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บทคดัย่อ 
 
 โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช ตั้ งอยู่เลขท่ี 5 หมู่ 5 หมู่บ้านโพนตูม 
ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอด็ สังกดัคณะสงฆม์หานิกาย มีพื้นท่ีในการออกแบบ 
65.24 ไร่ และมีพื้นท่ีปล่อยวา่ง จึงมีแนวคิดท่ีจะท าพื้นท่ีวา่ง ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน และมีสภาพ
สวยงาม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
 จากการศึกษาสภาพแวดลอ้ม กิจกรรม ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการรวมทั้งขอ้มูลต่างๆ 
ท่ีไดน้ ามาประยกุตใ์นการออกแบบภูมิทศัน์ จึงเกิดเป็นแนวความคิดทางดา้นการออกแบบ คือ  
“สงบ ร่มร่ืน เยอืกเยน็” โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 โซน ดงัต่อไปน้ี 
 1 .  ZONE A พื้ น ท่ีบ ริ เ วณพระธา ตุพนม  มี เ น้ือ ท่ีประมาน 17 ,488  ตาราง เมตร                                        
พื้นท่ีประกอบด้วย พระธาตุพนม ลานอเนกประสงค์ สระน ้ า การเข้าใช้พื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้ท า
กิจกรรมในวนัส าคญั เช่น งานสรงน ้าพระ งานบุญประทายขา้วเปลือก ฯลฯ 
 2 .  ZONE B พื้ น ท่ี วิ ปัสสนากรรมฐาน  มี เ น้ื อ ท่ีประมาณ  7 3 , 39 2  ตา รา ง เมตร                             
พื้นท่ีประกอบดว้ย หอ้งน ้า ซุม้เสาวรส การใชพ้ื้นท่ีส่วนใหญ่ใชเ้ป็นพื้นท่ีจอดรถตามอธัยาศยั 
 3 .  ZONE C พื้ น ท่ีบ ริ เ วณกุ ฏิพระสงฆ์   มี เ น้ื อ ท่ีประมาณ  13 , 504  ตาราง เมตร                                        
พื้นท่ีประกอบดว้ย กุฏิพระสงฆ ์หอ้งน ้า ตึกนิโรธ สระน ้า การเขา้ใชพ้ื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ ์
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กติตกิรรมประกาศ 

 

ในการจดัท าปัญหาพิเศษโครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช ตั้งอยู่เลขท่ี 5 
หมู่ 5 หมู่บ้านโพนตูม ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวดัร้อยเอ็ด   ฉบบัน้ีส าเร็จได้ด้วย       
ความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซ่ึงไม่อาจจะน ามากล่าวได้ทั้งหมด ผูมี้พระคุณท่านแรก             
ท่ีผู ้ศึกษาขอกราบพระคุณคือ เจ้าอาวาสวัดป่าทุ่งกุลา เฉลิมราช พระธีรพงษ์   ธีรปัญโญ                           
ท่ าน ท่ีสอง  พระครูวินัยธรปริพัฒน์  ติกขปัญโญ ท่ี ให้ความอนุ เคราะห์ทางด้านข้อมูล                                    
ภายในวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเป็นประโยชน์ในการท าให้ปัญหาพิเศษส าเร็จ                  
ลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้                      

              นอกจากน้ี ผู ้ศึกษาขอขอบคุณอาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์  อาจารย์พิศาล ตันสิน                      
อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษ ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาใหค้  าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษตลอด
มานบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ส าหรับผูศึ้กษาซาบซ้ึงในความกรุณาของท่าน
เป็นอย่างยิ่ง และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้นอกจากน้ีผูศึ้กษาขอขอบคุณ 
 อาจารยทุ์กๆ ท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ คอยให้
ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า และให้ขอ้คิดท่ีดีต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษ             
 และอาจารยทุ์กๆ ท่านท่ีให้การศึกษา ให้ความรู้แก่ผูศึ้กษามาโดยตลอด ดงันั้นจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 สุดท้ายน้ีผูศึ้กษาขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และยาย ท่ีคอยเป็นก าลังใจและให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี  รวมถึงเพื่อนๆ ท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เป็นทั้งก าลงัใจท่ีดีต่อกนัเสมอมา และคอยเป็นแรงผลกัดนัใหผู้ศึ้กษาตั้งใจท า
ปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์จนถึงวนัน้ีท่ีผูศึ้กษาส าเร็จการศึกษาและรวมถึงผูท่ี้
ไม่ไดก้ล่าวมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 
 วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช ตั้งอยูท่ี่บา้นโพนตูม ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด    
แต่เดิมมีช่ือวา่ ป่าชา้โพนหนามแท่ง เป็นป่าชา้สาธารณประโยชน์ใชเ้ป็นท่ีสถานท่ีฝังศพ และเป็นท่ี
สาธารณะเพื่อเล้ียงสัตวข์องชุมชนบา้นโพนตูม พื้นท่ีเดิมเป็นเนินดินขนาดใหญ่ และมีเนินดินเล็กๆ    
รายรอบ มีพรรณไม้เดิม เช่น ต้นข่อย ต้นหวา้ ต้นก่าม ต้นโก ข้ึนอยู่ มีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม         
ส่วนพื้นท่ีลุ่มใชเ้ป็นท่ีท านาและเล้ียงสัตว ์ภายหลงัไดมี้การจดัแยกเขตการปกครองของต าบลก าแพง 
เป็น 2 ต าบล คือต าบลก าแพงและต าบลทุ่งทอง บา้นโพนตูมถูกจดัอยูใ่นเขตพื้นท่ีการปกครองของ
ต าบลทุ่งทอง ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีแวะพกัปฏิบติัธรรมกมัมฏัฐานของพระธุดงค ์      
บางท่านเคยปรารภให้ฟังวา่ สถานท่ีแห่งน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นพุทธสถาน เป็นวดัวาอาราม เป็นเน้ือ
นาบุญของชาวพุทธทั่วทุกสารทิศ เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชน  ในปี  พ.ศ.2529 ก านัน 
ผูใ้หญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านโพนตูมเดินทางไปวดับึงพระลานชัย   
พระอารามหลวง จงัหวดัร้อยเอ็ด เพื่อกราบนมสัการพระศีลวิสุทธาจารย์ เจา้คณะจงัหวดัร้อยเอ็ด 
(ธรรมยุติ) เจา้อาวาสวดับึงพระลานชยั และกราบเรียนปรึกษาหารือตามท่ีไดมี้ด าริพอ้งกนัว่าควร
ด าเนินการจดัสร้างเป็นพุทธสถานใหเ้ป็นประโยชน์จึงถวายพื้นท่ีดงักล่าวในการด าเนินการสร้างวดั
เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมร าลึกด้วยความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐท่ี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแก่พระพุทธศาสนาและพสกนิกรชาวไทยเป็นคุณูปการ          
และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลวโรกาส ท่ี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                     
เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530 
 ปัจจุบันวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช มีพุทธศาสนิกชน โรงเรียนต่างๆ เข้ามาอบรมธรรมะ        
และปฏิบติัธรรมเป็นจ านวนมากประกอบกบัพื้นท่ีบริเวณวดัยงัไม่เอ้ืออ านวยต่อการอบรมธรรมะ
และปฏิบัติธรรมเท่าท่ีควร ด้วยพื้นท่ีภายในวดัมีการสร้างถาวรวตัถุท่ีไม่ได้แบ่งโซนจึงท าให ้       
การจดัระบบระเบียบภายในวดัดูไม่มีขอบเขต  
 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาทางวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช ซ่ึงประกอบด้วย ผูใ้หญ่บ้าน กรรมการ
หมู่บา้น พร้อมดว้ยชาวบา้นโพนตูมมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ควรมีการจดัภูมิทศัน์ เพื่อเป็นการสร้าง
บรรยากาศให้คนอยากเขา้วดัมากข้ึน เพื่อใช้เป็นสถานท่ีผกัผ่อน สถานท่ีปฏิบติัธรรม ช่วยสร้าง
บรรยากาศท่ีดีให้กับวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราชและเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้หรือให้ชาวบ้านได้ท า
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัทางวดั ท าให้พุทธศาสนิกชนอยากเขา้มาเยี่ยมชมวดัมากยิ่งข้ึนดว้ย รวมถึง
สร้างจุดเด่นภายในสวนใหส่ื้อถึงหลกัของพระพุทธศาสนาอีกดว้ย 
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1.2  วตัถุประสงค์ 
 1.2.1  ศึกษาขอ้มูลและแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ศาสนสถาน 
โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.2.2  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดั
ร้อยเอด็ 
 1.2.3  ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ เพื่อก  าหนดกิจกรรมให้
เหมาะสมตามลกัษณะพื้นท่ี                                             
 1.2.4  น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอ็ด 
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1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 1.3.1  การเขา้ถึงโครงการ 
          
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 การเขา้ถึงโครงการ 
 
 เส้นทางการเดินทางไปยงัวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
   1.1.1  เส้นทางท่ี 1 มาจากทางกรุงเทพฯ  อ าเภอปทุมรัตน์ จงัหวดัร้อยเอด็ 
                           1.1.2  เส้นทางท่ี 2 มาจากทางอ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 
             1.1.3  เส้นทางท่ี 3 มาจากทางอ าเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์  

 
 

 
 

ทุ่งนำ 

ทุ่งนำ 
ทุ่งนำ 

บ้ำนชำวบ้ำนโพนตูม 4-5 หลงั 

ทำงเข้ำสู่ภำยในวดั 

N 
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 1.3.2   ขอบเขตการศึกษา 
  พื้นท่ีวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราชแห่งน้ีตั้งอยู่บา้นโพนตูม ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นโครงการจดัสร้างตามความต้องการของพุทธศาสนิกชน โดยมีพื้นท่ี
โดยรวมทั้ งหมด 480,000 ตารางเมตรหรือ 300 ไร่ แต่ด้วยงบประมาณของการบริจาคพื้นท่ีท่ี
สามารถด าเนินการก่อนนั้น คือ พื้นท่ีบริเวณส่วนบริการพุทธศาสนิกชนทัว่ไปและเขตสังฆาวาส  
ซ่ึงมีพื้นท่ีทั้งหมด 102,400 ตารางเมตรหรือประมาณ 75 ไร่  และมีพื้นท่ีในการออกแบบทั้งหมด 
104,384 ตารางเมตรหรือประมาณ 65.24 ไร่ 
 

 
 

 
 

ภำพที ่ 1.2  พื้นท่ีแสดงขอบเขตการศึกษา 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

N 
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 1.3.3  ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา 
            พื้นท่ีวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราชแห่งน้ีตั้งอยู่บา้นโพนตูม ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวดัร้อยเอ็ด โดยมีพื้นท่ีโดยรวมทั้ งหมด 480,000 ตารางเมตรหรือ 300ไร่ แต่ด้วย
งบประมาณของการบริจาคพื้นท่ีท่ีสามารถด าเนินการก่อนนั้ น คือ พื้นท่ีบริเวณส่วนบริการ
พุทธศาสนิกชนทัว่ไปและเขตสังฆาวาสซ่ึงมีพื้นท่ีในการออกแบบทั้งหมด 102,400 ตารางเมตรหรือ
ประมาณ 64 ไร่   
มีอาณาเขตติดต่อกบัส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดกบั  บา้นโพนหิน ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 
ทิศใต ้  ติดกบั  บา้นโพนตูม ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 
ทิศตะวนัออก ติดกบั  บา้นหนองสระหงส์ ต าบลดงคร้ังใหญ่ อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 
ทิศตะวนัตก ติดกบั  บา้นเขวาตะคลอง ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภำพที ่ 1.3  แสดงขอบเขตพื้นท่ีการออกแบบ 

 
 

 

N 
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1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
 1.4.1  ศึกษาและข้อมูลแนวความคิดท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ศาสนสถาน                        
โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.4.2  ทราบถึงข้อมูลการวิเคราะห์และศักยภาพของพื้ น ท่ีว ัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช                   
จงัหวดัร้อยเอด็ 
 1.4.3  ทราบถึงพฤติกรรมและความตอ้งการทางดา้นพื้นท่ีและบริเวณโดยรอบโครงการ 
 1.4.4  ไดน้ าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
 

1.5  วธิีด ำเนินงำน 
 1.5.1  ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราชและ
กรณีศึกษา 
  1.5.1.1  ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั (กรณีศึกษา) 
 1.5.2  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ
โครงการ 
  1.5.2.1  ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
   1)  ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
   2)  ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
   3)  ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
   4)  ศึกษาพืชพรรณเดิม 
   5)  ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีเดิม 
   6)  ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   7)  ศึกษากิจกรรมท่ีตอ้งจดัในแต่ละเดือน (เทศกาลต่าง ๆ ในพื้นท่ี) 
   8)  ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
   9)  ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและมุมมอง 
  1.5.2.2  ขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
   1)  ศึกษาขอ้มูลผูใ้ชป้ระจ าและผูใ้ชช้ัว่คราว 
   2)  ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงการ 
 1.5.3  การสรุปขอ้มูล 
  1.5.3.1  สรุปลกัษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
  1.5.3.2  สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ี จากพฤติกรรมและความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้
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               1.5.3.3  ก าหนดลักษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของพื้นท่ีและแก้ไข
ปัญหาพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม        
               1.5.3.4  สรุปการน าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช                           
จงัหวดัร้อยเอด็ 
 1.5.4  ขั้นตอนการออกแบบ 
  1.5.4.1  ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
  1.5.4.2  ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
  1.5.4.3   ก าหนดแนวความคิดดา้นต่าง ๆ  
   1)  แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
   2)  แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
   3)  แนวความคิดดา้นการสัญจรภายในโครงการ 
   4)  แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ 
   5)  แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุตกแต่งภูมิทศัน์ 
   6)  แนวความคิดดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   7)  แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
   8)  แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 
  1.5.4.4  เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
  1.5.4.5  เสนอแบบทางเลือก 
  1.5.4.6  สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 
  1.5.4.7  เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
  1.5.4.8  แสดงแบบแปลนรายละเอียด รูปตดั รูปดา้น 
  1.5.4.9  แสดงรูปแบบทศันียภาพต่าง ๆ 
  1.5.4.10  ท าการประมาณราคา 
 1.5.5  ขั้นตอนในการสรุปผลและประเมินผล 
  1.5.5.1  น าเสนอผลการออกแบบ 
  1.5.5.2  ขอ้เสนอแนะ 
 1.5.6  จดัท ารูปเล่ม 
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1.6  ล ำดับขั้นตอนในกำรศึกษำ 
         
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         

 
 
 
 
 ภำพที ่1.4  ล าดบัขั้นตอนในการศึก 

ขั้นตอนในการศึกษา 

 

 
ศึกษำและรวบรวมข้อมูล ทีเ่กีย่วข้องกบักำรออกแบบภูมิทศัน์วดั

ป่ำทุ่งกุลำเฉลมิรำชและกรณีศึกษำ 

    - ศึกษาโครงการท่ีมีความใกลเ้คียงกนั (กรณีศึกษา) 
 

ขั้นตอนกำรออกแบบ                                                       
1. ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
2. ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
3. ก าหนดแนวความคิดดา้นต่าง ๆ  
     - แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
     - แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
     - แนวความคิดดา้นการสัญจรภายในโครงการ 
     - แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ 
     - แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุตกแต่งภูมิทศัน์ 
     - แนวความคิดดา้นสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
     - แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
     - แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 
4. เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
5. เสนอแบบทางเลือก 
6. สร้างเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกและเลือกทาง
ท่ีดีท่ีสุด 
7. เสนอแบบแปลนขั้นสุดทา้ย 
8. แสดงแบบแปลนรายละเอียด รูปตดั รูปดา้น 
9. แสดงรูปแบบทศันียภาพต่าง ๆ 
10. ท าการประมาณราคา 

ศึกษำข้อมูลทีเ่กีย่วข้องสภำพพืน้ที่ 
   - ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
   - ศึกษาขอ้มูลระบบการสัญจร 
   - ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างเดิม 
   - ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
   - ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 

สรุปข้อมูล 
   - สรุปลกัษณะพื้นท่ี ปัญหาและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา 
   - สรุปลกัษณะกิจกรรมภายในพื้นท่ีจาก
พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ช้ 
   - ก าหนดลกัษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมตาม
ศกัยภาพของพื้นท่ีและแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีอยา่ง
เหมาะสม 
   - สรุปการน าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทศัน์ 
วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
 

ข้ันตอนในกำรสรุปผลและประเมินผล 
1. น าเสนอผลการออกแบบ 
2. ขอ้เสนอแนะ 

จดัท ารูปเล่ม 
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ตารางที ่1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ล าดบัท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา (เดือน) 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1 1.5.1 ศึกษาแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางผงั

ภูมิทศัน์ศาสนสถานและโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 1.5.2 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นกายภาพของ
พื้นท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ 
      1.5.2.1 ขอ้มูลดา้นกายภาพของพื้นท่ีโครงการ 
                  - ศึกษาท่ีตั้งโครงการ 
                  - ศึกษาลกัษณะภูมิประเทศ 
                  - ศึกษาลกัษณะภูมิอากาศ 
                  - ศึกษาพืชพรรณเดิม 
                  - ศึกษากิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีเดิม 
                  - ศึกษาขอ้มูลระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
                  - ศึกษากิจกรรมท่ีตอ้งจดัในแต่ละ
เดือน (เทศกาลต่างๆ ในพื้นท่ี) 
                  - ศึกษารูปแบบของส่ิงก่อสร้างและ
สถาปัตยกรรมเดิมในพื้นท่ีโครงการ 
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ตารางที ่1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน (ต่อ) 
ล าดบัท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา (เดือน) 

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

2 

                  - ศึกษาลกัษณะทางทศันียภาพและ
มุมมอง 
 1.5.2.2 ขอ้มูลของผูใ้ชโ้ครงการ 
         - ศึกษาประเภทและจ านวนของผูใ้ช้
โครงการ 
        - ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของ 
ผูใ้ชโ้ครงการ 
ขั้นตอนการออกแบบ 
-ก าหนดแนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
-ก าหนดความสัมพนัธ์ของกิจกรรมในโครงการ 
-ก าหนดแนวความคิดดา้นต่าง ๆ  
       - แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดอ่อน      
       - แนวความคิดดา้นภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
       - แนวความคิดดา้นการสัญจรภายในโครงการ 
       - แนวความคิดดา้นการใชพ้ืชพรรณ 
       - แนวความคิดดา้นการใชว้สัดุตกแต่ง 
ภูมิทศัน์ 
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ตารางที ่1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน (ต่อ) 
ล าดบัท่ี การด าเนินการ ระยะเวลา (เดือน) 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
2        - แนวความคิดดา้นสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 
       - แนวความคิดดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
       - แนวความคิดดา้นการดูแลรักษาภูมิทศัน์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 ด าเนินการออกแบบและเขียนแบบ             
4 ขั้นตอนการสรุปและประเมินผล             
5 เผยแพร่ผลงาน             
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บทที ่ 2 
การศึกษาแนวคดิ ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องและกรณศึีกษา 

 
 ในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นเร่ืองท่ีมี
ความละเอียดอ่อนมาก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาทฤษฎี ข้อมูลด้านพื้นฐานต่างๆ          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและปรับปรุงภูมิทศัน์ แนวความคิดของการวางผงัโครงการ ทั้งในเร่ือง
ของความหมาย การแบ่งพื้นท่ี องคป์ระกอบ พระพุทธรูปประจ าวนัต่างๆ พรรณไมต่้างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพุทธประวติั เพื่อท าให้บริเวณของวดัมีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่มากข้ึน ช่วยส่งเสริมทศันียภาพ         
สร้างความเป็นระเบียบของพื้นท่ีให้ตรงกบักิจกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชใ้ห้มากท่ีสุด ท าให้
เกิดความเหมาะสม และสร้างประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ไดเ้ป็น
อยา่งดี จึงตอ้งศึกษา และคน้ควา้หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการวางผงัโครงการ 
น ามาใชเ้ป็นแนวความคิดเบ้ืองตน้ให้เกิดความสมบูรณ์ ซ่ึงในการคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ จะประกอบไป
ดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
 

2.1  การสร้างวดัและการตั้งวดัในพระพทุธศาสนา   
 วดั คือ สถานท่ีทางศาสนา ตามปกติแลว้จะมีเสนาสนะและอาคารถาวรวตัถุต่าง ๆ เป็นท่ี
พ  านกัอยูเ่พื่ออาศยัศึกษาปฏิบติัธรรมวินยัและประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ ์ตลอดจนเป็นท่ี
บ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของพุทธบริษทัโดยทัว่ไป นอกจากน้ี วดัยงัเป็นศูนยก์ลางบริการทางการศึกษา                       
และทางสังคม 
 วดัทั้งหลายมีฐานะทางกฎหมาย คือ เป็นนิติบุคคลเท่าเทียมกนัแต่ในพระวินยัยงัมีฐานะท่ี
แตกต่างกนัอยู่ ดงันั้น ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 จึงได้จ  าแนกวดั
ออกเป็น 2 อยา่ง คือ 
  2.1.1  ส านกัสงฆ ์ไดแ้ก่ วดัท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศตั้งวดัแลว้ แต่ยงัมิได้
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา รวมถึงว ัดท่ีได้รับพระบรมราชานุญาติให้สร้างข้ึนตามความใน     
มาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 (ตรงกบัพุทธศกัราช 2445) ซ่ึงยงั
มิไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาดว้ย นบัวา่เป็นวดัท่ีสมบูรณ์ดว้ยฐานะทางกฎหมาย 
  2.1.2  วดัท่ีไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมา ไดแ้ก่ “อาราม” ตามท่ีเคยบญัญติัไวใ้น
มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 เป็นวดัท่ีเล่ือนฐานะมาจากส านกั
สงฆ ์โดยไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อประโยชน์แก่ประชุมพระสงฆต์ามพระวินยั ส าหรับ
พระสงฆ์นับว่า เ ป็นว ัด ท่ีสมบูรณ์ด้วยฐานะทางกฎหมายและทางพระวินัยทุกประการ                            
ประเภทของวดัแบ่งตามสภาพฐานะมี 3 ประเภท 
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   2.1.2.1  พระอารามหลวง ไดแ้ก่ วดัท่ีพระมหากษตัริย ์สมเด็จพระราชินี 
สมเด็จยพุราชทรงสร้างและปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองคก์็ดี พระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู ้
ท่ีต  ่าศกัด์ิลงมาหรือแก่วดัเอง มีอยู่จ  านวนหน่ึงท่ีพระบรมวงศานุวงศ์และขา้ราชบริพารผูใ้หญ่ทรง
สร้างหรือโปรดใหป้ฏิสังขรณ์และสร้างข้ึนแลว้นอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง 
รวมทั้งวดัท่ีประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ทรงรับไวเ้ป็นพระอารามหลวง  
   2.1.2.2  วดัราษฎร์ ได้แก่ วดัท่ีประชาชนทั่วไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์          
ซ่ึงได้รับอนุญาตให้สร้างวดัและประกาศตั้ งวดัโดยถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว              
และช่วยกันทะนุบ ารุงวดั  สืบต่อกันมาตามล าดับ วดัราษฎร์ หมายถึง วดัท่ีได้รับพระราชทาน
วสุิงคามสีมาและส านกัสงฆซ่ึ์งมิไดน้บัเขา้เป็นพระอารามหลวง   
   2.1.2.3  วดัร้าง ไดแ้ก่ วดัท่ีไม่มีพระภิกษุสงฆ์พ  านกัอาศยัประจ า ซ่ึงทาง
ราชการจะข้ึนทะเบียนเป็นวดัร้างไว ้วดัร้างโดยสภาพยงัเป็นนิติบุคคลอยูโ่ดยสมบูรณ์และมีโอกาส
ท่ีจะเป็นวดัท่ีมีพระภิกษุสงฆไ์ดอี้ก โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการยก
วดัร้างเป็นวดัมีพระสงฆ ์พุทธศกัราช 2514  (กรมศาสนา, 2526) 
  2.1.3  สาเหตุท่ีตอ้งมีการพฒันาวดัเพราะเหตุวา่วดัเป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัมาก 
กล่าวคือ วดัเป็นท่ีพ  านกัอาศยัศึกษาเล่าเรียนและปฏิบติัตามพระธรรมวินัย เพื่อเป็นศาสนทายาท          
สืบต่ออายุพระศาสนาของภิกษุสามเณร เม่ือศึกษาและพิจารณาในทางสังคมจากอดีตท่ีผ่านมา            
จะพบว่าวดัในทางพระพุทธศาสนาได้มีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก                
จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาวดับทบาทท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
   2.1.3.1  วดัเป็นสถานท่ีท่ีชาวบ้านส่งกุศลบุตรมาอยู่รับใช้พระสงฆ์                 
และรับการฝึกอบรมทางศีลธรรม เล่าเรียนวชิาการต่าง ๆ ตามท่ีมีการสอน 
   2.1.3.2  วดัเป็นสถานท่ีท่ีพ่อแม่ตลอดจนคนแก่เฒ่าและสตรี มารับความรู้
ดว้ยการสดบัพระธรรมเทศนา 
   2.1.3.3  วดัเป็นสถานพยาบาลท่ีรักษาผูเ้จ็บป่วยตามภูมิความรู้ของคนใน
สมยัก่อน โดยวดัเป็นแหล่งต ารายาและต าราแพทย ์พระสงฆ์ท าหน้าท่ีเป็นหมอรักษาพยาบาลคน
เจบ็ป่วย 
   2.1.3.4  วดัเป็นสถานสงเคราะห์ท่ีบุตรหลานชาวบา้นยากจนไดม้าอาศยั
เล้ียงชีวติและศึกษาเล่าเรียนตลอดจนถึงผูใ้หญ่ท่ียากจนไดม้าอาศยัเล้ียงชีพ 
   2.1.3.5  วดัเป็นสถานท่ีพกัอาศยัของคนเดินทาง 
   2.1.3.6  วดัเป็นสถานท่ีท่ีชาวบา้นไดม้าพบปะสังสรรค ์พกัผอ่นหย่อนใจ
โดยท่ีทางวดัไดจ้ดัสถานท่ีต่าง ๆ ในบริเวณใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มร่ืน 
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   2.1.3.7  วดัเป็นสถานท่ีร่ืนเริง ท่ีจดังานเทศกาลและมหรสพต่าง ๆ ส าหรับ
ชาวบา้นทั้งหมด เช่น งานก่อเจดียท์รายในวนัสงกรานต์ งานเทศมหาชาติ ฯลฯ และยงัเป็นสถานท่ี
พบปะของชาวหนุ่มสาวดว้ย 
   2.1.3.8  วดัเป็นศูนย์กลางของศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและวรรณกรรม 
   2.1.3.9  ว ัดเป็นท่ีไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็นท่ีปรึกษาแก้ปัญหาชีวิต 
ครอบครัวและความทุกขต่์าง ๆ ของชาวบา้น 
   2.1.3.10  วดัเป็นสถานท่ีส าหรับชาวบา้นจะไดม้าท าบุญและบ าเพ็ญตน
ตลอดจนประกอบพิธีต่าง ๆ ทางศาสนา 
   2.1.3.11  วดัเป็นคลงัพสัดุ ส าหรับเก็บของใชต่้าง ๆ ซ่ึงชาวบา้นจะไดใ้ช้
ร่วมกนั เม่ือมีงานท่ีวดัหรือขอยมืไปใช ้เม่ือคราวมีงาน 
   2.1.3.12  ว ัดเป็นศูนย์กลางบริหารหรือการปกครองท่ีก านันหรือ
ผูใ้หญ่บา้นจะเรียกลูกบา้นมาประชุมกนั เพื่อแจง้บอกกิจกรรมต่าง ๆ (ปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศม์, 
2558)                                                             
 การสร้างวดัและการตั้ งวดัในพระพุทธศาสนาสรุปได้ว่า ว ัดคือสถานท่ีทางศาสนา                           
จะมีเสนาสนะและอาคารถาวรวตัถุต่างๆ เป็นท่ีอยู่อาศยัและศึกษาปฏิบติัธรรมวินยัและประกอบ
ศาสนกิจของพระภิกษุสงค ์นอกจากน้ีวดัมีฐานะทางกฎหมายคือ เป็นนิติบุคคล ดงันั้น ตามมาตรา 
31 แห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 จึงไดจ้  าแนกวดัออกเป็น 2 อยา่ง คือ ส านกัสงฆแ์ละวดั
ท่ีไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมา 
 

2.2  องค์ประกอบของพทุธศาสนสถาน 
 พุทธศาสนสถาน แปลโดยตรงไดว้า่ สถานท่ีหรือส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อใช้ในกิจการ
หรือเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ ส านักสงฆ์ วดัวาอาราม โบสถ์ วิหาร เจดีย์และสถูป               
เป็นต้น เป็นสถานท่ีซ่ึงใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นท่ีพ  านักของพระภิกษุและเป็นอนุสรณ์           
ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซ่ึงพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหวบู้ชาและร่วมกิจกรรมต่างๆ            
วดัไทย มีขอ้ยกเวน้ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของเขตพุทธาวาสและส่วนของเขตสังฆวาส
ดงัน้ี 
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ภาพที ่ 2.1  องคป์ระกอบของพุทธศาสนสถาน 
ทีม่า : http://www.sawadee.co.th 
 
  2.2.1  เขตพุทธาวาส เป็นพื้นท่ีส าหรับพุทธศาสนิกชน ประกอบดว้ย  
   2.2.1.1  เจดีย ์
    ส่ิงก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทหน่ึง มีรูปสัณฐาน
คล้ายรูปกรวยแหลม นิยมใช้เป็นหลกัประธานของวดั ในฐานะท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา้หรือในฐานะส่ือสัญลกัษณ์แทนพระสัพพญัญูเจา้  
   2.2.1.2  พระปรางค ์หรือ ปรางค ์
    เป็นส่ิงก่อสร้างประเภทหน่ึงในงานสถาปัตยกรรมไทย เป็นหลกั
ประธานในวดัเช่นเดียวกบัพระเจดีย ์แต่เดิมถือวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบลกัษณะเฉพาะ
ของขอม โดยมีคติความเช่ือในศาสนาฮินดู วา่เป็นสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุ ลกัษณะรูปทรงของ
พระปรางคจ์  าแนกเป็น 4 แบบ ดงัน้ี  
    1)  ทรงศิขร เป็นปรางครู์ปแบบดั้งเดิม สร้างข้ึนตามแบบแผนเดิม
ของขอม เนน้คติความเช่ือวา่เป็นการ จ าลองภูเขาและสวรรคช์ั้นฟ้า ไดแ้ก่ ปราสาทนครวดั ประเทศ
กมัพูชา ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย ์เป็นตน้  
    2)  ทรงงาเนียม มีลกัษณะคลา้ยงาช้าง ลกัษณะใหญ่แต่สั้ นตอน
ปลายโค้งและค่อนข้างเรียวแหลมถือเป็นประติมากรรมของช่างไทย โดยมีการพฒันาจากรูป
แบบเดิมจนมีลกัษณะเฉพาะของตนเองในสมยัอยุธยาตอนตน้ ไดแ้ก่ ปรางคเ์หนือปราสาทพระเทพ
บิดรวดัพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครพระปรางคว์ดัพระศรีมหาธาตุเมืองเชลียงสุโขทยั
เป็นตน้                        
    3)  ทรงฝักข้าวโพด มีลักษณะผอมบางและตรงยาวคล้ายฝัก
ขา้วโพด ส่วนยอดนั้นจะค่อยๆ เรียวเล็กลงก่อนรวบเป็นเส้นโคง้ท่ีปลาย เป็นลกัษณะเฉพาะของพระ

http://www.sawadee.co.th/
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ปรางคส์มยัตน้รัตนโกสินทร์ เช่น พระปรางค์ทิศวดัเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร พระปรางค์ทิศ
วนัพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร พระปรางคคู์่วดันางนอง จงัหวดั ธนบุรี   
    4)  ทรงจอมแห รูปทรงของพระปรางค์ท่ีสร้างโครงรูปเส้นรอบ
นอกมีลกัษณะแอ่นโคง้เหมือนอาการทิ้งน ้ าหนกัตวัของแหท่ีถูกยกข้ึน ไดแ้ก่ พระปรางค์ประธาน           
วดัอรุณราชวราราม ธนบุรี  (สมคิด จิระทศันกุล, 2544) 
   2.2.1.3  โบสถ ์หรือ อุโบสถ 
    อุโบสถถือเป็นอาคารท่ีส าคญัภายในวดัเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ี
พระภิกษุสงฆ์ใช้ท าสังฆกรรม ซ่ึงแต่เดิมในการท าสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์จะใช้เพียงพื้นท่ี
โล่งๆ ท่ีก าหนดขอบเขตพื้นท่ีสังฆกรรม โดยการก าหนดต าแหน่ง “สีมา” เท่านั้น แต่ในปัจจุบนัจาก
การมีผูบ้วชมากข้ึนอีกทั้งภายในพระอุโบสถมกัประดิษฐานพระประธานท่ีเป็นพระพุทธรูปองค์
ส าคญัๆ ท าให้มีผูม้าสักการะบูชาและร่วมท าบุญเป็นจ านวนมาก พระอุโบสถจึงถูกสร้างข้ึนเป็น
อาคารถาวรและมกัมีการประดบัตกแต่งอยา่งสวยงาม  (Dr.Pinyo Suwankiri, 2550)  
   2.2.1.4  วหิาร  
    วหิาร เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธปฏิมา โดยอาจมีสถานภาพเป็น           
พระวิหารหลกัประธานหรือพระวิหารรอง กล่าวคือ อาคารท่ีเรียกพระวิหารน้ี เป็นการเรียกอย่าง
กวา้งๆ ไม่เฉพาะเจาะจง แต่โดยบทบาทหน้าท่ีเรียกอาคารท่ีใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท่ี
ส าคัญ โดยท่ีพระวิหารประเภทน้ีถูกก าหนดให้เป็นหลักประธานของวดัโดยแทนพระเจดีย์                    
(สมคิด จิระทศันกุล, 2544)  
                                          1) วหิารคด : วิหารท่ีมีลกัษณะคดอยูต่รงมุมก าแพงแกว้ของ
อุโบสถ อาจมีหลงัเดียวก็ได ้โดยมากจะมี 4 มุมและประดิษฐานพระพุทธรูปไวภ้ายใน  
    2) วหิารทิศ : วหิารท่ีสร้างออกทั้ง 4 ดา้นของพระสถูปเจดีย ์อาจ
อยูต่รงมุมหรือดา้นขา้ง  
    3) วิหารยอด : เป็นอาคารท่ีออกแบบเป็นเรือนยอดนัน่เอง คือท า
เป็นเรือนยอดอยา่งจตุัรมุข แลว้เทินยอดเหนือหลงัคาภายใตรู้ปแบบต่างๆ เช่น ยอดมณฑป ยอดมหา
มงกุฎ เป็นตน้    
    4) วิหารหลวง : พระวิหารนั้นต้องจะต้องตั้ งอยู่ด้านหน้าหรือ
ดา้นหลงั พระเจดีย ์หรือ พระปรางค ์ หรือพระมณฑป อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น                          
  2.2.1.  พระมณฑป เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทหน่ึงท่ีเอ้ือให้ส าหรับ
ประโยชน์ ใช้สอยซ่ึงเก่ียวกบัพุทธศาสนา เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระไตรปิฎกหรือ          
รอยพระพุทธบาทจ าลอง พระมณฑปโดยทัว่ไปมกัเป็นอาคารรูปเหล่ียมจตุัรัส มีหลงัคาเป็นเรือน
ยอดแหลมอย่างทรงปีรามิดซ้อนเป็นชั้น ๆ เรียกว่า “หลังคาทรงบุษบก” เน่ืองด้วยบุษบกกับ          
พระมณฑปใช้รูปแบบ สัดส่วนและองค์ประกอบท่ีเป็นแบบแผนเดียวกนั ตั้งบนฐานทึบไม่สูงมาก
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เม่ือเทียบกบัส่วนเรือน ท่ีส าคญัพระมณฑปจะก่อหรือกั้นเป็นฝาผนังทึบทุกด้าน อาจมีหรือไม่มี
หนา้ต่างก็ได ้โดยแตกต่างกนัในบางส่วนและการใชส้อยท่ีไม่เหมือนกนั ในทางสถาปัตยกรรมไทย 
แล้วอาคารท่ีเป็นเรือนยอดหรือมีเคร่ืองยอดนั้นถือ เป็นอาคารท่ีมีฐานานุศกัด์ิสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น
อาคารทางศาสนาหรืออาคารท่ีเก่ียวเน่ืองกับสถาบนัพระมหากษตัริย์ ส าหรับพระมหากษตัริย์           
แล้วถ้าเป็นอาคารเคร่ืองยอด มกัจะใช้เป็นพระท่ีนั่งท่ีส าคญั ๆ ต่าง ๆ เคร่ืองยอดท่ีใช้ก็มีทั้งอย่าง
ปราสาทยอดบุษบกและยอดปรางค ์เช่น พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท พระท่ีนัง่ไอศวรรคทิ์พยอาสน์                      
(บางปะอิน) ซ่ึงเป็นยอดบุษบก ส่วนพระท่ีนัง่เวชยนัตว์เิชียรปราสาท (เขาวงั) พระท่ีนัง่วิหารสมเด็จ 
(อยธุยา) ในพระราชวงัหลวงกรุงเก่าจะมียอดเป็นปรางค ์ฯลฯ   
   2.2.1.6  หอไตร หอพระไตรหรือหอพระธรรม ใชเ้ป็นท่ีเก็บคมัภีร์ใบลาน
ท่ีจารึกค าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา่ พระไตรปิฎกหรือจารึกความรู้เร่ืองอ่ืนๆ เช่น เร่ืองต ารา
ยาโบราณ วรรณคดีโบราณ เป็นตน้ ซ่ึงถือว่าเป็นของสูง เป็นของศกัด์ิสิทธ์ิและหาไดย้ากและนิยม
สร้างไวก้ลางสระน ้าในวดั ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิให้มดปลวกและแมลงสาบข้ึนไปกดัแทะท าลายคมัภีร์
เหล่านั้น ส่วนใหญ่นิยมสร้างเพื่อมุ่งบุญกุศลเป็นส าคญัด้วยถือคติว่าสร้างไวเ้ก็บรักษาพระธรรม         
ค  าสอนของพระพุทธเจา้ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส าคญั จึงนิยมสร้างอย่างวิจิตรงดงาม มีรูปทรงพิเศษ
แปลกตาดว้ยฝีมือท่ีสุดยอดในยคุสมยันั้นๆ   
   2.2.1.7  ศาลาการเปรียญ  เป็นอาคารอเนกประสงคใ์นงานสถาปัตยกรรม
ไทย ซ่ึงก่อสร้างในเขตสังฆาวาสในบริเวณวดั เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา            
แต่เดิมนั้นใช้เป็นสถานท่ีเพื่อการเรียนของสงฆ์เท่านั้น (“เปรียญ” มาจากภาษาบาลีว่า "บาเรียน" 
หมายถึง "พระท่ีไดเ้รียน" หรือ "พระนกัเรียน")  
   2.2.1.8  หอระฆัง  คืออาคารประเภทหน่ึงในงานสถาปัตยกรรมไทย            
ซ่ึงก่อสร้างในวดัทุกแห่งใช้เป็นอาคารส าหรับแขวนระฆงัเพื่อใชตี้บอกสัญญาณเวลาแก่พระสงฆ์           
ในการลงท าวตัรและประกอบกิจของสงฆ์ มีหลากหลายประเภท ได้แก่ หอระฆงัโครงสร้างไม ้                   
หอระฆงัก่ออิฐถือปูน หอและระฆงัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงแต่ละประเภทจะมีลกัษณะ
รูปทรงอาคารของหอระฆงัท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น แบบ 4 เหล่ียม แบบ 6 เหล่ียม แบบ 8 เหล่ียม
และแบบทรงกลม  
   2.2.1.9  พระระเบียง  เป็นนามเรียกพุทธสถาน เป็นเคร่ืองกั้นล้อมรอบ
พุทธสถานส าคญัสร้างตามคตินิยมตามแบบขอมคติการสร้างพระระเบียงของไทย สร้างรอบพระ
อุโบสถทั้ง 4 ดา้นประกอบดว้ย ซุ้มประตู 4 ทิศ เหนือซุ้มประตูมีมุขยื่นหลงัคาลดหลัน่กนั ท่ีหน้า
บนัไดสลกัลายกระหนกลายก้านขดประดบักระจก ลายอ่อนช้อยรับกบัใบระกา ช่อฟ้า หางหงส์           
ท่ีประดบับนหลงัคาและสอดรับกลมกลืนกบัหลงัคาพระอุโบสถ เสมือนเป็นพุทธสถานในชุดเดียว  
กนัยามท่ีแดดส่องลงบนหลงัคา ภายในตั้งแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป (สมคิด จิระทศันกุล, 2544)                                        
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  2.2.2  เขตสังฆาวาส  เป็นท่ีอยู่อาศัยของพระสงฆ์ตั้ งอยู่ภายในบริเวณวัด 
ประกอบดว้ยกุฎิหรือกุฎี (อ่านวา่ กุด หรือ กุดติ) 
   2.2.2.1  กุฎิ เรียกเพี้ ยนไปว่า กฏิ (กฏิ แปลว่า สะเอว) หมายถึงอาคาร         
ท่ี เ ป็นโรง เ รือนหรือตึกอัน เ ป็น ท่ีอยู่พ  านักอาศัยของภิกษุสามเณร ใช้ เ ป็นศัพท์ เฉพาะ                                        
ในพระพุทธศาสนาในสมยัก่อน จะแยกกนัเป็นหลงัๆ อยู่รวมกนัหลาย ๆ หลงั เช่น กุฏิเรือนไทย 
เรียกว่า กุฏิหมู่หรือหมู่กุฏิ บางแห่งสร้างเป็นหลายชั้นและหลายห้อง เรียกวา่ กุฏิแถว ส าหรับกุฏิท่ี
ประทบัของพระพุทธเจา้ (http://www.sawadee.co.th/thailand/temple/#Sanghawat, 2558: ออนไลน์)
   2.2.2.2  รูปป้ันประดบัตกแต่งต่างๆ    
   รูป ป้ันประดับตกแต่ง ต่าง  ๆ  เ ช่น สัตว์หิมพานต์และสัตว์ต่ างๆ                      
   1)  สัตวหิ์มพานตน์ั้นเป็นสัตวใ์นจินตนาการท่ีกวีจิตรกร ประติมากรหรือ
ช่างพรรณนาถึงสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นป่าหิมพานตห์รือเขาไกรลาส ดงัท่ีปรากฏในวรรณคดีไตรภูมิกถา  
(ไตรภูมิพระร่วง) และรามเกียรต์ิโดยมีลักษณะของสัตว์หลายชนิดมาประกอบกันในตวัเดียว           
เช่น การน ารูปคนมาปนรูปสิงห์หรือการน ารูปยกัษ์มาปนกบัมงักรและลิง ในประติมากรรมไทย       
มักจะ เ ห็นสัญลักษณ์สั ตว์หิมพานต์ในงาน จิตรกรรม  ประ ติมากรรมและหัตถกรรม                                         
เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะตามอาคารวดัต่างๆ  
   2.2.2.3  นาคหรือพญานาค คือ เป็นงูขนาดใหญ่มีหงอนเป็นสัญลกัษณ์
แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อีกทั้งยงัเป็นสัญลกัษณ์ของบนัไดสู่จกัรวาล 
โดยลกัษณะของพญานาคตามความเช่ือในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกนัไป แต่พื้นฐาน คือ พญานาค
นั้นมีลกัษณะตวัเป็นงูตวัใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดง เกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกนัไป
ตามบารมี บา้งก็มีสีเขียว บา้งก็มีสีด า หรือบา้งก็มี 7 สีเหมือนสีของรุ้งและท่ีส าคญัคือนาคตระกูล
ธรรมดาจะมีเศียรเดียวแต่ตระกูลท่ีสูงข้ึนไปนั้นจะมีสามเศียร ห้าเศียร เจด็เศียรและเกา้เศียร เป็นตน้ 
ในประติมากรรมไทย มกัจะเห็นสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบันาคไดเ้สมอในงาน จิตรกรรม ประติมากรรม
และหัตถกรรม นาคเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะตามอาคารวดัต่างๆ 
หลังคาอาคารท่ีสร้างข้ึนส าหรับสถาบนัพระมหากษตัริย์และสถาบนัศาสนสถาน ตามคตินิยม               
ท่ีว่านาคยิ่งใหญ่คู่ควรกบัสถาบนัอนัสูงส่ง เช่น นาคสะดุง้ท่ีทอดล าตวัยาวตามบนัได นาคล ายอง           
ซ่ึงเป็นป้านลมหลงัคาโบสถ์ท่ีต่อเช่ือมกบันาคสะดุง้ นาคเบือน นาคจ าลองและนาคทนัต ์คนัทวยรูป
พญานาค อีกทั้งยงัเป็นโขนเรือ (หวัเรือ) ในขบวนเรือกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในพระราชพิธี          
อนัไดแ้ก่ เรือพระท่ีนัง่อนนัตนาคราช และเรือพระท่ีนัง่อเนกชาติภุชงค ์เป็นตน้ 
   2.2.2.4  ยกัษ์ เป็นอมนุษย์ชนิดหน่ึงท่ีมีกล่าวถึงทั้งในทางศาสนาและ
วรรณคดี ยกัษใ์นความเช่ือของไทยมกัไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ โดยยกัษ์
ในความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์และพุทธจะมีหลายระดบัข้ึนกบับุญบารมี ยกัษ์ชั้นสูง จะมีวิมาน
เป็นทองมีรูปร่างสวยงาม มีเคร่ืองประดับ มีรัศมี แต่ผิวจะด า ด าอมเขียว อมเหลือง ด าแดงก็มี                        
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แต่วา่ด าเนียน มีอาหารทิพย ์มีบริวารคอยรับใช ้ปกติไม่เห็นเข้ียว เวลาโกรธจึงจะมีเข้ียวงอกออกมา 
ยกัษ์ชั้นกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นบริวารคอยรับใช้ของยกัษ์ชั้นสูง ส่วนยกัษ์ชั้นต ่าท่ีบุญน้อยก็จะมี
รูปร่างน่าเกลียด ผมหยิก ตวัด า ตาโปน ผิวหยาบ เหมือนกระดาษทราย นิสัยดุร้าย สถาปัตยกรรม
ยกัษท่ี์โด่งดงัเร่ืองความสวยงามและยิง่ใหญ่ ไดแ้ก่ ยกัษว์ดัแจง้ ทั้งยงัมีความเช่ือวา่ถา้ไดเ้ขา้ไหวพ้ระ
ท่ีวดัแจง้แลว้ ชีวิตจะมีแต่ความรุ่งโรจน์ทุกคืนวนั มีรูปยกัษย์ืนหน้าประตูซุ้มยอดมงกุฎมี 2 ตวั มือ
ทั้งสองกุมกระบองยนือยูบ่นแท่นสูงประมาณ 3 วา ยกัษท่ี์ยนืดา้นเหนือ (ตวัขาว) คือ สหสัเดชะ ดา้น
ใต ้(ตวัเขียว)คือ ทศกณัฐ์ เป็นปูนป้ันประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีต่าง ๆ ละเอียดงดงาม เราเดินไป
ตามทางเดินริมแม่น ้ า จะเห็นอนุสาวรีย์รัชกาลท่ี 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ประดิษฐานอยู่ ส าหรับให้ประชาชนกราบไหวส้ักการะรูปยกัษ์คู่น้ีเป็นของท าข้ึนใหม่ ตวัยกัษ์
สวยงามลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวดัพระแกว้ ตามต านานบอกวา่เป็นฝีมือช่างคนเดียวกนั 
   2.2.2.5   หงส์   เป็นนกชนิดหน่ึงท่ีมีอยู่จ ริง มีรูปร่างคล้ายห่าน แต่
รูปลกัษณะในดา้นศิลปกรรมถูกน ามาตกแต่งจนเปล่ียนไปจากเดิม หงส์ไทยงดงามไม่ดอ้ยกวา่ชาติ
อ่ืนๆ ตามวรรณคดีต่างๆ จะพบวา่หงส์อาศยัอยูท่ี่สระมานะสะ ทางทิศใตข้องเขาไกรลาศ มีเสียงร้อง
ท่ีไพเราะกวนิียมน าไปเปรียบเทียบกบัหญิงงาม หากเราไปตามวดัจะพบวา่มีเสาหงส์หรือเสาธง ซ่ึง
จะมีการสลกัรูปหงส์ ประดบัตามเชิงเสาธงหรือ ยอดเสาธงอยู่หลายวดั คงเห็นว่ามีความสวยงาม
และเหมาะสมมากท่ีสุดนัน่เอง    
   2.2.2.6  รูปป้ันสิงห์  สิงห์ไม่ใช่สัตวพ์ื้นเมืองของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
แต่กลบัปรากฏในงานศิลปกรรมทัว่ไป ซ่ึงคงสืบเน่ืองจากศากยวงค์ซ่ึงเป็นวงค์ของพระพุทธเจา้                   
และรูปสิงห์ก็เป็นท่ีนิยมแพร่หลายในศิลปอินเดีย โดยถือวา่เป็นสัญลกัษณ์แห่งอ านาจและความกลา้
หาญ การรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียคงได้รับรูปแบบขอสิงห์เข้ามาด้วยเช่นกัน สิงห์คือสัตว์
ประสมท่ีมีลกัษณะของราชสีห์กับสัตว์ประเภทอ่ืนๆ หลายท่านท่ีเคยได้มาเท่ียวทางภาคเหนือ 
โดยเฉพาะใน 8 จงัหวดัทางภาคเหนือตอนบน อาจจะเคยเห็นรูปป้ัน “สิงห์” อยูป่ระตูหนา้วดั ไม่ว่า
จะเป็นประตูใหญ่หรือประตูข้างหน้าโบสถ์ หน้าวิหารบ้าง หรือรอบๆ พระธาตุเจดีย์ ก็นิยม               
ท่ีจะสร้างสิงห์ไว ้ความเป็นมาของเร่ืองน้ีจะลองน ามาเล่าให้ไดรั้บทราบกนั หากจะถามวา่ส่ิงน้ีมีมา
ตั้งแต่เม่ือใด สมยัใดก็ไม่มีใครระบุใหท้ราบแน่ชดั แต่ในวรรณกรรมบางเร่ืองก็เคยไดบ้นัทึกไว ้เป็น
ตน้ว่า “นิราศหริภุญชยั” ซ่ึงเป็นวรรณกรรมลา้นนา สมยัอยุธยาท่ีมีอายุ 500 กว่าปี เป็นวรรณกรรม   
ท่ีกล่าวแสดงความอาลัยรักต่อคนรักของตน ท่ีตนต้องจากไป เพื่อท่ีจะไปนมัสการพระธาตุ             
หริภุญไชย ในนิราศหริภุญชัยน้ีได้กล่าวถึงในช่วงท่ีกวี ได้ผ่านหน้าวดัพระสิงห์ (วดัพระสิงห์
วรมหาวหิาร) (http://www.sawadee.co.th/thailand/temple/#Sanghawat, 2558: ออนไลน์) 
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 องค์ประกอบของพุทธศาสนสถานสรุปได้ว่า  องค์ประกอบของพุทธศาสนสถาน                           
คือ สถานท่ีหรือส่ิงก่อสร้าง ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา และประกอบดว้ย          
2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของเขตพุทธาวาสเป็นพื้นท่ีส าหรับพุทธศาสนิกชน และส่วนของเขตสังฆาวาส
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของพระสงฆ ์เขตพุทธาวาสประกอบดว้ย เจดีย ์พระปรางค ์โบสถ์ วหิาร พระมณฑป               
หอไตร ศาลาการเปรียญ หอระฆงั พระระเบียง และเขตสังฆาวาสประกอบดว้ย กุฎิ รูปป้ันประดบั
ตกแต่งต่างๆ เช่น พญานาค ยกัษ ์หงส์ รูปป้ันสิงห์   
 
ตารางที ่ 2.1  การสรุปแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบวดั 

ประเด็น สรุปส่ิงท่ีไดรั้บจากโครงการ 
องคป์ระกอบของพุทธศาสนสถาน แบ่งเขตอออก
เป็น 
         - เขตพุทธาวาส 
         - เขตสังฆาวาส 

- แนวทางการแบ่งเขตของวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิม-
ราช จงัหวดัร้อยเอด็ แบ่งได ้5 เขต คือ 
   1. เขตพุทธาวาส 
   2. เขตสังฆาวาส 
   3. เขตฆราวาส 
   4. เขตพราหมณ์ชี 
   5. เขตแหล่งการเรียนรู้ 
เน่ืองจากเหตุปัจจยัของทางวดันั้นข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัของญาติโยมท่ีจะน ามาบริจาค ทางวดัจึง
อยากสร้างส่วนท่ีส าคญัๆ ก่อนนั้นก็คือในส่วน
ของพุทธาวาส 
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2.3  พระพทุธรูปประจ าวนั  
 2.3.1  พระประจ าวนัอาทิตย ์“ปางถวายเนตร” 

 
ภาพที ่ 2.2  พระประจ าวนัอาทิตย ์ปางถวายเนตร   
ทีม่า : http://www : Dhammathai.org 
 
 ลกัษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปท่ีอยู่ในพระอริยบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไป
ขา้งหน้า พระหัตถ์ทั้ งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตกั) พระหัตถ์ขวาซ้อน
เหล่ือมพระหตัถซ์า้ยอยูใ่นพราการสังวรทอดพระเนตรดูตน้พระศรีมหาโพธ์ิ 
 ความเป็นมา : เม่ือคร้ังพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ก็ได้
ประทบัเสวยวิมุตติสุข (สุขอนัเกิดจากความสงบ) อยู่ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิเป็นระยะเวลา 7 วนั 
จากนั้นไดเ้สด็จไปประทบัยนื ณ ท่ีกลางแจง้ทางทิศอีสานของตน้พระศรีมหาโพธ์ิ ทอดพระเนตรตน้
พระศรีมหาโพธ์ิโดยไม่กระพริบพระเนตรเลยตลอดระยะเวลา 7 วนั ซ่ึงสถานท่ีประทบัยืนน้ีได้มี
นามปรากฏว่า “อนิมิสเจดีย์” มาจนปัจจุบัน เป็นเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปปางน้ีเรียกว่า           
“ปางถวายเนตร” นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปเพื่อสักการะบูชาประจ าของคนเกิดวนัอาทิตย ์
 บทสวดมนต์ : อุเทตะยญัจกัขุมา เอกะราชา หะริสสะวณัโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตงั ตงั 
นะมสัสามิ หะริสสะวณัณงั ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยชัชะคุตตา วหิะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะ
คุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มงั ปาละยนัตุ นะมตัถุ พึทธานัง นะมตัถุ โพธิยา , นะโม วิมุต
ตานัง นะโม วิมุตติยา อิมงัโส ปะริตตงั กตัวา โมโร จะระติ เอสะนา  (http://hilight.kapook.com, 
2551: ออนไลน์) 
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 2.3.2  พระประจ าวนัจนัทร์ “ปางหา้มญาติ หรือ ปางหา้มสมุทร” 

 
ภาพที ่2.3  พระประจ าวนัจนัทร์ ปางหา้มญาติหรือปางหา้มสมุทร 
ทีม่า : http://www : Dhammathai.org 
 
 ลกัษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยูใ่นพระอริยาบถยนื ยกพระหตัถท์ั้งสองข้ึนเสมอ 
พระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหตัถ์ยื่นออกไปขา้งหนา้เป็นกิริยาห้าม เป็นปางเดียวกนักบัปางห้ามสมุทร
ต่างกนัตรงท่ีปางห้ามญาติจะยกมือขวาข้ึนห้ามเพียงมือเดียว ส่วนปางห้ามสมุทร จะยกมือทั้งสอง
ข้ึนหา้มแต่ส่วนใหญ่มกัจะนิยมสร้างเป็นปางหา้มญาติและนิยมท าเป็นแบบพระทรงเคร่ือง 
 ความเป็นมา : ปางห้ามญาติเกิดข้ึนเน่ืองจากพระญาติฝ่ายพุทธบิดา คือ กรุงกบิลพสัดุ์               
และพระญาติฝ่ายพุทธมารดา คือ กรุงเทวทหะ ซ่ึงอาศยัอยูบ่นคนละฝ่ังของแม่น ้ าโรหิณี เกิดทะเลาะ
ววิาทแยง่น ้าเพื่อไปเพาะปลูกกนัข้ึนถึงขนาดจะยกทพัท าสงครามกนัเลยทีเดียว พระพุทธองคจึ์งตอ้ง
เสด็จไปเจรจาหา้มทพั คือ หา้มพระญาติมิใหฆ่้าฟันกนั 
 บทสวดมนต ์: ยนัทุนนิมิตตงั อะวะมงัคะลญัจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะ 
โห ทุสสุปินงั อะกนัตงั พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยนัทุนนิมิตตงั อะวะมงัคะลญัจะโย จามะนา
โป สะกุณสัสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินงั อะกนัตงั ธมัมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยนัทุนนิมิตตงั 
อะวะมงัคะลญัจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินงั อะกนัตงั สังฆานุภาเว
นะ วนิาสะเมนตุ (http://hilight.kapook.com, 2551: ออนไลน์) 
 
 
 
 
 
 

http://hilight.kapook.com/


23 
 

 2.3.3  พระประจ าวนัองัคาร “ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์ หรือ ปาง
ปรินิพพาน” 

 
ภาพที ่ 2.4  พระประจ าวนัองัคาร ปางโปรดอสุรินทราหูหรือปางไสยาสน์หรือปางปรินิพพาน 
ทีม่า : http://www : Dhammathai.org 
 
 ลกัษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยูใ่นพระอริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองขา้ง
ซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้ ง ข้ึนรับพระเศียร                      
และมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยูใ่ตพ้ระกจัฉะ (รักแร้) 
 ความเป็นมา :  ปางไสยาสน์หรือบางทีก็เรียก ปางปรินิพพาน เป็นพุทธประวติัตอน             
ท่ีพระพุทธองค์ได้รับสั่งให้พระจุนทะเถระปูอาสนะลงท่ีระหว่างต้นรังคู่หน่ึง แล้วทรงประทบั
บรรมทมแบบสีหไสยา ตั้งพระทยัไม่เสด็จลุกข้ึนอีก แต่ก็ยงัไดโ้ปรดสุภทัทะปริพาชกเป็นอรหนัต์
องค์สุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน บรรดาพุทธบริษัททั้ งหลายพากันเศร้าโศก ร ่ าไห้             
คร ่ าครวญถึงพระองค์พระอานนท์และพระอนุรุทธเถระได้แสดงธรรมเพื่อปลอบโยนมหาชน 
พุทธศาสนิกชนเม่ือร าลึกถึงการเสด็จปรินิพพานของพระองค์ จึงได้สร้างพระพุทธรูปปางน้ีข้ึน        
เพื่อบูชาพระพุทธองค ์นอกจากน้ี ยงัมีเร่ืองเล่าถึงปางน้ีอีกนยัหน่ึงคือ ในสมยัพุทธกาล เม่ือพระพุทธ
องค์ประทบัอยูท่ี่พระเชตวนัมหวิหาร "อสุรินทราหู" หรือ "พระราหู" ผูค้รองอสูรพิภพ ไดส้ดบัค า
สรรเสริญถึงพระเกียรติคุณของ พระบรมศาสดาจากส านักเทพยดาทั้งหลาย ก็มีความปรารถนา
อยากจะไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจา้บา้ง แต่ก็คิดค านึงไปเองว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย ์คงต้องมี       
พระวรกายท่ีเล็ก หากตนจะไปเฝ้าก็จะตอ้งกม้มองเป็นความล าบากมาก อีกทั้งตนก็ไม่เคยกม้เศียร  
ใหใ้คร คิดแลว้ก็ไม่ไปเฝ้า ต่อมาไดย้นิพวกเทวดาสรรเสริญพระพุทธองคอี์ก ก็เกิดความอยากไปเฝ้า
อีก จึงวนัหน่ึงได้ตั้งใจไปเฝ้า พระพุทธเจา้ก็ทรงทราบด้วยญาณ รวมทั้งทราบถึงความในใจของ      
อสุรินทราหู จึงทรงเนรมิตพระวรกายให้ใหญ่โตกว่ากายของอสุริทราหูหลายเท่าขณะเสด็จ        
บรรทมรอรับ ดงันั้น เม่ือมาเขา้เฝ้า แทนท่ีอสุรินทราหูจะตอ้งกม้มองกลบัตอ้งแหงนหนา้ดูพระพุทธ
องค ์จึงเกิดความอศัจรรยใ์จยิง่ พระพุทธเจา้จึงไดต้รัสสอนวา่ ข่าวลือหรือเร่ืองใดๆ หากไม่เห็นดว้ย
ตนเองหรือยงัไม่พิจารณาให้ถ่องแทก้็ไม่ควรติชมไปก่อนอีกทั้งไดพ้าอสุรินทราหูไปเท่ียวพรหม
โลกไดเ้ห็นบรรดาพรหมท่ีมาเฝ้ามีร่างกายใหญ่โตกว่าตนทั้งส้ิน แต่พระพุทธเจา้ก็ยงัมีพระวรกาย
ใหญ่กวา่พรหมเหล่านั้นอีก อสุรินทราหูจึงลดทิฐิและหนัมาเล่ือมใสในพระบรมศาสดา 
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 บทสวดมนต ์: ยสัสานุสสะระเณนาปิ อนัตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คจัฉนัติ ภูมิยงั 
วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลมัหา ยกัขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริต
ตนัตมัภะณามะ เห (http://hilight.kapook.com, 2551: ออนไลน์) 
 
  2.3.4  พระประจ าวนัพุธ (กลางวนั) “ปางอุม้บาตร”  

 
ภาพที ่ 2.5  พระประจ าวนัพุธ (กลางวนั) ปางอุม้บาตร 
ทีม่า : http://www : Dhammathai.org 
 
 ลกัษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยูใ่นพระอริยาบถยนื พระหตัถท์ั้งสองประคองบาตร
ราวสะเอว 
 ความเป็นมา :  เม่ือพระพุทธเจา้ได้ส าแดงอิทธิปาฏิหารย์ เหาะข้ึนไปในอากาศต่อหน้า                    
พระประยรูญาติทั้งหลาย เพื่อให้พระญาติผูใ้หญ่ไดเ้ห็น และละทิฐิถวายบงัคมแลว้ จึงไดต้รัสเทศนา
เร่ืองพระมหาเวสสันดรชาดก คร้ันแลว้พระญาติทั้งหลายก็แยกยา้ยกนักลบัโดยไม่มีใครทูลอาราธนา
ฉนัพระกระยาหารเชา้ในวนัรุ่งข้ึน ดว้ยเขา้ใจผดิคิดวา่พระองคเ์ป็นราชโอรสและพระสงฆก์็เป็นศิษย ์
คงตอ้งฉันภตัตาหารท่ีจดัเตรียมไวใ้นพระราชนิเวศน์เอง แต่พระพุทธองค์กลบัพาพระภิกษุสงฆ์
สาวกเสด็จจาริกไปตามถนนหลวงในเมือง เพื่อโปรดเวไนยสัตว์ (ผูท่ี้พึงสั่งสอนได้)อันเป็น                
กิจของสงฆ์ และนบัเป็นคร้ังแรกท่ีชาวเมืองกบิลพสัด์ไดมี้โอกาสชมพระพุทธจริยาวตัรขณะทรง               
อุม้บาตรโปรดสัตว ์ประชาชนจึงต่างแซ่ซ้องอภิวาทอย่างสุดซ้ึง แต่ปรากฏว่าพระเจา้สุทโธทนะ           
พุทธบิดาทรงทราบเข้า ก็ เข้าใจผิดและโกรธพระพุทธองค์ หาว่าออกไปขอทานชาวบ้าน                           
ไม่ฉนัภตัตาหารท่ีเตรียมไว ้พระพุทธเจา้จึงตอ้งทรงอธิบายวา่ การออกบิณฑบาตรเป็นการไปโปรด
สัตว ์มิใช่การขอทาน จึงเป็นท่ีเขา้ใจกนัในท่ีสุด 
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 บบทสวดมนต์ : สัพพาสีวิสะชาตีนงั ทิพพะมนัตาคะทงั วิยะ ยนันาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญ
จาปิ ปะริสสะยงั อาณักเขตตัมหิ สัพพตัถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริต
ตนัตมัภะณามะเห (http://hilight.kapook.com, 2551: ออนไลน์) 
 
  2.3.5  พระประจ าวนัพุธ (กลางคืน) “ปางป่าเลไลยก”์ (ผูท่ี้เกิดระหวา่งเวลา 18.00น. 
ของวนัพุธถึง 06.00 น. ของวนัพฤหัสบดีหรือบางคนก็นับตั้ งแต่ 18.00 – 24.00 น.ของวนัพุธ   
(สุดแต่ความเช่ือ) 

 
ภาพที ่ 2.6  พระประจ าวนัพุธ (กลางคืน) ปางป่าเลไลยก ์
ทีม่า : http://www:Dhammathai.org 
 
 ลักษณะพระพุทธรูป :  พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) บนก้อนศิลา                        
พระบาททั้งสองวางบนดอกบวั พระหตัถ์ซ้ายวางคว  ่าบนพระขนุ (เข่า) พระหตัถ์ขวาวางหงาย นิยม
สร้างชา้งหมอบใชง้วงจบักระบอกน ้า อีกดา้นหน่ึงมีลิงถือรวงผึ้งถวาย 
 ความเป็นมา : ส าหรับปางน้ีกล่าวถึงเม่ือพระพุทธองค์ประทบัอยู่ท่ีเมืองโกสัมพี คร้ังนั้น 
พระภิกษุมีมากรูปด้วยกัน และไม่สามัคคีปรองดอง ไม่อยู่ในพุทธโอวาท ประพฤติตามใจตัว 
พระองคจึ์งเสด็จจาริกไปอยูต่ามล าพงัพระองคเ์ดียวในป่าท่ีช่ือวา่ปาลิไลยกะ โดยมีมีพญาชา้งเชือก
หน่ึงช่ือ "ปาลิไลยกะ" เช่นเดียวกนั มีความเล่ือมใสในพระพุทธองค์ มาคอยปฏิบติับ ารุงและคอย
พิทกัษรั์กษามิให้สัตวร้์ายมากล ้ ากราย ท าให้พระพุทธองคเ์สด็จประทบัอยู่ในป่านั้นดว้ยความสงบ
สุขและป่านั้นต่อมาก็ไดช่ื้อว่า "รักขิตวนั" คร้ันพญาลิงเห็นพญาช้างท างานปรนนิบติัพระพุทธเจา้
ด้วยความเคารพ ก็เกิดกุศลจิตท าตามอย่างบ้าง ต่อมาชาวบ้านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่พบ            
และทราบเหตุ ก็พากนัต าหนิติเตียน และไม่ท าบุญกบัพระเหล่านั้น พระภิกษุเหล่าน้ีจึงได้ส านึก 
ขอให้พระอานนทไ์ปทูลเชิญเสด็จพระพุทธองคก์ลบัมา ชา้งปาลิไลยกะก็มาส่งเสด็จดว้ยความเศร้า
เสียใจ จนหวัใจวายลม้ตายไป ดว้ยกุศลผลบุญจึงไดไ้ปเกิดเป็น "ปาลิไลยกะเทพบุตร" จากเหตุการณ์
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น้ี ถือวา่เป็นเหตุการณ์อนัน่าสลดใจเป็นอยา่งยิ่ง ถึงพฤติกรรมของพระ 2 ฝ่ายในขณะนั้น ไม่เช่ือฟัง
แมก้ระทั้งพระพุทธเจา้ พุทธศาสนิกชนจึงไดส้ร้างพระปางน้ีข้ึน เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงการ
แตกสามคัคี การทะเลาะววิาทกนั 
 บทสวดมนต ์: กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จนัทงั ปะมุญจะสิ สังวคิคะรูโป อาคมัมะ กินนุ 
ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวนัโต นะ สุขงั ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ 
จนัทิมนัติ (http://hilight.kapook.com, 2551: ออนไลน์) 
 
 2.5.6  พระประจ าวนัพฤหสับดี “ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้” 

 
ภาพที ่ 2.7  พระประจ าวนัพฤหสับดี ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ 
ทีม่า : http://www:Dhammathai.org 
 
 ลกัษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทบั (นั่ง) ขดัสมาธิ พระหัตถ์    
ทั้งสองวางหงายซ้อนกนับนพระเพลา (ตกั) พระหตัถ์ขวาทบัพระหตัถ์ซ้าย พระชงฆ ์(แขง้)ขวาทบั
พระชงฆซ์า้ย 
 ความเป็นมา :  ปางตรัสรู้ คือ ปางท่ีเจา้ชายสิทธตัถะหรือพระโพธิสัตวท์รงประทบัขดัสมาธิ
บนบลัลงัก์หญา้คาใตต้้นมหาโพธ์ิ ใกล้ฝ่ังแม่น ้ าเนรัญชรา และได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ             
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เม่ือวนัเพ็ญข้ึน 15 ค ่าเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ซ่ึงก็ตรงกับ              
วนัวสิาขบูชานัน่เอง 
 บทสวดมนต ์:  อตัถิโลเก สีละคุโณ สัจจงัโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิ
ริยะมะนุตตะรัง อาวชัชิตวา ธมัมพัะลงั สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะ
กาสะหงั สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวญัจะนา มาตาปิตา จะนิกขนัตา ชาตะเวทะ ปฏิก
กะมะ สะหะ สัจเจกะเต มยัหงั มะหาปัชชะลิโต สิขี วชัเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกงั ปัตวา ยะถา 
สิขี สัจเจนะ เม สะโม นตัถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ (http://hilight.kapook.com, 2551: ออนไลน์) 
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 2.3.7  พระประจ าวนัศุกร์ “ปางร าพึง” 

 
ภาพที ่ 2.8  พระประจ าวนัศุกร์ ปางร าพึง 
ทีม่า : http://www : Dhammathai.org 
 
 ลกัษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกนั
ยกข้ึนประทบัท่ีพระอุระ (อก) พระหตัถือขวาทบัพระหตัถซ์า้ย 
 ความเป็นมา : ภายหลงัจากท่ีตรัสรู้ได้ไม่นาน พระพุทธเจา้ซ่ึงประทบัอยู่ภายใตต้น้ไทร                      
(อชปาลนโครธ) ก็ได้ทรงร าพึงพิจารณาถึงธรรมท่ีตรัสรู้ว่าเป็นธรรมท่ีมีความละเอียดลึกซ้ึง                 
ยากท่ี  มนุษยปุ์ถุชนจะรู้ตามได ้จึงเกิดความทอ้พระทยัท่ีจะไม่สั่งสอนชาวโลก ดว้ยร าพึงวา่จะมีใคร
สักก่ีคนท่ีฟังธรรมะของพระองคเ์ขา้ใจ ร้อนถึงทา้วสหมับดีพรหมไดม้ากราบทูลอาราธนาเพื่อทรง
แสดงธรรมวา่ในโลกน้ีบุคคลท่ีมีกิเลสเบาบางพอฟังธรรมไดย้งัมีอยู ่พระพุทธองคไ์ดท้รงพิจารณา
แลว้ก็เห็นชอบดว้ย อีกทั้งทรงร าพึงถึงธรรมเนียมของพระพุทธเจา้ทั้งหลายแต่ปางก่อน วา่ตรัสรู้แลว้
ก็ยอ่มแสดงธรรมโปรดสัตวโ์ลกเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนทั้งปวง จึงไดน้อ้มพระทยัในอนัท่ีจะแสดง
ธรรมต่อชาวโลกตามค าอาราธนานั้น และตั้งพุทธปณิธานจะใคร่ด ารงพระชนม์อยู่จนกว่าจะได้
ประกาศพระพุทธศาสนา ใหแ้พร่หลายประดิษฐานให้มัน่คงส าเร็จประโยชน์แก่ชนนิกรทุกหมู่เหล่า
ต่อไป พระพุทธจริยาท่ีทรงร าพึงถึงธรรมท่ีจะแสดงโปรดชนนิกรผูเ้ป็นเวไนยบุคคลนั้นแล เป็นเหตุ
ใหส้ร้างพระพุทธรูปท่ีเรียกวา่ ปางร าพึง 
 บทสวดมนต์ : อปัปะสันเนติ นาถสัสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิ
สะการิภิ ปะริสานญัจะตสัสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยนัเทเสสิ มะหาวโีรปะริตตนัตมัภะณามะเห  
(http://hilight.kapook.com, 2551: ออนไลน์) 
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 2.3.8  พระประจ าวนัเสาร์ “ปางนาคปรก” 

 
ภาพที ่ 2.9  พระประจ าวนัเสาร์ ปางนาคปรก 
ท่ีมา : http://www:Dhammathai.org 
 
  ลกัษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทบั (นัง่) ขดัสมาธิ หงายพระ
หัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกนับนพระเพลา (ตกั) พระหัตถ์ขวาซ้อนทบัพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ              
แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบลัลงักแ์ละแผพ่งัพานปกคลุมอยูเ่หนือพระเศียร 
 ความเป็นมา : เม่ือพระพุทธองคต์รัสรู้ และประทบับ าเพ็ญสมาบติัเสวยวมุิตติสุขอนัเกิดจาก
ความพน้กิเลสอยู ่ณ อาณาบริเวณท่ีไม่ไกลจากตน้พระศรีมหาโพธ์ิแห่งละ 7 วนันั้น ในสัปดาห์ท่ี 3 
น้ีเอง ก็ไดไ้ปประทบัใตต้น้มุจลินท์ (ตน้จิก) ขณะนั้นฝนได้ตกลงมาไม่หยุด พญานาคตนหน่ึงช่ือ 
"มุจลินทน์าคราช" ก็ไดข้ึ้นมาแสดงอิทธิฤทธ์ิเขา้ไปวงขนด 7 รอบ แลว้แผพ่งัพานปกพระพุทธเจา้ไว้
มิใหฝ้นตกตอ้งพระวรกาย เหมือนกั้นเศวตฉตัรถวายพระผูมี้พระภาคเจา้ ดว้ยความประสงคมิ์ให้ฝน
และลมหนาวสาดตอ้งพระวรกาย ทั้งป้องกนัเหลือบ ยงุ บุง้ ร่าน ร้ิน และสัตวเ์ล้ือยคลานทั้งมวลดว้ย 
จนฝนหาย จึงไดแ้ปลงร่างเป็นมาณพเขา้ไปเฝ้าพระพุทธองค ์
 บทสวดมนต ์: ยะโตหงั ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณงั ชีวิตา 
โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คพัภสัสะ (http://hilight.kapook.com, 2551: 
ออนไลน์) 
 จากการศึกษาพระพุทธรูปประจ าวนัสรุปไดว้า่ พระพุทธรูปประจ าวนัมีอยู ่8 ปาง ซ่ึงแต่ละ
ปรางคจ์ะมีอิริยาบถท่ีแตกต่างกนั และมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น เราจึงน ามาใชใ้นการออกแบบบริเวณ
พื้นท่ีปฎิบติัวิปัสนากรรมฐาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหวท้  าบุญเสริมสร้างบารมีให้แก่
ตนเอง และเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจไม่ใหฟุ้้งซ่าน มีหลกัธรรมหรือคติธรรมประจ าใจ 
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2.4  พรรณไม้ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัพทุธประวตัิ 
ตารางที ่2.2 พรรณไมต่้างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธประวติั 

บุคคลส าคญัทางพระพทุธศาสนา พรรณไมท่ี้เก่ียวของ 
2.4.1 พระตณัหงักรพทุธเจา้ (ผูก้ลา้หาญ)                                                  
2.4.2 พระเมธงักรพทุธเจา้ (ผูมี้ยศใหญ่)                                                
2.4.3 พระสรณงักรพทุธเจา้ (ผูเ้ก้ือกลูแก่ชาวโลก)                                    
2.4.4 พระทีปังกรพทุธเจา้ (ผูท้รงไวซ่ึ้งปัญญาอนัรุ่งเรือง)     
2.4.5 พระโกณฑญัญพทุธเจา้ (ผูเ้ป็นประมุขแห่งหมู่ชน)      
2.4.6 พระมงัคลพทุธเจา้ (ผูเ้ป็นบุรุษประเสริฐ)                                  
2.4.7 พระสุมนพทุธเจา้ (ผูเ้ป็นวรีบุรุษมีพระหฤทยังาม)        
2.4.8 พระเรวตพทุธเจา้ (ผูเ้พ่ิมพนูความยนิดี)                                           
2.4.9 พระโสภิตพทุธเจา้ (ผูส้มบูรณ์ดว้ยพระคุณ)        
2.4.10 พระอโนมทสัสีพทุธเจา้ (ผูสู้งสุดในหมู่ชน)        
2.4.11 พระปทุมพทุธเจา้ (ผูท้  าใหโ้ลกสวา่ง)  
2.4.12 พระนารทพทุธเจา้ (ผูเ้ป็นสารภีประเสริฐ)        
2.4.13 พระปทุมุตรพทุธเจา้ (ผูเ้ป็นท่ีพ่ึงของหมู่สตัว ์              
2.4.14 พระสุเมธพทุธเจา้ (ผูห้าบุคคลเปรียบมิได)้        
2.4.15 พระสุชาตพทุธเจา้ (ผูเ้ลิศกวา่สตัวโ์ลกทั้งปวง 
 2.4.16 พระปิยทสัสีพทุธเจา้ (ผูป้ระเสริฐกวา่หมู่นรชน) 
2.4.17 พระอตัถทสัสีพทุธเจา้ (ผูมี้พระกรุณา)          
2.4.18 พระธมัมทสัสีพทุธเจา้ (ผูบ้รรเทาความมืด)       
2.4.19 พระสิทธตัถพทุธเจา้ (ผูห้าบุคคลเสมอมิไดใ้นโลก)     
2.4.20 พระติสสพทุธเจา้ (ผูป้ระเสริฐกวา่นกัปราชญ ์  ทั้งหลาย)      
2.4.21 พระปุสสพทุธเจา้ (ผูป้ระทานธรรมอนัประเสริฐ)       
2.4.22 พระวปัิสสีพทุธเจา้ (ผูห้าท่ีเปรียบมิได)้         
2.4.23 พระสิขีพทุธเจา้ (ผูเ้ป็นศาสดาเก้ือกลูแก่สรรพสตัว)์    
2.4.24 พระเวสสภูพทุธเจา้ (ผูป้ระทานความสุข)        
2.4.25 พระกกุกสุนัธพทุธเจา้ (ผูน้ าสตัวอ์อกจากกนัดารตวักิเลส)    
2.4.26 พระโกนาคมนพทุธเจา้ (ผูห้กัเสียซ่ึงขา้ศึกคือ กิเลส)          
2.4.27 พระกสัสปพทุธเจา้ (ผูส้มบูรณ์ดว้ยสิริ)   
2.4.28 พระโคตมพทุธเจา้ (ผูป้ระเสริฐแห่งหมู่ศากยราช)      

ตน้ตีนเป็ดขาว (ตน้พญาสตับรรณ)                      
ตน้ทองกวาว (ตน้กิงสุกะ)                                  
ตน้แคฝอย (ตน้ปาตลี)                                       
ตน้เลียบ (ตน้ปิปผลิ)                         
 ตน้สาละใหญ่ (ตน้มหาสาละ)               
ตน้กากะทิง (ตน้นาคะ)                          
ตน้กากะทิง (ตน้นาคะ)                          
ตน้กากะทิง (ตน้นาคะ)                          
ตน้กากะทิง (ตน้นาคะ)                    
 ตม้กุ่ม (ตน้กกักธุะ)                                    
ตน้ออ้ยชา้งใหญ่ (ตน้มหาโสณกะ) 
 ตน้ออ้ยชา้งใหญ่ (ตน้มหาโสณกะ) 
 ตน้สน (ตน้สลฬะ)                             
 ตน้สะเดา (ตน้นิมพะ)                                
ตน้ไผใ่หญ่ (ตน้มหาเวฬุ)                  
 ตน้กุ่ม (ตน้กกักธุะ)                             
 ตน้จ าปาป่า (ตน้จมัปกะ)                                 
ตน้มะพลบั (ตน้พิมพชาละ)                    
ตน้กรรณิการ์ (ตน้กณิการระ)                 
ตน้ประดู่ลาย (ตน้อสนะ)                     
ตน้มะขามป้อม (ตน้อามณัฑะ)               
ตน้แคฝอย (ตน้ปาตลี)                             
ตน้กุ่ม (ตน้กกักธุะ)                                  
ตน้ออ้ยชา้งใหญ่ (ตน้มหาโสณกะ) 
 ตน้ซึก (ตน้สิรีสะ)                                
 ตน้มะเด่ือ (ตน้อทุุมพร)                             
ตน้ไทรหรือกร่าง (ตน้นิโครธ)                 
ตน้โพธ์ิ (ตน้อสัสตัถะ) 
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 พนัธ์ุไม้ท่ีถูกเอ่ยนามในพุทธประวติัมากท่ีสุดต้นหน่ึง คือ “ต้นสาระ” หรือ “ต้นซาล”         
แต่คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าเป็นต้นเดียวกับต้นรังและต้นสาละลังกา (Canon-ball Tree) แม้ช่ือ          
จะใกลเ้คียงกนั แต่สาละกบัสาละลงักา มีลกัษณะแตกต่างกนัอย่างมากทั้งรูปทรง ดอก สีสัน ผล 
รวมถึงถ่ินก าเนิดด้วย สาละมีถ่ินก าเนิดทางตอนเหนือของอินเดีย จึงนิยมเรียกว่า สาละอินเดีย 
ลกัษณะดอกมีสีเหลืองนวล มีกลีบดอก 5 กลีบ เม่ือถึงช่วงฤดูร้อนจะออกดอกและส่งกล่ินหอมเยน็
ไปทั่วทั้ งบริเวณ แต่ส าหรับสาละลังกานั้น มีถ่ินก าเนิดไกลถึงทวีปอเมริกาใต้ แถบท่ีราบลุ่ม                  
แม่น ้ าอเมซอน โดยประเทศศรีลงักาน าสาละชนิดน้ีเขา้มาปลูกราวปี พ.ศ. 2522 และให้ช่ือว่าสาละ
ลงักา เพราะเห็นว่ามีลกัษณะดอกท่ีโดดเด่น งดงาม มีกล่ินหอมแรง เหมาะท่ีจะน ามาปลูกประดบั
ตามวดัวาอารามต่าง ๆ ซ่ึงประเทศไทยเรารับความนิยมน้ีมาจากลงักาเช่นกนั เป็นตน้วา่ สาละลงักา
ท่ีวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วดับวรนิเวศวิหาร แต่ถ้าเป็นสาละชนิดเดียวกับในพุทธ
ประวติัมีให้เห็นท่ีวดัพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นตน้ (http://www.dhammajak.net/tree/2.html, 
2552: ออนไลน์) 

 
ภาพที ่ 2.10  สาละลงักาอินเดีย     
ทีม่า : http://www.dhammajak.net/tree/2.html                                       

 
ภาพที ่ 2.11 สาละลงักา          
ทีม่า : http://www.dhammajak.net/tree/2.html          

http://www.dhammajak.net/tree/2.html
http://www.dhammajak.net/tree/2.html
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 จากการศึกษาพบวา่พรรณไมท่ี้ปรากฏในพุทธประวติัมีความส าคญัทางพระพุทธศาสนามี
หลากหลายชนิดแต่ละชนิดส่ือถึงบุคคลท่ีส าคญัๆ โดยทัว่ไปวดัแต่ละแห่งนิยมปลูกพรรณไม้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาแต่เน่ืองดว้ยพรรณไมบ้างชนิดไม่สามารถปลูกในพื้นท่ีโครงการได้
เพราะสภาพภูมิอากาศ สภาพดินท่ีไม่เหมาะสม ดงันั้นเราจึงเนน้พรรณไมท่ี้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี
ของโครงการและไม่ส่งผลกระทบต่อพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาปฎิบติัธรรม 
 

2.5  ระบบแสงในงานภูมทิศัน์ 
 เป็นระบบท่ีใหค้วามปลอดภยั ความสะดวก ความสวยงาม สร้างบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ 
ความบนัเทิง และการติดต่อส่ือสารภายในบริเวณพื้นท่ี (สมจิต โยธะคง, 2547) 
 2.5.1  ระบบไฟฟ้า 
 การใชไ้ฟฟ้าในงานภูมิทศัน์มี 4 วตัถุประสงค ์คือ 
              2.5.1.1  ให้แสงสว่าง เพื่อความปลอดภยั และให้ความสวยงามแก่พื้นท่ีทัว่บริเวณ
ในเวลาค ่าคืน 
  2.5.1.2  ใช้ประโยชน์กบังานดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เช่น จุดเสียบปลัก๊ไฟฟ้า 
ส าหรับเคร่ืองตดัหญา้ ตดัขอบ เคร่ืองตดัเล็มหรือตดัขริบ 
  2.5.1.3  ใชก้บังานระบบต่างๆ เช่น ระบบน ้าตก น ้าพุ  ระบบการใหน้ ้า และอ่ืนๆ 
  2.5.1.4  ส าหรับกิจกรรมสาระสังสรรคต่์างๆ 
  
  การให้แสงสว่างในงานภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัย และให้ความสวยงาม                 
มีหลกัการใชด้งัน้ี 
   1) แสงสว่างให้ความปลอดภยั เช่น ตามประตู แนวร้ัว ทางเดินพื้นท่ีต่าง
ระดบั บนัได ทางลาด บริเวณคอสะพาน และแสงสวา่งเพื่อการจดักิจกรรม 
   2) แสงสวา่งให้ความสวยงามแก่บริเวณ เช่น ท าให้เกิดเงาในน ้ า เกิดแสง
สะทอ้นและสีในน ้า เกิดเงาไมใ้นยามค ่าคืน เกิดล าแสงตดัผา่นสนามหญา้ 
   3) แสงสว่างท่ีให้ทั้ งความปลอดภยั และความสวยงาม พร้อมกัน เช่น       
แสงสวา่งตามลานพกั เฉลียงไม ้ศาลาพกั ซุม้ตน้ไม ้  
 ส่วนท่ีท าให้แสงสว่างเกิดความสวยงาม คือ โคมบงัคบัแสงมีการออกแบบให้รูปทรง
สวยงามแปลก ๆ แตกต่างกนัไป 
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ภาพที ่ 2.12  การใชแ้สงสวา่งในภูมิทศัน์                   
ทีม่า : (สมจิต โยธะคง, 2547)                           

 
ภาพที ่ 2.13  การใชแ้สงสวา่งในภูมิทศัน์         
ทีม่า : (สมจิต โยธะคง, 2547)  
 
 การวางระบบไฟฟ้าในงานภูมิทศัน์ ตอ้งตระหนกัถึงความปลอดภยั ประหยดัอายกุารใชง้าน 
ควรเลือกเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใหค้วามปลอดภยั และคงทนสูง เพราะระบบไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะถูกใช้
งานอยูก่ลางแจง้ท่ีสัมผสักบัสภาพแดลอ้มท่ีมีความช้ืนสูงอุปกรณ์ท่ีใชต้อ้งสามารถป้องกนัความช้ืน 
ป้องกนัน ้ าได้ ดงันั้นการวางระบบตอ้งคิดถึงความปลอดภยั โดยเฉพาะการวางสายไฟใตดิ้นควร
เลือกสายท่ีมีคุณภาพและเป็นสายส าหรับฝังใตดิ้นผิวดิน เช่น สายเคเบิล (cable) และตอ้งร้อยดว้ย
ท่อพีวีซี เพื่อกนัความช้ืนและน ้ าเขา้อีกชั้นหน่ึงถา้เป็นระบบไฟใตน้ ้ าตอ้งเลือกเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ี
ผลิตข้ึน เพื่อใชก้บังานใตน้ ้าโดยเฉพาะ 
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2.6  กรณศึีกษา 
 2.6.1  กรณีศึกษา สวนโมกขพลาราม 

วดัธารน ้ าไหล ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลเวียง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีพื้นท่ีทั้งหมด 
310 ไร่ ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2485 สวนโมกขพลารามหรือท่ีเรียกสั้ นๆ ว่า “สวนโมกข์” ตั้งข้ึนเป็น     
คร้ังแรกท่ีวดัซ่ึงร้างมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4 ช่ือวดัตระพงัจิก อยูใ่นเขตต าบลพุมเรียง (ปัจจุบนัไดมี้
การดูแลแยกเป็นวดัอิสระออกไปจากสวนโมกขใ์หม่) เน่ืองจากมีการส่งเสริมกิจการของสวนโมกข์
จากส านกัปฏิบติัธรรมเล็กๆ ไปสู่สังคมกวา้งมากข้ึนจนสวนโมกข์เดิมมีความคบัแคบเกินไปท่ีจะ
รองรับผูท่ี้สนใจใฝ่ธรรมท่ีเดินทางมามากข้ึนทุกๆ ปี ในท่ีสุดจึงยา้ยสวนโมกขม์าอยูท่ี่ใหม่ โดยตั้งอยู่
ท่ีต  าบลเวยีง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีพื้นท่ีรวม 310 ไร่ มีภูเขาพุทธทองอยูก่ลางวดั และมี
กระแสน ้ าไหลผา่น มีช่ือเรียกเป็นทางการวา่ “วดัธารน ้ าไหล” วดัมีลกัษณะเป็น “วดัป่า” กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจึงต่างกบัวดัในเมือง ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งพบปะกบัประชาชนท่ีมาประกอบพิธีกรรมมากกว่า 
กิจวตัรประจ าวนัของสงฆ์ในสวนโมกข์ คือ การศึกษาปฏิบติัธรรม มีการบรรยายธรรม พูดคุย
แลกเปล่ียนทศันะคติระหวา่งกนัและเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมส าหรับประชาชนผูส้นใจ นอกจากน้ี
ยงัมีส่วนส าหรับบริการประชาชน เช่น โรงมหรสพวิญญาณ การผลิตเผยแผ่ส่ือเทปต่างๆ การจดั
อบรมเยาวชนในลกัษณะค่ายลูกเสือธรรมบุตร จะเห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมงานดา้นพุทธ
ศาสนา 

ส่วนประกอบโครงการ แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 
2.6.1.1  ส่วนบริการประชาชนทัว่ไป ประกอบดว้ย ส่วนบริการทัว่ไป โรงมหรสพ 
2.6.1.2  ส่วนพุทธาวาส ประกอบดว้ย วหิารกลางแจง้ โบสถธ์รรมชาติ 
2.6.1.3  ส่วนสังฆวาส ประกอบดว้ย โรงฉนั หอ้งสมุด โรงธรรม ส่วนพกัสงฆ ์

 แนวคิดในการออกแบบสวนโมกข ์
  หัวใจของสวนโมกข์ คือ เพื่อสอนแสดงธรรมะท่ีเป็นหัวใจของพุทธศาสนา                   
โดยท่านพุทธทาส กล่าวถึง บทเรียนท่ีทุกคนควรไดรั้บเม่ือมาสวนโมกข์ไวว้่า “ผูม้าบวช 3 เดือน
หรือวา่เพียง 2-3 วนัหรือมาเพียงวนัเดียวก็เถอะ มีทางท่ีจะเขา้ใจถึงหวัใจของสวนโมกขไ์ดท้ั้งนั้น ถา้
สนใจในเร่ืองความไม่มีตวักูหรือกูน้ีว่าถา้ไม่ไดอ้ะไรไปจากสวนโมกข์ ไม่รู้จกัสวนโมกข์ ไม่เห็น
สวนโมกข์และมาไม่ถึงสวนโมกข์” ดงันั้นท่ีสวนโมกข์จึงมีการจดับรรยากาศและพิธีกรรมต่างๆ     
ท่ีจะช่วยดึงดูดจิตใจแวดลอ้ม จิตใจให้คนได้ลด ละ เลิก ยึดมัน่ ถือมัน่ในตวัของกู ไดล้ิ้มรสท่ีเย็น 
โปร่งโล่งสบายเป็นสุขอย่างท่ีสุด มุ่งให้คนไดร้ะลึกถึงพุทธศาสนาท่ีแท ้ธรรมะท่ีแท ้ซ่ึงเรียบง่าย
ใกลชิ้ดธรรมชาติมากท่ีสุดและทรงคุณค่ามากท่ีสุด ฉะนั้นหลกัการท่ีส าคญัท่ีสุดในการจดัสร้างสวน
โมกข์ คือ การให้คนไดใ้กล้ชิดธรรมชาติมากท่ีสุด เป็นมิตรกบัธรรมชาติมากท่ีสุด โดยคงสภาพ
ธรรมชาติเอาไว ้เพียงเดินไปเดินมาก็ซึมซาบในธรรมชาติ ให้ธรรมชาติแวดลอ้มปรุงแต่งความคิด
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เราให้อยูใ่นสภาพใกลชิ้ดธรรมชาติ จะไม่เร่าร้อน ธรรมชาติท่ีแวดลอ้มจะช่วยให้เราเขา้ใจความคิด
ของพระพุทธเจา้ไดง่้ายข้ึน เพราะความรู้สึกนึกคิดของพระพุทธเจา้เกิดออกมาจากธรรมชาติ จาก
ความเป็นอยูต่ามธรรมชาติ นอกจากสวนโมกขจ์ะปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติลว้นๆ แลว้ยงัมีการ
แกไ้ขปรับปรุงเกินกวา่ท่ีธรรมชาติมีโดยจดัตั้งวางองคป์ระกอบต่างๆ เพื่อใหเ้กิดเป็นภาพท่ีสะดุดตา
สะดุดใจ ประทบัใจในระยะเวลาอนัสั้น ท าใหค้นรู้สึกต่อธรรมะมากข้ึน เช่น การจดัภาพธรรมชาติท่ี     
สระนาฬิเกร์ เป็นตน้ “การมีท่ีนัง่ ท่ีเดิน ท่ีอะไรเหมาะๆ แลว้ก็มีอะไรท่ีชวนให้คิดแลว้ก็คิดอยูห่รือ
ให้ความคิดมนัด าเนินอยู่เป็นปีๆ วนัหน่ึงมนัอาจจะเปล่ียนจิตใจเราได ้เหมือนเป็นช่องว่างส าหรับ    
ท่ีจะท าให้เกิดความคิดท่ีมีความหมายไปในทางท่ีมีประโยชน์ ส าหรับจะเข้าใจเร่ืองหลุดพ้น         
เร่ืองความไม่ยดึถือเช่ือมัน่” 
 
 แนวความคิดในดา้นการออกแบบประโยชน์ใชส้อย 
             1)  ลานหินโค้ง  มีการวางก้อนหินท่ีขุดจากภูเขาพุทธทองมาวางทอดตัว                             
ไปตามแนวโค้งประหน่ึงจันทร์เส้ียวซ้อนกันเป็นรูปคร่ึงวงกลม 2 ชั้ น สูงประมาณคร่ึงเมตร              
เทด้วยทรายเป็นพื้นท่ีเรียบๆ ส าหรับนัง่ ด้านหน้ามีการน าก้อนหินมาวางตกแต่งอย่างเหมาะสม 
งดงาม โดยการใช้หินวางตกแต่งมีความหมายในทางธรรมให้คนระลึกถึงศีล ซ่ึงมาจากศิลา                 
แปลวา่ “หิน” ซ่ึงศีลเป็นบาทฐานแรกท่ีส าคญัของการปฏิบติัธรรมหรือจะตีความถึงศรัทธาท่ีตั้งมัน่
ในการปฏิบติัประหน่ึงศิลาก็ได ้
            2)  สระนาฬิการ์ เป็นสระรูปส่ีเหล่ียม มีต้นมะพร้าวต้นเดียวข้ึนอยู่กลางสระ                 
เ ป็นปริศนาธรรม มะพร้าว หมายถึง พระนิพพาน ท่ีอยู่ เหนือสังสารว ัฏ  คือ  ทะเล ข้ีผึ้ ง                  
มะพร้าวอยูก่ลางทะเลข้ีผึ้งจึงหมายถึง “มีความทุกขอ์ยูท่ี่ไหนความดบัทุกขก็์อยูท่ี่นัน่” 
             3)  สัญลกัษณ์เสา 5 ตน้ จะพบเห็นบนหลงัคาส่ิงก่อสร้างของสวนโมกขห์ลายหลงั                  
ท่านพุทธทาสไดแ้รงบนัดาลใจจากวิหารอมราวดีในอินเดีย จึงน ามาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในทางธรรม
อย่างหน่ึง แทนความหมายของอินทรีย์ 5 พละ 5 คือ ธรรมอันเป็นก าลังให้ถึงความหลุดพ้น            
ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แต่ทั้งน้ีผูท่ี้ชมอาจตีความเป็นหัวข้อธรรมอย่างอ่ืนก็ได้           
เช่น นิวรณ์ 5 ขนั 5 หรืออะไรก็ตามท่ีช่วยเตือนใจในเร่ืองการดบัทุกข ์
          4)  โบสถ์เขาพุทธทอง บนยอดเขาพุทธทอง เป็นท่ีตั้งของโบสถ์ธรรมชาติ เพราะ
ไม่ไดส้ร้างข้ึนมาเป็นอาคารแบบท่ีนิยมท ากนัเพียงแต่เกล่ียดินและถางตน้ไมเ้ล็กๆ ออกไป เป็นลาน
ดินโล่งมีเพียงร่มไมเ้ป็นหลงัคา ตน้ไมเ้ป็นเสาร์โบสถ์ ยอดไมเ้ป็นช่อฟ้าหรือระกา มีพระพุทธรูป
พระพกัตร์สงบวางเด่นเป็นประธานอยูก่ลางลาน ซ่ึงมีบรรยากาศร่มร่ืนเยน็สบาย เหตุผลท่ีท่านพุทธ
ทาสใหส้ร้างโบสถแ์บบน้ีก็เพื่อใหง่้าย ประหยดั และใหค้ลา้ยคลึงกบัคร้ังพุทธกาลมากท่ีสุด 
  สรุปแนวคิดและจุดเด่นของโครงการ 
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  (1)  ตอ้งการใหมี้ลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาความเป็นธรรมชาติ สันโดษ   
และสมถะ 
  (2)  มีการแทรกปริศนาธรรมในการจดัภูมิทศัน์ 
  (3)  โบสถว์หิารมีลกัษณะไม่เป็นตวัอาคาร คือ อยูท่่ามกลางธรรมชาติใชต้น้ไม ้
เป็นหลงัคา 
  (4)  คงความเป็นธรรมชาติไดทุ้กส่วนของโครงการ 
 
 2.6.2 กรณีศึกษา วดัมเหยงคณ์ 
  วดัมเหยงคณ์ เดิมเป็นพระอารามหลวงและกลายเป็นวดัร้างไปหลงักรุงศรีอยุธยา
แตก  เ ม่ื อพ .ศ .  2310 ว ัด น้ี ตั้ ง อยู่  ณ  ห มู่ ท่ี  5 ต าบลหันตรา  อ า เภอพระนครศ รีอยุธ ย า                               
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อยู่นอกเขตเมืองมาทางทิศตะวนัออก ถา้เดินทางมาจากถนนสายเอเชีย
แยกเขา้สู่ถนนโรจนะเพื่อมุ่งเขา้เกาะเมือง พอมาถึงเจดียว์ดัสามปล้ืมเล้ียวขวาออ้มวงเวียนมาตาม
ถนน ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงทางเขาวดัมเหยงคณ์มองเห็นผนงัอุโบสถ์ก่อดว้ยอิฐ             
สีแดงตระหง่านแต่ไกล 
  ประวติัความเป็นมาของวดัมเหยงคณ์น่าสนใจ เพราะเป็นเคร่ืองช้ีถึงความเจริญ
ดา้นจิตใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการก่อสร้างทะนุบ ารุงพระอารามแห่งน้ีสืบต่อกนัมาเป็นเวลา
หลายร้อยปี ปัจจุบนัน้ี กรมศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนวดัมเหยงคณ์เป็นโบราณวตัถุ โบราณสถานของ
ชาติ ตั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2484 
  วตัถุประสงคข์องวดั 
   เป็นวดัท่ีเน้นวตัถุประสงค์ในการปฏิบติัธรรม นั่งสมาธิ ส่ิงก่อสร้างจึง
สร้างข้ึนเพื่อนัง่สมาธิและท่ีพกัส าหรับผูม้าปฏิบติัธรรมได ้อีกทั้งยงัจดับรรยากาศของวดัโดยการ 
เน้นความเป็นธรรมชาติ ช่วยให้จิตใจสงบ ไม่เน้นการละเล่นใดๆ ภายในวดั เพราะการละเล่น           
ไม่สงบและไม่ไดรั้บประโยชน์ลกัษณะโดยทัว่ไปของโครงการ 
 
 แนวคิดในการออกแบบความกลมกลืนและเป็นธรรมชาติ เนน้ความเป็นสัดส่วน     
เนน้ความสงบ 
  2.6.2.1  ขอ้ดีของโครงการ 
   1)  อาคารส่ิงก่อสร้างกลมกลืนกบัธรรมชาติ 
   2)  สภาพแวดลอ้มภายในวดัปลูกตน้ไมร่้มร่ืนในทุกโซน โดยเนน้ความ
เป็นธรรมชาติ สร้างบรรยายกาศภายในวดัใหส้วยงามเป็นธรรมชาติ 
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  3)  การจัดโซนภายในวัด ค่อนข้างเป็นสัดส่วนดี โดยกั้ นเขตสาธารณะ                                
กบัเขตสังฆวาสดว้ยเขตพุทธาวาส ท าให้เขตสังฆวาสเป็นส่วนตวัมากข้ึนส าหรับพระสงฆแ์ละจะไม่
อนุญาตใหค้นภายนอกเขา้ไป ถา้ตอ้งการเยีย่มพระตอ้งใชป้ระกาศนดัมาพบท่ีโรงสังฆทานเท่านั้น 
  
 2.6.2.2  ปัญหาของการออกแบบ 
  1)  หอ้งน ้าไม่เพียงพอ 
  2)  ไม่มีป้ายบอกทาง คนเดินจะหลงไดง่้าย 
  3)  ไม่เป็นระเบียบ คนเดินไม่สามารถรู้ไดว้่าก าลงัจะไปไหน อาจท าให้เกิดการ            
รุกล ้าเขา้ไปในเขตสังฆวาสได ้
 2.6.2.3  สรุปแนวความคิดและจุดเด่นของโครงการ 
  1)  อาคารส่ิงก่อสร้างกลมกลืนกบัธรรมชาติ 
  2)  ปลูกตน้ไมร่้มร่ืนในทุกโซน โดยเนน้ความเป็นธรรมชาติ สร้างบรรยากาศ
ภายในวดัใหส้วยงามเป็นธรรมชาติ 
  3)  แยกท่ีจอดรถออกจากส่วนต่างๆ ของวดั เพื่อความสงบและมีทางรถให้บริการ
ในแต่ละอาคาร 
ตารางที ่2.3 สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช ้

หวัขอ้ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้สรุปประเด็นการศึกษาในการน าปรับใช้ 

แนวความคิดในการ
ออกแบบ 
 
 
 
การเลือกใชพ้ืชพรรณ 
 
 
องคป์ระกอบภายในวดั 

จากการศึกษากรณีศึกษาข้างต้นพบว่า  บริเวณพื้น ท่ีวิปัสสนา
กรรมฐานมีการสอดแทรกแหล่งการเรียนรู้ มีการจดัสรรพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
เหมาะสมท าใหน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีโครงการวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิม
ราชเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พุทธสาสนิกชนท่ีเข้ามาปฏิบัติ
ธรรม 
จากการศึกษาพบวา่การเลือกใชพ้ืชพรรณเป็นส่ิงส าคญัต่อบุคคลท่ีจะ
เข้ามาใช้พื้นท่ีในการปฏิบติัธรรมสามาน ามาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ี
โครงการดว้ยการศึกษารายละเอียดต่างๆ ของพืชพรรณอยา่งละเอียด 
จากการศึกษาพบว่าภายในวัดแบ่งเขตพื้นท่ีเป็น 3 ส่วนคือเขต
พุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตธรณีสงฆ์และน าไปใช้คือควรแบ่ง
ขอบเขตใหช้ดัเจน 
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2.7  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 
 แนวคิดหลกัในการวางผงัไดจ้าก ผูใ้ช้ท่ีเป็นพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผู ้
ปฏิบติัธรรมตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ ผูป้ฏิบติัตามค าสั่งสอนของศาสนานั้น ถ้าเป็นชาย
เรียกว่า สาวก แต่หากเป็นหญิงเรียกกันว่า สาวิกา จึงได้น าแนวความคิดดังกล่าวข้างตน้มาเป็น
แนวความคิดในการวางผงัพื้นท่ีโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
                          
 
 
                        
 
 
                        
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
   
 
ภาพที ่ 2.14  แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
 

USER 
ประชาชน + พุทธศาสนา 
พุทธศาสนิกชน 

SITE 

1)  เป็นพื้นท่ีปฏิบติัธรรม 
2)  เป็นพื้นท่ีเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
3)  เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 

ACTIVITY 

1)  เป็นพื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรมปฏิบติัธรรม  นัง่สมาธิ 
2)  เป็นพื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรมเผยแผธ่รรมะ 
3)  เป็นพื้นท่ีส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ 
 

CONCEPT สงบ ร่มร่ืน เยอืกเยน็ 
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บทที ่ 3 
การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วกบัโครงการ 

 
 การศึกษาพื้นท่ีเพื่อการออกแบบโครงการเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการออกแบบทาง        
ภูมิทัศน์ซ่ึงน าไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ เช่นข้อมูล                  
และท่ีตั้ งของจังหวัด  ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภู มิอากาศสภาพของพื้ น ท่ี โครงการ                          
ลักษณะของดิน ทิศทางลม ผลกระทบต่อโครงการท่ีจะต้องค านึงข้อมูลแหล่งน้ีล้วนแต่มี
ความส าคญัในการใช้ขอ้มูลเพื่อประกอบในการออกแบบไดต้รงตามวตัถุประสงค์ท่ีเราตั้งไวแ้ละ
ส่งผลใหโ้ครงการนั้นสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลและการวเิคราะห์นั้นเรา
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลระดบัมหภาคและขอ้มูลระดบัจุลภาค 
 

3.1  ข้อมูลระดับมหภาค     
 3.1.1  สัญลกัษณ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

 
ภาพที ่3.1  ตราประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ 
ทีม่า :  http://www.roiet.go.th 
 
 ตราประจ าจงัหวดั: ประกอบดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีส าคญั คือ รูปบึงพลาญชยั ศาลหลกัเมือง 
พระมหาเจดียช์ยัมงคลตวัเลข 101 และรวงขา้วหอมมะลิ 

3.1.1.1  พลาญชยั เป็นบึงน ้าใสสะอาดตั้งอยูก่ลางเมือง บ่งบอกวา่ประชาชนชาว
จงัหวดัร้อยเอด็ มีน ้าใจ โอบออ้มอารี รักความสงบและมีความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย รวมทั้งเป็นแหล่ง
อาหารท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 

3.1.1.2  ศาลหลกัเมือง เป็นท่ีเคารพสักการะและเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวร้อยเอด็ 
3.1.1.3  พระมหาเจดียช์ยัมงคล บ่งบอกถึงความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาท่ี

เจริญรุ่งเรือง 

http://www.roiet.go.th/
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3.1.1.4  ตวัเลข 101 แสดงถึงความเป็นเมืองใหญ่ในอดีตท่ีช่ือสาเกตนคร 
3.1.1.5  รวงขา้วหอมมะลิ เป็นผลิตผลทางการเกษตรชั้นเลิศท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก

จากทุ่งกุลาร้องไห ้จงัหวดัร้อยเอด็  (http://www.roiet.go.th, 2556: ออนไลน์) 
 3.1.2  ค  าขวญัจงัหวดัร้อยเอด็ 
  “ สิบเอด็ประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผา้ไหมสาเกต บุญผะเหวด
ประเพณี มหาเจดียช์ยัมงคล งามน่ายลบึงพลาญชยั เขตกวา้งไกลทุ่งกุลา โลกลือชาขา้วหอมมะลิ ”                          
(http://www.roiet.go.th, 2556: ออนไลน์) 
 3.1.3  ดอกไมป้ระจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด     
 อินทนิลบก 
ช่ือสามญั  :  Queen's flower, Queen's crape myrtle 
ช่ือวทิยาศาสตร์   :  Lagerstroemia macrocarpa Wall.  
วงศ ์   :   LYTHRACEAE 
ช่ืออ่ืน   :  อินทนิล  จ่อล่อ  จะล่อหูกวาง 
ถ่ินก าเนิด  :  เอเชียเขตร้อน 
ขอ้มูลทางวชิาการ :  ไมต้น้ขนาดกลาง สูง 9-12 เมตร ขนาดทรงพุม่ 5-6 เมตร ผลดัใบ 
      ทรงพุม่รูปไข่ โคนตน้เป็นพูพอน เปลือกตน้สีน ้าตาลเทา อวบน ้า 
      แตกเป็นร่องต้ืน หลุดล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆ 
นิเวศวทิยา   :  พบตามป่าผลดัใบและป่าเบญจพรรณทัว่ประเทศ ยกเวน้ภาคใต ้
การออกดอก   :   ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
ขยายพนัธ์ุ   :  โดยการเพาะเมล็ด 
ประโยชน์  :  ปลูกไมอิ้นทนิลบก หมายถึง มีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง 
 (http://www.thaikasetsart.com, 2557:  ออนไลน์ ) 
 

 
ภาพที ่3.2  ดอกไมป้ระจ าจงัหวดัร้อยเอด็ 
ทีม่า :  http://www.roiet.go.th 
 

http://www.roiet.go.th/2013/
http://www.roiet.go.th/2013/
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 3.1.4  เคร่ืองดนตรีประจ าจงัหวดัร้อยเอด็  
                                                     

                                                           
ภาพที ่ 3.3  เคร่ืองดนตรีประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด 
ทีม่า :  http://www.roiet.go.th 
 3.1.5  ประวติัความเป็นมาจงัหวดัร้อยเอด็   
           สมยักรุงศรีอยธุยา 
      ราว พ.ศ. 2256 พระเจา้สร้อยศรีสมุทรพุทธางกูรผูค้รองนครจ าปาศกัด์ิ ซ่ึงสืบสาย    
มาจากชาวไทยกรุงศรีสัตนาคนหุต ไดใ้ห้จารย์แกว้คุมไพร่พลสามพนัคนเศษ มาสร้างเมืองข้ึนใหม่ 
ท่ีบ้านเมืองทุ่ง (ท้องท่ีอ าเภอสุวรรณภูมิ) เรียกว่า เมืองทุ่งหรือเมืองทุ่ง ข้ึนตรงต่อนครจ าปาศกัด์ิ              
จารยแ์ก้วปกครองเมืองทุ่งอยู่ได้นานสิบหกปีก็ถึงแก่กรรม จารย์แก้วมีบุตรสองคนคือท้าวมืด         
กบัทา้วทน พระเจา้สร้อยศรีสมุทรพุทธางกูรจึงทรงแต่งตั้งทา้วมืดเป็นเจา้เมืองทุ่ง และทา้วทนเป็น
อุปราช เม่ือทา้วมืดถึงแก่กรรม ท้าวทนจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจา้เมืองแทนพี่ชาย ท้าวมืดมีบุตร     
สองคนคือ ทา้วเชียงและทา้วสูน ทั้งสองคนไม่พอใจท่ีไม่ไดเ้ป็นเจา้เมืองสืบแทนบิดา จึงไดค้บคิด
กบักรมการเมืองท่ีเป็นสมคัรพรรคพวกของตน เพื่อน าความข้ึนกราบบงัคมทูลขอพึ่ งพระบรม      
โพธิสมภาร สมเด็จพระบรมราชาท่ี 3 (พระท่ีนั่งสุริยามรินทร์หรือเจา้ฟ้าเอกทศัน์กรมขุนอนุรักษ์
มนตรี) แห่งกรุงศรีอยุธยาและได้น าทองค าแท่งจ านวนมากไปถวายในคราวเขา้เฝ้า พร้อมกบัทูล     
ขอกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปช่วยรบกับท้าวทนสมเด็จพระบรมราชาท่ี3โปรดเกล้าฯ                       
ให้พระยาพรหมกบัพระยากรมท่าเป็นแม่ทพัเดินทางมาพร้อมกบัทา้วเชียงและทา้วสูน เม่ือเดินทาง
ใกล้ถึงเมืองทุ่ง ท้าวทนทราบข่าว จึงพาครอบครัวและไพร่พลอพยพไปอยู่ ณ บ้านกุดจอก                   
เม่ือพระยาพรหมและพระยากรมท่าเขา้เมืองแล้ว ได้ติดตามไปน าตวัทา้วทนมาว่ากล่าวตกัเตือน            
ให้คืนดีกนักบัทา้วเชียงและทา้วสูนผูเ้ป็นหลาน ทา้วเชียงกบัทา้วสูนก็ไดค้รองเมืองทุ่งและเมืองทุ่ง 
จึงขาดจากการปกครองของนครจ าปาศกัด์ิ มาข้ึนต่อกรุงศรีอยธุยาตั้งแต่บดันั้น 
 
   

http://www.roiet.go.th/2013/
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 สมยักรุงธนบุรี 
 ในปี พ.ศ. 2319 รัชสมยัพระเจา้กรุงธนบุรี ทา้วเชียงและทา้วสูนเห็นว่าเมืองทุ่งมีชยัภูมิไม่
เหมาะ เพราะตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเซ (ล าน ้ าเสียว) ถูกน ้ าเซาะตล่ิงพงัทุกปี จึงไดย้า้ยไปตั้งเมืองใหม่ ท่ี 
ดงทา้วสารและเรียกช่ือใหม่วา่ "เมืองสุวรรณภูมิ" ทา้วเชียงไดส้ร้างวดัข้ึนสองวดั คือวดักลาง   และ
วดัใต ้ปี พ.ศ. 2318 ทา้วทนซ่ึงอพยพครอบครัวและไพร่พลไปอยูท่ี่บา้นกุดจอก ไดป้รึกษาหารือกบั
พระยาพรหมและพระยากรมท่า ขออนุญาตทั้ งบ้านกุ่มร้างซ่ึงเป็น เมืองร้างข้ึนเป็นเมืองพระยา
พรหมและพระยากรมท่า เห็นว่าท้าวทนมีสมคัรพรรคพวกมาก จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง         
จึงมีใบบอกไปยงักรุงธนบุรี ขอพระมหากรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างเมืองข้ึนท่ีบา้นกุ่มร้างและใหช่ื้อ
วา่ "เมืองร้อยเอ็ด" ตามนามเดิมและให้ทา้วทนเป็นพระขติัยะวงษาเจา้เมืองคนแรก การสร้างเมือง
ร้อยเอด็ข้ึนก็ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้แบ่งเขตเมืองสุวรรณภูมิกบัเมืองร้อยเอ็ด ดงัปรากฏในพงศาวดารวา่"
ตั้งแต่ปากล าน ้าพาชี ตกล าน ้ามูล ข้ึนมาตามล าน ้าพาชีถึงปากห้วยดางเดียข้ึนไปทุ่งลาดไถ ไปบา้นขอ้
เหล็ก บา้นแก่งทรายหิน ตั้งแต่ถ ้ าเต่าเหวฮวดดวงสวนออ้ย บึงกุย ศาลาอีเกง้ ภูเมง หนองม่วงคลุ้ม 
กุ่มปัก ศาลาหกัมูลแดง ประจบปากล าน ้ าพาชีตกล าน ้ ามูลน้ี เป็นเขตเมืองสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ล าน ้ ายาง
ตกล าน ้ าพาชีข้ึนไป ภูดอกซ้อน หินทอด ยอดยาง ดู่สามตน้อน้สามขวาย สนามหมาดหญา้ ผา้ขาว
พนันา ฝ่ายพระยานาค ภูเมง มาประจบหนองแกว้ ศาลาอีเกง้ มาบึงกุยน้ี เป็นอาณาเขตเมืองร้อยเอด็"   
(http://www.roiet.go.th, 2556: ออนไลน์) 
 3.1.6  ท่ีตั้งของจงัหวดัร้อยเอ็ด  
          จงัหวดัร้อยเอ็ดตั้งอยูต่อนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นท่ี
ทั้ งส้ิน 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่ สูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลางประมาณ           
130-160  เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 512 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น       
20 อ าเภอ คืออ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน        
อ  าเภอธวชับุรี อ าเภอพนมไพร อ าเภอโพนทอง อ าเภอโพธ์ิชัย อ าเภอหนองพอก อ าเภอเสลภูมิ 
อ า เภอสุวรรณ มิ  อ าเภอ เมืองสรวง อ า เภอโพนทราย  อ า เภออาจสามารถ อ า เภอ เมยวดี                                 
อ า เภอศ รีสม เด็ จ  อ า เภอจังห าร  อ า เภอ เชี ยงขวัญ  อ า เภ อหนองฮี  อ า เภ อ ทุ่ ง เข าห ลวง                                              
โดยจงัหวดัร้อยเอด็มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 
  3.1.6.1  ทิศเหนือและตะวนัตกเฉียงเหนือ ติดต่อกบั ก่ิงอ าเภอร่องค า อ าเภอเมือง  
ก่ิงอ าเภอดอนจาน อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
  3.1.6.2  ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ติดต่อกบั อ าเภอหนองสูง  
จงัหวดัมุกดาหาร อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอกุดชุม อ าเภอมหาชนะชยั อ าเภอค าเข่ือนแกว้ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยโสธร  
   3.1.6.3  ทิศใตแ้ละทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ติดต่อกบั อ าเภอชุมพลบุรี อ าเภอท่าตูม  

http://www.roiet.go.th/2013/
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จงัหวดัสุรินทร์และอ าเภอราศีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 
  3 .1 .6 .4   ทิ ศ ตะวัน ตก  ติ ด ต่ อกับ  ก่ิ งอ า เภ อ ร่อ งค า  ก่ิ งอ า เภ อดอน จาน                                  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  และอ าเภอเมือง อ าเภอวาปีปทุม อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม 
 

 
ภาพที ่ 3.4  แผนท่ีแสดงเขตจงัหวดัร้อยเอด็            
ทีม่า :  http://www.roiet.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 3.5  ขอบเขตและท่ีตั้งของอ าเภอต่างๆ 
ทีม่า :  http://www.roiet.go.th 
 
 
 
 

http://www.roiet.go.th/2013/
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 3.1.7  ลกัษณะภูมิประเทศ   
           จังหวดัร้อยเอ็ด ตั้ งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย               
ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูง สูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 130-160 เมตร มีภูเขา
ทางตอนเหนือ สามารถแบ่งออกไดอ้ยา่งกวา้งๆ เป็น 3 สภาพพื้นท่ี ดงัน้ี   
 3.1.7.1  สภาพพื้นท่ีดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือและพื้นท่ีตอนบนของจงัหวดัมีสภาพ
ภูมิประเทศเป็นภูเขาพื้นท่ีติดต่อกบัเทือกเขาภูพานมีความสูงอยูเ่หนือจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง
ประมาณ 200-253 เมตร 
 3.1.7.2  สภาพพื้นท่ีตอนกลางของจงัหวดั มีสภาพภูมิประเทศเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
ถึงค่อนข้างราบเรียบมีความลาดชันน้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์  พื้น ท่ีบริเวณเหล่าน้ีอยู่สู งจาก
ระดบัน ้าทะเลปานกลางประมาณ 130-150 เมตร 
           3.1.7.3  สภาพพื้นท่ีตอนใตข้องตวัจงัหวดั มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม และเป็น
ท่ีราบต ่ามีล าน ้ าค่อนขา้งใหญ่ เช่น ล าน ้ าชี ล าน ้ าเสียวใหญ่ ล าน ้ าเตา และล าน ้ าพลบัพลา เป็นตน้ 
บริเวณท่ีราบต ่าอนักวา้งขวาง เรียกว่า ทุ่งกุลาร้องไห้ มีพื้นท่ีประมาณ 80,000 ไร่ มีลกัษณะเป็นท่ี
ราบแอ่งกระทะสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบเรียบและเป็นท่ีราบลุ่มเป็นท่ีทบัถมของ
ตะกอน ล าน ้ าเป็นแนวยาวตามล าน ้ า พื้นท่ีบริเวณน้ีอยู่สูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลางประมาณ            
120-130 เมตร ครอบคลุมพื้นท่ีของอ าเภอปทุมรัตน์อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอสุวรรณภูมิ    อ าเภอ
โพนทราย อ าเภอพนมไพรและอ าเภอหนองฮี  (http://www.roiet.go.th, 2556: ออนไลน์) 
 3.1.8  ลกัษณะภูมิอากาศ 
           ภูมิอากาศโดยทัว่ไปของจงัหวดัร้อยเอ็ดมีอากาศร้อนจดั แห้งแลง้ในฤดูร้อน และมี
อากาศหนาวในฤดูหนาว สภาพอากาศ ของจงัหวดัร้อยเอ็ด แบ่งไดเ้ป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่
กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงตน้เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงตน้เดือน
ตุลาคม  และฤดูหนาว  เร่ิมตั้ งแต่กลางเดือนตุลาคม  ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์   ปริมาณน ้ าฝน                            
ท่ีวดัได ้1,830 ลูกบาศก์มิลลิเมตร  อุณหภูมิสูงสุด 40.70 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน  อุณหภูมิ
ต ่าสุด 13.50 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม  อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีสูงสุด 35.33 องศาเซลเซียส 
และเฉล่ียตลอดปีต ่าสุด 18.15 องศาเซลเซียส (http://www.tmd.go.th, 2558: ออนไลน์) 
 3.1.9  ลกัษณะโครงสร้างของดินของจงัหวดัร้อยเอ็ด  
 ลกัษณะของดิน ดินดา้นบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน ้ าตาล ปนเทา
หรือสีน ้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) ในดินล่าง ดินดา้นล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนทรายอาจพบชั้นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สี
เทาปนน ้ าตาลอ่อนหรือเทาปนชมพู พบจุดประสีน ้ าตาลปนเหลืองหรือสีน ้ าตาลปนแดงตลอด กรด
จดัมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5)  สภาพพื้นท่ี ราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบมีความลาดชนั 

http://www.roiet.go.th/2013/
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0-2 % การระบายน ้ าค่อนขา้งเลวการไหลบ่าของน ้ าบนผิวดินชา้การซึมผ่านไดข้องน ้ าปานกลางถึง
ช้าพืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท านา ปลูกพืชไร่หรือพืชผกัในฤดูแล้งการ
แพร่กระจาย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
ตารางที ่ 3.1  แสดงลกัษณะโครงสร้างของดินจงัหวดัร้อยเอด็ 
ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวตัถุ ความจุ
แลกเปล่ียน 
แคต
ไอออน 

ความ
อ่ิมตวัเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

0-25 ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่า ต ่า ต ่า 
50-100 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
ทีม่า : (http://www.ldd.go.th, 2555: ออนไลน์) 
 
 ขอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่า  
เส่ียงต่อการขาดน ้าในฤดูเพาะปลูก 
  
 ขอ้เสนอแนะในการใช้ประโยชน์ หากใช้ท านาควรมีการชลประทานเขา้ช่วยและมีการ
ปรับปรุงสมบติัทางกายภาพและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใส่ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอกและ
ปุ๋ยเคมีเพิ่มข้ึน ถา้ปลูกพืชโดยอาศยัน ้ าฝน ควรเลือกระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสมเพื่อลดอตัราเส่ียงของ
การขาดแคลนน ้า  
 

3.2  ข้อมูลระดับจุลภาค  (ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีโ่ครงการ) 
 3.2.1  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
                        พื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอ็ด ตั้งอยูท่ี่บา้น
โพนตูม ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ การเดินทางจากกรุงเทพมหานครเดินทาง
โดยใชเ้ส้นทาง ดงัน้ี 
  3.2.1.1  เส้นทางท่ี 1  มาจากทางกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานคร มุ่งหนา้ไปตามซอยนเรศเขา้สู่ ซอยสุรวงศ ์เล้ียวขวาใชท้างลาดไปยงัทาง
พิเศษศรีวิชัย ตดัเขา้ไปยงัทางพิ เศษ ขบัต่อไปยงัทางด่วนสายปางปะอิน-ปากเกร็ด/อุดรรัถยา ใช้
ทางออก 2-16 ดา้นขวาไปยงัถนนหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกตะวนัตกเขา้สู่บางไทร-บางปะอิน 
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ชิดขวาตรงแทงแยกตามป้ายบอกทางบางปะอิน เบ่ียงขวาเล็กน้อยเขา้สู่ถนนหมายเลข 1 เบ่ียงขวา
เล็กนอ้ยเขา้สู้ถนนหมายเลข 2 ใชท้างลาดด้านขางไปยงัถนนหมายเลข 2 ขบัต่อไปยงัถนนหมายเลข 
2 เล้ียวขวา เข้าสู้ถนนหมายเลข 207 ขับต่อไปยังถนนหมายเลข 202 จนกระทั่งเข้าสู่ เขต               
จงัหวดัร้อยเอ็ด สามแยกบา้นโนนจาน เล้ียวขวาขบัตรงไปยงับา้นโนนจาน แลว้เล้ียวขวา ขบัตรงไป 
เร่ือยๆ จนเจอป้ายวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช แลว้เล้ียวซา้ย ก็จะถึงวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช 
  3.2.1.2  เส้นทางท่ี 2  มาจากทางหนา้อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็  ตามทาง
หลวงแผน่หมายเลข 202 ถนนอรุณประเสริฐจนถึงทางแยก ทางหลวงชนบท รอ. 6050 เดินทางเขา้
ไปอีก  20 กิโลเมตร ถึงวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช 
  3.2.1.3  เส้นทางท่ี 3  มาจากทางอ าเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ 
 อ าเภอชุมพลบุรี มุ่งหน้าทางทิศตะวนัออก เล้ียวขวา 3.5 กิโลเมตร ขบัตรงไป เล้ียวขวา        
10 เมตร เบ่ียงขวาเล็กน้อย 2.1 กิโลเมตร ขบัตรงไปเล้ียวซ้าย 2.5 กิโลเมตร เบ่ียงขวาเล็กน้อย 900 
เมตร ขบัตรงไป แลว้เล้ียวขวา 750 เมตร ขบัตรงไปแลว้เล้ียวซ้าย 350 เมตร ขบัตรงไป 40 เมตร แลว้
เล้ียวซ้าย ขบัตรงไปอีก 180 เมตร ขบัตรงไปเล้ียวขวา 230 เมตร และเล้ียวซ้ายขบัตรงไป 190 เมตร 
จะพบกบัวดัป่าทุ่งกลาเฉลิมราชซ่ึงอยูท่างขวามือ  
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เร่ือง :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง :  การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ    ภาพที ่3.6 

สัญลกัษณ์ :                          เส้นทางน าทางไปสู่พื้นท่ีโครงการ 
                                            ท่ีตั้งอ าเภอเกษตรวสิัย              
                                            วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช           
                                            กรุงเทพมหานคร 
                                            อ าเภอชุมพลบุรี       
                                            วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช      
                     

 

 
ทีม่า :  http://www.google.co.th/maps.html 
 
 
 

เส้นทางท่ี 1 

เส้นทางท่ี 2                                                     เส้นทางท่ี 3                                                     

http://www.google.co.th/maps.html
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 3.2.2  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อของพื้นท่ีโครงการ 
                     โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บา้นโพนตูม 
ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตร จงัหวดัร้อยเอ็ด ลกัษณะของพื้นท่ีเป็นส่ีเหล่ียมคางหมู มีพื้นท่ีทั้งหมด 
300 ไร่ บริเวณวดัติดกับทุ่งนาของชาวบ้านและติดกับหมู่บ้านโพนตูม  ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น ทรวดทรงขององค ์“ พระธาตุเจดีย ์” ทั้งหลาย ซ่ึงนิยมน ารูปแบบของทรง
ของ “ ยอดธาตุ ” เป็นรูป “ บวัเหล่ียม” 
 การวเิคราะห์ท าเลท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อของพื้นท่ีโครงการ 
  3.2.1.1  ทิศเหนือ ติดกบั ทุ่งนาและถนนทางเขา้วดั 
   1)  ทิศเหนือ เป็นพื้นท่ีบริเวณถนนส่วนดา้นขา้งทางเขา้ของวดั ซ่ึงติดกบั
ถนนรองท่ีแยกออกมาจากถนนเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด-ท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ เป็นถนนลูกรัง     
1 ช่องจราจร ถนนติดกบัทุ่งนา มีแนวก าแพงเป็นแนวกั้นขอบเขตแยกพื้นท่ีออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการอยูสุ่ดถนนมีการสัญจรนอ้ยผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ คือ ในเร่ืองของเสียง
จากถนน ฝุ่ นละอองจากยานพาหนะจึงมีผลกระทบต่อโครงการไม่ค่อยมากนัก แต่ช่วงฤดูฝนการ
เดินทางอาจจะล าบากเพราะถนนแฉะ 
  3.2.1.2  ทิศใต ้ติดกบั ถนนการสัญจรภายในวดัและพื้นท่ีวดั 
   2)  ทิศใต ้เป็นพื้นท่ีบริเวณส่วนด้านขา้งของพื้นท่ีออกแบบ ติดกบัถนน
ทางสัญจรภายในวดัและพื้นท่ีของวดัซ่ึงเป็นท่ีโล่ง มีถนนเป็นตวักั้นขอบเขตแยกพื้นท่ีออกจากกนั
อยา่งชดัเจน ผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ คือ เสียงจากการสัญจรภายในวดั การจดักิจกรรมต่างๆ ฝุ่ น
ละอองจากยานพาหนะ จากการพดัพาของกระแสลม 
  3.2.1.3  ทิศตะวนัออก ติดกบั ถนนการสัญจรภายในวดั คูน ้าและท่ีนา 
   3)  ทิศตะวนัออก เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหนา้ของพื้นท่ีออกแบบ ซ่ึงติดกบั
ถนนการสัญจรภายในวดั ท่ีมีแนวของตน้กระถินณรงค์ คูน ้ าและร้ัวหนามเป็นตวักั้นขอบเขตแยก
พื้นท่ี เน่ืองจากพื้นท่ีทางทิศน้ีติดกบัท่ีท านาของชาวบา้น อาจมีฝุ่ นละอองและเสียงท่ีเกิดจากการเขา้
มาท านาและเก็บเก่ียวผลผลิตของชาวบา้น ลอยเขา้มาตามสายลมท าใหอ้าจมีฝุ่ นละอองและเสียงผา่น
เขา้มาในพื้นท่ีออกแบบ 
  3.2.1.4  ทิศตะวนัตก ติดกบั ถนนท่ีเขา้ไปในเขตสังฆาวาสและพื้นท่ีวดั 
   4)  ทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีบริเวณดา้นหลงัของพื้นท่ีออกแบบ ซ่ึงติดกบั
พื้นท่ีของวดั มีแนวตน้ไมต่้างๆ เป็นตวักั้นขอบเขตแยกพื้นท่ีออกจากกนัอย่างชดัเจน เน่ืองจากทาง
วดัได้มีการท านาในพื้นท่ีส่วนท่ีติดกบัทิศน้ี อาจมีฝุ่ นละอองและเสียงท่ีเกิดจากการเข้ามาท านา             
และเก็บเก่ียวผลผลิต เสียงจากการสัญจร ลอยเข้ามาตามสายลมท าให้เกิดฝุ่ นละอองและเสียง        
ผา่นเขา้มาในพื้นท่ีออกแบบ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง : การเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่3.7 
สัญลกัษณ์ : 
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 3.2.3  ลกัษณะภูมิอากาศ   
          จากการศึกษาในพื้นท่ีโครงการภูมิอากาศ จะมีลมแห้งแลงและร้อนจดัและมีปริมาณ
น ้าฝนไม่มากนกัเฉล่ียประมาณ 12,000 มิลลิเมตร ส าหรับฤดูกาลมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมจากเดือน
กุมภาพนัธ์ - เดือนเมษายน เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการอยูใ่นเขตทุ่งกุลาร้องให้จึงท าใหอุ้ณหภูมิในพื้นท่ี
โครงการมีอุณหภูมิสูงข้ึนและร้อนจดั จึงท าให้น ้าท่ีใชส้อยและน ้าบริโภคจะลดนอ้ยลงในช่วงฤดูน้ี  
ฤดูฝน เร่ิมจากเดือนพฤษภาคมเร่ือยไปจนถึงเดือนตุลาคม แต่ปริมาณน ้ าฝนมากนกั เฉล่ียประมาณ 
12,000 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เร่ิมจากเดือนพฤษจิกายนเร่ือยไปจนถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉล่ีย
ต ่าสุด 18.15 องศาเซลเซียส (http://www.tmd.go.th, 2558: ออนไลน์) 
 3.2.4  ปริมาณน ้าฝน  
           ปริมาณน ้าฝนในพื้นท่ีโครงการส่วนใหญ่เป็นฝนจากอิทธิพลของมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และร่องกดอากาศต ่าท่ีพดัผา่นประเทศไทยตอนบน เกือบตลอดช่วงฤดูฝนโดย
ตลอดทั้งปี  ปริมาณน ้าฝนสูงสุดอยูใ่นเดือนมิถุนายน (255.90±34.67 มิลลิเมตร) และ สิงหาคม 
(257.18±32.77 มิลลิเมตร)  นอกจากน้ียงัมีพายดีุเปรสชัน่เคล่ือนผา่นเขา้มาในบริเวณจงัหวดัร้อยเอด็
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงท าใหมี้ปริมาณน ้าฝนเพิ่มข้ึนไดอี้ก 
(http://kkn.brrd.in.th/km/index.php?option=com, 2557: ออนไลน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tmd.go.th/
http://kkn.brrd.in.th/km/index.php?option=com
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ลกัษณะภูมิอากาศของพื้นท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง :  ทิศทางลมและแสง ภาพที ่3.8 
สัญลกัษณ์ : 

 

 
 
 

 
 
 
 

  

รับแสงแดดค่อนข้างน้อย
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 3.2.5  พืชพรรณเดิม 
           ลกัษณะพืชพรรณเดิมในบริเวณพื้นท่ีวดัส่วนใหญ่เป็นไมย้ืนตน้ท่ีมีขนาดใหญ่เกิน
กว่า 3 เมตร ทางวดัมีความตอ้งการท่ีจะเก็บพืชพรรณเดิมไวเ้ป็นบางส่วนและตอ้งการจดัภูมิทศัน์
ภายในวดัข้ึนใหม่ในพื้นท่ี ดงันั้น การดูแลรักษาพืชพรรณเดิมภายในพื้นท่ีจึงเป็นส่วนหน่ึงของงาน
ออกแบบภูมิทศัน์ของวดั ซ่ึงควรมีการดูแลรักษาพืชพรรณเดิม ดงัต่อไปน้ี 
 

 
                                                                 
 
เร่ือง: โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง:  พืชพรรณเดิมในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่ 3.9 
สัญลกัษณ์: 
 
 
 
กระถิน 
 
 

 

  
 
 

ราชพฤกษ ์

ปีบ 

กระถินณรงค ์

สน
ฉตัร 

สะเดา 

ประดู่องัสนา ยคูาลิปตสั 

ชงโค ข้ีเหล็ก 
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ตารางที ่ 3.2  แสดงพืชพรรณและขอ้จ ากดัของพืชพรรณเดิม 
รูปของพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทาง

ภูมิทศัน์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. ตน้กระถินณรงค ์
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
AcaciaauriculiformisCu
nn. exBenth. 
ช่ือสามญั Watt,Black 
Wattle 
- มีอยูใ่นพื้นท่ีโครงการ
เป็นกลุ่มๆ 
 
 
 
2. ตน้สะเดา 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
Azadirachtaindica A. 
Juss.var. siamensis  Vale
ton 
ช่ือสามญั 
Siamese neem tree, Nim 
, Margosa, Quinine 
- มีอยูใ่นพื้นท่ีโครงการ
แบบกระจาย 

 - ไมย้นืตน้ไม่ผลดั
ใบ เรือนยอดทรง
กลมทึบ เปลือกสี
น ้าตาลถึงสีน ้าตาล
เขม้แตกเป็นร่อง
ตามยาวใบสีเขียว
เขม้เรียวยาว โคง้
เป็นรูปเคียว  
ดอก : ดอกสีเหลือง 
มีกล่ินหอม รวมกนั
เป็นช่อ ช่อดอกจะ
หอ้ยลงขา้งล่าง  
- ไมย้นืตน้ สูง 5-10 
เมตร เปลือกตน้
แตกเป็นร่องลึก
ตามยาว ยอดอ่อนสี
น ้าตาลแดง 
ใบ:ใบเป็นใบ
ประกอบแบบขน
นก ออกเรียงสลบั
รูปใบ 
 ดอก : ดอก
ออกเป็นช่อท่ีปลาย
ก่ิง  

-  ปลูกในท่ีโล่ง                   
สวนสาธารณะ
สถานท่ีราชการ 
ริมถนนสวนป่า
ปลูกเล้ียงง่าย       
โตเร็ว ทนน ้าขงั
แฉะ ทนแลง้ แต่
ควรระวงั
ส าหรับผูท่ี้เป็น
ภูมิแพอ้าจจะแพ้
ละอองเกสรได ้
-  สามารถปลูก
ใหร่้มเงาได ้
- กัน เสี ยงและ
ฝุ่ นละออง 

ทีม่า : (http://www.thaikasetsart.com, 2556: ออนไลน์) 
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ตารางที ่ 3.2  แสดงพืชพรรณและขอ้จ ากดัของพืชพรรณเดิม (ต่อ) 
รูปของพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทาง 

ภูมิทศัน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ตน้ข้ีเหล็ก 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
Sennasiamea Lam. 
ช่ือวงศ:์ 
CAESALPINIACEAE 
ช่ือสามญั  
Cassod  Tree 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ตน้ประดู่ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
Pterocarpusindicus  

Willd. 
วงศ:์LEGUMINOSAE
-PAPILIONOIDEAE 
ช่ือสามญั  Burmese 
Rosewood 

- ไมย้ืนตน้ขนาดเล็ก
ถึงปานกลาง  ผลัด
ใบ มีเปลือกสีเทาถึง
สีน ้าตาลด า 
- ใบประกอบ เป็น
แบบขนนก  เรี ย ง
สลบักนั  
- ดอกช่อสีเหลืองอยู่
ตามปลายก่ิง ดอกจะ
บานจากโคนช่อ 
- ผลเป็นฝักแบนยาว
มีสีคล ้า เมล็ด 
- เน้ือไมมี้สีน ้าตาล
แก่เกือบด า  
- ไมย้นืตน้ขนาด 
กลาง ผวิเปลือกสีด า
หรือเทา เรือนยอด
ทึบ  
- ใบ เป็ น รู ป ม น รี
ปลายใบแหลมโคน
ใบมนขอบใบเรียบ
เป็นมนัสีเขียว  
- ดอกเป็น ช่อออก
ตามปลายก่ิงดอกมี
ขนาดเล็กสีเหลือง  

- สามารถใหร่้ม
เงาไดแ้ละยงัช่วย
ปิดกั้นสายตาและ
แบ่งเขตพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ต้องการแส ง  

แด ด จัด ห รื อ
กลางแจ้งต้อง  
การปริมาณน ้ า
ปานกลางชอบ            
ดิ น ร่ ว น ซุ ย 
ขยายพนัธ์ุโดย
การเพาะเมล็ด
นิ ยมป ลูก ริม
ถนน 

ทีม่า : (http://www.thaikasetsart.com, 2556: ออนไลน์) 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Ludwig_Willdenow&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
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ตารางที ่ 3.2  แสดงพืชพรรณและขอ้จ ากดัของพืชพรรณเดิม  (ต่อ) 
รูปของพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทาง

ภูมิทศัน์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. ตน้กระทิง 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
Calophylluminophyllum 
Linn. 
ช่ือวงศ:์  CLUSIACEAE 
(GUTTIFERAE) 
ช่ือสามญั:  Alexandrian 
Laurel 
 
 
 
 
6. ตน้ยางนา 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
Dipterocarpusalatus 
Roxb. 
ช่ือวงศ ์
DIPTEROCARPACEAE 
ช่ือสามญั Yang 

- ไม้ยืนต้นขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ่สูง 20-25 
เมตร เปลือกเรียบสีเทา
อ่อนห รือน ้ าต าลปน
เหลือง  
- ใบเป็นใบเด่ียว ไม่ผลดั
ใบ  เรือนยอดเป็นพุ่ ม
กลม สีเขียวเขม้  
- ด อ ก ช่ อ สั้ น บ ริ เวณ
ป ล าย ก่ิ ง  มี ด อก ย่อ ย 
กลีบดอกสีขาว เกสร
เพศผู ้สี เห ลือง มีก ล่ิน
หอม  
- ไม้ยืน ต้น สู ง  40 -50 
เมตร ไม่ผลัดใบ ล าต้น
ตรง เปลือกเรียบหนาสี
เท า โคนต้น มีพู พอน 
เรือนยอดเป็นพุม่กลม  
- ใบเด่ียวรูปไข่แกมรูป
หอกกวา้ง ปลายใบสอบ
เรียว  

- ดอกสีชมพู  ออกเป็น
ช่อสั้นๆ   

- ชอบ ดิน ร่วน
ปนท รายห รือ
ดินทราย ความ
ชุ่มช้ืนปานกลาง 
ขยายพัน ธ์ุโดย
การเพาะเมล็ด 
- ปิดกั้นสายตา 
 
 
 
 
 
 
- สามารถปลูก
ใหร่้มเงาได ้ 
- เหมาะกบัพื้นท่ี
โล่ง  
- ส ามารถ ช่วย
ลดความเร็วลม
ได ้
- เรือนยอดพุ่ ม
กลม 
 

ทีม่า : (http://www.thaikasetsart.com, 2556: ออนไลน์) 
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ตารางที ่ 3.2   แสดงพืชพรรณและขอ้จ ากดัของพืชพรรณเดิม (ต่อ) 

ทีม่า : (http://www.thaikasetsart.com, 2556: ออนไลน์) 
 
 
 

รูปของพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทาง       
ภูมิทศัน์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

7.  ตน้มะสัง 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
 Feroniellalucida 
วงศ ์RUTACEAE 
ช่ือสามญั Wood apple 
 
 
 
 
 
 
 
8. ตน้พิกุล 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
MimusopselengiL. 
วงศ ์SAPOTACEAE 
สามญั Bullet Wood, 
Spanish Cherry 
 
 
 
 
 
 

- ไม้ยืนต้นแผ่ก่ิงก้าน 
ล าต้นและก่ิงก้าน  มี
หนามแหลมยาว แขง็  
- ใบ ป ระกอบ แบ บ
ขนน  
-  ดอกออกเป็นช่อแยก
แขนงท่ีซอกใบ  
- ผล สี เขียวคล้ายผล
มะนาว รูปกลม เม่ือแก่
จัด สีน ้ าตาล  เป ลือก
แข็งและหนามาก มี
เมล็ดจ านวนมาก 
- ไมย้ืนตน้ขนาดกลาง 
สู ง ป ร ะ ม าณ  8 -1 5 
เม ต ร  ผิ ว เป ลื อ ก สี
น ้ าตาล เข้ม  พุ่มแน่น
กวา้งเป็นทรงกลม 
- ใบ เด่ี ยว  เรียงเวียน
สลับ  รูป รี  ปลายใบ
แห ลมขอบ ใบ เป็ น
คล่ืน  
- ดอกเด่ียว อยู่รวมกัน
เป็นกระจุกท่ีปลายก่ิง
หรือท่ีซอกใบ 

-เรือนยอดแผก่วา้ง 
- แตกก่ิงกา้นมากก 
-สามารถใหร่้มเงาได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปลูกได้ในดินทุก
ชนิด ตอ้งการน ้ าและ
ความช้ืนปานกลาง
ชอบแดดจัด ทนต่อ
สภาพต่างๆ ไดดี้ ข้ึน
ประปรายในป่าดิบ
ทางภาคใต ้ภาคกลาง 
และภาคตะวนัออก 
ขยายพัน ธ์ุโดยการ
เพาะเมล็ด  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
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ตารางที ่ 3.2  แสดงพืชพรรณและขอ้จ ากดัของพืชพรรณเดิม (ต่อ) Lagerstroemia macrocarpa 
รูปของพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทาง        

ภูมิทศัน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. ตน้อินทนิลบก 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Lagerstroemia 
macrocarpa 
ช่ือวงศ ์: 
LYTHRACEAE 
ช่ือสามญั : Inthanin 
bok 
 
 
 
 
 
 
10. ตน้สนฉตัร 
ช่ือวทิยาศาสตร์ 
Aruacaria 
heterophylla 
วงศ ์
ARUCARIACEAE 
 

- ไมย้นืตน้ ผลดัใบ 
เป็นไมท้รงพุม่ 
เปลือกสีน ้าตาล ผวิ
เปลือกแตกเป็น
ร่องต้ืนใบดก เป็น
ไมท่ี้ใหร่้มเงา 
- ใบ เด่ี ยว  รูป ไข่
กลับ ออกตรงข้าม
กนั  
- ด อ ก เป็ น ช่ อ ท่ี
ป ล าย ก่ิ ง  ด อก มี
หลายสี  เช่น ม่วง
เขม้ ม่วงอ่อน ชมพู
อมม่วง 
- ไมย้นืตน้ขนาด
กลางความสูง
ประมาณ 5-10 
เมตร ผวิเปลือกล า
ตน้สีน ้าตาล ตน้
กลมทรงพุม่โปร่ง  
- ใบ เป็ น ใบป ระ 
กอบออกตาม ก่ิง
กา้นเป็นเกล็ดตวั 
- ไม่ออกดอกติด
ผลในประเทศไทย 

- เป็นไมป้ระดบั
สวนหรือปลูกเป็น
ไมใ้หร่้มเงาตามริม
ถนนชอบแสงแดด
จดัดินร่วนซุย 
ขยายพนัธ์ุโดยการ
เพาะเมล็ด 
 
 
 
 
 
 
- ตอ้งการแสงแดด
ปานกลาง จนถึง
แสงแดดจดั 
- ตอ้งการปริมาณน ้า
มาก ควรใหน้ ้า 3-5
วนั/คร้ัง 
-  ชอบดินร่วนซุย มี
ความช้ืนสูง 
-ใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ย
หมกัอตัรา 1-2
กิโลกรัม/ตน้ควรใส่
ปีละ 3-5 คร้ัง 

ทีม่า : (http://www.thaikasetsart.com, 2556: ออนไลน์) 
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ตารางที ่ 3.2  แสดงพืชพรรณและขอ้จ ากดัของพืชพรรณเดิม (ต่อ) 
รูปของพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทาง

ภูมิทศัน์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11. ตน้พญาสัตบรรณ 
ช่ือวทิยาศาสตร์         
Alstonia scholaris 
วงศ ์                  
APOCYNACEAE 
ช่ือสามญั   Devil Tree 
 
 
12. ตน้ปีบ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Millingtonia hortensis 
L.f. 
ช่ือวงศ ์: 
BIGNONIACEAE 
ช่ือสามญั : Indian cork 
tree 
 

- เป ลื อกหน าแ ต่
เปราะ กรีดดูจะมี
ยางสีขาวล าตน้ตรง  
- ใบเป็นกลุ่ม
บริเวณปลายก่ิงช่อ
หน่ึงมีใบดา้นบนมี
สีเขียวเขม้ ดา้นล่าง
มีสีขาวนวล  
- ดอกสี เขียวอ่อน
เป็นช่อ ดอกมีกล่ิน
ฉุนรุนแรง สูดดม
เพี ยง เล็ กน้ อยจะ
รู้สึกกล่ินหอม หาก
สูดดมมากจะรู้สึก
วิงเวียนศีรษะ ช่วง
ค ่ าจะส่งกล่ินแรง
กวา่เวลาอ่ืนๆ  
- ไม้ยืนต้นขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่
มี ผลดัใบเรือนยอด
เป็นพุ่ มท รงกระ  
บอกก่ิงก้านมักจะ
ย้อยลง  เป ลือก สี
น ้ าต าล แตก เป็ น
ร่องลึกตามยาวล า
ตน้ไม่เป็น 

- ตอ้งการแสง 
แดดจดัหรือ
กลางแจง้ 
- ตอ้งการน ้า
ปานกลาง ควร
ใหน้ ้า 5-7 วนั
คร้ัง 
- ชอบดิน ร่วน
ซุย 
- ใชปุ๋้ยคอก
หรือปุ๋ยหมกั  
- ขยายพนัธ์ุ
โดยการเพาะ
เมล็ด และการ
ปักช า 
- ปลูกประดบั
สวนใหร่้ม
เงา  ลานจอด
รถ ริมถนนทน
แลง้ ไม่ทนน ้า
ท่วมขงั 
 

ทีม่า : (http://www.thaikasetsart.com, 2556: ออนไลน์) 
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ตารางที ่ 3.2  แสดงพืชพรรณและขอ้จ ากดัของพืชพรรณเดิม (ต่อ) 
รูปของพรรณไม ้ ช่ือพรรณไม ้ ลกัษณะเฉพาะ ประโยชน์ทางภูมิ

ทศัน์ 
 
 

 
 

- ใบประกอบแบบ
ขนนก 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
13. ตน้ชงโค 
วทิยาศาสตร์ Bauhinia 
glauca Wall. ex Benth.  
วงศ ์FABACEAE หรือ 
LEGUMINOSAE 
ช่ือสามญั  Orchid Tree, 
Purple Orchid Tree 

- ดอกมีสีขาวหรือ
ชมพู มีกล่ินหอม 
ออกเป็นช่อแบบช่อ
กระจุกซอ้น 
- ไมพุ้ม่หรือไมต้น้
ผลดัใบขนาดกลาง 
เรือนยอดแผก่วา้ง
รูปทรงไม่แน่นอน  
-ใบ เป็ น ใบ เด่ี ย ว
เรียงสลบั 

 
 
 
 
- เป็ น ไ ม้ ท่ี ช อ บ
แดด ควรปลูกในท่ี
ได้รับแสงแดดทั้ ง
ว ัน  ดินป ลูกควร
เป็นดินปน 
ทรายท่ีระบายน ้ าดี 
มีความช้ืนสูง 

 
 
 
 

 - ดอกสีชมพูอมม่วง
สีม่วงสดและสีขาว 
มีกล่ินหอมอ่อน ๆ 
ตลอดวนั ออกดอก
เกือบตลอดปี ออก
ด อ ก ม า ก ใ น ฤ ดู
หนาว 

- ขยายพัน ธ์ุ โดย 
การตอนก่ิง ปักช า
และเพาะเมล็ด 
 

    
ทีม่า : (http://hoadpunmai.igetweb.com, 2554: ออนไลน์) 
 
  
 
 
 



59 
 

 3.2.6  รูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรม 
           รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบของศาสนคารในช่วงแรกท่ีชุมชน
อีสานมีการปกครองแบบประเทศราชข้ึนตรงต่อกรุงอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนตน้นั้น ยงัคงมี
อิทธิพลสืบตรงมาจากทางฝ่ังซ้ายแม่น ้ าโขงตามสายศิลปะวฒันธรรมลา้นช้างอนัเป็นบ่อเกิดของ
รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  เช่น ทรวดทรงขององค์ “พระธาตุเจดีย์” ทั้งหลาย           
ซ่ึงนิยมน ารูปแบบของทรงของ “ยอดธาตุ” เป็นรูป “บวัเหล่ียม” แยกไปจากลา้นนา กรุงศรีอยุธยา
และรัตนโกสินทร์ เช่น พระธาตุศรีสองรัก อ. ด่านชา้ง จ. เลย (สร้าง พ.ศ. 2306 สมยัสมเด็จพระมหา
จกัรพรรดิและพระเจา้ไชยเชฏฐาธิราชแห่งกรุงเวยีงจนัท)์ 
 3.2.6.1  รูปแบบสถาปัตยกรรมของประตูโขง 

 
ภาพที ่ 3.10 วดับา้นหนองอ่าง              

 
ภาพที ่ 3.11 วดัปทุมคงคา 
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ภาพที ่ 3.12  วดัศรีอริยวงศ ์                         

 
ภาพที ่ 3.13 วดัประชาช่ืนนิมิต 

 
ภาพที ่ 3.14 วดับา้นหนองแวง 
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ภาพที ่ 3.15 วดัคุม้กลาง 

 
ภาพที ่ 3.16  วดัป่าสันติธรรม                  

 
ภาพที ่ 3.17  วดัสระเกษ 
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ประตูโขงถือเป็นประตูเขา้มาสู่ภายในวดั และเป็นทางสัญจรหลกัในการเขา้ - ออก ของทางวดั ทาง
สัญจรน้ีใชเ้ป็นทางเขา้ - ออก อยา่งเป็นประจ า   
  
 
 
 

 
 
 

เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง : ท่ีตั้งของวดัต่างท่ีท าการศึกษาสถาปัตยกรรม ประตูโขง ภาพที ่ 3.18 

สัญลกัษณ์  :         วดักลาง                          วดัสระเกษ       
                             วดัป่าสันติธรรม             วดัศรีอริยวงศ ์
                             วดัปทุมคงคา              วดัประชาช่ืนนิมิตร 
                             วดับา้นหนองอ่าง           วดับา้นหนองแวง 
                                              

         
 
 

 
   
 
 

–

–

–

–

–

–

–

– 

–

–

–

–

–

–

–

– 
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  3.2.6.2  รูปแบบสถาปัตยกรรมอุโบสถของวดั 
   สิมหรือพระอุโบสถ เป็นอาคารใช้ส าหรับประกอบพิธีกรรมสังฆกรรม
ในทางพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ ์เช่น ท าอุโบสถกรรมตามพระวินยับญัญติัไว ้ไดแ้ก่ สวด
ปาฏิโมก ท าวตัรเช้า และท าวตัรเยน็ในช่วงระยะเขา้พรรษาและใช้ในการอุปสมบท ซ่ึงถือว่าเป็น
สังฆกรรม    ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของอาคารในเขตพุทธาวาส  

 
ภาพที ่ 3.19  วดัสระเกษ                                              

 
ภาพที ่ 3.20  วดับา้นหนองแวง 

ภาพที ่ 3.21  วดัศรีอริยวงศ ์         
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ภาพที ่ 3.22  วดัปทุมคงคา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 3.23  วดัป่าสันติธรรม  
 
 สิมหรืออุโบสถเป็นศาสนคารส่วนหน่ึงของวดั มีการเขา้ใชง้านภายในทุกๆ ปี เช่น 
ในช่วงเขา้พรรษา จะมีการสวดปาฏิโมก ท าวตัรเชา้ และมีการอุปสมบท ถือวา่เป็นสังฆกรรมท่ี
ส าคญัอยา่งหน่ึงภายในเขตพุทธาวาส 
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เร่ือง :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง : ท่ีตั้งของวดัต่างๆท่ีท าการศึกษาสถาปัตยกรรม สิมหรืออุโบสถ ภาพที ่ 3.24 
สัญลกัษณ์  :         วดับา้นหนองแวง               วดัสระเกษ 
                             วดัปทุมคงคา                      วดัศรีอริยวงศ ์
                             วดัป่าสันติธรรม  

         
 
 

 
  
 
 
 
 

–

–

–

–

–

–

–

– 
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  3.2.6.3  สถาปัตยกรรมเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ  
ลกัษณะสถาปัตยกรรมภายในพื้นท่ีโครงการส่ิงก่อสร้างเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ มีดั้งน้ี                        
  1)  พระธาตุพนมจ าลอง                                                                                                                
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมคือ รูปลกัษณะพระธาตุเป็นรูปส่ีเหล่ียมก่อดว้ยอิฐ มีลวดลายสลกัลงบน
แผน่อิฐ มีซุม้กั้นดา้นรอบพระธาตุ แลว้จึงถึงองคพ์ระสถูป เบ้ืองบนยอดพระธาตุหุม้ทองค าประดบั
พลอยสวยงาม                                                                                                                      

 
ภาพที ่ 3.25 องคพ์ระธาตุพนมจ าลอง 
               2)  กุฏิพระสงฆ ์  
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมกุฏิ เป็นลกัษณะแบบน็อคดาวน์ท่ีสร้างข้ึนดว้ยไม ้เป็นกุฏิแบบเด่ียว        
ท่ีพระภิกษุสงฆอ์าศยัอยูเ่พียงรูปเดียว มีหอ้งท่ีอาศยัหลบันอน เพียง 1 ห้อง มีชานนัง่หนา้หอ้ง แบบ
ชานพะไลเรือน ปลูกแยกห่างจากกนั                                                                                                                                             

 
ภาพที ่3.26 กุฏิพระสงฆ ์
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                3)  หอ้งน ้า                                                                                                                                                      
ลกัษณะสถาปัตยกรรมหอ้งน ้ าเป็นลกัษณะแบบผนงัปูนรอบดา้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมและมีหลงัคา                   
เป็นสถาปัตยกรรมแบบเพิงหมาแหงน 

 
ภาพที ่ 3.27 หอ้งน ้า 
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เร่ือง :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง : ท่ีตั้งของสถาปัตยกรรมเดิมภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่ 3.28 
สัญลกัษณ์  :             แสดงท่ีตั้งกุฏิพระสงฆ ์                                                             
                     แสดงท่ีตั้งห้องน ้า     
                      แสดงท่ีตั้งองคพ์ระธาตุพนม  
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 3.2.7  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการภายในพื้นท่ีโครงการ 
                        จากการศึกษาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการภายในพื้นท่ีโครงการออกแบบภูมิ
ทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ สามารถแบ่งการศึกษาไดเ้ป็น  
                       3.2.7.1  ระบบไฟฟ้า  
   จากการส ารวจทางวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราชมีระบบไฟฟ้าเขา้มาใชใ้นพื้นท่ีโครงการ
จากส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมีการเดินสายไฟเป็นช่วงๆ ตามเสา
ไฟฟ้า เพื่อเขา้มาสู่พื้นท่ีวดัและติดตั้งแสงสวา่งใหพ้ื้นท่ีในส่วนต่างๆ ของบริเวณวดั แต่ยงัมีบางจุดท่ี
มีแสงสวา่งไม่เพียงพอในการใชง้าน 
           3.2.7.2 ระบบน ้า 
   จากการส ารวจทางว ัดป่าทุ่ งกุลาเฉลิมราชมีพื้น ท่ีขนาดใหญ่ ทางว ัดจึงได ้              
ขดุสระน ้าไวใ้ชภ้ายในวดั ใชใ้นการอุปโภค  
           3.2.7.3 ระบบการระบายน ้า 
             จากการส ารวจทางวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราชมีการระบายน ้ าโดยใช้การขุดคูคลอง                
วางท่อ เม่ือน ้าในวดัขีดจ ากดัก็จะระบายออกทางท่อ  
                        3.2.7.4 ถงัขยะและหอ้งน ้า 
             จากการส ารวจทางวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราชมีการจดัวางถงัขยะน้อย จดัวางไม่
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูท่ี้เขา้มาใช้พื้นท่ีโครงการและไม่ถูกจุดกบัการใช้สอยอย่างเต็มท่ี 
ส่วนห้องน ้ านั้นมีบริการทัว่ถึงแต่ขาดการดูแลเป็นบางส่วนและถูกจดัไวใ้ห้มองเห็นชดัเจนเกินไป 
ท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณนั้นดูไม่น่ามอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 
 

 
 
 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง :  ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่ 3.29 
สัญลกัษณ์ : 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

เสาไฟฟ้า 

สวติซ์ไฟ 

ทางเดินสายไฟ 
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เร่ือง :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง :  ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการภายในพื้นท่ีโครงการ ภาพที ่ 3.30 
สัญลกัษณ์ : 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ป้ัมน ้า 

แทง้คน์ ้า 

ทางเดินน ้า 

ก๊อกน ้า 
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 3.2.8  มุมมองและทศันียภาพ 
  จากการส ารวจสภาพพื้นท่ีโครงการ สามารถแบ่งลกัษณะของมุมมองออกเป็น          
2 ลกัษณะ คือ มุมมองจากภายในออกสู่พื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.27) และมุมมองจากภายนอกเขา้
สู่พื้นท่ีโครงการ (ดงัภาพท่ี 3.28) 
  มุมมองจากภายในออกสู่พื้นท่ีโครงการ 
  3.2.8.1  มุมมองท่ี 1 เป็นมุมบริเวณดา้นขา้งของพื้นท่ีออกแบบ เป็นมุมมองในมุมท่ี
กวา้งปานกลาง (Window View) สามารถมองเห็นบริเวณดา้นขา้งของวดั มีแนวขอบเขตของพื้นท่ี
ชดัเจน มีร้ัวหนามและตน้กระถินณรงคก์ั้น 
 

 
ภาพที ่ 3.31  มุมมองจากภายในออกสู่พื้นท่ีโครงการ 
 

 
ภาพที ่ 3.32  มุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ                             
                      
  3.2.8.2  มุมมองท่ี 2 เป็นมุมบริเวณดา้นหนา้ของพื้นท่ีออกแบบ เป็นมุมมองในมุม
กวา้ง (Open View) จะมองเห็นถนนทางสัญจรภายในวดั มีแนวตน้กระถินณรงคป์ลูกตลอดแนวเพื่อ
ปิดบงัสายตาและเป็นเขตแบ่งพื้นท่ีของวดักบัชาวบา้น 
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   ภาพที ่ 3.33  มองเห็นถนนทางสัญจรภายในวดั      

 
ภาพที ่ 3.34  มองเห็นถนนทางสัญจรภายในวดั 

 
ภาพที ่ 3.35  มองเห็นถนนทางสัญจรภายในวดั   

 
ภาพที ่ 3.36  มองเห็นถนนทางสัญจรภายในวดั                
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  3.2.8.3  มุมมองท่ี  3 เป็นมุมมองในมุมกวา้ง (Open View) จะมองเห็นสระน ้ า                  
และฐานของพญานาค ซ่ึงในอนาคตทางวดัจะสร้างตวัพญานาคไวล้้อมรอบสระน ้ า เพื่อเป็นสิริ
มงคล 

 
ภาพที ่ 3.37  มองเห็นสระน ้าและฐานของพญานาค 
  
  3.2.8.4  มุมมองท่ี 4 มุมทางดา้นทิศใต ้เป็นมุมบริเวณดา้นขา้งของพื้นท่ีออกแบบ 
ซ่ึงติดกบัพื้นท่ีภายในวดั เป็นมุมมองในมุมกวา้ง (Open View) จะมองเห็นบริเวณพื้นท่ีของวดัและ
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ เช่น พระพุทธรูปปรางสีวรี พระพุทธรูปปรางต่างๆ และศาลาการเปรียญ 

 
ภาพที ่ 3.38 มุมทางดา้นทิศใต ้                       

 
ภาพที ่ 3.39  มุมทางดา้นทิศใต ้
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ภาพที ่ 3.40  มุมทางดา้นทิศใต ้                          

 
ภาพที ่ 3.41  มุมทางดา้นทิศใต ้
  3.2.8.5  มุมมองท่ี 5 มุมทางด้านทิศตะวนัตก เป็นมุมบริเวณด้านหลังของพื้นท่ี
ออกแบบ เป็นมุมมองในมุมกวา้ง (Open View) จะมองเห็นบริเวณพื้นท่ีท่ีทางวดัใชใ้นการท านา 

 
ภาพที ่ 3.42  มุมทางดา้นทิศตะวนัตก                     

 
ภาพที ่ 3.43  มุมทางดา้นทิศตะวนัตก 
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  3.2.8.6  มุมมองท่ี 6 เป็นมุมมองในมุมกวา้งปานกลาง เป็นพื้นท่ีในเขตสังฆวาส         
จะมองเห็นกุฏิ สระน ้ า และบริเวณพื้นท่ีภายนอกเพราะเป็นเขตท่ีห้ามให้บุคคลภายนอกเข้าไป 
ยกเวน้พระสงฆ ์

 
ภาพที ่ 3.44  พื้นท่ีในเขตสังฆวาส                      

 
ภาพที ่ 3.45  พื้นท่ีในเขตสังฆวาส 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง : มุมมองจากภายในออกสู่พื้นท่ีโครงการ ภาพที ่ 3.46 
สัญลกัษณ์ : 
 
 
 

 

 
   
 
 
 

แสดงมุมมองจากภายในออกสู่พ้ืนท่ีโครงการ 

1 

2 

3 4 

5 

6 
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 มุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ 
  3.2.8.7  มุมมองท่ี 1 มุมมองทางดา้นทิศเหนือ มองจากดา้นขา้งของพื้นท่ีออกแบบ 
เป็นมุมมองในมุมกวา้งปานกลาง (Window View) เม่ือมองเขา้ไปจะเห็นแนวตน้ไม ้สระน ้าและพระ
ธาตุพนมจ าลอง 
 

 
ภาพที ่ 3.47  มุมมองทางดา้นทิศเหนือภายในโครงการ                                                  

 
ภาพที ่ 3.48  มุมมองทางดา้นทิศเหนือภายในโครงการ   
 
  3.2.8.8  มุมมองท่ี 2 เป็นมุมมองในมุมค่อนขา้งแคบ (Window View) เป็นถนนทาง
ดา้นขา้งของพื้นท่ีออกแบบ มีไมย้นืตน้ข้ึนทั้งสองขา้งของถนนและมีร้ัวหนามเพื่อท าเป็นเขตกั้น              
ท าใหเ้ม่ือมองเขา้ไปมีความรู้สึกวา่วา่ถนนบริเวณนั้นแคบ 

 
ภาพที ่ 3.49  มุมมองทางดา้นทิศเหนือภายนอกโครงการ    
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ภาพที ่ 3.50  มุมมองทางดา้นทิศเหนือภายนอกโครงการ                                                        
 
  3.2.8.9  มุมมองท่ี 3 มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออก มองจากดา้นหนา้ของพื้นท่ี
ออกแบบเป็นมุมมองในมุมจุดเด่น (View Point) จะมองเห็นบริเวณดา้นหนา้ของพระธาตุจ าลอง
และตน้ไมท่ี้ปลูกใกลบ้ริเวณนั้นเป็นกลุ่มๆ    

 
ภาพที ่ 3.51  มุมมองทางดา้นทิศตะวนัออก 
 
  3.2.8.10  มุมมองท่ี 4 เป็นมุมมองในมุมกวา้งปานกลาง (Window View) เป็นมุม
ทางดา้นทิศใต ้จะมองเห็นลานจอดรถและพระธาตุพนมจ าลอง 
 

 
ภาพที ่ 3.52 มุมมองทางดา้นทิศใต ้
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ภาพที ่ 3.53  มุมมองทางดา้นทิศใตจ้ะมองเห็นลานจอดรถและพระธาตุพนมจ าลอง 
 
  3.2.8.11  มุมมองท่ี 5 มุมมองทางด้านทิศตะวนัตกมองจากด้านข้างของพื้นท่ี
ออกแบบ เป็นมุมมองในมุมกวา้ง (Open View) จะเห็นพื้นทีท่ีจะออกแบบพื้นท่ีวิปัสสนากรรมฐาน
และมองเห็นพระธาตุพนม 

 
ภาพที ่ 3.54  มุมมองจากดา้นขา้งของพื้นท่ีออกแบบ     

 
ภาพที ่ 3.55  มุมมองจากดา้นขา้งของพื้นท่ีออกแบบ     
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  3.2.8.12  มุมมองท่ี 6 เป็นมุมมองแบบกวา้ง (Open View) จะเห็นพื้นท่ี                               
ท่ีจะออกแบบพื้นท่ีวปัิสสนากรรมฐาน ตวัอาคาร ส่ิงก่อสร้างและซุม้เสาวรส 
 

 
ภาพที ่ 3.56  พื้นท่ีท่ีด าเนินการออกแบบ                        

 
ภาพที ่ 3.57  พื้นท่ีท่ีด าเนินการออกแบบ 

 
ภาพที ่ 3.58  พื้นท่ีท่ีด าเนินการออกแบบ 
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เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง : มุมมองจากภายนอกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ ภาพที ่ 3.59 
สัญลกัษณ์ : 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงมุมมองจากภายนอกเขา้สู่พ้ืนท่ีโครงการ 

1 

3 

4 

2 

6 

5 
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3.3  การสรุปข้อมูลการวเิคราะห์พืน้ทีโ่ครงการด้านกายภาพและแสดงข้อมูลเชิงพืน้ที ่
 จากการศึกษาข้อมูลด้านพื้นท่ี สามารถสรุปข้อมูลของพื้นท่ีโครงการจากการพิจารณา
ลกัษณะของพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน A ส่วน B 
และส่วน C รายละเอียด (ดงัภาพท่ี 3.3) 
 

 
เร่ือง : โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง :  การแบ่งโซนพื้นท่ีโครงการ                                                                ภาพที ่ 3.60 
สัญลกัษณ์ : 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Zone C 

Zone A 

Zone B 

แสดงพ้ืนท่ี Zone A 

แสดงพ้ืนท่ี Zone B 

แสดงพ้ืนท่ี Zone C 
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ตารางที ่ 3.3  แสดงลกัษณะพื้นท่ี ปัญหาและขอ้ก าจดัของแต่ละโซน 
ส่วนพื้นท่ี Site Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้ก าจดั 
Zone A 

 

- เป็นบริเวณดา้นหนา้อยู่
ติดกบัเส้นทางสัญจรของ
วดัอาจมีฝุ่ นและเสียงท่ีท า
ใหเ้กิดการรบกวนในเวลา
พกัผอ่น มีพรรณไมเ้ดิม
ปลูกบริเวณรอบๆ ของ
องคพ์ระธาตุ เป็นพื้นท่ีท่ี
ไดรั้บแสงแดดในช่วงเชา้ 
มีร่มเงาเป็นกลุ่มๆ เป็น
พื้นท่ีท่ีค่อนขา้งร่มร่ืน  

1.พบปัญหาจาก
ฝุ่ นและเสียงท่ี
เกิดข้ึน 
2.สวนหยอ่มท่ีขาด
การดูแล 
3.จุดท่ีนัง่พกัผอ่น
ในบริเวณน้ีไม่
เพียงพอ 

Zone B 

 

- เป็นบริเวณพื้นท่ีของ
การปฏิบติัวปัิสสนา
กรรมฐาน เป็นพื้นท่ีโล่ง
และกวา้ง ซ่ึงพื้นท่ีส่วนน้ี
จะไดรั้บแสงตลอดทั้งวนั
และติดกบัเส้นทางสัญจร
ของวดั อาจมีฝุ่ นและเสียง
ท่ีท าใหเ้กิดการรบกวน 
ส่วนหน่ึงของพื้นท่ีทาง
วดัใชท่ี้จอดรถใหแ้ก่ผูท่ี้
เขา้มาท าบุญ 

1.พบปัญหาจาก              
ฝุ่ นและเสียงท่ีเขา้
มารบกวน 
2.พบปัญหาจาก
เร่ืองของดิน พื้นท่ี
เป็นดินกรด ท าให้
พืชเจริญเติบโตชา้ 
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ตารางที ่ 3.3  แสดงลกัษณะพื้นท่ี ปัญหาและขอ้ก าจดัของแต่ละโซน (ต่อ) 
ส่วนพื้นท่ี Site Characteristics 

ลกัษณะพื้นท่ี ปัญหา/ขอ้ก าจดั 
Zone C 

 

-  เป็นบริเวณดา้นหลงั
ของพื้นท่ี มีความร่มร่ืน 
เป็นพื้นท่ีท่ีจะมีเฉพาะกิจ
ของพระสงฆ ์ตอ้งการ
ความเป็นส่วนตวั เพื่อท่ี
พระสงฆจ์ะไดป้ฏิบติั
ภารกิจส่วนตวัไดส้ะดวก 
 
 
 

1.พื้นท่ีบางส่วน
เส่ือมโทรมขาด
การดูแล  
2.ขาดท่ีนัง่พกัผอ่น
ส าหรับพระสงฆ ์

 

3.4  ศึกษาและวเิคราะห์ด้านผู้ใช้ (User Analysis) 
 ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จังหวดัร้อยเอ็ด ได้ศึกษา
พฤติกรรมและความต้องการของผูใ้ช้โครงการ โดยแบ่งประเภทของผูใ้ช้โครงการออกเป็น 2 
ประเภท คือ ผู ้ใช้จ  าเป็นและผูใ้ช้ชั่วคราว โดยวิธีการเก็บข้อมูลจากการสอบถาม สังเกตและ
สัมภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลของผูใ้ชด้งักล่าว 
 3.4.1  ประเภทและลกัษณะของผูใ้ชโ้ครงการ 
           3.4.1.1  กลุ่มผู ้ใช้ประจ า ศึกษาจากกลุ่มท่ีใช้พื้นท่ีตามบทบาทและหน้าท่ีใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นกลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมเป็นระยะเวลาท่ีต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ พระภิกษุสงฆ์และลูกวดั ศึกษาโดยใช้วิธีการ
สอบถาม สังเกตและสัมภาษณ์เก่ียวกบัจ านวนของผูใ้ช ้บทบาท หนา้ท่ีและพฤติกรรมของแต่ละรูป 
           3.4.1.2  กลุ่มผูใ้ช้ชัว่คราว ศึกษาจากประชาชนท่ีเขา้มาในพื้นท่ีโครงการ โดยศึกษา
จากการสอบถาม สังเกตและสัมภาษณ์ ท าให้สามารถแบ่งประเภทของผูใ้ช้ชั่วคราวได้เป็น 2 
ประเภท คือ ผูใ้ชท่ี้มาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อบรมธรรมะและผูใ้ชท่ี้มาเป็นประจ าทุกวนั 
 3.4.2  ผลการศึกษาบทบาทหนา้ท่ีและพฤติกรรมของผูใ้ชป้ระจ าท่ีมีต่อพื้นท่ีโครงการ 
          3.4.2.1  ขอ้มูลของผูใ้ชป้ระจ าท่ีไดจ้ากการสอบถาม สังเกตและสัมภาษณ์ มีดงัน้ี 
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ตารางที ่ 3.4  แสดงบทบาทหนา้ท่ีและพฤติกรรมของผูใ้ชป้ระจ าท่ีมีต่อพื้นท่ีโครงการ 
ประเภทของผูใ้ช ้ หนา้ท่ีและพฤติกรรม 

1.  พระภิกษุสงฆ ์
     สามเณร  
     แม่ชี 

- เวลา 04.00 น. ต่ืน ลา้งหนา้ ท าภารกิจส่วนตวั 
- เวลา 04.30 น. ร่วมท าวตัรสวดมนตเ์ชา้ นัง่
สมาธิแผเ่มตตา 
- เวลา 07.00 น. เดินทางกลบัจากการบิณฑบาต   
ท าความสะอาด ภายในบริเวณวดั                             
- เวลา 08.00 น. ฉนัภตัตาหารเชา้  ท าภารกิจ
ส่วนตวั นัง่สมาธิ , ซกัผา้  ,อ่านหนงัสือ ฯ  
- เวลา 16.00 น. ร่วมฉนัน ้าปานะ 
- เวลา 16.30 น. ท าความสะอาด ภายในบริเวณ
วดั ศาลาต่างๆ 
- เวลา 17.30 น. ท าภารกิจส่วนตวั  
- เวลา 19.00 น.  - 21.00 น. ท าวตัรสวดมนตเ์ยน็              

 
2.  อุบาสก 
     อุบาสิกา   
 

นัง่สมาธิ แผเ่มตตา 
- เวลา 04.00 น. ต่ืน ลา้งหนา้ ท าภารกิจส่วนตวั 
- เวลา 04.30 น. ร่วมท าวตัรสวดมนตเ์ชา้ นัง่
สมาธิแผเ่มตตา 
- เวลา 07.00 น. ท าความสะอาด ภายใน            
บริเวณวดั  
- เวลา 08.00 น. ฉนัภตัตาหารเชา้  ท าภารกิจ
ส่วนตวั นัง่สมาธิ , ซกัผา้ ,อ่านหนงัสือ ฯ  
- เวลา 16.00 น. ร่วมฉนัน ้าปานะ 
- เวลา 16.30 น.  ท าความสะอาด ภายในบริเวณ
วดั ศาลาต่างๆ 
- เวลา 17.30 น.  ท าภารกิจส่วนตวั  
- เวลา 19.00 น. - 21.00 น. ท าวตัรสวดมนตเ์ยน็  
นัง่สมาธิ แผเ่มตตา             
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ตารางที ่ 3.4  แสดงบทบาทหนา้ท่ีและพฤติกรรมของผูใ้ชป้ระจ าท่ีมีต่อพื้นท่ีโครงการ (ต่อ) 
ประเภทของผูใ้ช ้ หนา้ท่ีและพฤติกรรม 

 
 
3.  เจา้หนา้ท่ีภายในวดั 
     - แผนกบญัชี 
     - แผนกงานก่อสร้าง 
     - แม่ครัว 
 
 
 
 
 
 
    
  - เจา้หนา้ท่ีดูแลสถานีวทิยเุจา้หนา้ท่ีดูแล            
สถานีวทิย ุ

- เวลา 19.00 น. - 21.00 น.ท าวตัรสวดมนตเ์ยน็                
นัง่สมาธิ แผเ่มตตา 
 
- ดูแลรายรับ-รายจ่ายภายในวดั  
- ดูแล ตรวจสอบการก่อสร้าง ภายในวดั 
- ชาวบา้นจะแบ่งเวรกนัรับผิดชอบโดยจะแบ่ง
ตามวนั แต่ละวนัจะมี ตวัแทนจาก 13 ครัวเรือน 
ออกมาท าอาหารใหพ้ระภิกษุ 
- เวลา 05.30 เร่ิมเตรียมภตัตาหาร  
- เวลา 07.00 ภตัตาหารเสร็จเตรียมข้ึนถวายให้
พระภิกษุ 
- เวลา 07.45 น าภตัตาหารข้ึนไปถวายพระภิกษุ 
- เวลา 08.30 เก็บส ารับภตัตาหารแลว้  
- จดัรายการวทิย ุ เผยแผห่ลกัธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจา้  ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมภายในวดั 

 
  3.4.2.2  ความตอ้งการของผูใ้ชป้ระจ าท่ีไดจ้ากการสอบถาม สังเกตและสัมภาษณ์ 
              จากการสอบถาม สังเกตและสัมภาษณ์ สามารถสรุปความตอ้งการของผูใ้ช้
ประจ าได้ ดังน้ี ทางวดัมีความต้องการพื้นท่ีท่ีสงบเป็นส่วนตัวในการพกัผ่อนศึกษาพระธรรม 
ต้องการให้วดัมีการจดัภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ดูแลรักษาง่ายและมีพื้นท่ีส าหรับนั่งพักผ่อนให้กับ
พุทธศาสนิกชนท่ีแวะมาเยี่ยมเยือน อยากให้เพิ่มร่มเงา เพิ่มพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งการเรียนรู้วิถีพอเพียง 
เพื่อใหเ้ด็กๆ ท่ีเขา้มาอบรมไดศึ้กษา 
 3.4.3  ผลการศึกษาบทบาทหนา้ท่ีและพฤติกรรมของผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีมีต่อพื้นท่ีโครงการ 
  3.4.3.1  ขอ้มูลของผูใ้ชป้ระจ าท่ีไดจ้ากการสอบถาม สังเกตและสัมภาษณ์ มีดงัน้ี 
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ตารางที ่ 3.5  แสดงบทบาทหนา้ท่ีและพฤติกรรมของผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีมีต่อพื้นท่ีโครงการ 
ประเภทของผูใ้ช ้ หนา้ท่ีและพฤติกรรม 

1.  นกัท่องเท่ียว - เยีย่มชมศาสนสถาน 
- พกัผอ่นตามสถานท่ีต่างๆ ภายในวดั 
- แวะเวยีนมากราบไหวห้ลวงปู่ตน้บุญท่ีตนเอง
ใหค้วามเคารพ ศรัทธา 
- ท าบุญในวาระต่างๆ 

2.  ฆราวาส - ศึกษาและปฏิบติัธรรม 
- ช่วยงานและกิจกรรมของวดั 
- พกัผอ่นภายในวดั 

3.  ประชาชนบริเวณใกลเ้คียง - ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
- ยมือุปกรณ์ต่าง ๆ ของวดั 
- พกัผอ่นภายในวดั 

 
  3.4.3.2  ความตอ้งการของผูใ้ชช้ัว่คราวท่ีไดจ้ากการสอบถาม สังเกตและสัมภาษณ์ 
   จากการสอบถาม สังเกตและสัมภาษณ์สามารถสรุปความตอ้งการของผูใ้ช้
ชัว่คราวได ้ดงัน้ี ตอ้งการให้มีพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่นเพิ่มข้ึน มีร่มเงาของตน้ไม ้ตอ้งการใหบ้ริเวณวดั
มีความสะอาด สวยงาม  
 

3.5  สรุปกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ภายในพืน้ที ่ 
 แนวความคิดด้านการใช้พื้นท่ีใช้สอยภายในโครงการน้ี ได้น าแนวความคิดจากการ
วิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช ้หลกัการจดัวางภายในพื้นท่ีโครงการโดยค านึงถึงความเหมาะสม
กบัพื้นท่ีท ากิจกรรม การแก้ไขปัญหาต่างๆภายในและภายนอกพื้นท่ีโครงการเพื่อให้เกิดความ                    
ลงตวัทางดา้นประโยชน์สูงสุด แสดงไดด้งัน้ี 
 3.5.1  Zone A พื้ น ท่ี ฝ่ังทิศตะวันออกลักษณะเป็นพื้ น ท่ีกว้าง มีพื้ นคอนกรีตรอบๆ                          
องคพ์ระธาตุ และเป็นพื้นท่ีเช่ือมระหวา่งทางสัญจรภายในวดั 
 3.5.2  Zone B พื้นท่ีฝ่ังทิศใตล้กัษณะเป็นพื้นท่ีกวา้ง ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั มีลานจอด
รถ ห้องน ้ า และตน้ไมเ้ดิมบางส่วน พื้นท่ีส่วนน้ีใช้เป็นพื้นท่ีวิปัสสนากรรมฐาน แหล่งการเรียนรู้
เก่ียวกบัพุทธศาสนาและใชเ้ป็นพื้นท่ีพกัผอ่น 
 3.5.3  Zone C พื้นท่ีฝ่ังทิศตะวนัตกลกัษณะเป็นพื้นท่ีกวา้ง มีกุฏิของพระสงฆ์ ห้องน ้ า                       
มีตน้ไมเ้ดิมท่ีร่มร่ืน และ พื้นท่ีน้ีใชเ้ป็นส่วนของพื้นท่ีเขตสังฆราวาส 
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เร่ือง :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง :  BUBBLE DIAGRAM ภาพที ่ 3.61 
สัญลกัษณ์ : 
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3.6  ศักยภาพของพืน้ทีแ่ละการพฒันา 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่าพื้นท่ีโครงการสามารถแบ่งออกเป็นโซนๆได้  3 โซน      
มีดงัต่อไปน้ี Zone A พื้นท่ีพระธาตุพระนม  Zone B พื้นท่ีวปัิสสนากรรมฐาน  Zone C พื้นท่ีบริเวณ
กุฎิพระสงฆ ์ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.6 
ตารางที ่ 3.6 สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันา 
Site Character istics Program Potentinl Program Development 
พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่บริเวณ
ด้านหน้ าโครงการทางด้าน ทิ ศ
ตะวนัออกเป็นพื้นท่ีติดกบั Zone B 
ซ่ึงประกอบดว้ยพระธาตุพนม พื้นท่ี
พกัผอ่นลกัษณะพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็น
พื้นท่ีอยู่ติดกับถนนสัญจรหลักท่ี
เป็นทางเขา้ออกของพื้นท่ีโครงการ 
มีตน้ข้ีเหล็ก กระถินณรงค ์ให้ร่มเงา
ปลูกสลับกัน ใช้ท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่นงานสรงน ้ าพระ งานท าบุญ
ประทายขา้วเปลือก โซนน้ีเป็นส่วน
ตอ้นรับของพื้นท่ีโครงการมีสถานท่ี
พักผ่อนอยู่ท างด้ านหลัง  มี ต้น
กระ ถินณ รงค์ป ลู กตลอดแน ว 
ผลกระทบคือ เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณ
นั้ น ไ ม่ มี ท่ี นั่ ง พั ก ผ่ อ น ท า ใ ห้
พุทธศาสนิกชน ไม่ค่อยเข้าไปใช้
งานในพื้นท่ีบริเวณนั้ น และเป็น
พื้นท่ีท่ีได้รับแสงแดดตลอดทั้งวนั
ค่อนข้างร้อนเพราะมีคอนกรีตเป็น
ส่วนใหญ่ มีลมพดัผา่นตลอดทั้งวนั  

พื้น ท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้ น ท่ี
ต้อน รับและท ากิ จกรม 
พื้นท่ีโซนน้ีเป็นโซนแรกท่ี
อยู่ติดกับทางเข้าวดั ทาง
วดัจึงควรจัดภูมิทัศน์เพื่อ
ค ว าม ส ว ย ง าม รวม ถึ ง
บรรยากาศท่ีดีรอบบริเวณ
น้ี ใ น ก า ร ใ ช้ พื้ น ท่ี ท า
กิจกรรมต่างๆ 

พื้นท่ี Zone A ประกอบดว้ย  
พระธาตุพระนม เป็นสถานท่ี
ส าหรับท ากิจกรรมและตอ้นรับ 
ซ่ึงมีพื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีว่าง
เปล่า ต้องมีการปรับปรุงใหม่ 
โดยการปลูก ปาล์มจีน ตาลฟ้า            
ฟอกเทล เพื่อเพิ่มความสวยงาม
และร่มเงาให้มากข้ึนและเพื่อ
กิ จ ก รรม ม าก ข้ึ น ให้ พื้ น ท่ี
บริเวณน้ีมีความน่าสนใจมาก
ข้ึน 
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ตารางที ่ 3.6  สรุปศกัยภาพของพื้นท่ีและการพฒันา (ต่อ) 
Site Character istics Program Potentinl Program Development 
พื้นท่ี Zone B เป็นพื้นท่ีท่ีอยูบ่ริเวณ
ดา้นทิศใตข้องพื้นท่ีโครงการติดกบั 
Zone A และ  C ซ่ึ งประกอบด้วย
ห้องน ้ าลานจอดรถ ซุ้ม เสาวรส 
พื้นท่ีอยูติ่ดกบัถนนสัญจรหลกัของ
วดั เป็นพื้นท่ีโล่งไม่ มีร่มเงา เป็น
พื้นท่ีท่ีไม่ใช้ประโยชน์ สภาพพื้นท่ี 
เป็นดินทั้ งหมด ผลกระทบคือ ใน
ฤดูฝน ท าให้ดินเฉอะแชะท าให้การ
เขา้พื้นท่ีโครงการไม่ไดเ้ป็นพื้นท่ีท่ี
ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั มีลมพดั
ผา่นตลอด 
 
 
 
พื้นท่ี Zone C เป็นพื้นท่ีอยู่บริเวณ
ด้านหลังของโครงการด้าน ทิ ศ
ต ะ วั น ต ก  อ ยู่ ติ ด กั บ  Zone B 
ประกอบดว้ยกุฎิสงฆ ์ลกัษณะพื้นท่ี
โดยทั่วไป เป็ นพื้ น ท่ี ท างว ัด ไม่
อนุญาติให้พุทธศาสนิกชนเข้าไป 
เป็นพื้นท่ีส าหรับการท ากิจของสงฆ ์
ไมเ้ดิมคอยใหร่้มเงาตลอด 

พื้น ท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้ น ท่ี
ว่างเป ล่า ย ังไม่ มีการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง ว ัด จึ ง
ตอ้งการให้น าพื้นท่ีบริเวณ
น้ีมาใช้ประโยชน์โดยการ 
ท า เป็ นพื้ น ท่ี วิ ปั ส สน า
กรรมฐาน เพื่อเพิ่มความ
สวยงามและการส ร้าง
บรรยากาศ ท่ี ดี ในพื้ น ท่ี
บริเวณน้ี ในการใช้พื้นท่ี
ท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
 
พื้น ท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้ น ท่ี
ส าหรับพระสงฆ์เป็นพื้นท่ี
ท่ีท ากิจกรรมต่างๆของ
สงฆ์ พื้นท่ีน้ีมีการจัดภูมิ
ทัศน์ เพิ่ ม ข้ึน เพื่ อใช้ เป็น
สถานท่ีพกัผ่อนของสงฆ์
และเพื่อสร้างบรรยากาศ
ใหร่้มร่ืน 

พื้นท่ี Zone B ประกอบดว้ย 
1.ห้องน ้ า เป็นสถานท่ีส าหรับ
เพื่อใชบ้ริการ แต่ยงัไม่มีการจดั
ภูมิทัศน์ให้สวยงามจึงต้องมี
การปรับปรุงใหม่ โดยการใช้
ไทรเกาหลี มากั้นเป็นขอบเขต
เพื่อปิดบงัสายตา 
2.ลานจอดรถ อยู่บ ริเวณทิศ
ตะวนัออกของพื้นท่ี ซึงได้รับ
แสงแดดท าให้รถท่ีจอดร้อน 
ดั้ งนั้ น ควรจดัภูมิทัศน์เพื่อให้
ร่มเงาแก่โรงจอดรถ 
3.ซุ้มเสาวรถ พืชพรรณไม่ไดมี้
การท รุดโทรม  จึงไม่ ที การ
ปรับปรุงใหม่   
พื้นท่ี Zone C ประกอบดว้ย  
กุฎิพระสงฆ์ เป็นสถานท่ีให้
พระสงฆ์ ท ากิจกรรมส่วนตัว 
จึงมีการจัดสถาน ท่ีพักผ่อน
ใหก้บัพระสงฆ ์
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เร่ือง :  โครงการออกแบบภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอด็ 
แสดง : SITE  RELATION  ภาพที ่ 3.62 
สัญลกัษณ์ : 
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บทที ่ 4                                                                                                                       
แนวความคดิในการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบภู มิทัศน์ว ัดป่า ทุ่งกุลา เฉลิมราช บ้านโพนตูม ต าบลทุ่ งทอง                                 
อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด  ไดแ้นวความคิดในการออกแบบมาจากการศึกษาและวิเคราะห์ 
รายละเอียดของพื้นท่ีโครงการรวมไปถึงผูใ้ช้ สามารถแบ่งพื้นท่ีในการจดัสวนและสามารถจดั
กิจกรรมต่างๆ ให้ เ กิดความเหมาะสมสวยงามและสอดคล้องกับพื้น ท่ีโครงการโดยได ้                            
แนวดา้นมุมมอง คิดในดา้นต่างๆไม่วา่จะเป็นดา้นการออกแบบพืชพรรณ แนวคิดดา้นการออกแบบ
การดูแลรักษา แนวคิดดา้นการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยภายในโครงการ 
 

4.1  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ                                                                                                                      
 เน่ืองด้วยวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราชเป็นวดัท่ีมุง้เน้นด้านการศึกษาพระธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจา้ และอยากให้อุบาสก อุบาสิกา ประชาชนทัว่ไป ไดม้าศึกษาพระธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจา้ จึงอยากให้มีพื้นท่ีวิปัสสนากรรมฐาน และพื้นท่ีวิปัสสนากรรมฐานตอ้งมีความเป็น
ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสงบ  ความร่มร่ืน และเยือกเยน็ แก่ผูม้าปฏิบติัธรรม ท าให้มีสติ สมาธิ
มากยิง่ข้ึน                                           
                                                                                                                                                                      

4.2  ข้อจ ากดัในการออกแบบ 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการท าใหท้ราบถึง ความตอ้งการ และขอ้จ ากดัในการ
ออกแบบพื้นท่ี ซ่ึงสามารถสรุปขอ้จ ากดัไดด้งัน้ี 

ตารางที ่ 4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
Zone Site Characteristics ประเด็น

การศึกษา 
ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ

ออกแบบ 

A พื้นท่ี Zone A เป็นพื้นท่ีอยู่ฝ่ังทิศ
ตะวนัออกเป็นทางเข้าหลักภายในวดั 
ซ่ึงมีจุดเด่นคือ องคพ์ระธาตุพนมจ าลอง 
มีพื้นท่ีโล่งและบ่อน ้ า รอบๆองค์พระ
ธาตุพนม 

1. ภูมิอากาศ - มีลมพดัผา่น เพราะ
ส่วนมากบริเวณรอบๆองค์
พระธาตุเป็นพื้นท่ีโล่ง                   
- ไดรั้บแดดมากในช่วงเชา้
และช่วงบ่าย 

 
 



94 
 

ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ  (ต่อ) 
Zone Site Characteristics ประเด็น

การศึกษา 
ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ

ออกแบบ 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นท่ี Zone B อยูท่างฝ่ังทิศตะวนัตก 
พื้นท่ีน้ีเป็นท่ีโล่ง มีลานจอดรถและ
หอ้งน ้า 
 
 
 
 
 
 
 

2.  พืชพรรณเดิม 
 
 
3.  การระบายน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ภูมิอากาศ 
 
 
2.  การระบายน ้า 
 
 
3.  พืชพรรณเดิม 
 

- ไมย้ืนตน้เจริญเติบโตยงัไม่
เต็มท่ี มีมากในบริเวณ ริม
ถนน และริมร้ัวภายในวดั 
- บริเวณขอบถนน ไม่มีท่อ
ระบายน ้ า  อาจท า ให้ เ กิ ด
ความเสียหายจากการกัด
เซาะของน ้า  และยงัส่งผลไป
ยงัหน้าดินของขอบบ่อ ควร
จดัสร้างแนวของท่อระบาย
น ้ า และควรปลูกพืชคลุมดิน
เพื่อช่วยลดการพงัทลายของ
หนา้ดิน 
- มีลมพัดผ่านเพราะส่วน
ใหญ่เป็นพื้นท่ีโล่ง 
- ไดรั้บแสงแดดทั้งวนั 
- ระบายน ้ าตามธรรมชาติ 
เพราะเป็นพื้นท่ีกว้างส่วน
ใหญ่เป็นพื้นดิน 
-ไมย้นืตน้ อยูบ่ริเวณริมถนน 
- มีลมพดัผ่านน้อยกว่าโซน
อ่ืนๆ เพราะมีไม้ยืนตน้ปลูก
ปิดกั้นสายตา 
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ตารางที ่4.1  ขอ้จ ากดัในการออกแบบ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone Site Characteristics ประเด็น
การศึกษา 

ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการ
ออกแบบ 

 
C 
 

 
พื้นท่ี Zone C อยูท่างฝ่ังทิศเหนือ 
เป็นเป็นเขตกุฏิพระสงฆ ์และมีบ่อ
น ้า ท่ีใชใ้นการอุปโภค 

1.  ภูมิอากาศ  
2.  การระบายน ้า 
 
 
 
 
 
3.  พืชพรรณเดิม 

- ไดรั้บแสงแดดร าไร 
- ระบายน ้าไหลลองคอลง
น ้าขา้งๆ บริเวณวดั ท าให้
เกิดการพงัทลายของหนา้
ดิน ควรปลูกพืชคลุมดิน
เพื่อป้องกนัการพงัทลาย
ของหนา้ดิน 
-  พืชพรรณส่วนใหญ่เป็น
ไมย้นืตน้ และปลูกปิดกั้น
สายตาเพื่อใหเ้กิดคามเป็น
ส่วนตวัในเขตพระสงฆ ์ 



96 
 

4.3  แนวความคดิหลกัในการออกแบบ 
 4.3.1  แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 

แนวความคิดหลกัในการออกแบบ (Main Concept) คือ “สงบ ร่มร่ืน เยือกเยน็” ซ่ึง
ไดแ้นวความคิดมาจากการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยทางวดัและผูใ้ชต้อ้งการพื้นท่ีส าหรับท า
วิปัสสนากรรมฐานท่ีให้ความรู้สึกเงียบสงบ ร่มร่ืน สบายๆ มีความเรียบง่ายเหมาะกบัการพกัผ่อน
การนัง่ท าวปัิสสนากรรมฐาน เพื่อความสะดวกในการเขา้ใชแ้ละให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของพื้นท่ี
ภายในวดัท่ีเป็นวดัป่า 
 
 
 
 
 
                             
 
  
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 4.1  แนวความคิดหลกัในการออกแบบ 
 

ความตอ้งการ 

- พื้นท่ีวปัิสสนากรรมฐาน 

- ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

- ความสงบ ร่มร่ืน การพกัผอ่น 

    สภาพโดยทั่วไปของพื้นท่ีมีลักษณะเป็นวดัป่า

เน่ืองจากมีต้นไม้ใหญ่ข้ึนอยู่หนาแน่น ภายในวดัมี

การจัดอบรมธรรมะ  เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

หลกัธรรมค าสอนต่างๆ ของพระพุทธเจา้ 

แนวความคิดหลกัในการออกแบบ

ออกแบบ 

สงบ.....ร่มร่ืน.....เยอืกเยน็ 

    เน่ืองด้วยวดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราชเป็นวดัท่ีมุ่งเน้นด้านการศึกษาพระธรรมค าสั่ง

สอนของพระพุทธเจา้ ทางวดัจึงอยากให้อุบาสก อุบาสิกาและประชาชนทัว่ไป ได้

เข้ามาศึกษาพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อยากให้มีพื้นท่ีวิปัสสนา

กรรมฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  ซ่ึงพื้นท่ีวิปัสสนากรรมฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวกท่ีใช้นั้นตอ้งมีความเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี

ภายในวดัเพื่อให้เกิดความสงบ ความร่มร่ืนแก่ผูท่ี้มาปฏิบติัธรรม ท าให้มีสติ สมาธิ

และเป็นการไดพ้กัผอ่นจิตใจ 
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4.4  แนวความคดิด้านการเลอืกใช้พชืพรรณ 
 แนวความคิดในการเลือกใช้พืชพรรณ มี ส่ิงท่ีต้องค านึงค านึงถึงมีหลายประการ                 
สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ลกัษณะดิน ลกัษณะน ้ า รวมไปถึงพืชพรรณท่ีมีอยูต่ามทอ้งถ่ิน
ดว้ยการเลือกใชพ้รรณไมใ้นการออกแบบควรเลือกตาม ลกัษณะทางกายภาพ เช่น ขนาดของล าตน้ 
ทรงพุ่ม ความสูง ผิวสัมผสั การผลัดใบ สีกล่ิน และการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ตลอดจน                       
การดูแลรักษา เช่น การร่วงของใบ  ผล ดอก ก่ิง ระบบรากท่ีไม่เป็นอันตรายต่ออาคาร หรือ
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ความหนาแน่ของใบ ความทนทานต่อโรคและแมลงรวมถึงการเลือกพรรณไม ้             
ท่ีไม่เป็นอันตรายต่อผูใ้ช้พื้นท่ี เช่น ก่ิงไม่เปราะหักง่าย ตลอดจนค านึงถึงความต้องการด้าน
บรรยากาศ มุมมอง และกิจกรรมใชส้อย ในการเลือกพรรณไมท่ี้ปลูกกลางแจง้ตอ้งทนต่อความร้อน
จากแสงแดด กระแสลม ปลูกตน้ไมใ้นร่มตอ้งสามารถเจริญเติบโตไดใ้นท่ีท่ีมีแสงนอ้ย ปลูกพรรณ
ไมใ้นบริเวณท่ีช้ืนแฉะตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้าและดูดซบัน ้าไดดี้ รวมไปถึงสามารถจดัซ้ือหาได้
สะดวกและสามารถขนส่งไดง่้าย 
 ดังนั้น ในการเลือกใช้พรรณไม้ให้เกิดประโยชน์ ส าหรับผูท่ี้เข้ามาใช้บริการในพื้นท่ี
โครงการ รวมไปถึงการส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้เกิดความสวยงาม ตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัของพืช
พรรณไมใ้นดา้นต่างๆ  
 4.4.1  การจดัพืชพรรณเพื่อน าสายตา 

ส าหรับพื้นท่ีโล่งกวา้ง การจดัมุมมองจึงเป็นส่ิงส าคญั ให้มีการออกแบบปลูกพืช
พรรณเป็นแถวเพื่อน าสายตาใหไ้ปสู่จุดหมายหรือสถานท่ีส าคญั 
 

 
ภาพที ่ 4.2  พืชพรรณเพื่อน าสายตา 
ทีม่า  : http://www.bloggang.com 
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 4.4.2  การเลือกใชพ้ืชพรรณในการสร้างจุดเด่นหรือดึงดูดความสนใจ 
การเลือกใชพ้ืชพรรณในการสร้างจุดเด่น ดึงดูดความสนใจ จึงตอ้งมีการเลือกใชพ้ืช

พรรณท่ีมีสีสัน มีรูปทรงท่ีแปลก  ขนาดแตกต่างกนัในการออกแบบน ามาจดัตกแต่งเพื่อสร้างจุดเด่น
ใหพ้ื้นท่ีบริเวณนั้น  

 
ภาพที ่ 4.3  พืชพรรณในการสร้างจุดเด่นหรือดึงดูดความสนใจ 
ทีม่า : http://www.oknation.net 

 4.4.3  การเลือกใชพ้ืชพรรณสร้างขอบเขตพื้นท่ี 
การเลือกใชพ้ืชพรรณในการก าหนดขอบเขตพื้นท่ี มีการออกแบบพืชพรรณนั้นควร

ปลูกเป็นแนวยาวหรือเป็นแถว เพื่อสร้างขอบเขตพื้นท่ีในการเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีมีทรงพุ่มทึบ ใบ
ละเอียด  เป็นไมย้นืตน้ ดูแลง่าย 

 
ภาพที ่ 4.4  พืชพรรณสร้างขอบเขตพื้นท่ี 
ทีม่า : http://www.zillow.com 
 
 
  
 

http://www.oknation.net/
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 4.4.4  การจดัพืชพรรณเพื่อเป็นแนวปิดบงัสายตา ฝุ่ น เสียง 
ส าหรับพื้นท่ีท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวัหรือความตอ้งการหลบหลีกจากสายตา            

ให้มีการออกแบบใช้พืชพรรณปลูกเป็นแนว เป็นแถว  ช่วยในการปิดบงัสายตา สร้างพื้นท่ีความ 
เป็นส่วนตวัและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมในการประกอบกิจกรรมและพืชพรรณยงั
ช่วยในการกรองฝุ่ นละอองท่ีมาจากยานพาหนะบริเวณภายนอกพื้นท่ีโครงการ ส่วนในเร่ืองของ
เสียงนั้นพืชพรรณสามารถกรองเสียงจากเสียงท่ีดงัมากใหมี้เสียงท่ีเบาลงได ้
 

 
ภาพที ่ 4.5  พืชพรรณเพื่อเป็นแนวปิดบงัสายตา ฝุ่ น เสียง 
ทีม่า : http://www.homedec.in.th 
 
 4.4.5  การเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีใหร่้มเงา 

การเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีใหร่้มเงามีจุดประสงคใ์นการออกแบบเพื่อท่ีจะลดการส่อง
ของแสงแดดสู่พื้นท่ีใหมี้ความเยน็ สดช่ืน  เพื่อใหเ้กิดเป็นสถานท่ีพกัผอ่น  บริเวณทางสัญจร              
ทางเทา้ ใหมี้ความสะดวกในการสัญจร 

 
ภาพที ่ 4.6  พืชพรรณท่ีให้ร่มเงา 
ทีม่า : http://www.womenshealththailand.com 
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 4.4.6  การเลือกใชพ้ืชพรรณเพื่อสร้างบรรยากาศ 
การเลือกใชพ้ืชพรรณท่ีมีกล่ินหอม  มีสีสันสดใส  มีแบบฟอร์มลวดลายท่ีนุ่มนวล 

เพื่อสร้างบรรยากาศใหแ้ก่พื้นท่ีพกัผอ่น 

 
ภาพที ่ 4.7  พืชพรรณเพื่อสร้างบรรยากาศ 
ทีม่า : http://trunorthlandscaping.com 
 

4.5  แนวความคดิทางด้านระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
 4.5.1  ระบบไฟฟ้า                                                                                                                     

ไฟสนามเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับสวน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและแสงสว่าง           
ขณะใชง้านในสวนในเวลากลางคืน ติดไวต้ามทางเดินในสวนให้แสงสวา่งขณะเดิน การติดตั้งไฟ
สนามควรใชท้่อสายไฟ ควรเดินท่อก่อนการลงปลูกพืชพรรณเพื่อไม่ให้พืชพรรณเสียหาย หลีกเล่ียง
การขดุซ ้ าท่ี   ควรระบุต าแหน่งของระบบไฟฟ้า เพื่อง่ายต่อการดูแล ซ่อมแซม  
 4.5.2  ระบบน ้า                                                                                                                         
            เน่ืองจากภายในพื้นท่ีโครงการมีบ่อน ้าท่ีใชใ้นการอุปโภค ไดท้  าการติดตั้งระบบน ้า
ไวก่้อนแลว้ และการใหน้ ้าพืชพรรณนั้นจะใหพ้ระภิกษุสงฆแ์ละญาติโยม ท่ีวา่งจากการปฏิบติัธรรม
หรือวา่งจากการวปัิสสนากรรมฐาน มาให้น ้าพืชพรรณ  
 

4.6  แนวความคดิในการเลอืกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 แนวคิดในการในการเลือกใช้วสัดุตกแต่งและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในสวนตอ้งใช้
วสัดุท่ีมีความคงทนถาวร เพราะตอ้งเจอกบัสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล โดยเนน้วสัดุ
ตกแต่งท่ีมาจากธรรมชาติเป็นหลกั เช่น ไม ้หิน อิฐหรือเป็นวสัดุท่ีให้ความรู้สึกคลา้ยกบัธรรมชาติ 
เช่น ไมเ้ทียม หินเทียม เป็นตน้ 
 4.6.1  โต๊ะและเก้าอ้ี ลักษณะของการนั่งแบบท่ีต้องการใช้โต๊ะด้วย เช่น ชุดโต๊ะเก้าอ้ี           
ในบริเวณท่ีรับประทาอาหารอย่างไม่เป็นทางการ โต๊ะเกา้อ้ีท่ีใช้ในบริเวณพกัผ่อนของบุคคลท่ีมา
เป็นกลุ่มและมีของท่ีต้องการวางหรือมีกิจกรรมท่ีโต๊ะนั้ น เช่น การพักผ่อนอ่านหนังสือ                      

http://trunorthlandscaping.com/
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การมาพบปะสังสรรค ์การพดูคุย การนัง่พกัผอ่น เกา้อ้ีท่ีใชอ้าจเป็นแบบมีพนกัพิงหรือไม่มีพนกัพิงก็
ได้ การวางต าแหน่งของโต๊ะและเกา้อ้ีน้ีเหมาะสมท่ีจะวางในพื้นท่ีสวนพกัผ่อน จากการท่ีได้ไป
ส ารวจและวเิคราะห์มีกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการใชโ้ตะ๊และเกา้อ้ี เช่น การพกัผอ่นอ่านหนงัสือ การ
นัง่พูดคุย การนัง่พกัผ่อน โต๊ะและเกา้อ้ีจะเน้นวสัดุท่ีเป็นธรรมชาติเป็นหลกัเพื่อให้สอดคล้องกบั
ธรรมชาติภายในวดั โดยโต๊ะมีลักษณะเป็นทรงกลมหรือรูปแบบท่ีไม่มีเหล่ียม และเน้นสีให้
คลา้ยคลึงกบัธรรมชาติ เกา้อ้ีและมา้นัง่มีหลายประเภท สามารถแบ่งไดด้งัน้ี   
  4.6.1.1  ท่ีนัง่เพื่อความผ่อนคลาย ได้แก่ ท่ีนั่งพกัเหน่ือยหรือผ่อนคลายลาดเอียง
ตามสัดส่วนอิสระเสรี อาจเป็นมา้นัง่เดียวหรือมา้นัง่ยาวก็ได ้เน่ืองจากท่ีนัง่แบบผ่อนคลายภายใน
สวนวปัิสสนาจะตอ้งมีความเป็นส่วนตวัในลกัษณะของความไม่โดดเด่ียวจากผูอ่ื้น 

 
ภาพที ่ 4.8  ชุดโตะ๊เกา้อ้ี                                                                                                                              
ทีม่า : http://www.thaihomegoods.com 

 
ภาพที ่ 4.9  มา้นัง่แบบเด่ียว                                                                                                                               
ทีม่า : http://www.kaidee.com 
  
 
 
 
 

http://www.thaihomegoods.com/
http://www.kaidee.com/
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 4.6.2   ระบบไฟส่องสวา่ง                                                                                                                    
  การติดตั้งไฟทางเดินน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นต่อความปลอดภยั ตลอดจนสร้างบรรยากาศ
ใหดี้กนัพื้นท่ีโครงการ และจะติดตั้งบริเวณขอบทางเดินภายในพื้นท่ีปฏิบติัธรรม   

 
ภาพที ่ 4.10  โคมไฟทางเดิน                                                                                                                     
ทีม่า : http://www.paimalaw.com 
 4.6.3  ระบบขยะมูลฝอย                                                                                                            
  การจดัการเก็บขยะท่ีอยูภ่ายในโครงการโดยจะกระจายตามจุดต่างๆ เพื่อใหส้ะดวก
ต่อการใชง้านและรอบรับจ านวนขยะในช่วงท่ีมีญาติโยมมาท าบุญหรือปฏิบติัธรรมเป็นจ านวนมาก  

 
ภาพที ่ 4.11  ถงัขยะ                                                                                                                                   
ทีม่า : http://benjapanonline.blogspot.com 
 

4.7  แนวความคดิทางด้านการดูแลรักษา 
 การดูแลรักษางานภูมิทศัน์ เป็นงานท่ีจะต้องปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สภาพสวน            
มีความคงทนสวยงามและยืดอายุการใช้งานไดน้านข้ึน สามารถจ าแนกได ้2 ประเภท คือ งานดูแล
รักษางานภูมิทศัน์ดาดอ่อนและงานดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแขง็ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.7.1  งานดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดอ่อน 
  4.7.1.1  การให้น ้ า น ้ าตอ้งเป็นน ้ าจืดท่ีสะอาด ปราศจากสารละลายและตะกอน
อ่ืนๆ ท่ีมีค่า pH 6.5-7.0 ในการรดน ้าตน้ไมต้อ้งปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอทุกวนั ให้ดินช้ืนถึงกน้หลุมแต่
ไม่ถึงแฉะ ควรใหน้ ้าช่วงเวลาท่ีแดดไม่จดัทุกวนั 

http://www.paimalaw.com/
http://benjapanonline.blogspot.com/
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ภาพที ่ 4.12  การใหน้ ้าพืชพรรณ                  
ทีม่า : http://thaimisc.pukpik.com         

 
ภาพที ่ 4.13  การใหน้ ้าพืชพรรณ                                      
ทีม่า : http://thaimisc.pukpik.com 
 
 4.7.2  การใหปุ๋้ย ใหต้ามแผนการดูแลรักษา ควรใส่ปุ๋ยในช่วงท่ีตน้ไมต้อ้งการในปริมาณท่ี
พอประมาณไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะจะเป็นอนัตรายกบัตน้ไมไ้ด ้การใส่ปุ๋ยอินทรียจ์ะใส่ทุกๆ              
3-6 เดือนต่อคร้ัง เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน 

 
ภาพที ่ 4.14  การใหปุ๋้ย     
ทีม่า : http://www.naewna.com                
   
 
 

http://thaimisc.pukpik.com/
http://thaimisc.pukpik.com/
http://www.naewna.com/
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ภาพที ่ 4.15  การใหปุ๋้ย 
ทีม่า : http://www.naewna.com 
 4.7.3  การพรวนดินและการสับขอบ นอกจากจะท าให้เกิดความสวยงามแลว้การพรวนดิน
เป็นการแก้ไขเร่ืองดินท่ีแน่นเกินไป เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับดิน เพื่อให้ดินถ่ายเทอากาศได้ดี        
และเป็นการคลุกเคลา้ เวลาใส่ปุ๋ยแก่ตน้ไม ้เพื่อท่ีตน้ไมจ้ะไดน้ ้า ไดปุ๋้ยไปใชไ้ดเ้ร็วข้ึนและทัว่ถึงเป็น
การยอ่ยสลายธาตุอาหารในดิน ส่วนการสับขอบโคนตน้หรือรอบๆ แปลงปลูกมีรูปแบบหลายอยา่ง 
เช่น การสับขอบเป็นรูปวงกลมวงรี รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ และรูปห้าเหล่ียม ฯลฯ 
ข้ึนอยู่กบัการออกแบบและความสะดวกในการสับขอบ การสับขอบนอกจากจะท าให้เกิดความ
สวยงามแลว้ยงัเป็นการประหยดัและลดค่าใชจ่้ายโดยการรดน ้ า เป็นการสร้างขอบเขตพื้นท่ีในการ
รดน ้าตน้ไมไ้ม่ใหน้ ้าไหลออกนอกบริเวณอ่ืน 

 
ภาพที ่ 4.16  การพรวนดิน                                                                                                                          
ทีม่า : http://www.bangsaraycondo.com 
 4.7.4  การตดัแต่ง การตดัแต่งพืชพรรณมีวตัถุประสงคห์ลายอยา่งและมีรูปแบบแตกต่างกนั
ไปแลว้แต่วตัถุประสงคข์องการออกแบบสวนและการใชป้ระโยชน์ การตดัแต่งจะช่วยให้ตน้ไมมี้
รูปร่าง รูปทรงท่ีสวยงาม มีการเจริญเติบโตท่ีสม ่าเสมอ สามารถตดัแต่งไดต้ามท่ีเราตอ้งการไมย้ืน
ตน้และไมพุ้่มท่ีน ามาจดัสวนจะมีการเจริญเติบโตจนรูปทรงเปล่ียนแปลงไป การตดัแต่งจะช่วยให้
ไมน้ั้นๆ คงสภาพรูปทรงท่ีเราตอ้งการได ้การตดัแต่งท่ีถือปฏิบติัเร่ิมแรกจะเป็นการตดัแต่ง 

4.7.4.1  ก่ิงท่ีแหง้ตาย 
4.7.4.2  ก่ิงท่ีอ่อนแอ ฉีกขาด 

http://www.naewna.com/
http://www.bangsaraycondo.com/
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4.7.4.3  ก่ิงท่ีเป็นโรค 
4.7.4.4  ก่ิงท่ีเจริญผดิปกติ 
4.7.4.5  ก่ิงท่ีแทงเขา้ภายในพุ่มตน้ 
การตดัแต่งต่างๆ เหล่าน้ี จะท าให้ทรงพุ่มโปร่ง สวา่ง ลม สามารถพดัผ่านเขา้ไปใน

ทรงพุม่ไดส้ะดวก ในกรณีของไมย้ืนตน้การตดัแต่งจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโต ช่วยเพิ่มผลผลิต 
ส่วนไมพุ้่มจะท าให้รูปทรงของพุ่มตน้สมดุล การตดัแต่งไมพุ้่มจะเร่ิมตั้งแต่การเด็ดยอด (Pinching) 
เพื่อให้ไมพุ้่มแตกตาข้างท าให้การเจริญเติบโตทางด้านยอดลดลงหลงัจากนั้นอาจจะมีการขลิบ 
(Trimming) แต่งลิดใบและยอดท่ีเจริญแทงออกมาจากทรงพุ่ม ในกรณีท่ีทรงพุ่มแน่นเกินไปก็จะตดั
แต่งก่ิงแก่ออกบา้งโดยตดัใหชิ้ดพื้นดินส่วนไมพุ้ม่ท่ีแทงหน่อออกมาจะตอ้งตดัออก โดยตดัให้ลึกลง
ไปใตร้ะดบัดิน ส่วนไมพุ้ม่ท่ีตอ้งการใหมี้การเจริญเติบโตใหม่ (Rejuvenate) เน่ืองจากมีอายุมากแลว้
ใหต้ดัส่วนของไมน้ั้นเหลือเพียงหน่ึงในสามของความสูงเดิมดูแลรักษาให้เจริญเติบโตใหม่ การตดั
แต่งไมพุ้ม่ใหเ้ล็กลงจะช่วยใหมี้การแตกก่ิงยอดใหม่ ท าใหไ้มพุ้ม่มีดอกมากข้ึน  
  การตดัแต่งพรรณไม้ในแต่ละคร้ังเคร่ืองมือท่ีใช้จะต้องเหมาะสมกับงานนั้นๆ 
เคร่ืองมือจะตอ้งคม เลือกใช้ให้ถูกกบังานและใช้ให้ถูกตอ้ง นอกจากน้ีหากรอยแผลท่ีถูกตดัแต่งมี
ขนาดใหญ่จะตอ้งใชย้าทาแผล เพื่อป้องกนัการเขา้ท าลายของเช้ือโรค 

 
ภาพที ่ 4.17  การตดัแต่งก่ิง                                
ทีม่า :  http://www.chaipat.or.th   

 
ภาพที ่ 4.18  การตดัแต่งก่ิง                                   
ทีม่า :  http://www.chaipat.or.th                          
 

http://www.chaipat.or.th/
http://www.chaipat.or.th/
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 4.7.5  การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช การบ ารุงดูแลรักษาสวน นอกจากการให้น ้า ใหปุ๋้ย  
การดูแลสนามหญา้และการตดัแต่งพรรณไมใ้หอ้ยูใ่นสภาพท่ีตอ้งการแลว้ การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช
เป็นส่ิงท่ีส าคญัเช่นกนั เพราะการเจริญเติบโตของพืชในธรรมชาติจะมีศตัรูพืชต่างๆ คอยรบกวน     
ซ่ึงอาจเป็นโรคหรือแมลงต่างๆ หรืออาจจะเกิดไดท้ั้งโรคและแมลงพร้อมกนั โรคท่ีพบอาจจะเกิด
จากเช้ือรา แบคทีเรียและไส้เดือนฝอย แมลงอาจจะเป็นพวกแมลงปากกดั เช่น ดว้งและหนอนต่างๆ 
หรือ แมลงปากดูด เช่น เพล้ียไฟ เพล้ียแป้ง เพล้ียอ่อน ไรแดง เป็นตน้ 
 4.7.6  การฉีดพน่สารเคมี เพื่อช่วยป้องกนัโรคและแมลง ควรใชด้ว้ยความระมดัระวงัเพราะ
สวนท่ีจดัไวจ้ะอยูใ่นบริเวณท่ีผูค้นจะตอ้งมาใชป้ระโยชน์ควรเลือกใชช้นิดท่ีมีอนัตรายค่อนขา้งนอ้ย 
ใชใ้หถู้กตอ้ง โดยจะตอ้งศึกษาวธีิการใชอ้ยา่งละเอียดก่อนน ามาใช ้ภายหลงัการฉีดพ่นสารเคมีผูฉี้ด
จะตอ้งลา้งมือ เปล่ียนเส้ือผา้ ช าระร่างกายใหส้ะอาดก่อนท่ีจะไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ  
 4.7.7  งานดูแลรักษางานภูมิทศัน์ดาดแขง็ 
  การดูแลภูมิทศัน์ดาดแข็งหรือฮาร์ดสเคป เป็นส่วนประกอบหน่ึงของสวนหรือ
พื้นท่ีเอ๊าต์ดอร์ โดยเฉพาะสวนสมยัใหม่ในยุคน้ีท่ีคนส่วนใหญ่มกัอาศยัอยู่ในพื้นท่ีจ  ากดั การใช้
พื้นท่ีท ากิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านจึงขยายออกมายงัส่วนของสวนมากข้ึน เม่ือความส าคญัของ
ฮาร์ดสเคปมีมากข้ึน ส่วนส าคญัในการออกแบบจึงมีการเลือกใชว้สัดุต่างๆ ท่ีหลากหลาย ซ่ึงแต่ละ
ประเภทมีความคงทนและการดูแลท่ีแตกต่างกนั 
  4.7.7.1  เส้นทางสัญจร  
   ตรวจเช็คสภาพพื้นถนนว่ามีการช ารุดเสียหายหรือไม่ ถา้มีควรรีบท าการ
ซ่อมแซมและเก็บกวาดเศษใบไมห้รือเศษหญา้ท่ีตกบนพื้นถนน 
  4.7.7.2  โตะ๊ เกา้อ้ี มา้นัง่พกั 
   ตรวจเช็คสภาพของโตะ๊ เกา้อ้ี มา้นัง่ วา่มีการช ารุดหรือไม่ ถา้มีควรท าการ
ซ่อมแซม เช่น การทาสีใหม่  
  4.7.7.3  โคมไฟทางเดิน 
   ตรวจเช็คสภาพของโคมไฟทางเดินวา่มีหลอดไฟหรือสายไฟช ารุดหรือไม่ 
ถา้พบวา่มีการช ารุดควรรีบท าการซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ทนัที เพื่อความปลอดภยักบัผูท่ี้เขา้มาใช้
บริการ 
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4.8  เกณฑ์ในการออกแบบ 
 จากการศึกษาในทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิทศัน์ภายในวดั ดงันั้นจึงสามารถท่ีจะ
น ามาเป็นขอ้จ ากดัในการออกแบบ ซ่ึงมีหวัขอ้ในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
  4.8.1  ออกแบบให้ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและสวยงาม โดยการออกแบบภูมิทศัน์
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆไดอ้ยา่งสวยงามและสอดคลอ้งกบัแนวความคิดหลกั  
  4.8.2  ออกแบบใหมี้การดูแลรักษาง่าย โดยการเลือกใชพ้ืชพรรณและวสัดุท่ีมีความ
ทนทานต่อโรคและแมลงรวมถึงการเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพอากาศของพื้นท่ีโครงการ 
  4.8.3  ออกแบบให้สามารถแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ีได ้โดยมีการเลือกใชพ้ืชพรรณ
และวสัดุท่ีไม่ขดัแยง้กบัพื้นท่ี มีความปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีใกลเ้คียง 
 จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นทฤษฏีในการออกแบบภูมิทศัน์ภายในวดั สามารถท่ีจะสรุป
เพื่อน าไปเป็นหลกัเกณฑ์ในการออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑใ์นการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

108 

ตารางที ่4.2  เกณฑใ์นการออกแบบและประเมินทางเลือก ZONE A 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 
A 30  - เป็นบริเวณท่ีอยู่ติดกับเส้นทาง

สัญจรหลักของวดั ใช้ในการเข้า-
ออก  และบริเวณน้ีจะมีจุดเด่นคือ 
องคพ์ระธาตุพนมจ าลอง  และมีสระ
น ้าเป็นวงๆ รอบองคพ์ระธาตุ   
- บ ริเวณองค์พระธาตุพนม  เป็น
พื้นท่ีท่ีไดรั้บแสงแดดทั้งวนั มีร่มเงา
บางส่วน 
- มีข้อจ ากัดของพื้ น ท่ีท าให้การ
ออกแบบไดน้อ้ย เน่ืองจากทางวดัได้
มีการจัดสร้างส่ิงปลูกสร้างข้ึนมา 
โด ย ไม่ ไ ด้ จัด ส รร ปั น ส่ วน ให้
เหมาะสม 

1. ควรปลูกพืชพรรณท่ีใหค้วามร่ม
เงา และสามารถเจริญเติบไดดี้ ทน
ต่อแสงแดดทั้งวนั 
2. ควรปลูกพืชพรรณท่ีใหร่้มเงา 
และใหเ้ขา้กบัสถานท่ีบริเวณนั้น
เพื่อใหเ้กิดความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการออกแบบโดยเลือก
พืชพรรณท่ีชอบแสงแดด
ตลอดวนัและใหร่้มเงาไดดี้
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม
และสวยงามต่อพื้นท่ี
เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีปลูกมี
แดดตลอดทั้งวนั 
2. มีการออกแบบโดยเลือก
พืชพรรณท่ีสามารถดูแล
รักษาง่ายทนทานต่อสภาพ
อากาศไดดี้ 
 
 
 
 
 

            8                      9 
 
 
 
 
 
 
             7                       9 
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ตารางที ่ 4.2  เกณฑใ์นการออกแบบและประเมินทางเลือก ZONE B 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการ

ออกแบบ 
แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 
B 30 - มีลมพดัผา่นตลอดเวลาเพราะส่วน

ใหญ่เป็นพื้นท่ีโล่ง                                           
- ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนัทั้งวนั -
มีฝุ่ นฟุ้งกระจายเพราะไม่มีตน้ไม้
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีโล่งและอยูติ่ด
กบัถนนภายในวดั                                        
- ระบายน ้าตามธรรมชาติ เพราะเป็น
พื้นท่ีกวา้งส่วนใหญ่เป็นพื้นดิน                
- มีเสียงรบกวนจากยวดยานพาหนะ
ของบุคคลท่ีใชถ้นน                    

1. ควรปลูกพืชพรรณท่ีสามารถ
ทนแดดไดต้ลอดทั้งวนั และให้ร่ม
เงาไดดี้  
2. ควรปลูกพืชพรรณตรงบริเวณ
ริมถนนเพราะจะช่วยในเร่ืองของ
การปิดกั้นเสียงรบกวนและกรอง
ฝ่ังท่ีมาจากถนน 
 
 
 

1. มีการออกแบบโดยเลือก
พืชพรรณท่ีสามารถทนแดด
ตลอดวนัและให้ร่มเงาได้ดี
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
สวยงาม และความร่มร่ืนต่อ
พื้นท่ีเน่ืองจากสภาพพื้นท่ี
ปลูกมีแดดตลอดทั้งวนั 
2. มีการออกแบบโดยเลือก
พืชพรรณท่ีสามารถดูแล
รักษาง่ายทนทานต่อสภาพ
อากาศไดดี้ 
 

8                   9 
 
 
 
 
 
 

6                   8 
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ตารางที ่ 4.2  เกณฑใ์นการออกแบบและประเมินทางเลือก  ZONE C 
ZONE คะแนน ขอ้จ ากดั/ปัญหาในการออกแบบ การแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี ขอ้พิจารณาในการออกแบบ แบบทางเลือก 

ทางเลือกท่ี 1   ทางเลือกท่ี 2 
C 30 - ไดรั้บแสงแดดร ่ าไร                        

ระบายน ้าไหลลองคลองน ้าขา้งๆ

บริเวณวดั ท าใหเ้กิดการพงัทลายของ

หนา้ดิน                                               

-  พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นไมย้นืตน้ 

และปลูกปิดกั้นสายตาเพื่อใหเ้กิด

ความเป็นส่วนตวัในเขตพระสงฆ ์

1. ควรปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกนั
การพงัทลายของหนา้ดิน จากน ้ากดั
เซาะ                                                        

1. ได้มีการออกแบบโดย
ปลุกพืชคลุมดินเพื่อป้องกนั
การกัดเซาะของน ้ าและเพื่อ
ลดการพงัทลายของหนา้ดิน 

             7                    8 
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หมายเหตุ  เน่ืองจากการแบ่งพื้นท่ีของพื้นท่ีโครงการมีออกแบบปรับปรุงท่ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น
จ านวน 3 โซน  คะแนนรวมเต็ม 30 คะแนน ขอ้พิจารณาในการออกแบบ จ านวน 3 ขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ดงันั้นคะแนนสรุปผลจากพื้นท่ีการออกแบบปรับปรุงทั้งหมด 3 โซน   คือ 
79 คะแนน 
              จากเกณฑก์ารประเมินทางเลือก สามารถสรุปผลการใหค้ะแนนดงัน้ี 
                                       ทางเลือกท่ี 1 ไดค้ะแนนรวม   36   คะแนน 
                                       ทางเลือกท่ี 2 ไดค้ะแนนรวม   43   คะแนน 
              ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่รูปแบบของการวางกิจกรรมในพื้นท่ี คือทางเลือกท่ีมีความเหมาะสม
กบัพื้นท่ีมากท่ีสุดจึงน าทางเลือกน้ีไปพฒันาในการออกแบบต่อไปในอนาคต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         โครงการออกแบบภูมิทัศน์
วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช  จังหวัดร้อยเอ็ด

แปลนทางเลือกที่ 1 
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วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช
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วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

         โครงการออกแบบภูมิทัศน์
วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช  จังหวัดร้อยเอ็ด

แปลนทางเลือกที่ 2 
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บทที ่5 
ผลงานการออกแบบและประมาณราคา 

 

5.1  ผลงานการออกแบบ 

 
 
ภาพที ่ 5.1 บทน ำโครงกำร (Introduction) ประกอบดว้ย 
    - ประวติัควำมเป็นมำ และขอ้มูลพอสงัเขปของพื้นท่ีโครงกำร 
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2

ล ก ณะพ  นที่ ครงการ
ล ก ณะภ ม อากา 

พ  พรรณ   ม
ระบบ า ารณ ป ภค

  า    า

        

ทาง   น า   

แปลนแ  งระบบ    า

แปลนแ  งระบบน  า

ป  มน  า

แท งค น  า

ทาง   นน  า

ก อกน  า

Site Relation

 

ภาพที ่5.2  กำรวิเครำะห์พื้นท่ี  (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
 -  ลกัษณะพื้นท่ีโครงกำร   -  ระบบสำธำรณูปโภค 
 -  ลกัษณะภูมิอำกำศ                                    -  พรรณไมเ้ดิม 
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3

ล ก ณะ  าป   กรรมและ  ่งก อ ร าง   ม
ล ก ณะ  าป   กรรมและ  ่งก อ ร าง   มภา  นพ  นที ่ครงการ ม ี งนี 

- พระ า  พนม  าลอง
- ก   พระ ง  
-   องน  า  1  ล ง

รา ละ อ ี ผ      ครงการ

ประ ภท องผ      น าที่และพ   กรรม
1.พระภิกษ สง  ์สำมเณร 
     แม  ี

ท  ำภำรกิ ส วนตวั สวดมนต์
นัง่สมำธิ แ  เมตตำ ท ำควำมสะอำด
ภำย นบริเวณวดั 
 นัภตัตำหำร ร วม นัน ้ำปำนะ 
ท ำวตัรสวดมนตเ์ยน็ 

2. อ บำสก อ บำสิกำ  ท  ำภำรกิ ส วนตวั สวดมนต์
นัง่สมำธิ แ  เมตตำ ร วม นัน ้ ำปำนะ 
 นัภตัำหำร ท ำควำมสะอำด ภำย น
บริเวณวดั 

3. เ ำ้หนำ้ท่ีภำย นวดั
        - แ นกบ ั ี
        - แ นกงำนก อสร้ำง
        - แม ครัว
        - เ ำ้หนำ้ท่ีดูแลส ำนี     
          วิทย 

สวดมนต ์นัง่สมำธิ แ  เมตตำ
ดูแลรำยรับ-รำย  ำยภำย นวดั 
ดูแล ตรว สอบกำรก อสร้ำง ภำย น
วดั เตรียมภตัตำหำร 
 ห้พระภิษ  เก็บส ำรับ
 ำวบ้ำน ะแบ งเวรกันรับ ิด อบ
โดย ะแบ งตำมวนั แต ล ะวนั ะมี 
ตัวแทน ำก    ครัวเรือนออกมำ
ท ำอำหำร ห้พระภิษ   ดัรำยกำรวิทย 
เ  ยแ  หลัก ธรรมค ำสอนของ
พระพ ทธ เ  ้ำ   ประ ำสัมพันธ์
กิ กรรมภำย นวดั

ประ ภท องผ      น าที่และพ   กรรม

1. นกัท องเท่ียว เยีย่ม มศำสนส ำนพกั  อนตำม
ส ำนท่ีต ำง  ภำย นวดั แวะเวียนมำ
กรำบไหวห้ลวงปู ตน้บ  ท ำบ   น
วำระต ำง 

2   รำวำส ศ กษำและป ิบติัธรรม
  วยงำนและกิ กรรมของวดั 
พกั  อนภำย นวดั

3  ประ ำ นบริเวณ   
      กลเ้คียง

ประกอบกิ กรรมทำง
พระพ ทธศำสนำ
ยมือ ปกรณ์ต ำง  ของวดั
พกั  อนภำย นวดั

ล ก ณะพ   กรรม องผ     ประ  า

ล ก ณะพ   กรรม องผ       ่ ครา 

         องการพ  นที่ที่ งบ ป น   น    นการพ กผ อน  ก าพระ รรม 
มีการ   ภ ม ท  น ที่   งาม มีที่น ่งพ กผ อน   ก บพ ท  า น ก น 
 พ ม่ค ามรม งาและมีแ ล งการ รี นร  

รา ละ อ ี ผ      ครงการ

 

ภาพที ่ 5.3  กำรวิเครำะห์พื้นท่ี  (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
 -  ลกัษณะส ำปัตยกรรมและส่ิงก อสร้ำงเดิม 
 -  รำยละเอียด ู ้ โ้ครงกำร 
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ภาพที ่ 5.4  กำรวิเครำะห์พื้นท่ี  (Site Analysis) ประกอบดว้ย 
 -  ลกัษณะทศันียภำพ 
 -  Site Characteistics 
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5

Main Concept

แน ค ามค   ล ก นการออกแบบออกแบบ

 ภาพ   ท ่  ป องพ  นที่มี
ล ก ณะ ป น   ป า น ่อง ากมี
  น  ม        นอ    น าแน น 
ภา  น   มีการ   อบรม รรมะ 
 ผ  แ ผ พ ร ะ พ ท   า  น า 
 ล ก รรมค า อน  าง   อง
พระพ ท    า

ควำม  องการ

 - พ  นที่  ป   นากรรม าน
 -   ่งอ าน  ค าม ะ  ก  าง 
 - ค าม งบ ร มร ่น การพ กผ อน

     น ่อง       ป าท  งก ลา  ล มรา  ป น   ท่ี
ม  ง น น  านการ  ก าพระ รรมค า  ่ง อน อง
พระพ ท    า  ทาง     งอ าก   อ บา ก 
อ บา  กาและประ า นท ่  ป       ามา  ก า
พระ รรมค า  ่ง อน องพระพ ท    า อ าก   
มีพ  นที่  ป   นากรรม านและ  ่งอ าน  ค าม
 ะ  ก  าง     ่งพ  นที่  ป   นากรรม านและ
  ่งอ าน  ค าม ะ  กที่   น  น  องมีค าม ป น
 รรม า   อ คล องก บ ภาพพ  นที่ภา  น   
 พ ่อ    ก  ค าม งบ ค ามร มร ่นแก ผ  ท่ีมา
ป  บ    รรม ท า   มี     มา  และ ป นการ   
พ กผ อน     

 งบ.....ร มร ่น.....   อก   น

Site Relation

Bubble Dlagram

 

ภาพที ่ 5.5  แนวควำมคิดหลกั นกำรออกแบบ 
    -  Bubble Dlagram 
    -  Site  Relation 
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6

Main Concept

แน ค    าน  านพ  พรรณ

       การ ล อก   พ  พรรณมี  ่งที่  องค าน ง ลา ประการ 
   น  ภาพภ ม ประ ท   ภาพภ ม อากา  ล ก ณะ  น 
ล ก ณะน  า การ  ก า   งระ ะ  ลา นการออก อก การ
ร  ง อง บ การ   ผล  ี อง บ การ  งกล ่น ระบบราก 
การ  ร     บ  และการ  า พ น   

Zone  A

Zone B

Zone C

 

ภาพที ่ 5.6  Main Concept (แนวคิดหลกั)  ประกอบดว้ย 
                  - ดำ้นพื พรรณ 
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7

 คม  ทาง   น    ะ    ล ีนแบบ รรม า  

ม าน ่ง   ง  ะ

แน ค    าน า แ  งและ  ่งอ าน  ค าม ะ  ก

Main Concept

   ม าลา

Section                      

Section             

 

ภาพที ่ 5.7  Main Concept (แนวคิดหลกั)  ประกอบดว้ย 
                  - ดำ้นภูมิทศันด์ำดแขง็และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
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Master Plan

 

ภาพที ่ 5.8   งัแม บท (Master  plan) 
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Detail  Plan A 

Key Plan A

Perspective A

Elevation A

Section A

 

ภาพที ่ 5.9  Detail Plan Zone A ประกอบดว้ย 
    -  Key Plan Zone A    -  Perspective Zone A 
    -  Elevation Zone A    -  Section Zone A 
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Key Plan B

Perspective B

Elevation B

Section B

Detail  Plan B 

 

ภาพที ่ 5.10  Detail Plan Zone B ประกอบดว้ย 
  -  Key Plan Zone B    -  Perspective Zone B 
  -  Elevation Zone B    -  Section Zone B 
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Detail  Plan c Key Plan C

Perspective C

Elevation C

Elevation C

 

ภาพที ่ 5.11  Detail Plan Zone C ประกอบดว้ย 
 -  Key Plan Zone C    -  Perspective Zone C 
 -  Elevation Zone C    -  Section Zone C 
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Detail  Element Design

 

ภาพที ่ 5.12 กำรแสดงรำยละเอียดงำนพื พรรณ 
 

 



126 
 

Rajamangala University Of Technology Thanyaburi
Landscape Thecnology Agricultural Thecnology

Present By..Mr. Singharat Srinuantang 115410305006-2
                        Miss. Malisa Wattanasilakorn 115410305036-9

Mr. Nattaphon Praphon 115410305076-5

13

Section  าลาการ ปรี  

 

ภาพที ่ 5.13 Section ศำลำกำรเปรีย  
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รูปดำ้นหน้ำ
Scale           1:25

รูปดำ้นหลงั
Scale          1:25

Section ห้องน ้ ำ
Scale           1:25แปลนหอ้งน ้ ำ

Scale            1: 40

Section & Elevation   องน  า

Section  านพระประ าน

 
ภาพที ่ 5.14 Section และ Elevation ประกอบดว้ย 
      -  หอ้งน ้ำ 
      -  ฐำนพระประธำน 
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Perspective

 
ภาพที ่ 5.15 Perspective 
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5.2  การประมาณราคาในงานภูมทิศัน์ 
ตารางที ่ 5.1  การประมาณราคางานภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอ็ด   
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด

(น้ิว) 
สูง

(เมตร) 
จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

Zone A 
1 ตาลฟ้า กระถาง 5 1.5 57 800.00 45,600.00 
2 ปาลม์จีน ตน้ 5 1-2 30 1,500.00 45,000.00 
3 ปาลม์แวก๊ซ์ ตน้ 5 2 32 800.00 25,600.00 
4 สั่งท า กระถาง 10 0.6-0.8 18 120.00 2,160.00 
5 ศาลาเอนก- 

ประสงค ์
เหมา - - 2 1,908,000.00 1,908,000.00 

รวมราคา Zone A 2,026,360.00 
Zone B 

1 ทองกวาว ตน้ 2 1-2 17 360.00 6,120.00 
2 ปีบ ตน้ 3 1-1.5 35 800.00 2,800.00 
3 จามจุรี ตน้ 4 1.5-2 19 1,000.00 19,000.00 
4 สาละลงักา ตน้ 3 1-1.5 11 800.00 8,800.00 
5 บวัสวรรค ์ กระถาง 11 1-1.5 8 150.00 1,200.00 
6 แกว้ ถุง 5 0.6-0.8 32 80.00 2,560.00 
7 หมากสง ตน้ 1-1.2 1.5 200 74.00 14,800.00 
8 กระทิง,สารภี

ทะเล 
ถุง 5 0.3-1 17 100.00 1,700.00 

9 ลีลาวดี ถุง 5 0.9-1.2 7 200.00 1,400.00 
10 หมากเขียว ตน้ 1-1.2 2-3 48 700.00 33,600.00 
11 อบเชย ถุง 5 1.50 17 80.00 1,360.00 
12 สั่งท า กระถาง 10 0.6-0.8 53 120.00 6,360.00 
13 ไทรเกาหลี กระถาง 8 1 2,625 80.00 210,000.00 
14 ไทรเกาหลี กระถาง 12 2 9,999 180.00 1,799,820.00 
15 เฟ้ืองฟ้า ตน้ 5 0.2-0.3 6,528 13.00 84,864.00 
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ตารางที ่ 5.1  การประมาณราคางานภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอ็ด (ต่อ) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด

(น้ิว) 
สูง

(เมตร) 
จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

Zone B 
16 ไทรยอดทอง กระถาง 10 0.5 1,632 80.00 130,560.00 
17 เขม็แดง ถุง 4 0.1-0.2 10,506 5.00 52,530.00 
18 คริสติน่า  ถุง 5 0.3 6,400 15.00 96,000.00 
19 ชาฮกเก้ียน  กระถาง 6 0.3 53,655 10.00 536,550.00 
20 โพธ์ิ ถุง 1-2 2-2.5 69 800.00 55,200.00 
21 มะฮอกกานี ถุง 1-5 1.5 31 500.00 15,500.00 
22 หนวดปลา- 

หมึก 
กระถาง 3 0.8 18 25.00 450.00 

23 กร่าง กระถาง 6 0.8-1 9 150.00 1,350.00 
24 กนัเกรา ถุง 2 1 13 30.00 390.00 
25 ไกร ถุง 1-2 2-2.5 12 800.00 9,600.00 
26 ชุดโตะ๊ เหมา - - - 29.00 87,000.00 
27 หินประดบั กอ้น - - 99 2,000.00 198,000.00 
28 ฐานพระ เหมา - - 9 55,000.00 55,000.00 
29 หญา้มาเลเซีย ตร.ม. - - 2,494 14.00 34,916.00 
30 พระพุทธรูป องค ์ 5 4 9 4,800.00 432,000.00 
31 พระพุทธรูป องค ์ 1 2 8 23,00.00 18,400.00 
32 รูปป้ันต่างๆ เหมา - - - 200,000.00 200,000.00 
33 พื้นหินกาบป่า  

5X5 ม. 
เท่ียว 20-30 

ซม. 
- 2 6,000.00 + ค่า 

ขนส่ง 2,500 
17,000.00 

ราคาเหมาพื้นซีเมนตท์างเดินเทา้ 
1 พื้นซีเมนต์

วงกลม 
เหมา - - - 26.25.00 - 

2 ตน้ทุนการ
ผลิต/ก่อสร้าง 

เหมา - - - 12,000.00 585,000.00 

รวมราคา Zone B 4,719,830.00 
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ตารางที ่ 5.1  การประมาณราคางานภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จงัหวดัร้อยเอ็ด (ต่อ) 
ล าดบั รายการ หน่วย ขนาด

(น้ิว) 
สูง

(เมตร) 
จ านวน ราคา/

หน่วย 
รวม 

Zone C 
1 พูช่มพู   กระถาง 8  1 5 80.00 400.00 
2 ตะเคียน   ถุง 5 0.4-0.5 9 20.00 180.00 
3 พุดสามสี  กระถาง 3  0.3 6 20.00 120.00 
4 สะแบง ถุง 3  0.3 4 30.00 120.00 
5 ซุม้ศาลา 3x4 ม. หลงั - 3x4 4 15,000.00 60,000.00 

รวมราคา Zone C 60,820.00 
 
ตารางที ่ 5.2 แสดงจ านวนเงินแต่ละโซนของพื้นท่ีโครงการ 

การแบ่งพื้นท่ีของพื้นท่ีโครงการ จ านวนเงิน 
ราคา  1  Zone A 2,026,360.00 
ราคา  2  Zone B 4,719,830.00 
ราคา  3  Zone C 60,820.00 
รวม 6,807,010.00 
ค่าด าเนินการ 10 % 680,701.00 
รวมเป็นเงินทั้งสิน 7,487,711.00 
  
 



บทที ่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  บทสรุป 
 โครงการออกแบบภูมิทัศน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช ตั้ งอยู่เลขท่ี 5 หมู่ 5 หมู่บ้านโพนตูม 
ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 152 ไร่ แต่ใชพ้ื้นท่ีในการ
ออกแบบ 64 ไร่ และทางวดัป่าทุ่มกุลาเฉลิมราชมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาพื้นท่ีว่างเปล่า ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยการพฒันาให้เป็นสวนป่า ร่มร่ืน สามารถใชท้  ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได ้
เช่น มีพื้นท่ีส าหรับการท าวิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกลม นัง่สมาธิ ฟังธรรมะ เป็นแหล่งการเรียนรู้
ทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบติัธรรมต่างๆ  
 จากการศึกษาและด าเนินโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช โดยได้
ท าการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีโครงการ ศึกษาขอ้มูล
ทางกายภาพของพื้นท่ี ข้อมูลเก่ียวกับผูใ้ช้โครงการเพื่อก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของโครงการ เม่ือได้ท าการเก็บขอ้มูลดงักล่าวแล้วจึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อหาความ
ต้องการของผูใ้ช้และศักยภาพของพื้นท่ีโครงการและข้อสรุป และได้ท าการออกแบบภายใต้
แนวความคิด ในการศึกษาขอ้มูลทางกายภาพของพื้นท่ีสามารถแบ่งพื้นท่ีไดเ้ป็น 3 โซน ดงัน้ี  
  6.1.1  Zone A  อยู่ทางทิศตะวนัออก เป็นทางสัญจรหลักท่ีใช้ในการ เข้า-ออก 
ภายในวดั และมีองค์พระธาตุพนมจ าลอง ท่ีมีความโดดเด่นในบริเวณนั้ น มีสระน ้ าอยู่รอบๆ        
องคพ์ระธาตุพนม พื้นท่ีบริเวณน้ีมีลมพดัผา่นไดรั้บแสงแดดตลอดวนั 
  6.1.2  Zone B  อยู่ทางทิศใต ้เป็นบริเวณพื้นท่ีของการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน
และแหล่งการเรียนรู้ พื้นท่ีมีขนาดใหญ่และร่มร่ืน ซ่ึงพื้นท่ีส่วนน้ีจะติดกบัเส้นทางสัญจรของวดั ติด
กบั Zone C  
  6.1.3  Zone  C  เป็นบริเวณดา้นหลงัของพื้นท่ี มีความร่มร่ืน เป็นพื้นท่ีท่ีพระสงฆ์
ใชป้ฏิบติัเฉพาะกิจของสงฆ ์ตอ้งการความเป็นส่วนตวั เพื่อท่ีพระสงฆจ์ะไดป้ฏิบติัภารกิจส่วนตวัได้
สะดวก 
 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1  เสนอแนะขอ้ผดิพลาดจากการท างานและแกไ้ข 
ในการออกแบบปรับปรุงภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช เป็นการเสนอแนะตามแนวความคิดขั้นตน้
ซ่ึงอาจมีการแกไ้ขปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบังบประมาณและความตอ้งการของเจา้ของโครงการดว้ย 
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 6.2.2  เสนอแนะเพื่อการพฒันาคร้ังต่อไป 
เพื่อใหไ้ดผ้งัแม่บทท่ีสามารถน าไปก่อสร้างไดจ้ริง ควรมีการค านึงถึงวสัดุท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบ
ซ่ึง ควรเป็นวสัดุท่ีสามารถซ้ือไดง่้ายตามทอ้งตลาดในการออกแบบ พืชพนัธ์ุควรเลือกใชพ้ืชพนัธ์ุท่ี
ดูแลรักษาง่ายและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีโครงการ 
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แบบสอบถามความต้องการ 

เร่ืองความต้องการโครงการภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกลุาเฉลมิราช อ าเภอเกษตรวสัิย จังหวดัร้อยเอด็ 

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึน เพื่อการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมความตอ้งการของผูใ้ชเ้พื่อประกอบใน

การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั เพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษ เร่ือง โครงการออกแบบ      

ภูมิทศัน์วดัป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ของนักศึกษาสาขา เทคโนโลย ี       

ภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการตอบ

แบบสอบถามท่านสามารถตอบอยา่งอิสระตามความเห็นท่ีเป็นจริง ค  าตอบและขอ้ความต่างๆจะไม่

มีผลกระทบต่อผูต้อบแต่อยา่งใด แต่จะมีประโยชน์ในการศึกษา 

ค าช้ีแจง 1.กรุณาเติมเคร่ืองหมาย / ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 

      2.เน้ือหาในแบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  1.1 เพศ 

       (   ) ชาย  (   ) หญิง 

  1.2 อาย ุ

        (   ) ต  ่ากวา่ 20 ปี  (   ) 20-30 ปี  (   ) 31-40 ปี 

         (   ) 41-50 ปี  (   ) 51-60 ปี  (   ) 60 ปีข้ึนไป 

  1.3 ระดบัวฒิุการศึกษา 

(   ) ประถมศึกษา                (   ) มธัยมศึกษาตอนตน้                           
(   ) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   (   ) อนุปริญญา/ปวส. 

         (   ) ปริญญาตรี     (   ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

         (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................. 

  

 

 



  1.4 อาชีพ 

                    (   ) นกัเรียน/นกัศึกษา   (   ) คา้ขายธุรกิจส่วนตวั 

       (   ) พนกังานบริษทั/องคก์รเอกชน (   ) แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 

       (   ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      (   ) เกษตรกร 

       (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................ 

  1.5 ท่านเดินทางมาท่ีวดัแห่งน้ีโดยวิธีใด 

        (   ) รถจกัรยาน (   ) รถจกัรยานยนต ์  (   ) เดิน  (   ) รถส่วนบุคคล 

        (   ) รถโดยสาร (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 

  1.6 เหตุผลท่ีท่านเดินทางมาท่ีวดัเพื่ออะไร 

         (   ) นัง่สมาธิ   (   ) เดินจงกรม      (   ) วิปัสสนากรรมฐาน   

         (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 

ตอนที ่2 ขอ้มูลความตอ้งการรูปแบบและกิจกรรมภายในวดัป่าทุ่งกลุาเฉลิมราชทัว่ไปดา้นกิจกรรม 

  2.1 ท่านเขา้มาท่ีวดัเพื่อท ากิจกรรมในวนัใด (เลือกตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 

        (   ) วนัจนัทร์-วนัศุกร์      (   ) วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์   (   ) วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

        (   ) ทุกวนั       (   ) ช่วงเทศกาล    

      (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 

  2.2 ท่านเขา้มาท่ีวดัเพื่อท ากิจกรรมในช่วงเวลาใด (เลือกตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 

        (   ) 05.00-09.00 น.       (   ) 09.01-13.00 น.  

                   (   ) 13.01-17.00 น.                              (   ) 17.01-21.00 น.                            

                    (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................... 

  2.3 ท่านเขา้มาท่ีวดัเพื่อท ากิจกรรมเป็นเวลานานเท่าใด (เลือกตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 

        (   ) นอ้ยกวา่ 30 นาที  (   ) 30-60 นาที  (   ) มากกวา่ 60 นาที 

        (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 



  2.4 กิจกรรมท่ีมีอยูภ่ายในวดั ท่านใชเ้วลากบักิจกรรมมากนอ้ยเพียงใด (กรุณาเติม

เคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งตามล าดบัท่ีใหไ้ว)้ 

กิจกรรมพกัผอ่น มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา      

2. พกัผอ่นหยอ่นใจ      

3. กิจกรรมทางศาสนา      

4. พิธีกรรมทางศาสนา      

5. วิปัสสนากรรมฐาน      

 

  2.5 ส่ิงอ านวยความสะดวกในวดัแห่งน้ี ท่านคิดว่าควรปรับปรุงมากน้อยเพียงใด 

(กรุณาเติมเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งตามล าดบัท่ีใหไ้ว)้ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีอยากให้

ปรับปรุง 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. ท่ีจอดรถ      

2. ทางเดินเทา้      

3. หอ้งน ้า      

4. เกา้อ้ีนัง่      

5. ถงัขยะ      

6. โต๊ะ      

 

 



ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรม บรรยากาศ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการ เพิ่มเติม (กรุณา

เติมเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งส่ิงท่ีอยากปรับปรุงและตอ้งการใหมี้เพิ่มเติมเลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  3.1 กิจกรรมท่ีท่านตอ้งการใหมี้เพิ่มเติม (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีอยากใหป้รับปรุง มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

1. นัง่สมาธิ      

2. เดินจงกรม      

3. วิปัสสนากรรมฐาน      

4. มุมพกัผอ่นศึกษาธรรมะ      

 

  3.2 ส่ิงอ านวยความสะดวกแบบใดท่ีท่านตอ้งการให้อยู่ในพื้นท่ีของวดัมากท่ีสุด 

(กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเลือกตอบไดเ้พียง

อยา่งเดียว) 

1. โคมไฟทางเดิน 

 

(   ) 
 

(   ) 
 

(   ) 

2. โต๊ะ-เกา้อ้ี 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 



3. มา้นัง่พกั 

 

(   ) 
 

(   ) 
 

(   ) 

4.ถงัขยะ 

 

(   ) 

 

(   ) 

  

(   ) 

5.ทางเดินเทา้ 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

   

3.3 สภาพแวดลอ้มท่ีท่านตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในกิจกรรมนนัทนาการประเภทพกัผอ่น 

(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

                     (   ) ร่มร่ืน                                                                 (    )  เงียบสงบ                                                                            



                     (   ) สวยงาม                               (   ) สะอาดเรียบร้อย 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        โครงการออกแบบภูมิทัศน์
      วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช  จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

ภาพตัดห้องน้ำ



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        โครงการออกแบบภูมิทัศน์
      วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช  จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

แปลนพื้นศาลา



วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

รูปด้านที่ 1

        โครงการออกแบบภูมิทัศน์
      วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช  จังหวัดร้อยเอ็ด



        โครงการออกแบบภูมิทัศน์
      วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช  จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

รูปด้านที่ 2 



วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

        โครงการออกแบบภูมิทัศน์
      วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช  จังหวัดร้อยเอ็ด



        โครงการออกแบบภูมิทัศน์
      วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช  จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

ภาพตัดศาลาที่ 1



        โครงการออกแบบภูมิทัศน์
      วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช  จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

ภาพตัดศาลาที่ 2 



        โครงการออกแบบภูมิทัศน์
      วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช  จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช

วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช



ประวตัผิู้เขยีน 
 
ช่ือ นายสิงหราช    ศรีนวลแตง 
เกิด วนัท่ี 29 กนัยายน 2535 

 
การศึกษา 
 ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์จงัหวดันครนายก 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดบัมธัยมตน้ 
    โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์จงัหวดันครนายก 
 ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดบัมธัยมปลาย 
    โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์จงัหวดันครนายก 
 ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์                                                               
    สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 
 สถานท่ีติดต่อ  69 หมู่ 9 ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก 26120 
    โทรศพัท ์08-3134-5260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวตัผิู้เขยีน 
 
ช่ือ นางสาวมะลิสา    วฒันาศิลากรณ์  
เกิด วนัท่ี 23 กนัยายน 2535  
  
การศึกษา  
 ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถมัป์ จงัหวดัชุมพร 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดบัมธัยมตน้ 
    โรงเรียนสวนศรีวทิยา จงัหวดัชุมพร 
 ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดบัมธัยมปลาย 
    โรงเรียนสวนศรีวทิยา จงัหวดัชุมพร 
 ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์      
    สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 
 สถานท่ีติดต่อ   238 หมู่ 4 ต าบลบา้นควน อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 86110 
 โทรศพัท ์09-8562-0350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวตัผิู้เขยีน 
 
ช่ือ นายณฐัพล    ประพนธ์  
เกิด วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2536   
  
การศึกษา 
 ปีการศึกษา  2548 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
    โรงเรียนวดัธาตุธรรมธาดากิจจานุสรณ์ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 ปีการศึกษา  2551 จบการศึกษาระดบัมธัยมตน้ 
    โรงเรียนจทัรุเบกษาอนุสรณ์ จงัหวดัร้อยเอด็ 
 ปีการศึกษา  2554 จบการศึกษาระดบัมธัยมปลาย 
    โรงเรียนจทัรุเบกษาอนุสรณ์ จงัหวดัร้อยเอด็ 
 ปีการศึกษา  2557 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์      
    สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ 
    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 
 สถานท่ีติดต่อ  74/199 หมู่ 19 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคอลงหลวง   
    จงัหวดัปทุมธานี 12120 
    โทรศพัท ์08-9519-4454 
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