.12 185 ตร.ม. 9,250.00    7,400.00     16,650.00      

2.13 1 ลบ.ม. 330.00       91.00         421.00          

2.14 0.5 ลบ.ม. 1,045.00    199.00        1,244.00        

2.15 0.9 ลบ.ม. 1,045.00    359.00        1,404.00        

2.16 12 ตร.ม. 5,760.00    2,760.00     8,520.00        

2.17 20 กก. 400.00       100.00        500.00          

2.18 3 กก. 120.00       0.00 120.00          

2.19 34 กก. 887.00       0.00 887.00          

ตะปู

ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18

คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.

คอนกรีตเสาตอม่อ 0.3x0.3x1 ม.

แบบหล่อคอนกรีต เสาตอม่อ

เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.

ทาสีกันสนมิโครงหลังคา

ทาสีน ้ามันโครงหลังคา

ทรายหยาบรองพื นอัดแนน่ หนา 0.1 ม.

หลังคา Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.4 มม.

ท่อเหล็กกลมผิวด้า ศก.2 นิ ว ยาว 6 ม.หนา 2 มม.

เหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ ว x 1 นิ ว หนา 3.2 มม.

อิฐบล็อก 18.80 x 0.45 ม.
ปนูฉาบ (ท่ีนัง่ศาลา)

เสาเข็มคอนกรีตหกเหล่ียม ศก. 0.15 ม.

ตัดแต่งหวัเสาเข็ม

ถมดินบดอัดแนน่

วางผังอาคาร ตีผัง

ท่ีพักคนงาน

ขุดดินฐานราก

ล้าดับ หนว่ยจ้านวน

น ้า-ไฟ ชั่วคราว

สีอะครีลิค

WM 4 มม. @0.15 ม.

พื นคอนกรีตศาลา

เสาปนู 0.2 x 0.2 x 2.40 ม.

กระเบื องไอยรา

รายการ
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ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 
 

 

ราคาวสัดุ/ ค่าแรง/ รวมค่าวสัดุและ

หนว่ย (บาท) หนว่ย (บาท) ค่าแรง (บาท)

3. ท่ีนัง่โค้ง

3.1 7.205 ลบ.ม. 2,510.00       300.00         20,246.05     

3.2 43.34 ตร.ม. 480.00         230.00         30,771.40     

3.3 174.65 กก. 25.00           5.00             5,239.50       

3.4 10.835 กก. 45.00           0.00 487.57         

3.5 5.24 กก. 45.00           0.00 235.80         

4. แท่นวางพระพุทธรูปและท่ีนัง่พระสงฆ์

4.1 25 ลบ.ม. 2,510.00       300.00         70,250.00     
4.2 38 ตร.ม. 480.00         230.00         26,980.00     

4.3 204.2 กก. 25.00           5.00             6,127.20       

4.4 9.5 กก. 45.00           0.00 427.50         

4.5 6.127 กก. 45.00           0.00 275.72         

4.6 30 ตร.ม. 340.00         185.00         15,750.00     

5. แท่นเดินจงกรม

5.1 2.4 ลบ.ม. 2,510.00       300.00         6,744.00       

5.2 7.2 ตร.ม. 480.00         230.00         5,112.00       

5.3 124.75 กก. 25.00           5.00             3,742.50       

5.4 11 ตร.ม. 25.00           3.30             311.30         

5.5 1.8 กก. 45.00           0.00 81.00           

5.6 3.74 กก. 45.00           0.00 5,021.00       

5.7 7.2 ตร.ม. 480.00         230.00         5,021.00       

6. ระแนงไม้

6.1 5 ลบ.ม. 460.00         0.00 2,300.00       

6.2 5 ตร.ม. 2,089.00       0.00 10,445.00     

6.3 90 ตร.ม. 27.00           0.00 2,430.00       

6.4 115 ท่อน 324.50         0.00 37,318.00     

6.5 300 แผ่น 364.31         0.00 109,293.00    

7. ไฟ

7.1 19 ดวง 3,690.00       0.00 70,110.00     

7.2 18 อัน 1,890.00       0.00 34,020.00     

7.3 300 เมตร 35.00           0.00 10,500.00     

8. ส่ิงอ้านวยความสะดวก

8.1 5 แท่น 4,200.00       0.00 21,000.00     

8.2 10 ปา้ย 5,500.00       0.00 55,000.00     

8.3 19 ใบ 1,800.00       0.00 34,200.00     

8.4 10 ตัว 3,500.00       0.00 35,000.00     

เหล็กเส้นกลม ศก. 12  มม.

คอนกรีตโครงสร้าง

แบบหล่อคอนกรีต

เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม.

ตะปุ

ล้าดับ รายการ

แบบหล่อคอนกรีต

ลวดผูกเหล็ก

หนว่ยจ้านวน

คอนกรีตโครงสร้าง

ทรายปรับระดับ

คอนกรีต เทลีน หนา 0.07 ม.

WM 4 มม. @0.20X0.20 ม.

แบบหล่อคอนกรีต

เหล็กเส้นกลม 9 มม. @0.3 ม.

WM 4 มม. @0.15 ม.

ตะปุ

ลวดผูกเหล็ก

ตะปุ

ลวดผูกเหล็ก

กรุด้วยกระเบื องเคลือบกันล่ืน

คอนกรีตโครงสร้าง

แบบหล่อคอนกรีต

ถังขยะ 240 ลิตร

ชุดโต๊ะนัง่ส้าเร็จ (เหมา)

ไฟทางเดิน 91BK-3-A03

สายไฟ NYY

แท่นวางพระพุทธรูป (เหมา)

ปา้ย (เหมา)

เหล็กกล่อง 1 นิ ว x 3.2 มม.

ไม้พื น ลามิเนต หนา 12 มม.

LIGHTING 9066/L3
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ตารางท่ี 4.1 กำรประมำณรำคำงำนภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

ราคาวสัดุ/ ค่าแรง/ รวมค่าวสัดุและ
กระถาง (นิ ว) ระยะห่าง(เมตร) หนว่ย (บาท) หนว่ย (บาท) ค่าแรง (บาท)

1 8 0.2 1,473 ต้น 27.00            5.00             7,365.00      
2 8 0.2 359 ต้น 150.00          150.00         53,850.00    
3 8 0.1 11,347 ต้น 8.00              0.00 3,404.00      
4 8 0.2 399 ต้น 150.00          10.00           3,990.00      
5 8 1.5 3,630 ต้น 130.00          20.00           72,600.00    
6 8 0.2 428 ต้น 170.00          18.00           7,704.00      
7 3,751 ตร.ม. 30.00            2.00             5,626.00      
8 8 0.2 21,008 ต้น 0.40 0.00 6,302.00      
9 4,436 ตร.ม. 25.00            7.00             31,058.00    
10 112 ชุด 450.00          100.00         11,200.00    

203,099.00  

ราคาวสัดุ/ ค่าแรง/ รวมค่าวสัดุและ
ความสูง (เมตร) ล้าต้น (นิ ว) หนว่ย (บาท) หนว่ย (บาท) ค่าแรง (บาท)

1 20 6 10 ต้น 4,500.00       300.00         48,000.00    
2 15 6 3 ต้น 10,500.00     300.00         32,400.00    
3 15 4 16 ต้น 250.00          300.00         8,800.00      
4 15 6 29 ต้น 2,500.00       200.00         78,300.00    
5 20 8 8 ต้น 3,500.00       300.00         30,400.00    
6 15 4 26 ต้น 800.00          300.00         28,600.00    
7 15 6 8 ต้น 3,500.00       300.00         30,400.00    
8 20 6 4 ต้น 2,500.00       300.00         15,200.00    
9 10 4 8 ต้น 2,500.00       300.00         22,400.00    
10 10 6 4 ต้น 1,000.00       300.00         5,200.00      
11 15 4 7 ต้น 4,500.00       500.00         35,000.00    
12 8 4 8 ต้น 1,200.00       300.00         12,000.00    
13 15 6 8 ต้น 800.00          300.00         8,800.00      
14 15 10 42 ต้น 600.00          300.00         37,800.00    

393,300.00
2,924,541.00

1.3035
3,812,140.00

รวม

รวม
รวม

รวม Factor F
รวมทั งสิ น

จ้านวน หน่วย

                                                  (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมืน่สองพนัหนึ่งร้อยส่ีสิบบาทถ้วน )

ล้าดับ รายการ
รายละเอยีดการปลูก

จ้านวน หน่วย

พดุศุภโชค
ชาฮกเกี ยน
ไทรยอดทอง

เข็มพกิลุ

ไมพุ้ม่

ไมยื้นต้น

ล้าดวน

ล้าดับ
รายละเอยีดการปลูก

หูกระจง
ปาริชาติ
กระทุ่ม
ตีนเป็ดน ้า

จามจุรี

อโศกอนิเดีย
อโศกน ้า
กนัเกรา

สมอ

รายการ

ปีบ

ราชพฤกษ์

นนทรี

ยีราฟ

ค า้ยันต้นไม้

โมก
ไทรเกาหลี
หญา้มาเลเซีย

ดินผสม
หญา้แฝก



บทท่ี  5 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

5.1  สรุป 
วัดสุทธาวาส อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีได้จัดพ้ืนที่ของวัดในการท ากิจกรรม

ภายในวัดอย่างชัดเจนอยู่แล้ว โดยแยกส่วนที่เป็นพุทธาวาส สังฆาวาสและส่วนสาธารณะที่ประชาชน
เข้ามาใช้งานค่อนข้างชัดเจน มีพ้ืนที่ใกล้ชุมชนท าให้ประชาชนเข้ามาใช้พ้ืนที่เป็นประจ า แต่ด้วยวัดมี
พ้ืนที่กว้างและยังไม่มีเขตกั้นหรือรั้วกันวัดที่ชัดเจนจึงเกิดปัญหาด้านความไม่เป็นระเบียบของการใช้
พ้ืนที่ จึงท าให้การสัญจรภายในรวมถึงการจอดรถการท ากิจกรรมบางอย่างไม่มีความเป็นระเบียบ และ
ไม่ชัดเจน เช่น จอดรถในพ้ืนที่ห้ามจอด สัญจรเข้า - ออก การใช้พ้ืนที่ท าได้ไม่เต็มศักยภาพ สภาพพ้ืนที่ของวัด
ค่อนข้างเสื่อมโทรม พรรณไม้ที่มีอยู่เดิมเสื่อมโทรมเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ.2554 ยัง
ไม่ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูโดยปัจจุบันทางวัดต้องการให้มีการออกแบบศาสนาสถานให้ประชาชนได้เข้า
มาใช้งานพ้ืนที่ได้ทุกส่วนของพ้ืนที่ 

จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสุทธาวาส อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
ซึ่งมีความส าคัญในการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ ภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที่โครงการ จึงต้องศึกษาแนวคิดและ
หลักการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ศาสนาสถานและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
ลักษณะของพ้ืนที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการ 

เพ่ือก าหนดกิจกรรมที่ใช้แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับโครงการและการน าไปสู่กระบวนการ
ออกแบบภูมิทัศน์ศาสนาสถานแห่งนี้โดยในขั้นตอนการออกแบบนั้นจะมีปัญหาและข้อจ ากัดใน การ
ออกแบบที่มาจากลักษณะพ้ืนที่โครงการจากการท่ีได้ท าการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์พ้ืนที่ การศึกษา
พฤติกรรมของผู้ใช้พ้ืนที่โครงการท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆของพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดในเรื่องของ
พ้ืนที่ที่มีลักษณะอยู่ติดกับถนนและคลองเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งพ้ืนที่ยังมีสภาพที่ทรุดโทรมยังขาดพ้ืนที่ที่
เป็นส าหรับท ากิจกรรมซึ่งในการแก้ปัญหาต่างๆนั้นได้ยึดถือแนวความคิดหลักในการออกแบบภายใต้
ค าว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” ซึ่งเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่ ใน
การศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของวัด สามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 โซน ดังนี้  
 5.1.1 Zone A มีเนื้อที่ประมาณ 32,000 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ประชาชนส่วนใหญ่จะมา
ท าบุญ ในช่วงวันพระ วันส าคัญทางศาสนาและเป็นพ้ืนที่จัดงานประจ าปี อยู่ใกล้ที่จอดรถบริเวณในวัด 
ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้โครงการ โดยเพ่ิมสิ่งอ านวยสะดวก อาทิ ที่จอดรถ ที่นั่งพักผ่อน จัดสวนพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 
 5.1.2 Zone B มีเนื้อที่ประมาณ 4,500 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่บ่อน้ ามีศาลาริมน้ าส าหรับนั่ง
พักผ่อนมีกลุ่มพรรณไม้เดิมที่สามารถพัฒนาพ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้  อาทิ พ้ืนที่เดินจงกลม 
สถานที่ปฏิบัติธรรม ที่พักผ่อนริมน้ าจัดภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
 5.1.3 Zone C มีเนื้อที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของกุฏิสงฆ์ เป็นที่ที่ประชาชน
ไม่ได้เข้ามาใช้งาน บริเวณนี้พระสงฆ์ใช้ท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น การจ าวัด การศึกษาพระธรรมอีกซึ่ง
จะคงกิจกรรมเดิมไว้และท าการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 

การประมาณราคางาน Hardscape ราคา 1,451,880 บาท Softscape ราคา 1,472,662 บาท 
รวมราคา Hardscape & Softscape 2,924,541 บาท และงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดในโครงการทั้งสิ้น
เป็นจ านวน 3,812,140 บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ก่อนด าเนินงานจัดสร้างภูมิทัศน์ควรตรวจสอบราคาวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสร้างเพ่ือ
ป้องการผิดพลาดในเรื่องของราคาและค่าแรงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

5.2.2 ในช่วงก่อนด าเนินการก่อสร้างอาจเกิดปัญหากับประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณโครงการ 
และต้องด าเนินการในการสร้างภูมิทัศน์ควรให้ทางเทศบาลเมืองปทุมธานีผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวต่อไป  
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แบบสอบถามความต้องการ 
เรื่อง ความต้องการโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสุทธาวาส 

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือประกอบ
ใน การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด เพ่ือประกอบการทาปัญหาพิเศษ เรื่องโครงการออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสุทธาวาส อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการตอบแบบสอบถามท่านสามารถ
ตอบอย่างอิสระตามความเห็นที่เป็นจริงคาตอบ และข้อความต่างๆ จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแต่
อย่างใดแต่จะมีประโยชน์ในการศึกษา 

  
ค าชี้แจง 1. กรุณาเติมเครื่องหมาย      ลงใน  (  ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 

                 2. เนื้อหาในแบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 3 ตอน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1.1 เพศ  

                (  ) ชาย   (  ) หญิง  
1.2 อายุ  

               (  ) ต่ า กว่า 20 ปี  (  ) 20 - 30 ปี   (  ) 31 - 40 ปี  
               (  ) 41 - 50 ปี   (  ) 51 - 60 ปี   (  ) 60 ปีขึ้นไป  

1.3 ระดับวุฒิการศึกษา  
               (  ) ประถมศึกษา         (  ) อนุปริญญา/ปวส.  
               (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น        (  ) ปริญญาตรี  
               (  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    (  ) สูงกว่า ปริญญาตรี  
               (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................  

1.4 อาชีพ  
               (  ) นักเรียน/นักศึกษา          (  ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว  
               (  ) พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน    (  ) แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน  
               (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ            (  ) เกษตรกร  
               (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................  

1.5 ท่านเดินทางมาท่ีวัดแห่งนี้โดยวิธีใด  
               (  ) รถจักรยาน  (  ) รถจักรยานยนต์   (  ) เดิน  (  ) รถส่วนบุคคล  
               (  ) รถโดยสาร          (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................  

 
 
 
 



ตอนที่ 2 ข้อมูลความต้องการรูปแบบและกิจกรรมภายในวัดสุทธาวาสทั่วไป ด้านกิจกรรม  
2.1 ท่านเข้ามาที่วัดเพื่อทากิจกรรมในวันใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ)  

               (  ) วันจันทร์ - วันศุกร์    (  ) วันเสาร์ - วันอาทิตย์      (  ) วันหยุดนักขัตฤกษ์  
               (  ) ทุกวัน      (  ) ช่วงเทศกาล  
               (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................  

2.2 ท่านเข้ามาที่วัดเพื่อท ากิจกรรมในช่วงเวลาใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ)  
                (  ) 05.00 - 09.00 น.  (  ) 09.01 - 13.00 น.  (  ) 13.01 - 17.00 น.  
                (  ) 17.01 - 21.00 น.  (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................  

2.3 ท่านเข้ามาที่วัดเพื่อท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ)  
                (  ) น้อยกว่า 30 นาท ี (  ) 30 - 60 นาที  (  ) มากกว่า 60 นาที  
                (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................  

ตอนที่ 3 ความต้องการด้านกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก  
3.1 ความต้องการกิจกรรมภายในวัดที่ท่านต้องการมากที่สุด (กรุณาเติมเครื่องหมาย     ลง

ในช่องว่างตามลาดับที่ให้ไว้) 

กิจกรรม มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

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

 

3.2 สิ่งอานวยความสะดวกในวัดที่ท่านต้องการมากท่ีสุด 

สิ่งอานวยความ มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ที่จอดรถ      
2. ทางเดินเท้า      
3. ห้องน้ า      
4. เก้าอ้ีนั่ง      
5. ถังขยะ      
6. โต๊ะ      

 

 



3.3 ความต้องการสภาพแวดล้อมท่ีท าให้เกิดความส าคัญที่ท่านต้องการมากท่ีสุด 

ความต้องการสภาพแวดล้อม มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความสะอาด      
2. ความสวยงาม      
3. ความเงียบสงบ      
4. ความร่มรื่น      

 

ข้อเสนอแนะ  
...………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


